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Na stadionie przy ulicy Rzecznej trwają prace związane z budową 
kompleksu lekkoatletycznego. Zakończenie inwestycji planowane 
jest w październiku.

W ramach I etatu zostaną wykonane:
• bieżnia okrężna 4-torowa – 400 metrowa o nawierzchni po-

liuretanowej wraz z odcinkiem bieżni prostej 6-torowej o dłu-
gości 130m

• boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej
• skocznia do skoku wzwyż
• skocznia do skoku w dal i trójskoku
• rzutnia do pchnięcia kulą
• odwodnienie liniowe
• kanalizacja deszczowa.

Aktualności

Budowa stadionu miejskiego przy ul. Rzecznej
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SPIS TREŚCI:

Szanowni Mieszkańcy!

Zapraszam do lektury 

wrześniowego wydania 

Informatora Miasta Lu-

boń. W okresie letnim, 

z uwagi na najbardziej 

sprzyjające temu warunki 

pogodowe, rozpoczęliśmy 

wiele inwestycji. Zachę-

cam do zapoznania się 

z informacją o przebie-

gu remontów i budowy 

chodników (s. 5), kolej-

nych umowach podpisanych na budowy dróg – Dojazdowej i Ku-

rowskiego (s. 6 i 7). Jeszcze przed wakacjami zakończyliśmy wiele z 

inwestycji sportowych, m. in. budowę kompleksu boisk przy Szko-

le Podstawowej nr 5 (s. 9), a także remonty i modernizacje innych 

obiektów sportowo-rekreacyjnych (s. 9). Jak co miesiąc, zachęcam 

do zapoznania się z nadchodzącymi wydarzeniami – przed nami 

Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza (s. 22) oraz 

koncert Zespołu Śląsk (s. 21).

Wybory samorządowe

W połowie sierpnia Premier Mateusz Morawiecki ogłosił termin 
wyborów samorządowych – 21 października tego roku. W związ-
ku z tym, że zmienia się ordynacja wyborcza, przygotowaliśmy dla 
Państwa poradnik (s. 14), w którym znajdą Państwo informacje na 
temat swoich okręgów, a także obwodów głosowania.

Co roku, przy okazji wyborów mieszkańcy skarżyli się na chaos i 
bałagan związany z nadmierną liczbą plakatów wyborczych. Pla-
katy porozwieszane na słupach oświetleniowych, barierkach itp. 
miejscach utrudniały widoczność i zaśmiecały Miasto. Dlatego Lu-
boń, wzorem innych Miast, (m.in. Poznania) wprowadza nakaz wy-
wieszania plakatów i reklam wyborczych we wskazanych przez 
Burmistrza miejscach. Tym samym zakazane jest wieszanie mate-
riałów wyborczych w innych lokalizacjach będących w zarządzie 
Miasta, w tym w szczególności na: 

• drzewach znajdujących się w pasie drogowym
• barierkach i słupkach ochronnych znajdujących się w pasie 

drogowym
• słupach oświetleniowych (latarniach) znajdujących się w pasie 

drogowym
• słupach sygnalizacji świetlnej
• słupkach z nazwami ulic
• wiatach przystankowych
• słupach ogłoszeniowych

Powyższe zasady nie dotyczą obszaru spółdzielni i wspólnot miesz-
kaniowych, posesji prywatnych oraz pasa drogowego drogi woje-
wódzkiej nr 430 (ul. Armii Poznań) – w takich przypadkach, mate-
riały wyborcze można umieszczać wyłącznie po uzyskaniu zgody 
odpowiedniego zarządcy.

Plakaty i reklamy wyborcze będzie można zawiesić w wyznaczo-
nych miejscach. Będą to tablice zamontowane przez Miasto w na-
stępujących lokalizacjach:

• pl. E. Bojanowskiego
• Park Papieski – przy rondzie Żabikowskim
• ul. Targowa / ul. Jana III Sobieskiego
• Ośrodek Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego
• Park Siewcy
• ul. Puszkina
• teren zielony al. Jana Pawła II / ul. Wschodnia

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń
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Inwestycje miejskie

PRZYGOTOWANIE DO PRAC 

PROJEKTOWYCH:

• rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 
• budowa ul. Jaworowej
• budowa ul. Leszczynowej
• budowa ul. Parkowej
• budowa ul. Niezłomnych
• budowa ul. Buczka - rozpoczęcie prac po uzyskaniu koncepcji 

odprowadzania wód deszczowych
• oświetlenie ścieżki wzdłuż Kocich Dołów
• oświetlenie ul. Nagietkowej
• chodnik w ul. Południowej
• chodnik w ul. Szkolnej (od 11 Listopada do Długiej) 
• chodnik w ul. Kasztelańskiej
• chodnik w ul. Władysława Jagiełły
• chodnik w ul. Orzechowej
• chodnik w ul. Kalinowej
• chodnik w ul. Sowiej
• chodnik w ul. Żabikowskiej
• chodnik w ul. Sikorskiego
• chodnik w ul. Dąbrowskiego (kontynuacja)
• kanalizacja deszczowa w ul. Rumiankowej
• kanalizacja deszczowa w ul. Oliwkowej
• kanalizacja deszczowa w ul. Bluszczowej
• kanalizacja deszczowa w ul. Ratajczaka
• kanalizacja deszczowa w ul. Ogrodowej
• kanalizacja deszczowa w ul. Limbowej
• kanalizacja deszczowa w ul. Bukowej
• kanalizacja deszczowa w ul. Batorego

PROJEKTOWANIE:

• remont nawierzchni ul. Kościuszki
• koncepcja odprowadzania wód deszczowych z rejonu ulicy 

Buczka 
• budowa ul. Miodowej
• budowa ul. Wiśniowej
• budowa ul. Jaśminowej
• budowa ul. Brzozowej
• budowa ul. Kurowskiego
• budowa ul. Dworcowej
• budowa ul. Wierzbowej
• budowa części ul. Chabrowej
• budowa ul. Kopernika
• budowa ul. Wysokiej
• budowa ul. Leśmiana
• remont nawierzchni ul. Klonowej
• remont nawierzchni ul. 3 Maja
• budowa chodnika w ul. Drzymały
• budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Wiejskiej
• budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Słowackiego
• budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Juranda
• budowa ul. Rydla (odcinek od ul. Platanowej do ul. Podgórnej)
• budowa ul. Długiej
• sieć kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Andersena i Ma-

kuszyńskiego
• rozbudowa pasa drogowego na odcinku ul. Paderewskiego

• rewitalizacja fontanny w Parku Siewcy
• chodnik w ul. Wojska Polskiego
• chodnik w ul. Poniatowskiego (remont odc. Klonowa-Kołłąta-

ja) 
• chodnik w ul. Brzoskwiniowej
• chodnik w ul. Nowiny (od Janowej Doliny do Wczasowej)
• chodnik w ul. Rivoliego
• chodnik w ul. Jana III Sobieskiego (kontynuacja)

PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI

• przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej
• przebudowa chodnika wokół Placu E. Bojanowskiego wraz 

z zatoką autobusową
• budowa chodnika w ul. Fiołkowej
• sieć kanalizacji deszczowej w ul. Morelowej i Owocowej
• budowa chodnika w ul. Powstańców Wielkopolskich na odc. 

od wiaduktu kolejowego do ul. Armii Poznań (zamiennie za: 
budowa chodnika w ul. Słonecznej)

• budowa chodnika w ul. Podgórnej (odcinek od ul. Armii Po-
znań)

• sieć kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej
• budowa ul. Cichej i ul. Tuwima

REALIZACJA INWESTYCJI

• budowa chodnika w ul. Szymanowskiego
• budowa chodnika w ul. Osiedlowej od 62 G do K
• budowa ul. Kurowskiego (odcinek od ul. Jana III Sobieskiego 

do ul. Rydla)
• przebudowa chodnika w ul. Kościuszki (odcinek od ul. Kiliń-

skiego do ul. 11 Listopada)
• rozbudowa Przedszkola nr 1
• budowa ul. Dojazdowej oraz budowa ul. Rydla na odcinku od 

ul. 1 Maja do ul. Platanowej 
• budowa chodnika w ciągu ul. Wczasowej – wstrzymanie prac 

budowlanych – II odcinek

PRZEKAZANE DO UŻYTKOWANIA

• przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Krętej wraz 
z remontem nawierzchni (na odcinku od ul. Polnej do granicy 
miasta

• budowa chodnika w ul. Studziennej
• budowa dojazdu do ROD „BRATEK”
• kanalizacja deszczowa w ul. Wawrzyniaka
• budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż jez. Kocie Doły (na 

odcinku od ul. Wodnej do ul. Podgórnej) 
• przebudowa ul. Żabikowskiej na odcinku od ul. Jana III Sobie-

skiego do skrzyżowania ulic Buczka - Targowa – Poznańska
• budowa chodnika w ul. Zielonej
• przebudowa chodnika w ul. Dożynkowej
• przebudowa chodnika w ul. Kościelnej
• przebudowa chodnika w ul. Jana III Sobieskiego (odcinek od 

ul. Kalinowej do ul. Łącznej)

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejnymi etapami 
procesów inwestycyjnych, które trwają w naszym mieście. 

Każda budowa, realizacja, musi przejść przez pięć etapów, zanim 
będą mogli korzystać z niej mieszkańcy. Opracowanie przygoto-
wuje Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu.
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Inwestycje miejskie

INWESTYCJE MIEJSKIE: BUDOWA I REMONT CHODNIKÓW
Przedstawiamy realizację planu inwestycji miejskich (w zakresie wykonania chodników) 
zaplanowanych na 2018 rok, o którym informowaliśmy w styczniowym numerze IML. 

ul. Dożynkowa

ul. Kościelna

ul. Studzienna

ul. Zielona

ul. Osiedlowa

ul. Jana III Sobieskiego

ul. Kościuszki

ul. Szymanowskiego – inwestycja 
rozpocznie się jesienią tego roku

ul. Podgórna – inwestycja rozpocznie 
się jesienią tego roku

chodnik przy placu E. Bojanowskiego – inwestycja 
rozpocznie się jesienią tego roku
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BUDOWA ULICY DOJAZDOWEJ I ODCINKA RYDLA

21 czerwca Burmistrz Małgorzata Machalska podpisała umowę z firmą Li-
der Konsorcjum Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska, part-
nerem konsorcjum jest firma WODAN Instalacje Sanitarne Andrzej Szypu-
ra - na realizację budowy ulicy Dojazdowej i odcinka Rydla.
Zgodnie z umową, wykonawca zobowiązany jest do zakończenia prac bu-
dowlanych na ul. Rydla do końca tego roku, natomiast na ul. Dojazdowej ze 
względu na większy zakres prac – do 17 maja 2019 roku.

Inwestycje miejskie
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ROZPOCZYNA SIĘ BUDOWA UL. KUROWSKIEGO!
Na początku sierpnia bieżącego roku Burmistrz Małgorzata Machalska 
podpisała umowę na budowę ul. A. Kurowskiego, na odcinku od ul. Jana 
III Sobieskiego do ul. L. Rydla. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Bu-
dowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o. Wartość inwestycji to 2 097 475,62 zł.

Zakres prac obejmuje między innymi:

• budowę kanalizacji deszczowej;
• wykonanie  nawierzchni jezdni oraz progów zwalniających;
• budowę chodnika, miejsc postojowych i utwardzonego pobocza;
• przebudowę wodociągu i infrastruktury teletechnicznej;

Prace rozpoczną się na przełomie sierpnia i września 2018. Inwestycja ma 
zostać zakończona do 30 kwietnia 2019. 

Inwestycje miejskie
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Budowa odcinka ulicy Krętej

Remont fragmentu ulicy Krętej na odcinku od skrzyżowania 
z ul.Polną obejmował: przebudowę i budowę kanalizacji desz-
czowej wraz z remontem nawierzchni jezdni, chodnika, pobocza 
utwardzonego (w tym zjazdów na posesje). Zmodernizowano 
prawie 150 metrów drogi i znacznie podniesiono komfort korzy-
stania z trasy, która łączy Luboń z Wirami.

Droga dojazdowa do ROD „Bratek”

Budowa nowej drogi dojazdowej do Rodzinnych 
Ogródków Działkowych „Bratek” trwała od 1.02. 
do 5.07 br. Odbiór inwestycji nastąpił  3.08 br. Pra-
ce polegały między innymi na rozebraniu starej 
nawierzchni, usunięciu krzewów i zabezpieczeniu 
skarpy oddzielającej drogę dojazdową od bloków 
mieszkalnych. Powstało ponad 70 metrów dro-
gi o szerokości 5 metrów, przygotowano również 
miejsca postojowe. 

Przygotowania do inwestycji drogo-
wych na ulicach Tuwima i Cichej

We wrześniu zostanie ogłoszony prze-
targ na budowę ulic Tuwima i Cichej. 
O postępach prac będziemy informować 
na stronie Miasta Luboń (www.lubon.pl) 
oraz na łamach IML.

INWESTYCJE W MIEŚCIE

Modernizacja sygnalizacji świetlnej

Na skrzyżowaniu ulicy Żabikowskiej/11 Li-
stopada/Pułaskiego wykonano modernizację 
sygnalizacji świetlnej. W ramach prac wymie-
niona została cała infrastruktura, a więc masz-
ty i sygnalizatory świetlne, wybudowano nową 
kanalizację kablową oraz zamontowano nowy 
sterownik. Dzięki tej modernizacji, poprawi 
się przepustowość skrzyżowania, a co za tym 
idzie, bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Inwestycje miejskie
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W lutym rozpoczęła się budowa boisk przy ul. Kołłątaja, na tyłach hali LOSiR, przy Szkole Podstawowej nr 5. Dotychczas miejsce to po-
zostawało niezagospodarowane. Inwestycja została zakończona w czerwcu, a wokół kompleksu trwają jeszcze prace porządkowe oraz 
związane z zagospodarowaniem zieleni.

Inwestycja obejmuje budowę m.in.:
• boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie dynamicznej (wym. 22x42 m) wraz z ogrodzeniem
• bieżni prostej (60 m) i dookólnej, dwutorowej wraz ze skocznią w dal
• ogrodzonego boiska do siatkówki plażowej
• ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej
• placu manewrowego (parkingu)

Ponadto, na terenie znajdą się urządzenia sprawnościowe oraz elementy małej architektury, takie jak: ławki, śmietniki, tablice informa-
cyjne i stojaki na rowery.
Plac zabaw w II etapie (tj. koniec sierpnia początek września) zostanie uzupełniony o nowe elementy zabawowe, a także zostaną zamon-
towane ławki. Cały teren, na którym znajduje się kompleks boisk zostanie zagospodarowany zielenią. 

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5

Inwestycje sportowe i rekreacyjne
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Inwestujemy w sport i rekreację!

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z relacją z kolejnych etapów prac inwestycyjnych w dziedzinie sportowo-rekreacyjnej. A po 
lekturze – zapraszamy do odwiedzenia każdego z tych miejsc!

INWESTYCJE SPORTOWE PRZY SP4

 → W bieżącym roku, na terenie Orlika przy ulicy Dojazdowej, 
do użytku została oddana bieżnia 3-torowa zakończona 
skocznią do skoku w dal.

 → Na terenie przyszkolnym powstało boisko wielofunkcyjne 
o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 276 m2, dedy-
kowane szczególnie najmłodszym.

 → Pod koniec 2017 r. doposażono istniejący plac zabaw przy 
Szkole. 

Boisko i plac zabaw dostępne są popołudniami dla wszystkich użyt-
kowników.

Inwestycje sportowe i rekreacyjne
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PLAC ZABAW POZNAŃSKA/SKOŚNA

Na placu zabaw przy ul. Poznańskiej wykonano:

 → boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu

 → boisko do gry w piłkę nożna ze sztuczną trawą

 → modernizację ścieżek

 → nowe wejście na plac dostosowane dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych

W najbliższym czasie zostanie zamontowana nowa piaskownica oraz nowe urządzenia do 
street workoutu. 

Inwestycje sportowe i rekreacyjne
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WKRÓTCE ROZPOCZYNAMY…

W najbliższym czasie rozpocznie się m. in. modernizacja placu zabaw przy ul. Chabrowej. W ramach inwestycji wybudowane zostaną 
wybudowane:

 → nowe ścieżki

 → urządzenia do street workoutu

 → urządzenia siłowni zewnętrznych

 → małe boisko ze sztuczną nawierzchnia

 → zagospodarowanie zieleni.

Więcej informacji na temat planowanych inwestycji sportowych znajdą Państwo w kolejnym wydaniu Informatora!

PLAC ZABAW KOŁŁĄTAJA

W czerwcu rozpoczęły się prace na placu 
zabaw przy ul. Kołłątaja (przy boisku Stel-
la). Powstanie tutaj plac zabaw z elementa-
mi sensorycznymi i funkcją relaksu, boisko 
do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boisko 
do street workoutu i streetballa. Na całym 
terenie zostanie wykonane także oświetle-
nie. Zakończenie prac przewidywane jest 
w październiku tego roku.

Obecnie wykonano nowe ogrodzenie od 
strony boiska „Stella”, a także zburzono 
mur pomiędzy boiskiem a ulicą Kołłątaja 
i zamontowano nowe ogrodzenie panelo-
we. Na terenie boiska wykonano bieżnię 
trzytorową zakończoną skocznią do skoku 
w dal. Z bieżni będzie korzystała m.in. Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Luboniu.

PARK SIEWCY

Teren sportowo-rekreacyjny w Parku Siewcy również przeszedł mo-
dernizację:

 → wykonano boisko z nawierzchnią poliuretanową

 → wyposażono Park w stoły do gry w szachy z siedziskami

 → zamontowano ławki parkowe. 

Inwestycje sportowe i rekreacyjne
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Przedszkole w Lasku

Na początku lipca Burmistrz Małgorzata Machalska pod-
pisała umowę z firmą Przybeccy Sp z o.o. na budowę 

ośmiooddziałowego przedszkola publicznego wraz z zagospo-
darowaniem terenu i przyłączami w Luboniu przy ul. Jana III 
Sobieskiego. Inwestycja ma zostać zakończona w sierpniu 2019 
roku. Kwota inwestycji to 6 700 000 zł brutto.

Zakres opracowania obejmuje działki nr 21/2, 22, 14/4 obręb La-
sek, na których zaprojektowano:

• budynek przedszkola wraz z instalacjami i wyposażeniem,

• zagospodarowanie terenu  wraz z utwardzeniami: drogą 
pożarową, miejscami postojowymi, chodnikami, tarasem na 
gruncie oraz placami zabaw,

• przyłącza: kanalizacji deszczowej, wodociągowe

• zewnętrzną instalację wodocią-
gową,

• zewnętrzną instalację kanalizacji 
sanitarnej,

• wewnętrzną linię zasilającą 
(WLZ)

• układ zieleni niskiej, średniej 
i wysokiej (w tym wycinka drzew 
zgodnie z inwentaryzacją den-
drologiczną oraz nasadzenia za-
stępcze w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego wraz z pie-
lęgnacją zieleni),

• elementy małej architektury.
 

RUSZA BUDOWA PRZEDSZKOLA W LASKU!
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Wybory Samorządowe 2018

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 – SPRAWDŹ, JAK ZMIENIŁY SIĘ OKRĘGI WYBORCZE!
W 2012 r. polski ustawodawca wprowadził całkowicie nowy system wyborów radnych w gminach na terenie całego kraju. Stosownie 
do zapisów zawartych w przepisach wprowadzających ustawę - Kodeks wyborczy, Rada Miasta Luboń zobowiązana była do podjęcia 
uchwał: w sprawie podziału Miasta na okręgi wyborcze i w sprawie podziału na stałe obwody głosowania.

Zgodnie z obecnymi przepisami w najbliższych wyborach do Rady Miasta zastosowanie będzie miała ordynacja proporcjonalna. Ozna-
cza to, ze będziemy głosować na listy kandydatów, a podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów dokona się proporcjonalnie do 
łącznej liczby ważnie oddanych głosów odpowiednio na kandydatów danej listy. W podziale mandatów, będą uczestniczyć listy kan-
dydatów tych komitetów wyborczych, na których listy w skali gminy oddano co najmniej 5% ważnie oddanych głosów. 

Zmieniają się granice wszystkich obwodów głosowania i siedziby Komisji Wyborczych, czyli miejsca gdzie odbywa się głosowanie. 
Obydwie uchwały Rady Miasta zostały zaakceptowane przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu oraz Wojewodę Wielkopolskiego, zo-
stały również opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, co oznacza, że są obowiązującym prawem.

Janusz Piasecki, Sekretarz Miasta

Granice okręgu wyborczego Liczba radnych 
w okręgu 

11 Listopada, Agrestowa, Boczna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bukowa, Bursztynowa, Cmentarna, Czerem-
chowa, Czereśniowa, Długa, Dębowa, Galla Anonima, Graniczna, Gruszkowa, Harcerska, Hugona Kołłątaja, 
Jana Kasprowicza, Janowa Dolina, Jaworowa, Jaśminowa, Jesienna, Jodłowa, Józefa Poniatowskiego, Ka-
nonierów, Klonowa, Krucza, Leszczynowa, Limbowa, Lipowa, Ludwika Solskiego, Marcina Kasprzaka, Mi-
chała Drzymały, Mieczysława Karłowicza, Mikołaja Reja, Miodowa, Morelowa, Nad Żabinką, Niezłomnych, 
Nowiny, Olszynowa, Orzechowa, Owocowa, Piękna, Plac Edmunda Bojanowskiego, Pogodna, Poprzeczna, 
Przesmyk, Przy Autostradzie, Przyjazna, Północna, Romualda Traugutta, Różana, Samotna, Skowronkowa, 
Sowia, Stanisława Staszica, Studzienna, Szafirowa, Szkolna, Śliwkowa, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki od nr 
81 do końca i od nr 102 do końca, Tadeusza Rejtana, Tomiaka, Wczasowa, Westerplatte, Wiosenna, Wiśnio-
wa, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Zamknięta, Zielona, Złota

5

Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Gen. Władysława Sikorskiego, Henryka Sienkiewicza, Jana 
Kilińskiego, Juliusza Słowackiego, Korczaka, Leśmiana, Łącznik, Osiedlowa, Plac Zenona Twardowskiego, 
Przejazd,  Tadeusza Kościuszki od nr 1 do nr 79 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 100 (parzyste), Wisławy Szym-
borskiej, Świerczewska, Unijna, Źródlana, Żabikowska od nr 12 do końca (parzyste) i od nr 39 do końca (nie-
parzyste

5

3 Maja, Adama Asnyka, Aleja Jana Pawła II, Aleksandra Puszkina, Andersena, Andrzeja Mizerki, Armii Po-
znań od nr 1 do nr  47 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 72 (parzyste), Augusta Cieszkowskiego, Chudzickiego, 
Cicha, Czesława Miłosza, Cyryla Ratajskiego, Dębiecka, Dożynkowa, Dworcowa od nr 1 do nr 14 (wszyst-
kie), Fabryczna, Fryderyka Chopina, Gabriela Narutowicza, Ignacego Krasickiego, Jachtowa, Jana Brzechwy, 
Jana Henryka Dąbrowskiego, Jana Ignacego Paderewskiego, Jana Kochanowskiego, Jana Lemańskiego, Jana 
Matejki, Józefa Thomasa, Juliana Tuwima, Karola Kurpińskiego, Karola Szymanowskiego, Kazimierza Puła-
skiego, Konarzewskiego, Kornela Makuszyńskiego, Kościelna, Krańcowa, Krótka, Ks. Nogali, Ks. Streicha, 
Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Nad Strumykiem, Nad Wartą, Niepodległości, Piotra Skargi, Plac 
Medalistów, Powstańców Wielkopolskich, Południowa, Prusa, Przemysłowa, Rivoliego, Rzeczna, Spadzista, 
Stefana Batorego, Stefana Okrzei, Stefana Żeromskiego, Strumykowa, Słoneczna, Wacława Faustmanna, 
Wschodnia, Władysława Broniewskiego, Władysława Jagiełły, Władysława Reymonta, Zakątek, Ziemnia-

czana, Żabikowska od nr 11 do nr 37 (nieparzyste), Żeglarska

6

1 Maja, Akacjowa, Apolinarego Kurowskiego, Armii Poznań od nr  49 do końca (nieparzyste) i od nr 74 do 
końca (parzyste), Azaliowa, Bluszczowa, Bratkowa, Chabrowa, Chemików, Cyklamenowa, Czajcza, Dojaz-
dowa, Dolna, Dworcowa od nr 15 do końca (wszystkie), Fabianowska, Fiołkowa, Franciszka Ratajczaka, Fre-
zjowa, Grodzka, Grzybowa, Górna, Gryczana, Jana III Sobieskiego, Juranda, Jęczmienna, Kalinowa, Karola 
Buczka, Kasztanowa, Kasztelańska, Kolonia PZNF, Komornicka, Konwaliowa, Kręta, Kujawska, Kwiatowa, 
Leśna, Liliowa, Łączna, Łąkowa, Maciejkowa,  Magazynowa, Makowa, Malinowa, Malwowa, Małopolska, 
Modrakowa, Mokra, Nagietkowa, Narcyzowa, Nowa, Ogrodowa, Oliwkowa, Owsiana, Parkowa, Piaskowa, 
Piotra Wawrzyniaka, Platanowa, Podgórna, Podlaska, Polna, Pomorska, Poznańska, Pszenna, Romana 
Maya, Rumiankowa, Rydla, Siostry Faustyny, Skośna, Skromna, Spokojna, Sporna, Starorzeczna, Stawna, 
Stolarska, Szreniawska, Słonecznikowa, Świętokrzyska, Targowa, Topolowa, Urocza, Wandy Rutkiewicz, 
Warzywna, Wiejska, Wielkopolska, Wierzbowa, Wirowska, Wodna, Wysoka, Wąska, Żabikowska od nr 1 do 
nr 10 (wszystkie), Żytnia

5

Podział Miasta Luboń na okręgi wyborcze (mapa na str. 15)
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Mapa przedstawiająca 
podział na okręgi wyborcze 
podczas wyborów 
samorządowych 2018.

Podział na obwody, 
w których mieszkańcy będą 
mogli zagłosować podczas 
wyborów 21 października 
bieżącego roku.



16 - Informator Miasta Luboń

Wybory Samorządowe 2018

Numer 
obwodu 

głosowania
Granice okręgu wyborczego

Siedziba 
obwodowej 

komisji 
wyborczej

1

11 Listopada od nr 125 do końca (nieparzyste) i od nr 142 do końca (parzyste), Bocz-
na, Bursztynowa, Cmentarna, Galla Anonima, Graniczna, Gruszkowa, Janowa Doli-
na, Jodłowa, Kanonierów,  Krucza, Lipowa od nr 60 do końca (parzyste) i od nr 63 
do końca (nieparzyste), Ludwika Solskiego, Michała Drzymały, Niezłomnych, Nowiny, 
Piękna, Plac Edmunda Bojanowskiego, Przy Autostradzie,  Północna, Romualda Trau-
gutta, Różana, Samotna, Skowronkowa, Sowia, Studzienna, Szafirowa, Śliwkowa, Ta-
deusza Kościuszki od nr 81 do końca i od nr 102 do końca, Tadeusza Rejtana, Tomiaka, 
Wczasowa, Wiśniowa, Zielona, Złota,

Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Luboniu 

ul. Józefa Poniatowskiego 
16

2

11 Listopada od nr 1 do nr 123 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 140 (parzyste), Agrestowa, 
Czeremchowa, Hugona Kołłątaja od nr 16 do końca (parzyste) i od nr 29 do końca 
(nieparzyste), Jaworowa, Jesienna,  Józefa Poniatowskiego, Klonowa od nr 1 do nr 9 
(nieparzyste) i od nr 2 do nr 14 (parzyste), Leszczynowa, Lipowa od nr 1 do nr 61 (nie-
parzyste) i od nr 2 do nr 58 (parzyste), Nad Żabinką, Olszynowa, Pogodna, Szkolna od 
nr 1 do nr 25 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 42 (parzyste), Wiosenna, 

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Luboniu 

ul. Józefa Poniatowskiego 
16

3

Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bukowa, Czereśniowa, Długa, Dębowa, Harcerska, Hu-
gona Kołłątaja od nr 1 do nr 27 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 14 (parzyste), Jana Ka-
sprowicza,  Jaśminowa, Klonowa od nr 11 do końca (nieparzyste) i od nr 16 do końca 
(parzyste), Limbowa, Marcina Kasprzaka, Mieczysława Karłowicza, Mikołaja Reja, 
Miodowa, Morelowa, Orzechowa, Owocowa, Poprzeczna, Przesmyk, Przyjazna, Sta-
nisława Staszica, Szkolna od nr 25 do końca (nieparzyste) i od nr 44 do końca (parzy-

ste), Świerkowa, Westerplatte, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Zamknięta, 

Szkoła Podstawowa nr 5 
w Luboniu 

ul. Hugona Kołłątaja 1

4

Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Henryka Sienkiewicza, Jana Kiliń-
skiego, Juliusza Słowackiego, Korczaka, Leśmiana, Plac Zenona Twardowskiego, 
Przejazd,  Tadeusza Kościuszki od nr 1 do nr 79 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 100 
(parzyste), Wisławy Szymborskiej, 

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Luboniu 

ul. Żabikowska 40

5 Gen. Władysława Sikorskiego, 
Szkoła Podstawowa nr 2 

w Luboniu 
ul. Żabikowska 40

6
Łącznik, Osiedlowa, Świerczewska, Unijna, Źródlana, Żabikowska od nr 12 do końca 
(parzyste) i od nr 39 do końca (nieparzyste),

Świetlica SM 
w Luboniu 

ul. Żabikowska 62

7

3 Maja, od nr 1 do nr 29 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 20 (parzyste), Aleksandra Puszki-
na,  Armii Poznań od nr 1 do nr  25 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 42 (parzyste), Dębiecka, 
Dożynkowa, Fryderyka Chopina, Ignacego Krasickiego, Jana Henryka Dąbrowskie-
go, Jana Ignacego Paderewskiego, Jana Lemańskiego, Krańcowa, Krótka, Ks. Nogali, 
Niepodległości, Powstańców Wielkopolskich, Południowa,  Przemysłowa, Rivoliego, 
Rzeczna, Wacława Faustmanna,  

Szkoła Podstawowa nr 3 
w Luboniu 

ul. Armii Poznań 27

8

Andersena, Andrzeja Mizerki, Chudzickiego, Czesława Miłosza,  Fabryczna, Jana 
Brzechwy, Jana Kochanowskiego, Józefa Thomasa,  Karola Kurpińskiego, Karola Szy-
manowskiego, Kazimierza Pułaskiego, Konarzewskiego, Kornela Makuszyńskiego, 
Mikołaja Kopernika, Prusa, Stefana Okrzei, Stefana Żeromskiego, Władysława Bro-
niewskiego, Władysława Reymonta, Zakątek, Żabikowska od nr 11 do nr 37 (niepa-
rzyste),  

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Luboniu 

ul. Żabikowska 40

Podział Miasta Luboń na stałe obwody głosowania (mapa na str. 15)
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Uprawnieni do głosowania
Prawo do głosowania podczas wyborów samorządowych to inaczej czynne prawo wyborcze. W wyborach do Rady Miasta a także w wy-
borze Burmistrza Miasta może głosować obywatel Polski, a także Unii Europejskiej (nawet jeśli nie posiada obywatelstwa polskiego), 
zamieszkujący obszar danej gminy. Miejsce zamieszkania musi być stałe, a osoba głosująca najpóźniej w dniu wyborów pełnoletnia.
Jeśli osoba nie jest zameldowana w gminie, w której stale zamieszkuje i chce zagłosować w wyborach, musi złożyć wniosek zawie-
rający dane osobowe wnioskującego – imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia i PESEL. Do wniosku trzeba załączyć: kserokopię 
ważnego dowodu tożsamości oraz pisemną deklarację z informacją o obywatelstwie i adresie stałego zamieszkania w Polsce. 

 → W ciągu kolejnych 3 dni po złożeniu wniosku zostaje podjęta decyzja o wpisaniu (lub też nie) wnioskodawcy do rejestru wyborców. 

Jak mogą głosować osoby z niepełnosprawnościami?

• Głosowanie przez pełnomocnika – w przypadku, gdy stopień niepełnosprawności jest umiarkowany, a pełnomocnik również znaj-
duje się w rejestrze wyborców tej samej gminy.

• Samodzielnie – jeśli istnieje konieczność dopasowania potrzeb lokalu dla osoby niepełnosprawnej, należy złożyć do 15 dni przed 
dniem wyborów wniosek w formie pisemnej do Urzędu Miasta.

• Korespondencyjnie – należy złożyć informację komisarzowi wyborczemu do 15 dni przed dniem wyborów.

9 Aleja Jana Pawła II, Wschodnia,  
Biblioteka Miejska

w Luboniu
ul. Żabikowska 42

10

3 Maja od nr 22 do końca (parzyste) i od nr 31 do końca (nieparzyste), Adama 
Asnyka, Armii Poznań od nr 27 do nr  47 (nieparzyste) i od nr 44 do nr 72 (parzy-
ste), Augusta Cieszkowskiego,  Cicha, Cyryla Ratajskiego, Dworcowa od nr 1 do 
nr 14 (wszystkie), Gabriela Narutowicza, Jachtowa, Jana Matejki, Juliana Tuwima,  
Kościelna, Ks. Streicha, Marii Konopnickiej, Nad Strumykiem, Nad Wartą, Piotra 
Skargi, Plac Medalistów, Spadzista, Stefana Batorego,  Strumykowa, Słoneczna, 
Władysława Jagiełły, Ziemniaczana,  Żeglarska, 

Liceum Ogólnokształcące 
w Luboniu 

ul. Armii Poznań 27 

11

Armii Poznań od nr  49 do końca (nieparzyste) i od nr 74 do końca (parzyste), Che-
mików, Dolna, Franciszka Ratajczaka, Kolonia PZNF,  Leśna, Łąkowa, Magazynowa, 
Piaskowa, Piotra Wawrzyniaka, Podgórna od nr 1 do nr 17 (nieparzyste) i od nr 2 
do nr 24a (parzyste), Romana Maya, Spokojna, Starorzeczna, Stawna, Wandy Rut-
kiewicz, Wodna, 

Dzienny Dom „Senior - Wigor“ 
w Luboniu

 ul. Romana Maya 1b

12

Azaliowa, Bluszczowa, Bratkowa, Chabrowa, Dworcowa od nr 39 do końca 
(wszystkie), Fiołkowa, Frezjowa, Gryczana, Jana III Sobieskiego od nr 91a do koń-
ca (nieparzyste) i od nr 88a do końca (parzyste), Jęczmienna, Konwaliowa, Kręta, 
Kwiatowa, Liliowa, Makowa, Malwowa,  Modrakowa, Nagietkowa, Narcyzowa, 
Nowa, Oliwkowa, Owsiana,  Podgórna 19 i od nr 26 do końca (parzyste), Polna, 
Pszenna,  Rumiankowa, Rydla 11 do końca (nieparzyste) i od nr 16 do końca (parzy-
ste), Sporna, Stolarska, Słonecznikowa, Warzywna, Wąska, Wiejska, Wierzbowa, 
Żytnia

Ośrodek Kultury w Luboniu ul. 
Jana III Sobieskiego 97

13

1 Maja, Akacjowa, Apolinarego Kurowskiego, Cyklamenowa,  Dojazdowa, Dwor-
cowa od nr 15 do 38 (wszystkie), Grodzka, Grzybowa, Jana III Sobieskiego od nr 21 
do nr 91 (nieparzyste) i od nr 20 do nr 88 (parzyste) , Juranda, Kalinowa, Kasztano-
wa, Kasztelańska, Łączna, Malinowa, Ogrodowa, Parkowa, Platanowa, Rydla od nr 
1 do nr 9 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 14 (parzyste), Topolowa, 

Szkoła Podstawowa nr 4 
w Luboniu 

ul. 1 Maja 10

14

Czajcza, Fabianowska, Górna, Jana III Sobieskiego od nr 1 do nr 19 (wszystkie), Ka-
rola Buczka, Komornicka, Kujawska, Maciejkowa,  Małopolska, Mokra, Podlaska, 
Pomorska, Poznańska, Siostry Faustyny, Skośna, Skromna, Szreniawska, Święto-
krzyska, Targowa, Urocza, Wielkopolska, Wirowska, Wysoka, Żabikowska od nr 1 
do nr 10 (wszystkie).

Szkoła Podstawowa nr 5  
w Luboniu

 ul. Hugona Kołłątaja 1
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LOTY SAMOLOTÓW F16 - REDUKCJA HAŁASU

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę liczne pytania ze strony mieszkańców dotyczące 
hałasu powodowanego przez samoloty F-16, chciałabym poinfor-
mować, że w mieście Luboń ciągłe pomiary hałasu generowanego 
przez samoloty F-16 prowadzone były, zgodnie z decyzją organu 
ochrony środowiska - Generalnego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska w Warszawie przez okres 1 roku, tj. 01.07.2015 - 01.07.2016. 
W ramach monitoringu środowiska Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadza cyklicznie po-
miary hałasu generowanego przez samoloty F-16. Wyniki jedno-
znacznie wskazują na występujące w mieście Luboń przekrocze-
nia dopuszczalnego hałasu, jednak ciągłe odwołania i zaskarżania 
przez wojsko decyzji administracyjnych zmierzających do utwo-
rzenia stref ograniczonego użytkowania (na podstawie których 
istnieje możliwość uzyskania odszkodowania od wojska za m.in. 
konieczność zastosowania rozwiązań ograniczających hałas), 
skutkują brakiem stref ograniczonego użytkowania.

Biorąc pod uwagę narastającą uciążliwość spowodowaną sąsiedz-
twem z lotniskiem Poznań - Krzesiny, w dniu 5 lipca spotkałam się 
z dowódcą 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, na którym 
wskazałam na narastającą uciążliwość spowodowaną sąsiedz-
twem z lotniskiem wojskowym Poznań - Krzesiny.  Na spotkaniu 
omówiono możliwości ograniczenia hałasu nad miastem Luboń 
generowanego przez samoloty F-16 oraz rozmawiano na temat 
stref ograniczonego użytkowania. Ze strony miasta zapropono-
wano zmianę tras odlotowych i  dolotowych tak, aby w zasięgu 
oddziaływania znajdowała się jak najmniejsza ilość mieszkańców, 
zaproponowano maksymalne ograniczenie operacji lotniczych 
w porze wieczornej oraz nocnej , a także w okresie letnim. Omó-
wiono jedno z rozwiązań redukcji hałasu, którym jest optymaliza-
cja profili wznoszenia, czyli dobór odpowiedniego kąta wznoszenia 
przy starcie i podejścia do lądowania, co może mieć wpływ na re-
dukcję hałasu.

Dowódca 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Pułkownik Rafał Za-
dencki wskazał na zależność lotów F-16 od ruchu lotnictwa cy-
wilnego, którymi kieruje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 
tym samym brak możliwości wyznaczania przez dowództwo lot-
niska tras odlotowych i dolotowych do lotniska, uwzględniając 
oczekiwania Lubonia w tym zakresie. 

Na fakt, iż w stronę Lubonia odbywa się więcej startów, które ge-
nerują większy hałas, aniżeli lądowania, ma wpływ przewaga wia-
trów zachodnich i konieczność startów, jak i lądowań w kierunku 
pod wiatr, z uwagi na długość pasa startowego  Dowódca przed-
stawił procedury związane z wykonywaniem przelotów dziennych 

oraz obowiązkowych nocnych przelotów. Wskazał na konieczność 
wykonywania przez każdego z pilotów cyklicznych lotów noc-
nych – nie rzadziej niż co 30 dni, w celu utrzymania licencji pilota, 
stąd brak możliwości przeniesienia lotów nocnych wyłącznie na 
okres jesień-zima. Pan Pułkownik wyjaśnił, że dowództwo lotni-
ska bierze pod uwagę konieczność minimalizacji hałasu genero-
wanego przez samoloty i stosuje profile wznoszenia skutkujące 
maksymalnie szybkim osiągnięciem przez samolot odpowiedniej 
wysokości, tak aby nas Luboniem znajdować się już na odpowied-
niej (wskazanej) wysokości. Pan Pułkownik wskazał, że na zwięk-
szenie uciążliwości ze strony samolotów wojskowych występującą 
w okresie maj-czerwiec br. miało wpływ kilka czynników. W dru-
giej połowie maja na terenie lotniska w Krzesinach odbywały 
się po raz pierwszy w Polsce międzynarodowe ćwiczenia NATO 
„Tiger meet 2018”. Dodatkowo w Krzesinach stacjonują samoloty 
z lotniska w Łasku (które jest obecnie modernizowane), a narzu-
cony wojsku wzmożony plan ćwiczeń spowodował zwiększoną 
uciążliwość w tym okresie. Nadplanowe loty zostały zakończone 
z upływem miesiąca czerwca i Dowódca zapewnił, że podobna 
uciążliwość ze strony lotniska, choć niezależna od pilotów, nie 
powinna wystąpić w przeciągu kilku lat.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

TRANSLUB TESTOWAŁ AUTOBUS ELEKTRYCZNY

Miejska spółka Translub, jako jedna z pierwszych w regionie miała 
możliwość przetestowania nowego autobusu elektrycznego mar-
ki Solaris. Stało się tak dzięki podpisanej umowie na dostarczenie 
pięciu nowych autobusów (dwóch diesli i trzech hybryd), które wy-
jadą na lubońskie ulice w pierwszym kwartale 2019 roku.

Mam świadomość, że istniejąca obecnie infrastruktura, zarówno 
w Luboniu, jak i Poznaniu - nie pozwala nam na zakup i bezpro-
blemowe użytkowanie tego rodzaju pojazdów (stąd decyzja o za-
kupie wyżej wymienionych dwóch diesli i trzech hybryd), to wiem 
że w przyszłości bariery techniczne zanikną. Dlatego też chcia-
łam, aby mogli Państwo zapoznać się z takim rodzajem autobusu. 
W związku z tym, zachęcam Państwa do przesyłania uwag i opinii 
odnośnie tych kursów, które miały miejsce pod koniec czerwca i na 
początku lipca.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń
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Wiadomości ze szkół

DOFINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 – PRACE RUSZĄ W MARCU!

Na początku lipca Burmistrz Małgorzata Machalska podpisała umowę w Urzędzie 
Marszałkowskim na dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 
w Luboniu. Miasto Luboń otrzymało dotację w wysokości ok. 1,8 mln zł na realiza-
cję tego projektu. Całość kosztów projektu to ok. 2,1 mln zł.

Dotacja została przyznana przez Urząd Marszałkowski w ramach WRPO 2014+, 
poddziałanie 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania” . Inwestycja będzie realizowana 
w okresie: marzec – październik 2019.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wizualizacją projektu termomodernizacji 
szkoły:

WIADOMOŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

Awanse zawodowe

W SP1 siedmioro nauczycieli uzyskało awans na wyższy stopień 
zawodowy: p. Izabela Skrzypczak- nauczyciel kontraktowy, p. Ka-
tarzyna Szkoda, p. Dawid Paprocki oraz p. Urszula Dorsz - nauczy-
ciele mianowani, p. Justyna Gazda, p. Magdalena Kozłowska, Sio-
stra Elżbieta Schmidt - nauczyciele dyplomowani.

Joanna Pajkert

Wakacyjne remonty

Zajęcia dydaktyczne zakończone. Jednak to nie znaczy, ze nic się 
w szkole nie dzieje. Jest to okazja do realizacji zaplanowanych 
w zeszłym roku kalendarzowym remontów. Wymieniana jest in-
stalacja 230V (istniejąca do tej pory była oparta na przewodach 
aluminiowych bez uziemienia) i dokładana jest niskonapięciowa/ 
sygnałowa, montowane są hydranty przeciwpożarowe oraz odna-
wiane będą powierzchnie ścian w budynku z salą gimnastyczną.

Grzegorz Anioła

Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji, oddane do użytku zo-
stało boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, które przeszło 
modernizację. Od teraz, użytkownicy grają w piłkę nożną na 
specjalnej, sztucznej nawierzchni.Przy modernizacji nastą-
piła wymiana ogrodzenia wokół boiska.

W okresie wakacyjnym rozpoczął się także gruntowny re-
mont szkolnej kuchni, w której wymieniono całkowicie wy-
posażenie. Dodatkowo, prace obejmą część jadalnianą – od-
świeżą i powiększą wygląd przestrzeni.
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Inwestycje miejskie

Podpisanie umowy na budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego

20 czerwca, w imieniu Miasta Luboń, Burmistrz Małgorzata Machalska podpisała umowę z firmą Brukpol, która będzie realizowała 
budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu z parkingiem P&R, B&R, K&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Kluczowe zadanie w ramach projektu dotyczące budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu, przy ul. Dworcowej, 
obejmuje m. in.:

• budowę parkingu P&R na 82 miejsca postojowe 
(w tym 4 dla osób niepełnosprawnych) oraz K&R 
z 4 stanowiskami;

• budowę i przebudowę chodników,

• budowę drogi rowerowej o długości około 370 me-
trów,

• budowę oświetlenia,

• budowę wiaty rowerowej wraz ze stojakami dla ro-
werów (B&R) - 24 miejsca postojowe,

• przebudowę zatoki autobusowej,

• budowę zjazdów,

• rozbiórkę obiektu kubaturowego,

• zabudowę małej architektury.

Inwestycja będzie realizowana dzięki dofinansowaniu, 
uzyskanemu w ramach Poddziałania 3.3.3. „Wspiera-
nie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska 
w tamach ZIT dla MOF Poznania”. Więcej informacji na 
temat wszystkich inwestycji realizowanych dzięki po-
nad 13 milionom dofinansowania znajdą Państwo na 
stronie Miasta Luboń: www.lubon.pl.

Czym jest Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy?

Transportowa inwestycja, która właśnie się rozpoczyna odmieni okolice dworca PKP i pobliskich ulic oraz poprawi komfort pasażerów 
komunikacji kolejowej i autobusowej. Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy ma służyć integracji różnych form transportu indywidualnego 
z komunikacją publiczną i skrócić czasu dojazdu lubonian do centrum Poznania. Duża częstotliwość połączeń kolejowych m. Luboniem 
a Poznaniem (zwiększona w ostatnim czasie dzięki współfinansowaniu przez Miasto Kolei Metropolitalnej), krótki czas dojazdu (8-9 mi-
nut) oraz duża liczba osób dojeżdżających do pracy i szkół w Poznaniu sprawia, że zintegrowany węzeł przesiadkowy stał się konieczno-
ścią w naszym Mieście.

W ramach budowy Węzła Przesiadkowego powstanie m.in. długo wyczekiwany parking typu P&R, B&R, K&R (z odwodnieniem) wraz 
z drogą rowerową i infrastrukturą towarzyszącą – kluczowy dla funkcjonowania ZWP. Parking będzie posiadał 82 miejsca parkingowe 
oraz 24 miejsca postojowe dla rowerów w obiekcie „Park&Ride”. Wybudowany zostanie również odcinek ulicy Wschodniej o charakterze 
drogi dojścia i dojazdu do ZWP, a także uruchomiony będzie system roweru miejskiego zintegrowany z systemem funkcjonującym w Po-
znaniu (początkowo 3 stacje). Elementem uzupełniającym projektu jest zakup 5 nowych autobusów, które będą obsługiwać pasażerów, 
chcących dojechać komunikacją miejską do dworca PKP i przesiąść się na pociąg. Całość inwestycji będzie kosztować 18,8 mln zł, z tego 
13 mln zł zostanie sfinansowane z dotacji, którą Miasto uzyskało w ramach WRPO 2014+. 

Odwodnienie ulicy Dworcowej

W czerwcu tego roku Burmistrz Miasta podpisa-
ła także umowę z firmą Wuprinż S.A. na przebu-
dowę kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej, 
na odcinku od ul. Wł. Reymonta (dawniej ul. Ma-
zurka), aż do jej wylotu do Strumienia Junikow-
skiego, na łączną kwotę 6 288 990 zł. Zgodnie 
z dokumentacją zwiększamy istniejącą średnicę 
kanalizacji deszczowej miejscami trzykrotnie, co 
zakończy ustawiczne zalewanie tego terenu, 
mające miejsce przy większych opadach desz-
czu. Prace te są elementem inwestycji budowy 
Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego, dofi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
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Odpady komunalne

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW W TELEFONIE

Od 1 września dostępna będzie do pobrania na telefony komór-
kowe aplikacja „Kiedy wywóz”, zawierająca harmonogram wywo-
zu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlo-
kalizowanych na terenie miasta Luboń. Aplikację będzie można 
pobrać bezpłatnie na smartfony na naszej stronie internetowej 
www.lubon.pl oraz w sklepach Google play, App Store i Windows 
Store. W każdym telefonie będzie można dodać 3 lokalizacje (uli-
ca i nr domu), dla których będą się wyświetlały harmonogramy 
wywozu odpadów. 

Aplikacja będzie umożliwiała także przesłanie do urzędu infor-
macji o nieprawidłowościach w procesie zbiórki odpadów oraz 
o dostrzeżonym przez użytkownika błędzie w harmonogramie 
wywozu, będzie można informować o lokalizacji „dzikich wy-
sypisk” (funkcja będzie umożliwiała przesłanie zdjęć „dzikiego 
wysypiska”). Uzyskają Państwo także informacje o lokalizacji 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, o zasadach zbiórki 
odpadów oraz o aptekach prowadzących zbiórkę przetermino-
wanych leków.  Program będzie posiadać także usługę aktyw-
nych powiadomień, dzięki której dzień wcześniej w telefonie wy-
świetli się przypomnienie o planowanym odbiorze danej frakcji 
odpadów. Za pośrednictwem aplikacji będziemy przesyłać Pań-
stwu przypomnienia o terminie płatności opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi oraz inne ważne komunikaty. 

Zachęcamy do instalowania aplikacji na Państwa smartfonach, 
będzie to alternatywa dla papierowych harmonogramów, ułatwi 
także Państwu kontakt z Urzędem Miasta. 
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LIPIEC  – SPIS INTERWENCJI :

 W miesiącu lipcu Ochotnicza Straż Pożarna  w Luboniu odnotowa-
ła 58 interwencji, zdarzenia miały miejsca w Luboniu Poznaniu na 
autostradzie A2 oraz na terenie gminy Komorniki.

• 04.07 – ulica  Konopnickiej rozpoznanie zagrożenia - owady,

• 04.07 – ulica Poznańska wypadek samochodowy,

• 05.07 – Łęczyca ulica Łęczyca ulica Łęczycka pożar odpadów,

• 05.07 – ulica Łączna rozpoznanie zagrożenia - owady,

• 06.07 – Poznań ulica Leszczyńska pożar altany,

• 06.07 – ulica Armii Poznań pożar samochodu,

• 07.07 – Komorniki ulica ks. Robaka pożar garażu,

• 08.07 – Komorniki ulica Widokowa pożar zboża,

• 09.07 – Poznań ulica Sulechowska pożar budynku,

• 09.07 -  Poznań ulica Opolska baraku,

• 09.07 – ulica Kalinowa pożar na balkonie,

• 10.07 – Sikorskiego - otwarcie mieszkania w asyście policji,

• 10.07 – ulica Oliwkowa sprawdzenie przyczyny wyczuwalne-
go zapachu gazu,

• 11.07 – w tym dniu w związku z silnymi opadami deszczu od-
notowaliśmy 19 interwencji związanych z wypompowywa-
niem wody z zalanych piwnic i posesji.

• 12.07 – ulica Dworcowa/Poznańska plama oleju na jezdni,

• 14.07 – ulica Przejazd pożar Krzaków,

• 14.07 – ulica Kościuszki wypadek samochodowy,

• 15.07 – ulica Kościuszki wypadek samochodowy,

• 15.07 – Poznań (Tor Poznań) wypadek motocyklisty,

• 17.07 – Komorniki ulica Poznańska wypadek samochodowy,

• 17.07 - Komorniki ulica ks. Robaka plama oleju,

• 19.07 – ulica Wysoka rozpoznanie zagrożenia - owady,

• 20.07 - ulica Wojska Polskiego - owady,

• 20.07 – Luboń ulica Armii Poznań wyciek oleju z samochodu,

• 21.07 – Poznań ulica Orzechowa pożar samochodu,

• 22.07 – Wiry ulica Komornicka wypadek samochodowy,

• 23.07 – Komorniki ulica Poznańska plama oleju,

• 24.03 – ulica Jana Pawła II zdjęcie kota z rusztowania 

• 25.07 – ulica 3 Maja pompowanie wody,

• 25.07 – ulica 11Listopada próba samobójcza,

• 26.07 – otwarcie mieszkania w asyście policji,

• 28.07 – autostrada A2 wypadek samochodowy,

• 28.07 – autostrada A2 kolejny wypadek samochodowy,

• 28.07 – Wiry ulica Zespołowa pożar trawy,

• 30.07 – ulica Poznańska pożar balotów słomy,

• 31.07 – Szreniawa ulica Dworcowa pożar ciągnika rolniczego,

• 31.07 – Puszczykowo-Niwka Stara rozszczelniony gazociąg,

• 31.07 – Poznań ulica Opłotki wezwanie pomocy z samochodu 
przez system eCall,

• 31.07 – ulica Kręta rozpoznanie zagrożenia - owady,

• 31.07 – Poznań ulica Opolska pożar śmieci.

Norbert Kaźmierczak / OSP Luboń

PONAD 70 SAMOCHODÓW STRAŻACKICH W STRYKOWIE  

W sobotę, 21 lipca strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubo-
niu obecni byli na I Ogólnopolskim Zlocie Czerwonych Samocho-
dów w Strykowie. Na zlocie pojawiło się blisko 70 samochodów. 
Były między innymi nowe Scanie, Many, ciężki Kamaz, czy też słyn-
ny na całą Polskę Mercedes z Suchego Lasu. Nie zabrakło także 
weteranów, takich jak Jelcze, Stary, czy leciwe już Żuki. Wśród bli-
sko 70- ciu aut były i nasze. GBA STAR MAN 329[P]74  oraz GCBA 
MAN 329[P]73.

MĘŻCZYZNA WYSKOCZYŁ Z 3 PIĘTRA

W piątek 10 sierpnia, kilka minut po godzinie 22:00 wezwano 
służby ratunkowe na teren osiedla „Lubonianka” tam zauważono 
mężczyznę siedzącego w oknie na trzecim piętrze.  Na miejscu zda-
rzenia obecny był patrol policji, po chwili przybył także zastęp stra-
ży pożarnej z OSP Luboń. Ratownicy próbowali rozmawiać z męż-
czyzną, niestety bezskutecznie. Niestety mężczyzna wyskoczył 
z okna przed przybyciem specjalistycznego sprzętu. Niezwłocznie 
mężczyźnie udzielono kwalifikowanej pomocy. Niestety po blisko 
20 minutowej reanimacji lekarz stwierdził zgon.   

Jaszcze w tym roku planujemy uruchomić aplikację mobilną ALERT 
LUBOŃ. Dzięki aplikacji, mieszkańcy lubonia będą mogli otrzymy-
wać na swoje urządzenia mobilne informacje o zagrożeniach po-
godowych,  nawałnicach, utrudnieniach na drogach, zamkniętych 
ulicach, przerwach w dostawie prądu czy wody.  Aplikacja będzie 
oparta na mechanizmie powiadomień PUSH. Więcej informacji już 
wkrótce. 

Projekt realizowany przy współpracy serwisu internetowego Lu-
boni.pl .

Ochotnicza Straż Pożarna
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Biblioteka Miejska w Luboniu, ul. Żabikowska 42, tel. 61-813-09-72

www.biblub.com Biblioteka Miejska

LUBELSCY AKTORZY W BIBLIOTECE
W ostatni dzień lipca mieliśmy ogromną przyjemność gościć aktorów Te-
atru im. Juliusza Osterwy w Lublinie – Halszkę Lehman i Pawła Kosa. Ak-
torzy opowiedzieli o początkach teatralnej przygody i wielkiej miłości nie 
tylko do teatru. Pokazali jak krok po kroku powstają teatralne produkcje 
i jak wymagająca jest praca w teatrze. Nie zabrakło pytań, ale i słów uzna-
nia, a całe spotkanie było niezwykle ciepłe i sympatyczne.

BIBLIOTEKA W PLENERZE
W minione wakacje po raz pierwszy Biblioteka zagościła na plaży miej-
skiej z cyklem animacji dla najmłodszych. W każdy czwartek zapraszali-
śmy na japoński teatrzyk Kamishibai, a w co drugą sobotę wyruszaliśmy 
w biblioteczną podróż dookoła świata. Odwiedziliśmy najdalsze zakątki 
świata, od Hawajów, przez Afrykę aż po Oceanię i mamy nadzieję, że za 
rok ponownie zobaczymy się na plaży w bibliotecznej strefie animacji. 

„WOLNOŚĆ JEST W NAS”
W czerwcu i lipcu Stowarzyszenie Pozytywny Luboń zorganizowało cykl rodzinnych koncertów, które odbyły się w ramach projektu 
dofinansowanego przez Miasto Luboń pod nazwą „Wolność jest w nas”. Muzyczne spotkania odbywały się kolejno w Bibliotece Miej-
skiej w Luboniu oraz w Studio Trakcja. Publiczność, nie tylko ta najmłodsza, dzięki spotkaniom z profesjonalnymi muzykami z zespołu 
Panoptikum mogła zgłębić tajniki instrumentów muzycznych, takich jak: gitara, obój czy cajon. Muzycy zachęcali młodych słuchaczy 
do czynnego muzykowania, co sprawiło wszystkim wiele radości i przyjemności. Dopełnieniem warstwy artystycznej projektu była 
wystawa prac Tomasza Kalitko, doktora sztuk pięknych, który na płótnach przedstawił współczesne spojrzenie na wolność.
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www.oklubon.pl

W niedzielę, 17 czerwca 2018 zostały rozegrane VI Mistrzo-
stwa Singlistów Lubońskiej Petanki. W zawodach wzię-

ło udział 15 zawodników, którzy rozegrali 7 meczów systemem 
szwajcarskim. Tytuł Klubowego Mistrza  zdobyła Iwona Jezior-
na, która wygrała 6 meczów. Drugie miejsce zajął Mikołaj Fabiś, 
a trzecie Andrzej Włodarczak, obaj wygrali po 5 meczy. Cała trójka 
została nagrodzona pamiątkowymi pucharami. Rozgrywki toczyły 

się w miłej atmosferze, rywalizacja była zacięta, ale w duchu fair 
play. Dla Klubowiczów przygotowano ciepłe i zimne napoje oraz 
ciastka.

W słoneczną i bardzo gorącą niedzielę 22 lipca 2018 z inicjaty-
wy Lubońskiej Petanki, na buldromie spotkali się wielbiciele 

gry w bule z Kamionek, Mieczewa, Gostynia i oczywiście Lubo-
nia. 19 osób podzielonych zostało na dublety i triplety i rozegra-
no rekreacyjno-integracyjny turniej. Była to okazja do wymiany 
doświadczeń między graczami początkującymi oraz bardziej do-
świadczonymi. Rozegrano 5 rund systemem szwajcarskim, a zwy-
ciężył dublet polsko - francuski: Darek Surdyk i Franek Dominiak. 
Na drugim miejscu uplasowały się brązowe medalistki Mistrzostw 
Polski: Karolina Fabiś (Luboń) i Małgorzata Maciejewska (Gostyń). 
Na trzecim miejscu stanął mieszany triplet: Piotr Maciejewski (Go-
styń), Jarosław Malesiński (Mieczewo) i Mikołaj Fabiś (Luboń).

Półkolonie z Ośrodkiem Kultury
Za nami 4 tygodnie półkolonii z Ośrodkiem Kultury. W lipcu, 

podczas tegorocznych półkolonii odwiedziliśmy miedzy innymi: 
Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, gdzie 
zwiedziliśmy skansen zaginionych zawodów, wioskę zabaw Bogilu 
w Jabłonnej, płynęliśmy tramwajem wodnym po Warcie, własno-
ręcznie robiliśmy lizaki w manufakturze słodyczy Słodkie Czary 

Mary, pływaliśmy w basenie Oaza w Kórniku i Octopus w Suchym 
Lesie, obejrzeliśmy kilka najnowszych produkcji kinowych, a także 
graliśmy w kręgle w Niku Bowling i odbyliśmy lekcję przyrodniczą 
w Centrum Edukacji Ekologicznej w Wielkopolskim Parku Naro-
dowym. To tylko niektóre z licznych atrakcji, które zaproponowa-
liśmy w tym roku naszym podopiecznym. 
Z aktywnego wypoczynku z Ośrodkiem Kultury skorzystało 45 
dzieci w wieku od 7 do 12 lat. 

Ośrodek Kultury
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www.losir.eu LOSiR

RUSZAJĄ PIŁKARSKIE ROZGRYWKI
Rozpoczęły się piłkarskie rozgrywki sezonu 2018/19. W tym roku zespoły z Lubonia większość meczy mistrzowskich rozgrywają na 
boisku przy ulicy Szkolnej. Spowodowane jest to pracami na obiekcie przy ulicy Rzecznej, gdzie trwa budowa nowego obiektu, z którego 
w niedalekiej przyszłości będą korzystać piłkarze i lekkoatleci. 
Lubońskie zespoły seniorów, których aż trzy będą uczestniczyły w rozgrywkach klasy A, grają w jednej grupie, co oznacza, że trzykrot-
nie w rundzie dojdzie do spotkań derbowych. Oprócz seniorów w rozgrywkach lubońskie kluby są reprezentowane przez aż 14 drużyn, 
które grają w kategoriach od juniora do skrzata. Mecze drużyn Orlików oraz Żaków będą rozgrywane na boisku przy Dojazdowej oraz 
na nowym boisku przy ulicy Kołłątaja.
Najbliższy terminarz zespołów seniorów przedstawia się następująco.

18.08 sobota g. 12.00 Pogrom Luboń - Huragan Michorzewo
26.08 niedziela g. 11.00 Luboński KS - Ogrol Sielinko
1.09 sobota g. 14.00 Pogrom - NAP Nowy Tomyśl
1.09 sobota g. 17.00 Stella Luboń - LZS Wąsowo
9.09 niedziela g. 11.00 Luboński KS - Nasza Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski
15.09 sobota g. 17.00 Stella Luboń - Luboński DERBY
16.09 niedziela g. 16.00 Pogrom - 1920 Mosina

Zapraszamy kibiców!

OBÓZ TENISISTÓW STOŁOWYCH I KOSZYKARZY
Przez 8 dni na obiektach LOSIR oraz Szkoły Podstawowej nr 5 odby-
wało się zgrupowanie najlepszych młodych wielkopolskich tenisistów 
stołowych. Pod kierownictwem trenera Tadeusza Nowaka – prezesa 
Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego 50 zawodników i zawod-
niczek przygotowywało się do kolejnego sezonu rywalizacji na arenie 
ogólnopolskiej. W zgrupowaniu uczestniczyli zawodnicy z 15 klubów 
naszego regionu. Najliczniejszą grupę stanowili zawodnicy Lubońskie-
go Klubu Tenisa Stołowego, których aż 12 uczestniczyło w zgrupowa-
niu. Od 18 sierpnia na obozie w Luboniu przebywali koszykarze Miej-
skiego Klubu Koszykówki z Gniezna. 35 zawodników, w tym grający z II 
lidze seniorzy bardzo intensywnie trenowało i mamy nadzieje, że z do-
brym dla sportowych osiągnięć skutkiem. Uczestnicy obozów chwalili 
warunki do treningu oraz wyżywienie i zapowiadali swoją wizytę w Lu-
boniu w kolejnych latach.

GRAND PRIX LUBONIA W BULE
W niedzielę, 5 sierpnia 2018 r. Klub Lubońska 
Petanka zorganizował turniej w bule – Grand 
Prix Lubonia.
W zawodach wzięło udział 55 osób repre-
zentujących 10 klubów zrzeszonych w Pol-
skiej Federacji Petanque: TS Liskowiak, KSP 
Jedlina, ŚKPP Buler, KP Leszczynko, Śremski 
KP, SKF Sudety, Hufiec Miotający, KP Borbul, 
KGB Łódź oraz Lubońska Petanka.
Turniej został rozegrany systemem szwaj-
carskim na dystansie 7 rund. 1 miejsce zajął 
dublet Konrad Broniecki i Tomasz Grzelak 
(6 zwycięstw), 2 miejsce Krzysztof Borowiak 
i Sławomir Łuszczewski (5 zwycięstw), a 3 miejsce Stefan Bartkowiak i Maciej Kiepsch (5 zwycięstw).  Zawodnicy z miejsc 1-4 otrzymali 
pamiątkowe puchary, a wśród wszystkich uczestników rozlosowano kółka i cele do gry.
Dla zawodników przygotowano ciepłe i zimne napoje, drożdżówki oraz ciepły posiłek.
Współorganizatorem zawodów był LOSIR Sp. z o. o., a patronat medialny objęły Wieści Lubońskie oraz e-lubon.pl
Turniej został zrealizowany w ramach pożytku publicznego i był współfinansowany ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Lubonia. 

KULTURALNA JESIEŃ W LUBONIU
Festiwal piosenki, występ Kabaretu pod Wyrwigroszem oraz koncert zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” - takie wydarzenia czekają nas w hali 
LOSIR jesienią tego roku.
Festiwal odbędzie w dniach 4 – 6 października, występ Kabaretu Pod Wyrwigroszem w sobotę 13 października o godz. 20.00. Natomiast 
koncert zespołu Śląsk uświetni uroczystości 100 – lecia odzyskania niepodległości! Do zobaczenia :)
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28 lipca na dworcu głównym w Poznaniu zebrało się 130 harcerzy z dwóch lubońskich 
szczepów – ZHP Żabikowo im. Kazimierza Grendy oraz ZHP Luboń-Lasek. Ich celem 
było najważniejsze podsumowanie roku harcerskiego, czyli obóz letni w Zarzeczu. 
Po kilku godzinach podróży pociągiem wszyscy bezpiecznie dotarli do bazy należącej do hufca ZHP Katowice.
Uczestnicy mogli zasmakować 12 dni w kontakcie z naturą. Starsi harcerze zaczęli swoją obozową przygodę od zrobienia własnych pry-
czy, młodsi zaś zaczęli od zajęć z pionierki budując m. in. bramę, maszty, kosze na śmieci czy suszarnię. Gdy tylko podobozy były gotowe 
na codzienne harcerskie życie, czas przyszedł na prawdziwe rozpoczęcie beskidzkiej przygody.
Atrakcji było co niemiara. Poza regularnymi zajęciami przygotowanymi przez kadrę obozową czekały na uczestników wycieczki górskie, 
wizyta w Studio Filmów Rysunkowych, muzeum motoryzacji oraz parku linowym, zwiad w Żywcu oraz Zarzeczu, liczne kąpiele w jeziorze 
i wiele, wiele innych atrakcji. Zmęczeni lecz zadowoleni wróciliśmy do Poznania 8 sierpnia po godzinie 22. Z niecierpliwością odliczamy 
dni do kolejnego obozu.  – Michał Łaciński
Zadanie realizowane w ramach pożytku publicznego Miasta Luboń. 

Wiadomości z harcówki

W terminie 21-28.07 odbył się obóz zuchowy 
w Zarzeczu obok Żywca! 52 młodych uczest-
ników przez tydzień zdobywali sprawność 
„Smerfa”. Każdego dnia czekały na nich  nie 
łatwe zadania, musiały przejść chrzest obo-
zowy, odnaleźć sprzęty potrzebne smerfom, 
pokonać Gargamela, wykonać eliksir dla Papy 
Smerfa i wiele innych rzeczy! Zuchy pokazały 
ile potrafią a ich kadra była w szoku, dały radę 
przepłynąć na drugi koniec Jeziora rower-
kami wodnymi, gdzie czekała na nich zimna 
kąpiel! Dzieci były na wycieczce w Muzeum 
Motoryzacji, Studiu Filmów Rysunkowych 
w Bielsko Białej gdzie zobaczyły jak powsta-
wał „Bolek i Lolek”.  Na koniec Zuchy udały się 
do parku Rozrywki gdzie bawiły się świetnie 
i miło zmęczenia dawały radę. Na koniec obo-
zu zuchy zdobyły sprawność, chusty, znaczki 
i gwiazdki zuchowe! Wielkie brawa dla nich! 

Do zobaczenia za rok!  - Natalia Troszczyńska

WAKACYJNA PRZYGODA LUBOŃSKICH ZUCHÓW

HARCERZE NA OBOZIE LETNIM!
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Aktualności

W związku z realizowanym programem prewencyjnym pn. „Po-
znański Rower - Bezpieczny Rower”, Komisariat Policji w Luboniu, 
przekazuje Państwu wykaz nowych terminów znakowań rowerów 
w tut. Komisariacie (Luboń, ul. Powstańców Wielkopolskich 42). 
Podaję daty i godziny akcji: 
• 10.09.2018 r. godz. 15:00 - 18:00
• 28.09.2018 r. godz. 10:00 - 13:00 
• 04.10.2018 r. godz. 15:00 - 18:00
• 25.10.2018 r. godz. 10:00 - 13:00 
Pamiętajmy, że rowery powinny być wyposażone w jedno światło 
pozycyjne białe lub żółte, element odblaskowy, co najmniej jeden 
działający hamulec oraz dzwonek. Osoba, która chce przystąpić do 
programu powinna mieć ze sobą dowód osobisty i ew. dowód za-
kupu roweru. Konieczne jest też uczestnictwo osoby pełnoletniej 
w przypadku znakowania rowerów dzieci.

W lipcu strażnicy miejscy w Luboniu wykonali w sumie 379 różne-
go rodzaju interwencji.
• 11 lipca  na skutek intensywnych opadów atmosferycznych 

zmuszeni byliśmy do chwilowego zamknięcia odcinka ulicy 
Powstańców Wielkopolskich biegnącego pod wiaduktem 
kolejowym. Strażnicy pomagali również w zabezpieczeniu in-
nych miejsc i usuwaniu skutków tej nawałnicy.

• Z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu wysta-
wiliśmy 11 mieszanych patroli prewencyjnych w godzinach 
6.00-14.00, oraz 8 patroli weekendowych, których celem była 
kontrola miejsc publicznych  gdzie najczęściej dochodzi do 
spożywania alkoholu.

• Na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi- mandatami karnymi ukaraliśmy 15 
osób. Dwie osoby, których stan upojenia alkoholowego stwa-
rzał zagrożenie dla ich zdrowia lub życia przewieźliśmy do 
Izby Wytrzeźwień.  Łącznie interwencji tego typu odnotowa-
liśmy w minionym miesiącu 66.

• Interwencji związanych z nieprawidłowym postojem lub za-
trzymaniem w lipcu odnotowaliśmy 46.

• Doprowadziliśmy także do usunięcia kolejnych trzech samo-
chodów, których stan techniczny wskazywał, iż nie są używa-
ne.

• W 18 przypadkach nasze interwencje dotyczyły zwierząt. 
Dwa ranne ptaki  z terenu naszego miasta trafiły do Ptasiego 
Azylu przy Akademii Rolniczej. Trzech właścicieli psów zosta-
ło przez nas ukaranych grzywnami mandatowymi za nieza-
chowanie nakazanych i zwykłych środków ostrożności przy 
trzymaniu zwierząt.

• Z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
przeprowadziliśmy 5 kontroli w miejscach zamieszkania osób 
korzystających z pomocy tej instytucji.

• Operatorowi poznańskich rowerów miejskich przekazaliśmy 
jeden jednoślad porzucony na terenie Lubonia.

• Strażnicy kontrolowali również teren przyległy do plaży miej-
skiej w ramach czwartkowych seansów kina letniego.

Znakowanie rowerów STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBOŃ 
– sprawozdanie z działań w lipcu
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PLAŻA MIEJSKA – ZAPRASZAMY JESZCZE WE WRZEŚNIU!

Chociaż sezon letni się kończy, zapraszamy Was serdecznie na plażę 
miejską także we wrześniu. Przejście w jesienną aurę będzie mniej bole-
sne, jeśli pierwsze złote liście zauważycie siedząc sobie na leżaku (nawet 
pod kocem!). Dziękujemy, że uczestniczyliście we wszystkich zajęciach, 
które odbywały się na plaży. Oto ich małe podsumowanie:

 → Dzieci mogły brać udział kilkudziesięciu zajęciach animacyjnych, 
w większości bezpłatnych (zajęcia ruchowe, plastyczne, gry na 
ukulele, sensoryczne, taneczne, modelarskie), które odbywały się 
od czerwca do sierpnia, od poniedziałku do piątku.

 → Zorganizowaliśmy bezpłatne warsztaty dla dzieci z niepełno-
sprawnościami.

 → Spotykaliśmy się na zajęciach Biblioteki Miejskiej „Biblioteka 
w plenerze” – w każdy czwartek i co drugą sobotę.

 → Dorośli natomiast mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć fitness 
organizowanych w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskie-
go 2017.

 → Spotkaliśmy się także kilka razy na zajęciach z behawiorystami, 
którzy nie tylko opowiadali o najważniejszych zagadnieniach 
związanych z wychowaniem psa i kota, ale także przeprowadzili 
warsztaty robienia mat węchowych.

 → Zorganizowaliśmy imprezę na powitanie lata (gwiazdą był zespół 
Camping Hill), a także na jego zakończenie, podczas którego na 
plażowej scenie wystąpiły dzieci uczestniczące w letnich zaję-
ciach.

 → Spotkaliśmy się na 14 seansach kina letniego – za każdym razem 
Wasza frekwencja była powalająca! W przyszłym roku kupimy 
więcej leżaków!

 → Zorganizowaliśmy pierwsze letnie wietrzenie szafy, którego fre-
kwencja zdecydowanie nas zaskoczyła.

 → Przyciągnęliśmy do siebie lodziarnię, która stacjonowała przez 
większość lata.

Nową atrakcją jest pomost pływający, na którym można sobie odpocząć, 
lekko bujając się na wodzie. Albo podpłynąć do niego kajakiem lub małą 
łódką.

Cieszymy się, że plaża miejska z roku na rok staje się coraz bardziej 
popularna. Dzięki temu, że tak często i licznie nas odwiedzacie, mamy 
siłę na organizowanie kolejnych wydarzeń i atrakcji. Już nie możemy 
doczekać się przyszłego sezonu!

Do zobaczenia!
Joanna, Oliwia, Natalia, Agnieszka i Bartosz

Plaża Miejska

Joga na plaży

Letnie wietrzenie szafy

Zajęcia plastyczne Tłumy na seansach kina letniego

Przeciąganie liny - jedna z ulubionych 
konkurencji plażowiczów

Zajęcia ruchowe

Zajęcia z masą solną
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BURMISTRZ
Małgorzata Machalska

Zastępcy Burmistrza:
Michał Popławski
Mateusz Mikołajaczak

Dyżury dla mieszkańców 
w Urzędzie Miasta Luboń:
poniedziałki, 9:30-16:00 
pl. Bojanowskiego 2

tel. 61 8 130 141
tel. 61 8 130 011
fax 61 8 130 097
office@lubon.pl

RADA MIASTA
Przewodnicząca:
Teresa Zygmanowska

Zastępcy Przewodniczącej:
Paweł Radosław Krzyżostaniak
Piotr Łukasz Izydorski

Dyżury dla mieszkańców według 
harmonogramu:
poniedziałki, 16:00-18:00

Biuro Rady
61 8 130 011 wew. 26
rada.miejska@lubon.pl

HARMONOGRAM DYŻURÓW NA KWIECIEŃ / MAJ RADNYCH RADY MIASTA LUBOŃ 
od stycznia 2018r. do października 2018r. (I i III poniedziałek miesiąca) od godz. 16.00 do godz. 18.00

DATA
BIBLIOTEKA

MIEJSKA

SZKOŁA 
PODSTAWOWA nr 

3

OŚRODEK 
KULTURY

URZĄD
MIASTA

04.06.2018

18.06.2018

Dworaczyk Adam Tomasz

Zygmanowska Teresa

Samulczyk Marek

Bielawski Jakub

Krzyżostaniak Paweł 
Radosław

Frąckowiak Katarzyna

Okupniak Andrzej

Andrzejczak Paweł

02.07.2018

16.07.2018

Szwacki Michał Jacek

Izydorski Piotr Łukasz

Wolniewicz Paweł Antoni

Krzyżostaniak Paweł 
Radosław

Franek Dorota

Wilczyńska-Kąkol Karolina 
Monika

Górecki Kazimierz

Zygmanowska Teresa


