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Niech Nowy Rok
przyniesie radość, miłość,
pomyślność i spełnienie

wszystkich marzeń,
a gdy się one już spełnią,

niech dorzuci
garść nowych marzeń,

bo tylko one nadają życiu sens.

Przewodniczący Rady Osiedla
Wojciech Wośkowiak

Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Maria Łazarz

Granicą administracyjną Łazarza jest obszar ulic:

Rondo Jana Nowaka-Jeziorańskiego – Reymonta – Arci-
szewskiego – Palacza – Krauthofera – tory kolejowe równo-
legle do ul. Góreckiej i Kolejowej – Grunwaldzka – Rondo 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Kadencja Rady Osiedla
20.03.2011 r. - 20.03.2015 r.

Skład Rady Osiedla oraz obecności na 38 sesjach

Genowefa Banaszak (37), Dorota Bartkowiak (31), To-
masz Brojewski (12) , Ewa Chwieszczenik (33), Paweł 
Kirchner ( 9), Marek Kurkowiak (18), Maria Łazarz 
(38), Bogumiła Maćkowiak  (38), Maciej Maćkowiak 
(21), Marietta Niemier(33), Bartosz Nowak-radny do 
IX/2014(6), Jarosław Nowak(radny od IX/2014 (3), Filip 
Olszak (33), Piotr Pałgan (28), Maria Paradowska(34), 
Łukasz Prymas(35), Lech Sadowski,(20)  Anna Susic-
ka(15), Marcin Tomczak(19), Tomasz Wojciechowski 
(38), Wojciech Wośkowiak(34), Bogna Zielińska(33)
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Organy jednostek pomocniczych

Organami uchwałodawczymi są rada osiedla lub ogólne 
zebranie mieszkańców.

Rada osiedla - wybierana jest na 4 letnią kadencję w po-
wszechnych, bezpośrednich i tajnych wyborach.

Organem wykonawczym w osiedlu jest zarząd osiedla wy-
bierany przez organ uchwałodawczy tj. przez radę osiedla 
lub ogólne zebranie mieszkańców.

 Aktualnie w Poznaniu we wszystkich Osiedlach orga-
nem uchwałodawczym jest rada osiedla, natomiast orga-
nem wykonawczym jest zarząd osiedla.

Zadania i kompetencje

 Osiedla nie posiadają odrębnej od gminy osobowości 
prawnej, działać mogą zatem tylko w ramach osobowości 
prawnej gminy na podstawie udzielonych przez organy 
gminy upoważnień.

 Do zadań osiedla należą sprawy publiczne o znacze-
niu lokalnym, określone w statucie osiedla - Statut Mia-
sta § 39.

 Do zadań Osiedla należą działania dotyczące obszaru 
Osiedla w zakresie:

1) tworzenia więzi lokalnych;
2) funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej;
3) lokalnych dróg, chodników i parkingów;
4) oświaty, kultury, sportu, rekreacji;
5) ładu przestrzennego;
6) porządku i bezpieczeństwa;
7) stanu środowiska, skwerów, zieleńców, parków;
8) dbałości o mienie Miasta;
9) usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta.

Statut dla każdego osiedla uchwala Rada Miasta.

 Przy naliczaniu środków budżetowych na realizację 
zadań przez osiedla wprowadzono kryterium powierzch-
niowe a także udział osiedla w uzyskanym przez Poznań 
podatku od nieruchomości. Kryteria te stanowią pod-
stawę do naliczania tzw. środków wolnych, które służą  
osiedlom na koszty realizacji powierzonych im zadań 
statutowych i zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej 
osiedli.

 Nowym rozwiązaniem w obecnej kadencji było wpro-
wadzenie kategorii tzw. środków celowych, przypisanych 
jednostkom organizacyjnym Miasta, na realizację ich za-
dań, w podziale na osiedla, gdzie organy osiedla okre-
ślają hierarchizację ważności tych zadań i kolejność ich 
realizacji..

 Wydziały Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki or-
ganizacyjne zobowiązane są do podejmowania działań 
umożliwiających osiedlom wykonywanie ich zadań. 

 W związku ze zbliżającym się końcem kadencji chcie-
libyśmy przedstawić mieszkańcom Osiedla sprawozdanie 
z wybranych działań w minionym okresie. 

 W mijającej kadencji Rada Osiedla miała do dyspo-
zycji kwotę 3.690.538,-zł.

 W zakresie odnowy infrastruktury drogowej w latach 
2011 -2015 Rada Osiedla przeznaczyła na ten cel ze swo-
ich środków kwotę  1.455.000,-zł. (40 % budżetu).
Były to:
-  remonty chodników przy ulicach Chłodnej, Konopnic-
kiej ,Sczanieckiej, Chełmońskiego, Kasprzaka ( odcinek 
Palacza- Niegolewskich), Niegolewskich, Matejki .Ze 
względów finansowych remonty ograniczały się kilka-
krotnie do położenia nowych płytek po jednej stronie 
ulicy . Jeżeli chodzi o ulicę Kolejową to ze środków Rady 
opracowano projekt przebudowy  oraz odcinkowy  re-
mont chodnika.
- remonty nawierzchni jezdni na ulicy Jarochowskiego i 
Lodowej.
-dofinansowanie nasadzeń zieleni i małej architektury 
za 60.000,- zł  na ulicy Głogowskiej, Kasprzaka, Wy-
spiańskiego

 Kolejnym, ważnym, obszarem tegorocznych działań 
inwestycyjnych RO Św. Łazarz była budowa dwóch pla-
ców zabaw, usytuowanych w parku Kasprowicza i przy ul. 
Dmowskiego. 

 Plac zabaw w parku Kasprowicza. Całość prac wraz 
z wykonaniem dokumentacji technicznej, ogrodzenia, 
przygotowaniem podłoża, zakupem i zamontowaniem 
urządzeń oraz nasadzeniem drzew, zamknęła się kwotą 
254.041,- zł które w całości pochodziły ze środków RO 
św. Łazarz. 

 Drugi plac zabaw przy ul. Dmowskiego, został zreali-
zowany za kwotę 174.150,- zł. Zostały na nim zamonto-
wane huśtawki, zestaw wspinaczkowy, zestaw zabawowy 
ze zjeżdżalnią ,bujaki, ławki. 

 Modernizowano plac zabaw w Parku Nowakowskiego 
i zamontowano mini siłownię.

 Zakupiono sprzęt na plac zabaw w Parku Wilsona za 
kwotę 45.000,- zł.

 Kolejnym zadaniem zrealizowanym w kadencji było 
uporządkowanie skweru przy ulicy Wyspiańskiego. Ca-
łość prac, demontaż i wymiana ogrodzenia, wykonanie 
alejek nawierzchni  z kostki betonowej i nasadzenia 240 
krzewów to kwota 24.000,- zł.
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W numerze:
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PROGRAM ,,BEZPIECZNA DZIELNICA – BEZ-
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
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 Uporządkowano także skwer przy ulicy Stablewskie-
go za kwotę 15.000,- zł (druga część zadania będzie reali-
zowana w roku przyszłym )

 Przekazano środki  finansowe na ulepszenie bazy 
sportowej na Łazarzu między innymi:
 Gimnazjum nr 51 przy ul. K. Potockiej otrzymało 
kwotę 100.450,- zł na budowę bieżni lekkoatletycznej i 
naprawę ogrodzenia boiska. 

 Kolejna bieżnia została wykonana przy Szkole Podsta-
wowej nr 9 przy ul. Łukaszewicza za kwotę 40.000,- złotych 
, Rada Osiedla przekazała kwotę 10.000,- zł oraz naprawa 
boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 69.

 Remont nawierzchni boiska Szkoły Podstawowej nr 
26 (kwota 185.000,- zł).

 Oddano do dyspozycji uczniów i mieszkańców si-
łownię zewnętrzną, przy Zespole Szkół Gimnazjalno-
-Licealnych przy ul. Wyspiańskiego. Zainstalowano tam 
sześć urządzeń, zadanie zostało zrealizowane za kwotę 
40.000,- złotych(10.000,-zł  Rada Osiedla ).  Ze środ-
ków Rady Osiedla powstało boisko do piłki plażowej a w 
roku przyszłym boisko do koszykówki.(zadania za kwotę 
65.000,- zł)

 Ze środków Rady zainstalowane zostaną stojaki ro-
werowe w 6 miejscach na Łazarzu.

 Do ważniejszych zadań realizowanych przez Zarząd 
Zieleni Miejskiej możemy zaliczyć :
- Administrowanie boiskiem sportowym przy ul. Dmow-
skiego – utrzymanie czystości, bieżące naprawy, okre-
sowa kontrola techniczna oraz utrzymanie Lejka Ła-
zarskiego, placów zabaw, zainstalowanie koszy na „psie 
nieczystości” wraz z woreczkami w Parku Kasprowicza i 
wybranych 6 miejscach na Łazarzu .Na w/w zadania co-
rocznie przekazywano kwotę ok.24.000,- złotych.

 W zakresie poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu :
- współfinansowanie zakupu radiowozów dla  Komisaria-
tu Policji Poznań – Grunwald  
- dofinansowanie zakupu defibrylatora  –Straż Miejska 
Referat Grunwald 
- zakup sprzętu komputerowego dla Staży Miejskiej i  
Komisariatu Policji Poznań – Grunwald  
- zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla 
Straży Pożarnej
- zakup alkomatów dla Komisariatu Policji Poznań – Grunwald  
- zainstalowanie siedmiu luster na skrzyżowaniach 
- organizacja pogadanek dla dzieci „Bezpieczna dro-
ga do szkoły” i zakup światełek odblaskowych ( kwota 
14.000,- zł)
- organizacja pogadanek „Bezpieczny Senior” – zakup 
gadżetów ( kwota 12.000,- zł)

 Dodatkowo wspierano działania kulturalne ,oświato-
we ,sportowe realizowane w placówkach oświatowo-wy-
chowawczych na terenie Osiedla . Doposażono szkoły w 
sprzęt dydaktyczny, polepszano warunki do nauczania, 
między innymi modernizacja pracowni informatycznej w 
SP 69, Gimnazjum nr 51 .

 Przeznaczano także środki na uzupełnienie wyposażenia 
łazarskich przedszkoli w urządzenia dydaktyczne i zabawowe.
Ogółem na zadania realizowane w placówkach oświato-
wych przeznaczono kwotę 726.450,- zł.

 Współfinansowano organizację imprez w ramach Dni 
Łazarza (65.000,- zł )oraz organizowano zajęcia dla dzieci i 
młodzieży w okresie ferii ( 38.000,-zł) i seniorów ( 17.000,-zł)
 Corocznie prowadzono konkurs „Zielony Poznań” 
,na nagrody przeznaczono kwotę 16.850,-zł.

 Ponadto Rada Osiedla na realizację zadań pozyski-
wała dodatkowe  środki  z budżetu miasta Poznania, 
między innymi na zadanie „Mała architektura i zieleń na 
ul. Głogowskiej” (300.000,- zł),stacja roweru miejskiego 
, stoliki szachowe. Pozyskano grant na budowę w roku 
2015 integracyjnego  placu zabaw w Parku Kasprowicza i 
remont alejek parkowych.( koszt zadania 385.000,-zł)

 Dziękujemy mieszkańcom za wszelkie słowa wsparcia 
i uwagi kierowane pod naszym adresem związane z reali-
zacją wymienionych zadań.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Maria Łazarz
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 Zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie ,,Bez-
pieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec’’ uczestni-
czyłem jako przedstawiciel Rady Osiedla we wszystkich 
zorganizowanych do tej pory spotkaniach. Spotkania 
odbywały się cyklicznie (raz w miesiącu) w Komisariacie 
Policji Poznań Grunwald (lub doraźnie wyznaczonych 
miejscach). W spotkaniach tych oprócz przedstawicieli 
Rad Osiedli uczestniczyli komendanci komisariatu po-
licji Poznań Grunwald, przedstawiciele Wydziału Ruchu 
Drogowego KMP, kierownicy referatów Straży Miejskiej 
oraz przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowe-
go i Bezpieczeństwa.

Jako przedstawiciel RO Św. Łazarz i w uzgodnieniu z 
Zarządem RO zgłosiłem następujące problemy:

1. Permanentne łamanie przepisów ruchu drogowego 
przez niewłaściwie parkujących kierowców np. ul. Ma-
tejki przed skrzyżowaniem z ul. Niegolewskich, ul. Nie-
golewskich przed skrzyżowaniem z ul. Głogowską, ul. 
Limanowskiego przed skrzyżowaniem z ul. Matejki, oko-
lice Lejka Łazarskiego, ul.Kasprzaka. Policja poznańska 
otrzymała ponad 300 zdjęć dokumentujących te wykro-
czenia. Nałożono ponad 200 mandatów i wykonano sto-
sowną ilość pouczeń.

2. W wyniku nasilających się skarg mieszkańców z ul. Po-
tworowskiego/Jarochowskiego na zakłócanie porządku 
i włamania zwiększono dozór prewencyjny, częstsze pa-
trole i interwencje policji poprawiły stan bezpieczeństwa 
w rejonie. 

3. Inne rejony naszego osiedla, w których przywracano 
porządek to: boisko SP nr77 ,SP nr 9 (w godzinach wie-
czornych spożywanie alkoholu przez agresywnych osob-
ników), Stablewskiego 6 Kasprzaka – Potworowskiego 
– Chociszewskiego , Rynek Łazarski, Park Nowakow-
skiego, Park Kasprowicza ,ul. Kanałowa, ul. Małeckie-
go(ukrócenie chuligańskich wybryków w tej okolicy).

4. Zwrócono uwagę na oznakowanie we właściwy, czy-
telny sposób budynków. Do końca maja bieżącego roku 
stosowne służby upominały i przypominały o tej koniecz-
ności administratorom i zarządcom nieruchomości. Od 
czerwca zaś zostały wprowadzone kary finansowe dla 
tych, którzy nie zastosują się do nowego przepisu.

Program
,,Bezpieczna dzielnica

– bezpieczny
mieszkaniec’’ 

5. W efekcie działań w ramach programu doprowadzo-
no do zaprzestania działalności jednego z klubów na tzw. 
dolnym Łazarzu z uwagi na zakłócanie porządku i ciszy 
nocnej w tym miejscu.

6. Zwiększono liczbę patroli pieszych na ul. Niegolew-
skich na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Jarochow-
skiego - zwiększającą się liczba rowerzystów nagminnie 
łamiących przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym. 
Rowerzyści stwarzają realne zagrożenie dla innych 
uczestników ruchu, szczególnie pieszych. Osoby poru-
szające się rowerami szarżują po chodnikach nie bacząc 
na możliwość wywołania kolizji z pieszymi. Ponadto 
wielokrotnie rowerzyści ignorują sygnalizację świetlną, 
przejeżdżając na czerwonym świetle i wymuszając pierw-
szeństwo przejazdu. Dotyczy to także ciągu ul. Głogow-
skiej, Jarochowskiego.

7. Zwiększono dozór skrzyżowania ul. Niegolewskich/
Matejki w związku z dewastacją nawierzchni chodnika 
przy sklepie z art. medycznymi.  Na chodnik wjeżdżają 
ciężkie samochody dostawcze (łamiąc przepisy: wjazd 
przez przejście dla pieszych) niszczące wyremontowany 
przed kilkoma miesiącami chodnik.

8. Zacieśniono współpracę Policji z dyrektorami szkół 
znajdujących się na terenie osiedla. Działania te doty-
czą głównie utrzymania porządku i spokoju na boiskach 
szkolnych poza godzinami lekcyjnymi. Szczególny na-
cisk położono na działania Policji w SP 9 przy ul. Łuka-
szewicza, Zespole Szkół ul. Jarochowskiego/Winklera , 
Gimnazjum  Nr 33 ul. Wyspiańskiego/ Jarochowskiego  i 
Gimnazjum Nr 51 ul.K.Potockiej.

9. Zużywające się poprzez intensywne wykorzystywa-
nie operacyjne radiowozy policyjne wymagają wymiany. 
Rada Osiedla  przekazała w r.2015 środki na zakup no-
wego radiowozu. 

10. Jako przedstawiciel RO współorganizowałem spo-
tkania w ramach programu prewencyjnego ,,Poznański 
rower – bezpieczny rower’’. Jedno z takich spotkań połą-
czonych ze znakowaniem  miało miejsce w SP 26 przy ul. 
Berwińskiego podczas festynu szkolnego.

W ramach realizacji zadania „Bezpieczna droga do szko-
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 W maju br. rozpoczął się cykl spotkań Komisji Poli-
tyki Przestrzennej Rady Miasta, Rad Osiedli a także sto-
warzyszeń i organizacji społecznych w ramach prac nad 
zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Poznania.

 W ramach prac nad tym dokumentem nastąpiła pre-
zentacja projektu po uwzględnieniu przez Prezydenta 
Miasta Poznania części uwag po publicznym wyłożeniu 
oraz nastąpiło rozpatrywanie uwag nieuwzględnionych 
przez Pana Prezydenta.

 Obszaru, na którym leży osiedle Św. Łazarz dotyczy 
przeznaczenie przede wszystkim terenów parku Kaspro-
wicza oraz ogródków działkowych w kwartale ulic  Kole-
jowej, Hetmańskiej, Dmowskiego i Potockiej. 

 W dniu 23 września br. Rada Miasta po rozpatrze-
niu wszystkich uwag, które wpłynęły do projektu zmia-
ny Studium oraz zapoznaniu się, a także uwzględnieniu 
lub odrzuceniu decyzji Prezydenta Miasta odnośnie 
uwag, Studium zostało przyjęte przez większość Rady 
Miasta. 

Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania 

miasta Poznania
oraz miejscowe plany

zagospodarowania
 W przyjętym przez Radę Miasta Studium, udało się 
zachować w dalszym ciągu tzw. przeznaczenie Parku Ka-
sprowicza i ogródków działkowych przy ul. Potockiej. 
Zakładają one zachowanie dotychczasowej formy zago-
spodarowania tych terenów na cele wypoczynkowe jak i 
rekreacyjne oraz „zielone”.

 Pozwala to mieć nadzieję, na szybkie uchwalenie pla-
nów zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów, 
które musi być zgodne ze Studium. Pozwoli to na bar-
dziej szczegółowe określenie docelowego przeznaczenia 
tych terenów, a co za tym idzie, także zachowanie ich w 
wypoczynkowego charakteru. Rada Osiedla podjęła we 
wrześniu uchwałę o wywołaniu planu zagospodarowania 
przestrzennego dla ogródków działkowych przy ul. Po-
tockiej, wcześniej dla Parku Kasprowicza.

 Ma to szczególne znaczenie dla przyjaznego zamiesz-
kiwania terenu Osiedla przez przyszłe pokolenia Łaza-
rzan, ale także stworzenie odpowiednich warunków dla 
wypoczynku dla pozostałych mieszkańców Poznania. 

Łukasz Prymas
Członek Zarządu RO

ły dla uczniów szkół podstawowych” finansowanego ze 
środków Rady Osiedla dzieci z najmłodszych klas i ze-
rówki  otrzymały ufundowane przez Radę Osiedla świa-
tełka odblaskowe , książeczki edukacyjne.

 W ramach akcji „Bezpieczny Senior” realizowanej ze 
środków Rady wspólnie ze Strażą Miejską i Policją na 
pogadankach o bezpieczeństwie wręczono  łazarskim se-

niorom gadżety z numerami telefonów alarmowych (la-
tarki, torby, kubki, światełka odblaskowe, breloki)

 Opisane wyżej działania i problemy stanowią zaled-
wie część pracy wykonanej przez osiedlowych radnych.

Tomasz Wojciechowski
Przewodniczący Kom. Bezpieczeństwa RO
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 Wszyscy wiemy jak ważną rolę w wyglądzie naszej 
dzielnicy odgrywają drzewa i zieleń uliczna. Dostrzega-
my to zwłaszcza wiosną i latem, gdy widok roślin cieszy 
nasze oczy. Coraz głośniej domagamy się tej zieleni tam, 
gdzie jej już nie ma. Nie brak bowiem miejsc lub nawet 
całych ulic pozbawionych drzew. Nie zdajemy jednak so-
bie do końca sprawy z tego, jak wiele w tej kwestii zależy 
od nas i w jaki sposób możemy zadbać o to by drzew i 
krzewów w naszym otoczeniu nie ubywało. Jedną z ta-
kich kluczowych dla kondycji drzew i krzewów pozostaje 
kwestia zasolenia gleby, w której rosną. Decydujące zna-
czenie ma w tej sprawie okres zimowy i to w jaki sposób 
usuwamy z chodników śnieg i lód. To właśnie wówczas, 
stosując w nadmiarze w sposób niewłaściwy sól doprowa-
dzamy do śmierci drzew, które rosną na naszych ulicach. 
Sól używana zimą z łatwością przedostaje się do korze-
ni drzew i krzewów. Z powodu nadmiaru soli w podłożu 
drzewa nie mogą czerpać z gleby składników pokarmo-
wych. Sól szkodzi również zwierzętom -niszczy skórę na 
łapach powodując bolesne i trudno gojące się pęknięcia, 
a także niszczy nasze buty.  Niebezpieczny jest też aero-
sol solny, który unosi się w powietrze przez przejeżdżają-
ce samochody. Osiada na młodych roślinach powodując 
ich zamieranie. 

 Rocznie w Poznaniu obumiera (między innymi z po-
wodu zasolenia gleby) ok. 1000 drzew. Trudno jest uzu-
pełniać ten ubytek. Wymaga to środków finansowych, 
które w innych okolicznościach wydane by być mogły np. 
na nowe drzewa, sadzone tam gdzie ich brakuje. Ponadto 
często niemożliwe jest posadzenie drzew w miejscach, w 
których rosły one dotychczas. Wciąż rozbudowująca się 
sieć infrastruktury podziemnej zabiera przestrzeń jaką 
można wykorzystać na zieleń miejską (w pobliżu przewo-
dów i rur zakopanych w ziemi nie można sadzić nowych 
drzew).  Pamiętajmy, że dbając o zieleń inwestujemy w 
nasze zdrowie, samopoczucie, a nawet o widok z okien. 
Proste zależności, proste korzyści. Ochrona chociażby 
pojedynczego starego drzewa przed szkodliwym działa-
niem soli drogowej to bardzo wiele…

Co zrobić żeby chronić rośliny?

1. Odśnieżaj zaraz po opadach. Świeży puch łatwiej 
zmieść z chodnika, czy drogi. Gruba, zmrożona warstwa 
jest zazwyczaj trudna do usunięcie i wtedy niestety sięga-
my po środki chemiczne.

2. Skuwaj lód ręcznie. Jeśli masz do odśnieżenia nie-
wielki fragment chodnika, poświęć na jego odśnieżenie 
dodatkową godzinę, aby chronić środowisko. Nie idź na 
łatwiznę, używaj skuwacza do lodu zamiast soli.

3. Środków chemicznych używaj tylko w ostateczności. 

„Nie solę, chronię drzewa”
Nie zaczynaj dnia od posypania chodnika solą. Walcz ze 
śniegiem i lodem, a chemii użyj tylko w wyjątkowych sy-
tuacjach.
4. Nie używaj chlorku sodu (sól drogowa). To ona robi 
najwięcej szkody roślinom.
5. Używaj środków przyjaznych środowisku. Chlorek 
sodu lub wapnia zastąp chlorkiem magnezu. Jest droż-
szy, ale bezpieczny dla roślin. Możesz też posypać ścież-
kę piaskiem lub grysem, który ograniczy ślizganie.

6. Nie zgarniaj zanieczyszczonego śniegu na tereny zielo-
ne. Często zasolony śnieg jest zgarniany pod drzewa lub 
na rabaty. Rośliny z taką solną kołderką nie mają szans 
na przeżycie.

7. Osłaniaj rośliny narażone na działanie soli. Jeśli przy 
twoim domu rosną rośliny narażone na działanie soli 
przez przejeżdżające solarki, zbuduj wiklinowe płotki, 
które je zabezpieczą. To niewielki koszt, a dzięki temu 
ocalisz rośliny.

8. Razem z sąsiadami złóż wniosek do odpowiedniego 
urzędu z prośbą o niesolenie waszej uliczki osiedlowej. 
Na wąskich uliczkach nie są rozwijane duże prędkości, 
więc wystarczy regularne odśnieżanie i posypanie pia-
skiem.

 Podsumowując: w pierwszej kolejności należy zadbać 
o odpowiednie odśnieżanie mechaniczne, a więc o zgar-
nianie śniegu z dróg i chodników. Taki czysty, bo bez soli, 
śnieg można składować pod drzewami. Przysłuży się to 
także roślinom, bo część wody, zamiast spłynąć do kana-
lizacji, w postaci śniegu przeleży do roztopów na traw-
nikach i później wsiąknie w glebę. A co z resztą śniegu, 
a także tym, który już przywarł do nawierzchni? Warto 
spojrzeć, jak radzą sobie z tym problemem w krajach 
nordyckich albo choćby w Czechach. Tam bardzo często 
zamiast posypywać jezdnie solą wysypuje się gruby żwir o 
ostrych krawędziach. Wbija się on w ubity śnieg i tworzy 
nawierzchnię o dużej przyczepności. Po odejściu zimy 
żwir można zamieść i w większości nada się do ponowne-
go użycia. Na chodnikach i drogach rowerowych często 
wystarczy nawet nie żwir, ale piasek, jeśli tylko będzie 
sukcesywnie uzupełniany. Warto też dodać, że w niektó-
rych miejscach pod wpływem promieni słońca ciemna 
nawierzchnia drogi rozgrzeje się i lód, może nieco wol-
niej, ale stopi się sam.

 Warto też pamiętać, że sól działa do -7 stopni C, po-
niżej tej temperatury sypanie solą nie daje żadnych efek-
tów. Przypadkami szczególnymi, kiedy trzeba sięgnąć po 
sól drogową jest: gołoledź, lodowica, śliskość pośniego-
wa. Sól w każdym razie nie może być antidotum na szyb-
kie i łatwe pozbycie się śniegu z chodników.
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Rewitalizacja ul. Głogowskiej
 Kilka miesięcy temu prezentowaliśmy Państwu na na-
szych łamach wizualizacje odmienionej ul. Głogowskiej. 
Dziś dzięki  wytężonej pracy Wydziału Zieleni Zarządu 
Dróg Miejskich i zaangażowaniu wielu osób, w tym rad-
nych Rady Osiedla Św. Łazarz, możemy cieszyć się już 
pierwszymi efektami zapowiadanej wówczas rewitaliza-
cji głównej arterii Łazarza. Specjalne podziękowania na-
leżą się z tego tytułu radnym Komisji Rewitalizacji Rady 
Miasta, którzy zgłosili poprawkę rezerwującą w budżecie 
Miasta na 2014 r. środki finansowe na ten cel, w niebaga-
telnej kwocie 300 tys. zł. Dzięki tym funduszom zmienił 
się na ul. Głogowskiej wygląd placu przed Dworcem Za-
chodnim oraz skwerów: przy skrzyżowaniu z ul. Strusia, 
z ul. Hetmańską oraz na Górczynie z ul. Sielską. W po-
wyższych miejscach pojawiły się drzewa, krzewy, ławki , 
stojaki rowerowe i nowe kosze na śmieci. Ponadto przy 
Dworcu Zachodnim odnowiono murek i zamontowano 
na nim siedziska.

 Jest to jednak dopiero pierwszy etap prac nad zmia-
ną wyglądu u. Głogowskiej na jej łazarskim odcinku. Do 
realizacji w kolejnych latach pozostaje na przykład skwer 
przy wejściu do Parku Wilsona oraz mała architektura 
i zieleń w donicach wzdłuż ulicy. Na powyższe zadania 
zostały zarezerwowane w budżecie Rady Osiedla na rok 
2015 fundusze w wysokości 80 tys. zł. 

 Głogowska to nie jedyna ulica na Łazarzu, której wy-
gląd zmienił się w ubiegłym roku. Oprócz niej nowy wy-
gląd zyskała część ul. Kasprzaka pomiędzy ul. Hetmań-
ską i ul. Sczanieckiej. Oprócz remontu chodnika Rada 
Osiedla ze swoich środków sfinansowała gruntowną 
zmianę zieleni ulicznej dzięki temu nasadzono 19 drzew 
oraz krzewy, ustawiono ławki.

Filip Olszak
Zarząd Osiedla

Co zamiast soli?
 Zamiast soli (chlorku sodu) można stosować chlorek 
wapnia lub chlorek magnezu. Ten ostatni w kontakcie 
z wodą wytwarza ciepło, co powoduje topnienie śniegu 
i lodu, można go stosować przy znacznie niższych tem-
peraturach niż sól. Jest też bardziej wydajny, kilogram 
chlorku magnezu odpowiada 10 kg soli. Dodatkową jego 
zaletą jest to, że pozostaje aktywny przez kilka dni, moż-
na więc stosować go rzadziej.

Jakie są inne metody radzenia sobie z lodem?
 Tradycyjnie oblodzone powierzchnie posypuje się 

piaskiem lub popiołem. Skuteczniejszy od nich jest, do-
stępny np. w marketach budowlanych, drobno granu-
lowany keramzyt lub grys. Keramzytem można pokryć 
czterokrotnie większą powierzchnię niż piaskiem o takiej 
samej wadze, a po zimie kruszywo można zebrać i wyko-
rzystać powtórnie.

Tekst powstał przy wykorzystaniu materiałów dostępnych 
na profilu Facebook „Nie solę, chronię drzewa” oraz mate-
riałów Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
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 Mieszkańcy Osiedla Święty Łazarz, jak co roku, 
zgłosili ukwiecone okna, balkony, logie, ogródki przy-
domowe, zakładowe i szkolne, pełne ciekawych roślin 
podwórka i zieleńce do konkursu organizowanego przez 
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu 
Miasta (wcześniej przez Wydział Rolnictwa i Gospodar-
ki Żywnościowej). W tym roku został zmieniony jego re-
gulamin. Nie tyle dotyczył on zgłaszających co osiedlowe 
komisje konkursowe. Najważniejszą zmianą dla uczest-
ników konkursu był nowy wzór zgłoszeń, natomiast ko-
misje osiedlowe dokonywały o jeden przegląd mniej. 

 Mimo uwag wymienionych poniżej  a zgłaszanych 
przez członków osiedlowych komisji, pozostało pięć ka-
tegorii obiektów, mianowicie:

- kategoria A – zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakłado-
we, szkolne i zielone podwórka;

- kategoria B – balkony, tarasy, loggie i okna;

- kategoria C – ogrody przydomowe;

- kategoria D – pasy zieleni utworzone po raz pierwszy 
jesienią roku poprzedniego lub wiosną obecnego;

- kategoria E – działki na terenach Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych.

 Wspomniane wcześniej uwagi dotyczyły przede 
wszystkim zwiększenia liczby kategorii. Trudno bowiem 
porównywać np. ogródek czy zieleniec przy domku jed-
norodzinnym, z takim samym obiektem przy domu wie-
lorodzinnym lub obiekt zaprojektowany przez specjali-
stów z przygotowanym samodzielnie przez mieszkańca 
nie będącego fachowcem w tej dziedzinie,

 Oceniając obiekty osiedlowa komisja konkursowa za-
uważyła wiele pięknych balkonów, loggi, okien, kwietni-
ków, zieleńców i ogródków, których właściciele uważali, 
że robią to dla siebie, a nie dla oceny i dlatego ich nie 
zgłaszali. Komisja osiedlowa w imieniu swoim i miesz-
kańców pięknie dziękuje wszystkim za wniesiony trud w 
upiększanie naszego osiedla i zachęca do wzięcia udziału 
w konkursie w roku przyszłym.

 W roku 2014 zgłoszono 115 obiektów. Zaznaczyć jed-
nak należy, że było ich o 4 więcej. Zgłaszający bowiem 
uważali, że połączenie ogródka przydomowego cz zie-

Konkurs „Zielony Poznań” 
Podsumowanie
lata 2011 – 2014

leńca ze znajdującymi się nad nim oknami daje dopiero 
wspaniały efekt. Do tego poglądu przychyliła się również 
komisja osiedlowa co jednak nie zyskało akceptacji ko-
misji miejskiej,

 Do etapu miejskiego osiedlowa komisja konkursowa 
w roku 2014 wytypowała następujące obiekty:

- zieleniec przed pawilonem nr 15 na terenie Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich,

- zielone podwórko przygotowane przez Wspólnotę 
Mieszkaniową Właścicieli Nieruchomości z ul. Moraw-
skiego,

- balkon pani Anny Cukierskiej z ul. Matejki,

- balkon pani Elżbiety Lewandowskiej z ul. Siemieradz-
kiego,

- ogród przydomowy pani Ireny Pisanko z ul. Dmowskie-
go,

- nowo utworzony pas zieleni przy budynkach Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Grunwald wzdłuż ul. Stablewskiego.

 Podsumowując cztery lata działania komisji osiedlo-
wej w prawie niezmienionym składzie  można stwierdzić, 
że coraz więcej mieszkańców włącza się do upiększania 
naszego osiedla. Jedni mobilizują drugich, a nasze domy 
i miejsca przed nimi są z roku na rok ładniejsze i pięknie 
zaaranżowane. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom.

 Poniżej przedstawiono zestawienie ilościowe.

Rok
Kategoria 2011 2012 2013 2014 Razem

A 39 48 54 58 199

B 34 46 47 41 168

C 15 20 17 13 65

D ‘- ‘- 2 3 5

Ogółem 88 114 120 115 437
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 Komisja osiedlowa serdecznie dziękuje wszystkim 
mieszkańcom zarówno tym, którzy brali udział w kon-
kursie, jak i upiększającym osiedle „dla siebie” ,Szcze-
gólne podziękowania należą się:
- pani Janinie Majchrzak z ul. Potworowskiego za zago-
spodarowanie i ukwiecenie brzydkiego, asfaltowego oto-
czenia budynku;
- państwu Róży i Jerzemu Jandy z ul. Głogowskiej za 
wspaniałe podwórko i przepiękne begonie przy wej-
ściach do klatek schodowych;
- pani Annie Cukierskiej z ul. Matejki oraz państwu Jani-
nie i Kazimierzowi Kubacha z ul. Śniadeckich za piękne 
balkony corocznie w innej kolorystyce;
- państwu Annie i Krzysztofowi Spychała z ul. Kasprzaka 
oraz pani Romanie Grunowskiej ul. Śniadeckich, którzy 
początkowo z wielką rezerwą podchodzili do zgłoszenia 
swoich pięknych balkonów do konkursu, a obecnie ich 
sąsiedzi zaczynają upiększać swoje;
- pani Irenie Pisanko z ul. Dmowskiego za ogród przy-
domowy;
- pani Henryce Szczepaniak z ul. Chełmońskiego za 
piękne krzaki róż;
- pani Barbarze Piskorskiej z ul. Dmowskiego za zago-
spodarowanie zieleni przy budynku;
- kierownictwu i pracownikom restauracji „Monidło” z 
ul. Matejki za letni ogródek i róże przed wejściem oraz 
za konsekwentne walczenie z systematycznie niszczący-
mi zieleń ogródka robakami;

- łazarskim placówkom oświatowym za coraz ładniejsze 
ich zielone otoczenie;
- Zespołowi Dziennych Domów Pomocy Społecznej z ul. 
Konopnickiej za piękną zieleń przed budynkiem i z roku 
na rok ładniejszy ogród zakładowy;
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” za włączenie 
się do konkursu i systematyczne zazielenianie terenów 
osiedlowych.

W imieniu mieszkańców i odwiedzających nasze osiedle 
gości serdecznie dziękujemy,

Bogumiła Maćkowiak  
Zarząd Osiedla
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 Do tegorocznej edycji konkursu 
grantów inwestycyjnych przyznawa-
nych przez miasto zgłoszono 27 inwe-
stycji. Miasto na granty przeznaczyło 
2,5 miliona złotych, dlatego trzeba było 
wybrać propozycje najlepsze. Człon-
kowie komisji oceniającej projekty 
rekomendowali Prezydentowi 15 ich 
zdaniem najlepszych pomysłów, Pre-
zydent propozycję zaakceptował.

 Rada Osiedla Św. Łazarz pozyskała 
grant na realizację zadania „Budowa 
na Łazarzu placu zabaw dostosowane-
go do potrzeb dzieci niepełnospraw-
nych wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą”. W ramach tego zadania w 
2015 r. zbudowany zostanie w Parku 
Kasprowicza plac zabaw dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Ponadto wykonany zostanie remont 
nawierzchni najbardziej zniszczonych 
alejek w Parku Kasprowicza. Utwar-
dzona będzie również część przedep-
tów znajdujących się w parku. 

 Rada Osiedla Św. Łazarz konse-
kwentnie od kilku lat buduje w Parku 
Kasprowicza - niedaleko Hali Wido-
wiskowo- Sportowej „Arena”, plac 
zabaw dla dzieci. Plac ten spotkał się 
z bardzo dobrym odbiorem mieszkań-
ców. Z uwagi na powyższe doświadcze-
nia oraz mając na względzie to, że wie-
le przyszkolnych i publicznych placów 
zabaw jest niedostępnych dla dzieci 
niepełnosprawnych, warto rozbudo-
wać ten plac o część dostosowaną do potrzeb dzieci nie-
pełnosprawnych. Sąsiedztwo zrealizowanego dotychczas 
placu  będzie miało niewątpliwy walor integrujący dzieci 
niepełnosprawne z ich rówieśnikami. Aby integracyjny 
plac zabaw był ogólnodostępny konieczne jest popra-
wienie infrastruktury wokół  placu. Alejki dochodzące 
do placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla osób starszych 
mają kilkadziesiąt lat i poruszanie się po nich grozi wy-
padkiem. W związku z powyższym zostanie wymieniona 
na nich nawierzchnia asfaltowa. 

Integracyjny
plac zabaw dla dzieci
w Parku Kasprowicza

 Mamy nadzieję, że integracyjny plac zabaw będzie 
miejscem spotkań dla wszystkich dzieci i ich rodziców. 
Nic nie integruje lepiej niż wspólna zabawa i możliwość 
ruchu na świeżym powietrzu przez cały rok.

Filip Olszak
Członek Zarządu RO

Maria Łazarz
Przewodnicząca Zarządu RO

Fot.M.Łazarz
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Rada Osiedla Święty Łazarz

Zespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych
ul. Wyspiańskiego 27

tel. 61 866 47 34 wew. 45

Przewodniczący Rady, Wojciech Wośkowiak

Przewodnicząca Zarządu, Maria Łazarz

e-mail: sw_lazarz@um.poznan.pl

 Podczas posiedzenia Rady Osiedla Św. Łazarz  Prezes 
spółki Targowiska Krzysztof Janowski, przedstawił wstęp-
ną koncepcję przebudowy płyty Rynku Łazarskiego opra-
cowaną na podstawie koncepcji  studentów Politechniki 
Poznańskiej jego spośród których dr Andrzej Nowak, dy-
rektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Mia-
sta Poznania, zaproponował do realizacji projekt wiodący. 
Projekt zakłada, że pod Rynkiem Łazarskim powstanie 
parking podziemny na ok. 200 miejsc postojowych z moż-
liwością jego rozbudowy. Na płycie Rynku funkcjonowało 
by targowisko na ok. 80 straganów lub pawilonów han-
dlowych, na dotychczasowej „małej płycie” znalazłoby się 
miejsce dla kawiarni i zielonego skweru. 

 Przedstawiona koncepcja zakłada, iż na przedłużeniu 
ulic Małeckiego i Dmowskiego, pod płytą Rynku Łazar-
skiego, wybudowany zostanie tunel, w którym znalazł by 
się wjazd do parkingu. W przedstawionej koncepcji z uli-
cy Małeckiego i Dmowskiego nie byłby możliwy wjazd na 
płytę Rynku Łazarskiego, pozostały ruch kołowy odby-
wałby się na zasadzie ringu wokół całej płyty Rynku. Pla-
nowane jest również utworzenie około 88 miejsc posto-
jowych na powierzchni Rynku Łazarskim, w tym miejsca 
na pojazdy dostawcze. Według przedłożonej koncepcji 
na części tzw. Lejka Łazarskiego, zostałaby poprowadzo-
na jezdnia, zwiększyłaby się powiększona część przezna-
czona na targowisko. Pewna część targowiska na Rynku 
Łazarskim mogłoby być zadaszona. 

 Łazarscy radni wyrazili zadowolenie z propozycji 
wprowadzenia zmian i remontu Rynku Łazarskiego i 
zaaprobowali wstępną koncepcję. W opinii Rady Osie-
dla może ona stanowić punkt wyjściowy do dyskusji na 
temat sposobu przeprowadzenia remontu Rynku Łazar-
skiego. Jednakże już na tym etapie Rada Osiedla zgła-
sza pewne uwagi do przedłożonych jej planów.

 W opinii radnych istotne jest zapewnienie funkcjono-
wania targowiska w okresie przeprowadzanego remon-

Rynek Łazarski
tu, zarówno z uwagi na zachowanie miejsc pracy, jak i 
umożliwienie mieszkańcom Łazarza zakupów w miejscu 
do którego są przywiązani. Przedstawione trzy koncep-
cje różniły się między sobą jedynie detalami dotyczący-
mi sposobu ustawienia straganów. Podczas dyskusji na 
temat przyszłości Rynku warto poznać inne możliwe 
rozwiązania, ich wady i zalety, tak, żeby w wyniku kon-
sultacji społecznych wybrać projekt najlepiej spełniający 
oczekiwania mieszkańców i kupców. Rozważyć należy 
również wpływ proponowanych rozwiązań na sposób po-
ruszania się samochodów po tej części Łazarza. Istotne 
jest również powiązanie remontu Rynku Łazarskiego (w 
wariancie przewidującym budowę parkingu podziem-
nego) z wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania 
i Strefy TEMPO 30. Koncepcja przebudowy Rynku 
Łazarskiego nie może być oderwana od całościowego 
projektu rewitalizacji Łazarza lub co najmniej tej jego 
części, na którą Rynek Łazarski oddziałuje jako jeden 
z centralnych punktów naszej dzielnicy.  Przedstawiona 
koncepcja koncentruje się tylko na płycie Rynku i funk-
cjonującym na niej targowisko, nie proponuje rozwiązań 
dla jego obrzeży oraz dla mieszkańców i handlowców z 
uliczek sąsiadujących z Rynkiem.

 Podsumowując, należy się cieszyć, iż po wieloletnim 
okresie narastających zaniedbań i postępującej degra-
dacji Rynku Łazarskiego, pojawiła się koncepcja która 
zakłada jego remont i przebudowę. Wspólnym wysiłkiem 
wszystkich zainteresowanych podmiotów należy wyko-
rzystać tą szansę na pozytywną zmianę i wypracować 
taką koncepcję zmiany wyglądu Rynku Łazarskiego, któ-
rej efekt będzie w przyszłości cieszył mieszkańców i han-
dlowców. Rynek Łazarski może być jednym z magnesów 
przyciągających poznaniaków na Łazarz. Ważne jednak 
by podczas planowanej metamorfozy nie zatracił się jego 
dotychczasowy charakter.

Filip Olszak
Maria Łazarz
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 Dni coraz krótsze, słońce nie świe-
ci, zimno, ponuro...A koty , nasi sprzy-
mierzeńcy w walce z gryzoniami marzną 
gdzieś pod maskami samochodów. Okien-
ka piwniczne szczelnie zamknięte, nie 
mogą wejść by się schronić przed zimnem. 
A przecież żadna deratyzacja nie jest sku-
teczniejsza od działań kota. Wystarczy 
jego obecność w piwnicy, by samice szczu-
ra nie zakładały gniazd. Jak każde zwie-
rzę stałocieplne kot potrzebuje miejsca ,w 
którym może   się schować przed chłodem 
i wilgocią.  Jeśli zwierzę jest suche , to ła-
twiej mu utrzymać odpowiednią tempera-
turę ciała. Pamiętajmy o tym , że koty nie 
przenoszą chorób zakaźnych, robaków ani 
(w normalnych warunkach) pcheł. Pchły z 
kota nie „przeskoczą” na ludzi.

 Dlatego nie bądźmy obojętni na los 
kotów, doceńmy je, pomóżmy przetrwać 
zimną porę roku.

Grażyna Mizera
Fundacja Animalia

Kocie Życie


