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„Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda

Do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały.

Patrzył - zimowe ptaki wracały do gniazda,

Jakby tego wieczoru też świętować chciały.

Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,

Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,

By biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła,

A w sercu znów zamieszkał Ten, co „w żłobie leży”.

Chwila jedna! Przy tobie nikną odległości,

Co szare - zmienia się w odświętne, tajemnicze.

Daj nam więcej dni takich, spragnionych miłości,

Niech świat przy żłóbku Twoim odmienia oblicze.”

o. Franciszek Czarnowski

Z okazji świąt Bożego Narodzenia

wielu głębokich i radosnych przeżyć,

zadumy nad płomieniem świecy,

chwil roziskrzonych kolędą,

śmiechem i wspomnieniami...

życzą

Radni Osiedla Święty Łazarz
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	 W	poprzednim	wydaniu	Wieści	Łazarskich	zapozna-
liśmy	naszych	Czytelników	z	informacją	o	tegorocznych	
inwestycjach,	jakie	zaplanowała	do	realizacji	Rada	Osie-
dla	Św.	Łazarz.	Bardzo	istotny	jest		fakt,	że	to	pierwszy	
rok,	w	którym	rada	osiedla	-	po	reformie	jednostek	po-
mocniczych	-	mogła	przeznaczyć	znaczną	na	zadania	in-
westycyjne.	Chcielibyśmy	przedstawić	koszty	zrealizowa-
nych	zadań.	

	 W	zakresie	remontów	chodników	w	2012	roku	Rada	
Osiedla	przeznaczyła	kwotę	230.000,-	złotych	na	to	zada-
nie	,realizowane	przez	Zarząd	Dróg	Miejskich.	Została	
ona	podzielona	na	trzy	zadania.	Były	to,	remonty	chod-
ników	 przy	 ulicach	Chłodnej	 80.000,-	 zł,	 Konopnickiej	
50.000,-	zł	i	Kolejowej	100.000,-	zł.	Remont	ulicy	Chłod-
nej		-	wykonano		nowy	chodnik	po	obu	stronach.	W	przy-

Czas na podsumowanie...
padku	ulicy	Konopnickiej,	ze	względów	finansowych,	re-
mont	ograniczył	się	do	położenia	nowych	płytek,	na	całej	
długości	 chodnika,	 po	 stronie	 północnej.	 W	 obydwu	
opisanych	 przypadkach	 pozostałe	 koszty	 na	 realizację	
zadań	pochodziły	ze	środków	Zarządu	Dróg	Miejskich.	
Jeżeli	 chodzi	o	ulicę	Kolejową	 	na	zaplanowaną	kwotę	
100.000,-	 złotych	 składały	 się	 dwa	 zadania.	 Pierwszym	
z nich	było	opracowanie		projektu	przebudowy	ulicy,	zo-
stanie	on	wykonany	za	kwotę	52.000,-	do	czerwca	2013	
roku.	Pozostałe	środki	w	wysokości	48.000,-	przeznaczo-
ne	zostały	na	remont	chodnika,	na	wysokości	numerów	
17	i	18.	
	 Kolejnym,	 ważnym,	 obszarem	 tegorocznych	 działań	
inwestycyjnych	RO	Św.	Łazarz	była	budowa	dwóch	no-
wych	placów	zabaw,	usytuowanych	w	parku	Kasprowicza	
i	przy	ul.	Dmowskiego.	

Plac zabaw Dmowskiego, fot. Rada Osiedla Św. Łazarz
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	 Plac	 zabaw	 w	 parku	 Kasprowicza	 na	 ogrodzonym	
terenie	 zostały	 zamontowane	 cztery	 huśtawki;	 dla	 nie-
pełnosprawnych	dzieci	„bocianie	gniazdo”,	huśtawka	na	
sprężynie	„quad”,	huśtawka	wagowa	na	sprężynie,	huś-
tawka	„konik	polny”,	huśtawka	podwójna	z	dwoma	sie-
dziskami	kubełkowymi,	mini	 statek	piracki,	 bujak,	 pia-
skownica	i	trzy	ławki.	

	 Całość	prac,	wraz	z	wykonaniem	dokumentacji	tech-
nicznej,	ogrodzenia,	przygotowaniem	podłoża,	zakupem	
i	zamontowaniem	urządzeń	oraz	nasadzeniem	drzew,	za-
mknęła	się	kwotą	104.000,-	złotych,	które	w	całości	po-
chodziły	ze	środków	RO	św.	Łazarz.	

	 Plac	zabaw	przy	ul.	Dmowskiego,	został	zrealizowany	
za	kwotę	51.150,-	złotych.	Zostały	na	nim	zamontowane	
trzy	huśtawki		(na	sprężynie	„konik	morski”,	„samochód”	
huśtawka	 podwójna	 )	 zestaw	 wspinaczkowy	 „Rawka”,	

gra	zręcznościowa,	dwie	ławki		oraz	ogrodzenie	z przęseł	
panelowych	 	 pomiędzy	 istniejącymi	 żywopłotami,	 przy	
alejce	dojazdowej	do	parkingu.	Korzystając	z okazji	pra-
gniemy	 poinformować,	 że	 wielkość	 placu	 przy	 Dmow-
skiego	jest	ograniczona	tym,	że	 inwestycja	finansowana	
przez	RO	może	być	wykonana	 tylko	 	 na	 gruncie	miej-
skim.	Pozostały	teren	znajduje	się	w	zasobach	SM	Grun-
wald	i	po	uregulowaniu	spraw	własnościowych	będziemy	
zadanie	kontynuować.	

	 W	 bieżącym	 roku	 doposażono	 także	 plac	 zabaw	
w  Parku	 Wilsona	 w	 urządzenia	 zabawowe	 za	 kwotę	
20.000,-	złotych.

	 Do	zadań	realizowanych	ze	środków	Rady	przez	Za-
rząd	 Zieleni	 Miejskiej	 należy	 także	 utrzymanie	 ogól-
nodostępnego	 boiska	 przy	 ul.	 Dmowskiego	 i	 Lejka	
Łazarskiego	 (obecnie	 skweru	 im.	 Kazimierza	 Nowa-

Siłownia ZS 33, fot. Rada Osiedla Św. Łazarz
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ka).	W  ramach	 tego	 zadania	 zrealizowanego	 za	 kwotę	
17.814,-	złotych	dokonane	zostaną		dodatkowo	nasadze-
nia	drzew	na	ul. Dmowskiego.

	 Kolejnym	zadaniem	zrealizowanym	w	tym	roku	było	
uporządkowanie	 skweru	przy	ulicy	Wyspiańskiego.	Ca-
łość	 prac,	 na	 które	 składały	 się	 demontaż	 i	 wymiana	
ogrodzenia,	wykonanie	alejek	nawierzchni	o	z	kostki	be-
tonowej	i	nasadzenia	240	krzewów	śnieguliczki.	Realiza-
cja	zadania	zamknęła	się	kwotą	23.000,-	złotych.

	 Nie	 zabrakło	 również	przekazania	 środków	finanso-
wych	na	polepszenie	bazy	sportowej	na	Łazarzu.

	 Gimnazjum	 nr	 51	 przy	 ul.	 K.	 Potockiej	 otrzymało	
kwotę	100.450,-	złotych	na	budowę	bieżni	lekkoatletycz-
nej	i	naprawę	ogrodzenia	boiska.	

	 Kolejna	bieżnia	 została	wykonana	przy	Szkole	Pod-
stawowej	nr	 9	przy	ul.	Łukaszewicza	 za	kwotę	40.000,-	
złotych,	z	czego	Rada	Osiedla	przekazała	kwotę	10.000,-	
złotych.	 Pozostałą	 część	 zadania	 sfinansował	 Wydział	
Oświaty.	

	 Jesienią	 oddano	 do	 dyspozycji	 uczniów	 i	mieszkań-
ców	kolejną	strefę	rekreacji	–	siłownia	zewnętrzna,	która	
znajduje	 się	 przy	 Zespole	 Szkół	 Gimnazjalno-Liceal-
nych	przy	 ul.	Wyspiańskiego.	Zainstalowano	 tam	 sześć	
urządzeń,	po	dwa	stanowiska	każde.	To	zadanie	zostało	
zrealizowane	za	kwotę	40.000,-	złotych.	Po	10.000,-	prze-
kazały	Rada	Osiedla	oraz	Wydział	Zarządzania	Kryzyso-
wego	i	Bezpieczeństwa	Urzędu	Miasta	Poznania.	Drugą	
połowę	środków	w	kwocie	20.000,-	zł	pozyskano	od	or-
ganizatora	Fan	Campu,	jaki	powstał	podczas	Euro	2012	
w	parku	Kasprowicza.	

	 Rada	Osiedla	Św.	Łazarz	przeznaczyła	ze	swojego	bu-
dżetu	na	 	zadania	 	 inwestycyjne	kwotę	ponad	600.000,-	
złotych.	Ważne	w	naszej	działalności	są	jak	najefektyw-
niejsze	 działania	 o	 charakterze	 inwestycyjnym,	 które	
służą	szerokiej	grupie		mieszkańców.

	 	Inne	zadania	realizowane	ze	środków	Rady	Osiedla	
to	międzyinnymi:
-	współfinansowanie	zakupu	radiowozu	dla		Komisariatu	
Policji	Poznań	–	Grunwald		kwota	9000,-	zł

Skwer Wyspiańskiego, fot. Rada Osiedla Św. Łazarz

Bieżnia SP 9, fot. Rada Osiedla Św. Łazarz
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-	modernizacja	pracowni	 informatycznej	w	SP	69	 -	wy-
miana	komputerów	30.000,-zł
-	modernizacja	pracowni	 informatycznej	w	Gimnazjum	
nr	51	-	wymiana	komputerów	10.000,-zł
-  dofinansowanie	 zakupu	 defibrylatora	 	 i	 kompute-
ra	 Straż	Miejska	Referat	Grunwald	–	6.500,-	zł
-	zainstalowanie	dwóch	luster	na	skrzyżowaniach	–	kwo-
ta	6.000,-złotych

	 Dodatkowo	 wspierano	 działania	 kulturalne	 ,oświa-
towe	 ,sportowe	 realizowane	 w	 placówkach	 oświatowo-
wychowawczych	 na	 terenie	Osiedla,	 współfinansowano	
organizację	imprez	w	ramach	Dni	Łazarza,	doposażano	
szkoły	i	przedszkola	w	sprzęt	dydaktyczny.	Realizowano	
działania	na	rzecz	poprawy	bezpieczeństwa	na	Osiedlu.
	
	 Podsumowując,	 Rada	 Osiedla	 Św.	 Łazarz	 przezna-
czyła	 na	 działania	 inwestycyjne	 i	 wspieranie	 inicjatyw	
lokalnych	 	 środki	 budżetowe	w	wysokości	 800.000,-  zł.	
Podobnych	działań	nie	zabraknie	również	w	2013	roku.

	 Dziękujemy	mieszkańcom	za	wszelkie	słowa	wsparcia	
i	 uwagi	 kierowane	pod	naszym	adresem,	które	wiązały	
się	z	realizacją	wymienionych	inwestycji.

Wojciech Wośkowiak
Maria Łazarz

Noc Nauki
	 Dnia	23	listopada	2012	roku	odbyła	się	w	Gimnazjum	
nr	53	im	Pawła	Edmunda	Strzeleckiego	ul.	Winklera	9/11	
Noc	Nauki,	 na	 którą	 zaprosiliśmy	uczniów	klas	 szóstych	
szkół	podstawowych.	Noc	Nauki	rozpoczęła	się	o	godzinie	
16.00	i	trwała	do	godziny	21.40.	Celem	imprezy	było	zbli-
żenie	naukowców,	nauczycieli	i	uczniów,	stworzenie	okazji	
do	spotkania,	poznania	się	i	wspólnych	działań,	a	wszystko	
to	w	atmosferze	zabawy.  	Każdy	uczeń	mógł	 się	przeko-
nać,	że	nauka	 jest	pasjonująca	 i	ciekawa.	W	czasie	Nocy	
Nauki	szóstoklasiści	mogli	odbyć	podróż	do	starożytnego	
Egiptu	śladami	Tutenchamona	oraz	przenieść	się	w	świat	
współczesnej	 techniki	 i	 poznać	 tajemnice	 robotyki	 oraz	
dowiedzieć	 się	 jak	 udzielać	 pierwszej	 pomocy	 przedme-
dycznej.	Uczniowie	przekonali	się,	że	nauki	przyrodnicze	
są	pełne	ciekawych	zagadek,	a	w	zrozumieniu	ich	pomaga-
ją	doświadczenia	chemiczne,	prezentacje	biologiczne,	gry	
i	zabawy	geograficzne	oraz	spotkanie	z	niezwykłymi	licz-
bami	matematycznymi.	W	kawiarence	biologicznej	można	
było	skosztować	galaretki	i	ciasteczka	w	kształcie	listków,	
kwiatków,	 zwierzaków	 ,	 a	 nawet	 kości.	W	Gimnazjalnej	
Nocy	 Nauki	 wzięli	 udział	 uczniowie	 ze	 szkół	 podstawo-
wych	nr	4,	9,	10,	26,	69,	77	i	90.	Gimnazjalna	Noc	Nauki	
zorganizowana	była	przy	współpracy	z	pracownikami	na-
ukowymi	i	studentami	Uniwersytetu	Adama	Mickiewicza	
w	Poznaniu.

Halina JanowieckaPlac zabaw Dmowskiego, fot. Rada Osiedla Św. Łazarz

Plac zabaw Kasprowicza, fot. Rada Osiedla Św. Łazarz
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	 To	był	długi	i	pełen	wrażeń	dzień.	Prawie	230	uczniów,	nauczy-
cieli	i	pracowników	naszej	szkoły,	ubranych	w	mikołajowe	czapki	
uczestniczyło	w	akcji	„Pomaganie	mikołajkowe	to	działanie	fajo-
we!”.	W	ten	wyjątkowy	mikołajkowy	dzień	w	naszej	szkole	pano-
wała	nie	tylko	świąteczna	atmosfera,	ale	także	nasze	gimnazjum	
zamieniło	 się	 w	 prawdziwe	 studio	 reporterskie!	 To	 był	 bardzo	
udany	6	grudnia	2012.	
	 Przygotowana	 przez	 nas	 akcja,	 której	 celem	 była	 zbiórka	
pieniędzy	 na	 Wielkopolskie	 Hospicjum	 dla	 Dzieci	 obejmujące	
specjalistyczną	 opieką	 domową	 dzieci	 i	 młodzież	 z	 chorobami	
nowotworowymi,	 przyciągnęła	 do	 szkoły	 przedstawicieli	 lokal-
nych	 mediów.	 Dziennikarze	 chętnie	 fotografowali	 Mikołajów,	
czyli	uczniów,	nauczycieli	i	pracowników	naszego	Gimnazjum	51,	
zwłaszcza	podczas	długiej	przerwy,	kiedy	do	wspólnego,	pamiąt-
kowego	zdjęcia	zebraliśmy	się	wszyscy	ubrani	w	czapki	św.	Miko-
łaja.	Było	naprawdę	czerwono.

Mikołajkowy zawrót głowy
	 W	ramach	akcji	zorganizowaliśmy	również	mikołajkowy	konkurs	
z życzeniami.	Na	pytanie	„Czego	życzę	krajowi,	miastu,	szkole	i	sobie?”	
najczęściej	pojawiały	się	odpowiedzi:	krajowi	–	nowych	dróg,	miastu	
–	 szybkiego	 zakończenia	 wszystkich	 remontów	 i	 lepszych	 obywate-
li,	szkole	–	jak	największych	osiągnięć,	a	sobie	–	po	prostu	szczęścia.	
Laureaci	mikołajkowego	konkursu	na	najlepszy	list	do	św.	Mikołaja	
otrzymali	słodkie	upominki.		Tego	dnia	odbyły	się	również	„otrzęsiny”	
klas	pierwszych,	a	na	koniec	wspólne	mikołajkowe	gry	i	zabawy.		
	 Z	radością	możemy	stwierdzić,	że	nasza	szkoła	nie	tylko	uczy,	
wychowuje	ale	także	bawi	i	wspiera	uczniów	dając	im	szansę	na	
pokazanie	wszechstronnych	talentów.	Nasi	uczniowie	mogą	reali-
zować	się	artystycznie,	naukowo	i	sportowo.	Liczne	koła	zaintere-
sowań,	warsztaty	muzyczne	przyciągają	zainteresowanych,		chcą-
cych	pożytecznie	spędzić	wolny	czas.

Samorząd uczniowski i grono pedagogiczne Gimnazjum nr 51

	 W	 ramach	 realizacji	 zadania	 „Bezpieczna	 droga	 do	 szkoły	
dla	klas	I	szkół	podstawowych”	finansowanego	ze	środków	Rady	
Osiedla	w	dniu	15	października		dzieci	z	najmłodszych	klas	i	ze-
rówki		Szkoły	Podstawowej	nr	77spotkały	się	z	przedstawicielami	
Straży	Miejskiej,	Rady	Osiedla	Św.	Łazarz	i	głównym	bohaterem	
-	Wartusiem.	Uczniowie		otrzymali	ufundowane	przez	Radę	Osie-
dla	światełka	odblaskowe	i	książeczki	edukacyjne.

„Bezpieczna droga do szkoły
dla klas I szkół podstawowych” 

	 Po		pogadance	na	temat	zasad	bezpieczeństwa	przy	porusza-
niu	się	po	ulicach	dzieci	przywitały	się	z	Wartusiem	,	każda	klasa	
zrobiła	sobie		pamiątkowe	zdjęcie.
	 W	ramach	akcji	„Bezpieczny	Senior”	realizowanej	ze	środków	
Rady	 wspólnie	 ze	 Strażą	Miejską	 na	 świątecznych	 spotkaniach	
wręczono		łazarskim	seniorom	torby	z	nadrukowanymi	telefona-
mi	alarmowymi	i	latarki.

Fot. SP-77
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Fot. Gimnazjum nr 51
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	 Zarząd	Dróg	Miejskich,	w	związku	z	planami	poszerzenia	SPP	
o	Łazarz,	wystąpił	do	Rady	Osiedla	o	przygotowanie	stanowiska	w	
tej	sprawie.	
	 Rada	 Osiedla	 	 została	 poproszona	 o	 przygotowanie	 cało-
ściowej	 koncepcji	 funkcjonowania	 Strefy,	 nie	 tylko	 związanej	 z	
miejscami	parkingowymi	ale	również	z	miejscami	odpoczynkowy-
mi	dla	pieszych	na	 terenie	Osiedla,	planowanymi	nasadzeniami	
drzew	czy	ułatwieniami	związanymi	z	ruchem	rowerowym	/kon-
trapasy	czy	stojaki	rowerowe/.
	 Rada	przygotowała	odpowiedź,	w	której	ustosunkowała	się	do	
propozycji	poszerzenia	SPP,	proponując	 szereg	postulatów,	uła-
twiających	i	polepszających	jakość	życia	mieszkańców	Osiedla,	w	
zamian	za	zgodę	na	utworzenie	Strefy.

  Rada Osiedla proponuje:
1.	wprowadzenie	 tzw.	 „strefy	 30”	na	 całym	 terenie	Osiedla	 Św.	
Łazarz	z	wyjątkiem	ulic	obwodowych	oraz	niektórych	ważnych	w	
strukturze	miejskiej	np.	ulic	z	których	korzysta	transport	zbioro-
wy,	t.j.	ulic:	Bukowskiej,	Przybyszewskiego,	Reymonta,	Arciszew-
skiego	Palacza,	Krauthofera,	Grunwaldzkiej,	Hetmańskiej,	Gło-
gowskiej,	Szylinga,	Matejki,	Kasprzaka,	Chociszewskiego.

2.	Rada	Osiedla	uważa	za	konieczne	rozszerzenie	proponowanej	
Strefy	Płatnego	Parkowania	do	linii	ulic	Arciszewskiego	–	Palacza	
–	Krauthofera.	
Uzasadnienie: 
Od	ul.	Hetmańskiej	 do	ul.	 Palacza,	 na	wskazanym	wyżej	 terenie	
osiedla,	znajdują	się	przedszkola	oraz	dwie	szkoły	(podstawowa	i	
gimnazjum.)	 Zakończenie	 planowanej	 Strefy	 Płatnego	 Parkowa-
nia	na	ul.	Hetmańskiej	 spowoduje	przeniesienie	ruchu	samocho-
dowego	na	najbliższe	ulice,	 powodując	 zagrożenie	dla	nieletnich	
zdążających	do	szkół	i	przedszkoli,	ale	także	spowoduje	nagminne	
niepłatne	parkowanie	na	tym	terenie,	powodując	zatłoczenie	tej	w	
większości		jednorodzinnej	okolicy.

3.	zmianę	sposobu	parkowania	na	wszystkich	ulicach	osiedla,	na	
których	jest	to	możliwe,	przenosząc	parkujące	samochody	z chod-
ników	na	jezdnię.	Na	ulicach	na	których	nie	jest	to	możliwe,	kosz-
ty	napraw	i	utrzymania	zdewastowanych	chodników	powinno	po-
nieść	miasto.
Uzasadnienie:
	 Zmiana	sposobu	parkowania	spowoduje	po	pierwsze	większe	
bezpieczeństwo	pieszych,	po	drugie	uchroni	 chodniki	przed	de-
wastacją	przez	parkujące	tam	samochody	/	często	z zagrożeniem	
życia	dla	pieszych.

4.	lokalizację	miejsc	odpoczynkowych	dla	pieszych	na	następują-
cych	ulicach:	Głogowskiej,	Matejki	 (w	okolicy	ul.	Konopnickiej	
i	 kościoła	 pw.	 Św.	 Anny),	 Kasprzaka	 (przy	 przychodni),	 Het-
mańskiej	 (między	 ulicami	 Głogowską	 a	 Kasprzaka),	 Kolejowej	
(przy	skwerze	między	ulicami	Hetmańską	a	Kolejową),	przy	tzw.	
„Lejku	Łazarskim”,	Niegolewskich	(w	okolicy	ul. Bogusławskie-
go),	Bogusławskiego	(przy	przychodni),	Dmowskiego	(między	ul.	
Stablewskiego	 a	 Rynkiem	 Łazarskim),	 Kolejowej	 (naprzeciwko	
Ośrodka	oo.	Salezjanów),	Zachodniej	(w okolicy	Poczty	Polskiej)	
oraz	 w	 okolicy	 skrzyżowań	 ulic	 Chociszewskiego	 –	 Szymbor-
ska,	Marcelińska	–	Polna	–	Wojskowa,	Ułańska	–	Grunwaldzka,	
Chłodna	–	Lodowa,	Matejki	okolice	Siemiradzkiego.
Uzasadnienie:
Wybrane	miejsca	znajdują	się	na	ciągach	komunikacyjnych,	także	
na	trasach	do	przychodni	lekarskich,	laboratoriów	analitycznych,	
obiektów	kulturalnych	i	rekreacyjnych,	najczęściej	uczęszczanych	
sklepów	i	punktów	usługowych.

Strefa na Łazarzu
5.	 ustawienie	 stojaków	 rowerowych	 (pozwalających	 na	 przycze-
pianie	rowerów	za	ramę)	przy	obiektach	użyteczności	publicznej,	
biurowcach	oraz	przy	sklepach	na	ulicy	Głogowskiej	i	Lejku	Ła-
zarskim.

6.	wprowadzenie	na	jezdni	wyniesień	(tak	jak	na	ulicach	Libelta	
i	Działyńskich)	przy	wjazdach	do	strefy	oraz	przed	wejściami	do	
parków,	przedszkoli	 i	 szkół.	Stworzenie	w	okolicach	Rynku	Ła-
zarskiego	strefy	ruchu	pieszego	poprzez	wyniesienie	ulic	w	oko-
licach	Rynku	Łazarskiego	do	poziomu	chodnika	i wyłożenie	ich	
kostką	brukową.
Uzasadnienie:
Wprowadzenie	 wyniesień,	 a	 nie	 progów	 zwalniających,	 pozwoli	
na	zapewnienie	lepszego	bezpieczeństwa	pieszych	w tych	newral-
gicznych	miejscach	oraz	dodatkowo	uspokoi	ruch	samochodowy.

7.	wprowadzenie	jednego	kierunku	ruchu	z	jednoczesną	zmianą	
sposobu	parkowania	na	równoległe	do	chodnika	i	wykonaniem		
kontrapasów	dla	ruchu	rowerowego	na	następujących	ulicach:
-	Granicznej	(od	ul.	Łukaszewicza	do	ul.	Kolejowej),
-	Calliera	(od	ul.	Kolejowej	do	ul.	Łukaszewicza),
-	Mottego	(od	ul.	Łukaszewicza	do	ul.	Kolejowej),
-	Łukaszewicza	(od	ul.	Granicznej	do	ul.	Potockiej),
-	Lodowej	(od	ul.	Potockiej	do	Rynku	Łazarskiego),
-	Winklera	(od	ul.	Kasprzaka	do	ul.	Jarochowskiego),
-	Iłłakowiczówny	(od	ul.	Grunwaldzkiej	do	ul.	Wyspiańskiego),
-	Ułańska	(od	Grottgera	do	Grunwaldzkiej),

8.	wykonanie	kontrapasów	na	ulicach:	Iłłakowiczówny	Potworow-
skiego	Stablewskiego,	Winklera,	 Jarochowskiego	od	Palacza	do	
Winklera),	Lodowej	i	Łukaszewicza.
Uzasadnienie do pkt. 6 i pkt. 7:
Realizacja	powyższych	zadań	pozwoli	na	usystematyzowanie	po-
ruszania	się	w	rejonie	osiedla	zarówno	ruchu	pieszego	jak	i rowe-
rowego	oraz	samochodowego.

9.	zmianę	parkowania	samochodów	w	tzw.	„Lejku	Łazarskim”	co	
oznacza	wyprowadzenie	parkowania	równoległego	do	chodnika,	
a	pozostawienie	całego	skweru	wyłącznie	dla	ruchu	pieszego	i	od-
poczynku.
Uzasadnienie:
W	chwili	 obecnej	 parkujące	 samochody	 zajmują	 cały	 	 chodnik	 co	
uniemożliwia	 korzystanie	 z	 tego	 terenu	 przez	 pieszych,	 powoduje	
konflikty	między	zmotoryzowanymi	a	pieszymi.	Proponowana	zmia-
na	pozwoli	na	wykorzystanie	tego	terenu	jako	miejsca	odpoczynku.

10.	 wyeliminowanie	 dzikiego	 parkowania	 na	 terenie	 Parku	Ka-
sprowicza	i	w	okolicach	Areny.

11.	w	porozumieniu	z	Urzędem	Marszałkowskim	i	PKP	stworze-
nie	przystanku	kolejowego	na	wiadukcie	nad	ul.	Hetmańską	od	
strony	Skalara.
Uzasadnienie:
Pozwoli	 to	 na	 stworzenie	 centrum	 przesiadkowego	 z	 wykorzy-
staniem	 przystanków	 tramwajowych	 przy	 ul.	 Hetmańskiej	 i	 28.	
czerwca	1956.	Stworzy	alternatywę	dla	osób	spoza	Poznania	do-
cierających		na	Łazarz	i	Wildę	samochodami	oraz	odciąży	Zinte-
growane	Centrum	Komunikacyjne	z	przesiadających	się	w	kierun-
ku	Rataj,	Franowa,	Junikowa	i	Ogrodów.

12.	nasadzenie	drzew	i	zieleni	w	miejsce	zniszczonej	lub	usuniętej	
na	następujących	ulicach:	
Głogowskiej	 (w	miejscu	dotychczasowych	miejsc	parkingowych)	
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Kasprzaka,	 Matejki,	 	 Dmowskiego,	 Potockiej,	 Jarochowskiego,	
Wyspiańskiego	i	Rynku	Łazarskim.
Uzasadnienie:
Z	roku	na	rok	stan	drzewostanu	na	terenie	osiedla	ulega	ciągłemu	
pomniejszeniu	zarówno	przez	jego	dewastację,	jak	usychanie	spo-
wodowane	niekorzystnymi	warunkami	nie	tylko	atmosferycznymi	
i	stąd	z	dawnej	zielonej	dzielnicy	powoli	stajemy	się	pustynią.
	 Rada	Osiedla	Św.	Łazarz	przygotowując	powyższe	propozycje	
zmiany	organizacji	ruchu	na	terenie	osiedla	koncentrowała	się	na	
celach,	które	postawiła	sobie	w	czasie	tej	kadencji,	a	mianowicie:
-	poprawę	warunków	mieszkaniowych	na	terenie	osiedla,
-	poprawę	bezpieczeństwa	wszystkich	uczestników	ruchu	drogowego,
-	stworzenie	lepszych	warunków	dla	ruchu	rowerowego	poprzez	
dopuszczenie	na	wielu	ulicach	jednokierunkowych	dwukierun-
kowego	ruchu	rowerowego	włączając	je	do	wcześniej	zrealizo-
wanych	ścieżek	rowerowych,

-	uspokojenie	 ruchu	 samochodowego	 i	 zniechęcenie	kierowców	
do	tranzytowego	przejazdu	przez	strefy	ograniczonej	prędkości	

i	 skierowanie	ruchu	na	samochodowego	na	ulice	układu	pod-
stawowego,

-	poprawę	warunków	ekologicznych	środowiska	miejskiego,	stwo-
rzenie	lepszych	warunków	dla	rozwoju	drobnego	handlu	i	usług,

-	zwiększenie	atrakcyjności	terenu	osiedla	jako	dzielnicy	w której	
mieszkańcy	Poznania	mogą	spędzać	wolny	czas	–	 także	w ka-
wiarniach,	pubach	itp.	miejscach.

	 Wszystkie	 przygotowane	 propozycje,	 zostały	 przekazane	 do	
Zarządu	Dróg	Miejskich.	Na	tej	podstawie	ma	zostać	przygoto-
wana	 całościowa	 koncepcja	 funkcjonowania	 Strefy.	 Jednak,	 jak	
deklaruje	Zarząd	Dróg	Miejskich,	wprowadzenie	Strefy,	jeśli	bę-
dzie	 taka	 decyzja	Rady	Miasta,	 będzie	możliwe	 na	Osiedlu	 nie	
wcześniej	niż	za	3	lata.
	 Rada	Osiedla	ze	swej	strony,	deklaruje	pełną	współpracę	z miesz-
kańcami	i	chcąc	poznać	ich	opinię	o	przygotowanych	propozycjach,	
planuje	zorganizowanie	w	I	kwartale	2013	r.	spotkania	konsultacyj-
nego	z	mieszkańcami		Łazarza	oraz	Zarządem	Dróg	Miejskich.

Łukasz Prymas

„Zielony Poznań”
	 Już	po	raz	dziewiętnasty	Prezydent	Miasta	Poznania	wrę-
czył	nagrody	laureatom	konkursu	„Zielony	Poznań”.	Uroczy-
stość	odbyła	się	w	piątek,	16	listopada	2012	r.,	w	Urzędzie	Mia-
sta	Poznania.
	 Pierwsza	edycja	konkursu	Zielony	Poznań	została	zorgani-
zowana	w	1994	 roku.	Od	 tej	pory	w	konkursie	wzięło	udział	
49 502		uczestników.	Zgłoszone	obiekty	były	oceniane	w	pięciu	
kategoriach	 takich	 jak:	ogrody	przydomowe,	balkony,	zieleń-
ce,	działki	ROD,	pasy	zieleni.	Konkurs	podzielony	jest	na	etap	
osiedlowy	oraz	miejski.
	 W	etapie	osiedlowym	zgłoszone	obiekty	zlustrowane	i	oce-
nione	były	przez	przedstawicieli	Rady	Osiedla.
W	XIX	edycji	konkursu	do	konkursu	zgłoszono	4804	obiekty,	
w	 tym:	164	zieleńce,	579	balkonów,	612	ogrodów	przydomo-
wych,	3442	działek	na	terenach	ROD	i	7	pasów	zieleni.
	 Miejska	Komisja	 Konkursowa,	 złożona	 z	 przedstawicieli:	
Urzędu	Miasta	Poznania,	Ogrodu	Botanicznego	Uniwersytetu	
im.	A.Mickiewicza	w	Poznaniu,	Katedry	Terenów	Zieleni	i Ar-
chitektury	Krajobrazu	i	Katedry	Roślin	Ozdobnych	Uniwersy-
tetu	Przyrodniczego,	Okręgowego	Zarządu	Polskiego	Związ-
ku	 Działkowców	 w	 Poznaniu	 oraz	 Towarzystwa	 Miłośników	
Miasta	Poznania,	spośród	92	obiektów	zakwalifikowanych	do	
II etapu,	wyłoniła	12	laureatów	oraz	przyznała	4	wyróżnienia.
	 Wyróżnienie	Miejskiej	 Komisji	 Konkursowej	 na	 Łazarzu	
otrzymała:	 Pani	 Krystyna	 Gensler–Jabłońska,	 za	 stworzenie	
oazy	zieleni	na	niewielkiej	przestrzeni	przy	ul.	Głogowskiej.
	 W	środę	-	12	grudnia	w	Zespole	Szkół	Gimnazjalno-Liceal-
nych	odbyła	się	„Biesiada	przy	muzyce”	połączona	z	uhonoro-
waniem	uczestników	19.	edycji	konkursu	„Zielony	Poznań.

	 Uczestnicy	otrzymali	nawozy	i	akcesoria	ogrodnicze	ufun-
dowane	 przez	 Urząd	 Miasta	 Poznania-	 Wydział	 Rolnictwa	
i Radę	Osiedla.

SPROSTOWANIE
W	poprzednim	numerze	Wieści	 Łazarskich	w	 artykule	 doty-
czącym	 Zielonego	 Poznania	 omyłkowo	 wskazaliśmy	 autora	
zdjęcia	przedstawiającego	podwórko	przy	ulicy	Wyspiańskiego.
Autorem	 zdjęcia	 nie	 jest	 Pani	 Marietta	 Niemier	 tylko	 Pani	
Małgorzata	Czarkowska.
Przepraszam	za	nieporozumienie.

Tomasz Brojewski
Redaktor Naczelny



Nasze łazarskie
XXXIII Liceum Ogólnokształcące 

odniosło duży sukces
	 Poniżej	przytaczam		fragment	artykułu	Gazety	Wyborczej	
z 30	listopada	2012	r.	o	rankingu	poznańskich	liceów:
Sukces	na	Łazarzu	

	 Trzeba	podkreślić,	EWD	to	nietypowy	ranking.	Szkoły	nie	
mają	miejsc,	pogrupowane	są	w pięciu	kategoriach:	neutralne,	
szkoły	sukcesu	(przyjmują	dobrych	kandydatów	i wypuszcza-
ją	dobrych	absolwentów),	wspierające	(nawet	z	przeciętnymi	
potrafią	osiągnąć	dobry	wynik),	wymagające	pomocy	oraz	 te	
najgorsze	-	szkoły	niewykorzystanych	możliwości,	gdzie	dobrzy	
uczniowie	się	marnują.

	 W	 Poznaniu	 szkoły	 średnie	 właściwie	 dzielą	 się	 na	 dwie	
grupy	-	sukcesu	i	wymagające	pomocy.	

	 Dobre	szkoły	to	takie,	które	motywują	do	rozwoju,	a	dzięki	
temu	uczniom	przybywa	wiedzy.	To	oznacza,	że	jak	na	tram-
polinie	skaczą	w	górę.	Wysokość	tego	skoku	można	mierzyć	za	
pomocą	tzw.	Edukacyjnej	Wartości	Dodanej	(EWD).	Ta	me-
toda	pomiaru	jakości	nauczania	i postępów	w	nauce	polega	na	
zestawieniu	wyników	zewnętrznych	egzaminów.	W	przypadku	
liceów	 to	porównanie	egzaminu	gimnazjalnego	oraz	matury.	
Dzięki	EWD	mamy	się	więc	dowiedzieć,	ile	młodzież	nauczyła	
się	w	liceum.

	 Badania	 EWD	 od	 2005	 r.	 prowadzą	 specjaliści	 związani	
z Centralną	Komisją	Egzaminacyjną.	Szkoły	bada	zespół	pod	
kierownictwem	 prof.	 Romana	 Dolaty.	 Właśnie	 opublikował	
najświeższe	dane	na	temat	poznańskich	liceów.

	 O	świetnym	wyniku	mogą	mówić	w	XXXIII	LO	na	Łaza-
rzu.	Choć	szkoła	dotąd	nie	była	w czołówkach	standardowych	
rankingów,	które	powstają	na	podstawie	wyników	matury,	to	
w EWD	przoduje.	To	jedyne	liceum	w	mieście,	które	znalazło	
się	w	gronie	 szkół	wspierających,	a	więc	 takich,	które	nawet	
słabych	uczniów	wypuszcza	ze	szkoły	z przyzwoitymi	wynikami	
matury.	

	 Kilka	 lat	 temu	dążąc	do	uruchomienia	XXXIII	LO	mia-
łem	wizję	stworzenia	„czegoś”	w	rodzaju	centrum	oświatowe-
go	na	Łazarzu.	W	jednym	Zespole	gimnazjum	i	liceum,	które	
wzajemnie	 się	wspierają.	Przez	kilka	 lat	dążyliśmy,	nie	 tylko	
do	tego	aby	mieć	pełny	nabór	do	liceum.	Najistotniejszym	dla	
Nas	było,	aby	trafiali	do	niego	absolwenci	naszego	gimnazjum,	
gdyż	to	tylko	pozwalało	na	realizację	planu	stworzenia	Zespo-
łu	„Łazarskiego”.	

	 Zawsze	stałem	na	stanowisku,	że	nie	ma	potrzeby	aby	mło-
dzież	z	Łazarza	jeździła	do	równorzędnych	liceów	na	drugim	
końcu	miasta.	

	 Co	innego	licea	„renomowane”.	Ale	jeżeli	specyficzny	pro-
fil	bądź	inne	istotne	względy	nie	były	decydujące	przy	wyborze	
szkoły	–	to	po	co	jeździć	daleko	,	mając	szkołę		„pod	nosem”,	
do	tego	znaną,	przyjazną,	pozwalającą	podtrzymywać	istnieją-
ce	więzi	i	przyjaźnie.	Ponadto	nauczyciele	–	już	znani,	życzliwi.	
Przejście	 do	 nowego	 etapu	 nauczania	 dla	 ucznia	 ,	 praktycz-
nie	bez	stresu.	Takie	powiązanie	i	wzajemne	przenikanie	szkół	
stwarza	też	korzystne	warunki	pracy	dla	nauczycieli	Zespołu.	
	
	 Po	 pierwsze	 więcej	 niż	 zwykle	 u	 progu	 liceum	 wiemy	
o uczniach	i	ich	możliwościach	,co	znakomicie	ułatwia	pracę.	

	 Po	drugie	nauczyciele	włożyli	wiele	pracy	aby	przygotować	
się	metodycznie	 (i	 nie	 tylko)	 do	 pracy	 w	 nowej	 szkole.	 Jest	
oczywiste,	że	i	uczniowie	gimnazjum	na	tym	korzystają.	

	 Po	trzecie	wreszcie	wyposażenie	obu	szkół	dobrze	się	uzu-
pełnia	i	służy	wszystkim	uczniom.	

	 I	 najważniejsze	 moim	 zdaniem:	 pracując	 z	 tym	 samym	
uczniem	przez	6	lat	możemy	znając	go,	lepiej	go	kształcić	i wy-
chowywać.	

	 Ta	 niekorzystna	 wychowawczo	 i	 dydaktycznie	 w	 innych	
szkołach	 sytuacja,	 że	 uczeń	 ledwie	 przyjdzie	 do	 szkoły,	 już	
właściwie	musi	ją	kończyć	–	traci	na	znaczeniu.	My,	w	zespole	
mamy	więcej	czasu	na	pracę	z	uczniem.	

	 Sytuacja	taka	sprzyja	integracji	lokalnej	społeczności		i	ma	
to	też		duże	znaczenie.

	 Dumni	 jesteśmy	 szczególnie	 z	miana	 szkoły	 wspierającej	
–	takiej,	która	potrafi	więcej	wykrzesać	z	przeciętnych	nieraz	
uczniów	niż	renomowana	szkoła	osiągająca	sukces	ze	zdolny-
mi	i	wybitnymi	uczniami.

	 Chcę	wierzyć,	że	ten	niewątpliwy	sukces	szkoły	zawdzięcza-
my	i	naszej	pracy	i	sprawdzeniu	się	powyższych	założeń.

Lech Sadowski
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	 Na	 przełomie	 XIX	 i	 XX	 wieku	 na	 Świętym	 Łazarzu	 było	
około	10	000	katolików.	Dzielnica	nie	miała	własnego	kościoła,	
a wierni	należeli	do	odległej	parafii	św.	Marcina.	Autorem	pomy-
słu	wzniesienia	kościoła	na	Świętym	Łazarzu	i	utworzenia	tu	no-
wej	parafii	był	prawdopodobnie	inżynier	Napoleon	Urbanowski,	
aktywny	działacz	społeczny	i	gospodarczy,	a	także	przedsiębiorca	
i	właściciel	 fabryki	maszyn	na	Łazarzu.	 Jego	 inicjatywa	 spotka-
ła	się	z	entuzjastycznym	przyjęciem	wśród	łazarzan,	a	a	także	ks.	
Jana	Lewickiego,	od	1889	roku	proboszcza	parafii	św.	Marcina,	
który	twórczo	wspierał	budowę	kościoła	i	tworzenie	nowej	para-
fii.	W	1895	roku	zawiązany	został	Komitet	Budowy	Kościoła	pod	
przewodnictwem	ks.	 proboszcza	Lewickiego.	Niezmiernie	 istot-
na,	a	delikatna	była	sprawa	funduszu,	koszty	budowy	kościoła	były	
wysokie.	Znacznym	ułatwieniem	było	to,	że	grunt	pod	kościół	ła-
zarski	podarował	parafii	św.	Marcina	miejscowy	gospodarz	Józef	

100. rocznica powstania parafii 
p.w. Matki Boskiej Bolesnej

na Świętym Łazarzu
Schneider.	Projekt	nowego	ko-
ścioła	 sporządził	 budowniczy	
Michał	Wilczewski.
	 W	 1899	 roku	 rozpoczęto	
przygotowania	do	budowy,	któ-
ra	 ruszyła	 w	 roku	 następnym.	
I tak	w	piątek	22	czerwca	1900	
roku	 o  godzinie	 19.00	 odbyła	
się	uroczystość	poświęcenia	ka-
mienia	 węgielnego	 pod	 nową	
świątynię.
	 29	 czerwca	 1901	 roku	 na-
stąpił	odbiór	budynku	kościel-
nego	 w  stanie	 surowym	 przez	
policję	budowlaną.	
	 Całkowite	 koszty	 budowy	
wyniosły	301	486	marek,	w	tym	samego	kościoła	–	205	000,	probo-
stwa	–	73	848	i	parkanu	–	22	620.	
	 W	niedzielę	15	września	1901	roku,	w	patronalne	święto	Mat-
ki	Boskiej	Bolesnej,	konsekracji	świątyni	dokonał	ks.	biskup	E.Li-
kowski.
	 Odtąd	kościół	Matki	Boskiej	Bolesnej	zaczął	służyć	łazarskim	
i	górczyńskim	wiernym.	
	 6	grudnia	1912	roku	ks.	biskup	Edward	Likowski	wydał	dekret	
o	podziale	parafii	św.	Marcina	i	o	utworzeniu	z	dniem	1	stycznia	
1913	roku	nowej	parafii	p.w.	Matki	Boskiej	Bolesnej	na	Świętym	
Łazarzu.		
	 Obchody	rocznicowe	rozpoczną	się	w	sobotę	5	stycznia	2013	
roku.

opracowała Maria Łazarz  /za  strona parafii MBB/

	 We	 wtorek	 20	 listopada	
2012	 roku	 już	 po	 raz	 szósty	
odbył	 się	 w	 Szkole	 Podstawo-
wej	nr	26	konkurs	kaligraficzny	
dla	 łazarskich	 szkół	 podstawo-
wych.	 Uczniowie	 z	 klas	 IV,	 V	
i VI	 –	 najwspanialej	 jak	 potra-
fili,	 przepisywali	 wiersz	 swojej	
rówieśniczki	 Marty	 Komisar-
czyk	pt.	 „Szansa”.	 Ich	prace	 to	
prawdziwe	dzieła	sztuki!	Każda	
litera,	 każdy	 wyraz	 odzwiercie-
dlają	niepowtarzalność	 ludzkiej	
osobowości	 i	 talentu.	 Laureaci	
otrzymali	za	swój	wysiłek	dyplo-
my	i	wartościowe	nagrody	ufundowane	przez	Radę	Osiedla	Św.	
Łazarz	.Organizatorem	konkursu	była	pani	Alicja	Szafran.

VI ŁAZARSKI KONKURS
KALIGRAFICZNY „KURZY PAZUR”

Spośród	uczestników	wyłoniono	następujących	zwycięzców:

Klasy IV
1.	Michał	Musiał	SP	69
2.	Dominika	Siudzińska	SP	77
3.	Łukasz	Józkowiak	SP	90

Klasy V
1.	Roksana	Maziarz	SP	10
2.	Alina	Juchiewicz	SP	69
3.	Nicole	Banaszak	SP	26

Klasy VI
1.	Wiktoria	Nowodworska	SP	9
2.	Agnieszka	Pawłowska	SP	90
3.	Anna	Jawień	SP	26
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	 4	grudnia	2012	roku	w	siedzibie	Komendy	Miejskiej	Policji	
Państwowej	w	Poznaniu	przy	ul.	Szylinga	odbyło	się	uroczyste	
przyjęcie	do	służby	radiowozów	marki	kia	cee’d.	

	 W	spotkaniu	uczestniczyli	między	 innymi:	 I	zastępca	Ko-
mendanta	 Miejskiego	 Policji,	 podinspektor	 Roman	 Kuster,	
komendant	komisariatu	Poznań-Grunwald,	młodszy	inspektor	
Przemysław	Marciniak	oraz	przedstawiciele	komisariatów	po-
znańskich,	przedstawiciele	Urzędu	Wojewódzkiego	 i	Urzędu	
Miasta	 Poznania	 a	 także	 przewodniczący	 rad	 osiedli	 i	 urzę-
dów	gmin.	Ze	strony	Rady	Osiedla	Św.	Łazarz	w	uroczystości	
udział	wzięli	przewodniczący	rady,	Wojciech	Wośkowiak	oraz	
przewodniczący	komisji	bezpieczeństwa	i	porządku	publiczne-
go,	Tomasz	Wojciechowski.

	 Komendant	Roman		Kuster			podziękował	radom	osiedli	za	
środki	przekazane	na	zakup	radiowozów	i	zapewnił	o	pełnym	
wykorzystaniu	 pojazdów	 w	 służbie	 dla	 dobra	 mieszkańców.	
Przypomnijmy,	że	Rada	Osiedla	Św.	Łazarz	przekazała	9	 ty-
sięcy	złotych	na	zakup	radiowozu.	Po	części	oficjalnej	i	poświę-
ceniu	pojazdów	nastąpiło	przekazanie	kluczyków	kierowcom	
poszczególnych	radiowozów.	

Tomasz Wojciechowski

Przekazanie radiowozów
dla Policji Państwowej

fot. Rada Osiedla Św. Łazarz

fot. Rada Osiedla Św. Łazarz


