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Biuletyn Informacyjny Rady Osiedla Święty Łazarz        Egzemplarz bezpłatny       Nakład 2500 szt.

	 60.	 rocznicę	 Powstania	 Poznańskiego	 Czerwca`56	 ob-
chodzono	również	na	Łazarzu.	Wieńce	i	znicze	zostały	zło-
żone	pod	tablicą	pamiątkową	najmłodszej	ofiary	wydarzeń	
z	 28	 czerwca	 1956	 r.	 -	 13-letniego	Romka	Strzałkowskie-
go,	znajdującą	 się	na	gmachu	Zespołu	Szkół	Muzycznych	
przy	ul.	Głogowskiej.	Znicze	zapalone	zostały	również	pod	
kamienicą	 przy	 ul.	 Łukaszewicza	 8,	 gdzie	 mieszkał	 Jerzy	
Jankowiak,	jedna	z	ofiar	wydarzeń	Czerwca	`56.	Zginął	on	
od	kuli	w	okolicach	ul.	Kochanowskiego,	gdzie	trwały	walki	

	 Impreza	została	zorganizowana	dla	dzieci	i	młodzieży		w	ra-
mach	Łazarskich	Inicjatyw	Osiedlowych	odbyła	się	23	czerwca	na	
terenie	Pływalni	Letniej	w	Parku	Kasprowicza.
W	programie	były	:
*	Pokazy	akcji	reanimacyjnej	z	udziałem	ratowników	i	dzieci,	na-
uka	reanimacji
*	 Pokazy	 ratowników	 wodnych	 polegające	 na	 akcji	 ratowniczej	
w wodzie
*	 Pokazy	 sprzętu	 nurkowego,	 praktyczne	 pokazy	 nurkowania	
w sprzęcie	nurkowym
*	 Dla	 uczestników	 przewidziano	 materiały	 edukacyjne,	 dla		
uczestników	dyplomy,	drobne	nagrody.

Bezpieczne lato 
nad wodą

Poznański czerwiec

między	uzbrojonymi	grupami	robotników	a	siłami	bezpie-
czeństwa.	Miał	16	lat.
	 Jurek	lat	15	wrócił	do	domu	ok.	14:30.	Był	uczniem	w	za-
kładzie	 szklarskim.	Nikogo	w	 domu	nie	 zastał,	mieszkał	 przy	
ul. Łukaszewicza	8/3.	Słyszał,	że	na	Jeżycach	coś	się	dzieje.	Wraz	
z	kolegą	Jędrzejem	Wojciechowskim	znaleźli	się	na	ul.	Kocha-
nowskiego	 –	 o	 Jerzym	 Jankowiaku,	 jednej	 z	 ofiary	 wydarzeń	
Czerwca`56,	który	zginął	od	kuli	pisze	Roman	Modrzyński.

wykorzystano	materiał	z	portalu	lazarz.pl
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	 Projekt	to	kampania	edukacyjna	mająca	na	celu	zwiększenie	
świadomości	mieszkańców	Łazarza	będących	właścicielami	psów	
lub	 planujących	 nabycie	 psa,	 uświadomienie	 obowiązków,	 jakie	
należą	do	odpowiedzialnego	właściciela,	między	innymi	koniecz-
ności	sprzątania	po	swoim	psie.	W	ramach	projektu	realizowane	
były	poniższe	działania.

1.	 Szkoły/	 przedszkola	 otrzymały	 pakiet	 dydaktyczny	 do	 wyko-
rzystania	na	 lekcjach	wychowawczych,	 zajęciach	 (informacje	do	
przekazania	 uczestnikom).	 Celem	 było	 uświadomienie	młodym	
mieszkańcom	 Osiedla	 obowiązków,	 jakie	 należą	 do	 odpowie-

„Człowieku, sam po sobie
nie posprzątam”

	 Dni	Łazarza	 	organizowane	 	od	1987	roku	rozpoczęła	Para-
da	Łazarska	,	ulicami	Osiedla	po	raz	jedenasty	przeszedł	barwny	
korowód.	Uczestnicy	parady	przeszli	z	boiska	Zespołu	Szkół	przy	
ul.	Wyspiańskiego,	następnie	ul.	Głogowską,	Stablewskiego,	Jaro-
chowskiego	do	parku	Kasprowicza,	gdzie	zaplanowano	zakończe-
nie	imprezy	i	pokaz	w	wykonaniu	teatru	„Z	głową	w	chmurach”. 
	 Ponad	 40	 wydarzeń	 czekało	 na	mieszkańców	 w	 ramach	 27.	
Dni	Łazarza,	które	trwały	od	2	do	7	czerwca.	Były			festyny	szkol-
ne	,dyktando	gwarowe,	koncerty	w	Parku	Wilsona,	imprezy	w	Par-
ku	Kasprowicza	 	 ,	 spacery	z	przewodnikiem,	 imprezy	sportowe,	
Bieg	wokół	Areny,	„żywa	książka”	z	obcokrajowcem,	gra	miejska.
	 Na	podkreślenie	 zasługuje	organizacja	wystawy	 „Ulica	Gło-
gowska	27	do	83.	Historia	miejsca	-	pamięć	o	miejscu”.	W	witry-
nach	 sklepowych	umieszczone	zostały	 stare	 zdjęcia,	pokazujące	
jak	niegdyś	wyglądały	kamienice,	ich	historie		i	co	w	nich	się	znaj-
dowało.	Wystawę	przygotowała	pani	Lilianna	Krantz-Domasłow-
ska.
	 Tradycyjnie	w	sobotę	w	Parku	Wilsona	odbył	 się	Festyn	Ła-
zarski	oraz	Festiwal	Aktywnych	Społeczności	Lokalnych.	W	pro-
gramie	m.in.	liczne	koncerty,	gry	i	zabawy,	dmuchany	zamek,	sy-
multana	szachowa,	a	także	warsztaty	recyklingu,	maraton	pisania	
listów	dla	 przyszłych	 pokoleń,	 gra	 terenowa	 „Kazik	 z	Łazarza”	
czy	spacer	z	przewodnikiem	po		Łazarzu.
	 W	niedzielne	przedpołudnie	w	Parku	Kasprowicza	rozegrany	
został	już	po	raz	siódmy	Otwarty	Bieg	Łazarski	„Arena”.	W	trak-
cie	 festynu	 sportowego	 odbyły	 się	 otwarte	 zajęcia	 fitness,	 zum-
ba,	jogi	i	nordic	walking	dla	wszystkich	mieszkańców,	była	także	

Dni Łazarza
dmuchana	 zjeżdżalnia	 dla	
dzieci,	 pokaz	pierwszej	 po-
mocy	i	inne	atrakcje.
	 Z	kolei	w	Parku	Wilso-
na	odbył	się	koncert	galowy,	
podczas	 którego	 wystąpiła	
Reprezentacyjna	 Orkiestra	
Dęta	Miasta	Poznania	przy	MPK,	a	także	zespół	Country	Spiders	
Group,	uczniowie	Zespołu	Szkół	nr	8	przygotowali	pokazy	judo	
i akrobatyki.
	 W	poniedziałek	6	czerwca	2016	roku	strażacy	z	Jednostki	Ra-
towniczo-Gaśniczej	nr	2	w	Poznaniu	 ,	drużyny	Straży	Miejskiej,	
Policji	(Komisariat	Poznań	Grunwald)	oraz	Miejskiego	Przedsię-
biorstwa	Komunikacji	z	Poznania	wzięli	udział	w	turnieju	piłkar-
skim	„Za	mundurem	piłka	sznurem”.	Po	ubiegłorocznej	przegra-
nej	z	Policją		drużyna	Jednostki	Ratowniczo-Gaśniczej	nr	2	wzięła	
srogi	rewanż	na	przeciwnikach	i	bezapelacyjnie	wygrała	wszystkie	
mecze.
	 Na	 zakończenie	 Dni	 Łazarza	 przyznano	 tytuł	 „Człowiek	
Roku	Łazarza.	Została	nim	pani	Joanna	Cieszyńska-Promińska,	
druhna,	założycielka	Integracyjnej	Gromady	Zuchowej	„Sprytne	
Gąsienice”	oraz	Drużyny	Harcerskiej	„Cisza”,	 instruktor	 języka	
migowego.	 Statuetki	 „Przyjaciel	 Łazarza”	 otrzymali	 	 Lilianna	
Krantz-Domasłowska	,	Wojciech	Dera	,Zenon	Kubiak.
	 Opracowano	na	podstawie	materiałów	otrzymanych	od	Janusz	
Heller,	 przewodniczący	 Komitetu	 Organizacyjnego	 Dni	 Łazarza	
i portalu	lazarz.pl

dzialnego	właściciela,	między	innymi	konieczności	sprzątania	po	
swoim	psie.	
2.	W	czerwcu	i		lipcu	wolontariusze	„wędrowali”	po	Osiedlu	i	ma-
lowali		farbą	ekologiczną	napis:		SPRZĄTAJ	PO	PSIE.	
3.Uczestnicy	 projektu	 otrzymali	 odznaki	 i	 naklejki	 z	 napisem		
SAM	PO	 SOBIE	NIE	 POSPRZĄTAM	 ,	 które	 rozwieszali	 	 na	
drzwiach	wejściowych	do	budynku	w	miejscu	zamieszkania.	j
4.	W		lipcu	wybrana	grupa	uczestników	„malowała	farbą	ekolo-
giczną”	psie	kupy	na	trawnikach,	skwerach	i	najbardziej	zakupio-
nych	miejscach	Łazarza.
5.	Rozdano	mieszkańcom	Osiedla	25	tysięcy	woreczków	na	psie	
kupy.
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UWAGI		do	KONCEPCJI	WYDZIELENIA	TOROWISKA	
TRAMWAJOWEGO	NA	UL.	GRUNWALDZKIEJ

 Wydzielenie	torowiska	na	odcinku	od	przystanku	tramwajowe-
go	 Bałtyk	 (ul.	 Bukowska)	 do	 dawnego	 111	 Szpitala	Wojskowego	
polegające	 na	wydzieleniu	 torowiska	 tramwajowego,	 jest	 zasadne. 
Zwiększona	 zostałaby	 atrakcyjność	 komunikacji	 zbiorowej,	 która	
bezkolizyjnie	mogłaby	przejechać	tym	odcinkiem	drogi.	Popieramy	
także	projekt	aby	wraz	z	wydzieleniem	torowiska,	wykonana	została	
sygnalizacja	świetlna	na	skrzyżowaniu	ulic	Grunwaldzka/Śniadeckich	
ze	względu	na	to	,że	jest	to	wyjątkowo	niebezpieczne	skrzyżowanie.
	 Jednakże	wszelkie	istotniejsze	zmiany	na	ul.	Grunwaldzkiej	win-
ny	zostać	wstrzymane	do	momentu	ponownego	uruchomienia	ronda	
Kaponiera	i	poprzedzone	analizą	ruchu	samochodowego	wykonaną	
po	zakończeniu	tego	remontu.	Koncepcja	ta	winna	być	skorelowana		
z	koncepcją	ruchu	rowerowego	wzdłuż	ulicy	Grunwaldzkiej .

UWAGI		RADY	OSIEDLA	do	KONCEPCJI	DROGI
ROWEROWEJ	NA	UL.	GRUNWALDZKIEJ

	 Przedstawiona	 koncepcja	 ruchu	 rowerowego	 ma	 charakter	
wybitnie	branżowy	–	dotyczy	bowiem	tylko	ruchu	rowerowego,	nie	
rozwiązuje	innych	problemów	związanych	z	ruchem	na	ul.	Grun-
waldzkiej.	Dowodem	na	to	jest	oddzielne	konsultowanie	projektu	
drogi	rowerowej	i	wydzielonego	torowiska	na	ul	Grunwaldzkiej.	
Doprowadziło	to	do	poważnego	nieporozumienia,	gdyż	przy	przy-
jęciu	 obu	 konsultowanych	 obecnie	 rozwiązań	 i	 w  konsekwencji	
powstaniu	DDR,w	 formie	 zaproponowanej,	 przy	 jednoczesnym	
stworzeniu	wydzielonego	torowiska	tramwajowego,	na	jezdni	po-
łudniowej	ul.	Grunwaldzkiej	brak	byłoby	miejsca	na	poprowadze-
nie	jezdni	dla	samochodów.	W	szczególności	karetek	pogotowia		
111	Szpitala Wojskowego	 ,	pojazdów	Jednostki	Ratowniczo-Ga-
śniczej	nr	2	Państwowej	Straży	Pożarnej	oraz	dla	 	 samochodów	
dostawczych	obsługujących	Targi!
	 Projekt	zakłada	zmniejszenie	przepustowości	ul.	Grunwaldz-
kiej,	w	związku	z	powyższym	powinna	być	załączona	do	niego	ana-
liza	 jak	proponowane	rozwiązania	przełożą	się	na	potoki	 ruchu	
samochodowego	na	terenie	Osiedla	Św.	Łazarz.	Istnieje	poważne	
zagrożenie	wystąpienia	tzw.	dyfuzji	ruchu	samochodowego,	czyli	
rozlewania	się	ruchu	samochodowego	na	sąsiednie	ulice	lokalne.	
Powyższy	 projekt	 nie	 przewiduje	 rozwiązań	mogących	 zapobiec	
wystąpieniu	tego	zjawiska,	poza	wprowadzeniem	strefy	tempo	30	
na	ulicach	dojazdowych	do	Grunwaldzkiej.	Nawet	jednak	wspo-
mniana	strefa	tempo	30	potraktowana	jest	w	projekcie	w	sposób	
zdawkowy,	ograniczając	się	jedynie	do	wprowadzenia	w	jej	zakre-
sie	rozwiązań	dotyczących	ruchu	rowerowego.
	 W	projektowanej	strefie	tempo	30	brak	charakterystycznych	dla	
niej	 rozwiązań	z	zakresu	uspokojenia	 ruchu,	 takich	 jak	wyniesie-
nia	na	 jezdni	 lub	zmiana	geometrii	 ruchu	(poza	wprowadzeniem	
kontrpasów	rowerowych	i	jednego	wyniesionego	przejścia	dla	pie-
szych	na	ul.	Iłłakowiczówny).	W	szczególności	obawiać	się	należy	
znacznego	natężenia	ruchu	samochodowego	na	ul.	Wyspiańskiego,	
ul.	Jarochowskiego	oraz	ul.	Wojskowej.	Ulice	te	staną	się	dla	kie-
rowców	samochodów	drogami	ucieczki	przed	korkami	w ul. Grun-
waldzkiej,	co	odbije	się	negatywnie	na	standardzie	życia	i	sposobie	
funkcjonowania	 	mieszkańców	 tej	 części	 Łazarza.	 Efekty	 propo-
nowanych	rozwiązań	mogą	oddziaływać	także	na	inne	części	Osie-
dla,	jednak	brak	jakiejkolwiek	analizy	tego	tematu	nie	pozwala	na	
sformułowanie	konkretnych	uwag.	Mamy	jednak	na	względzie,	iż	
w	analogicznej	pod	pewnymi	względami	sytuacji,	kiedy	ul. Grun-
waldzka	 była	 remontowana	 doszło	 do	 zakorkowania	 uliczek	 lo-
kalnych	na	Łazarzu,	co	więcej,	kierowcy	samochodów	nagminnie	
skracali	sobie	drogę	jadąc	po	alejkach	w	Parku	Kasprowicza.	

Co dalej z Grunwaldzką?
 Niezasadnym	 jest	 proponowanie	 zmian	 bez	 wykonania	 wie-
lowariantowego	modelu	 ruchu	 samochodowego	po	wprowadze-
niu	proponowanych	zmian?	Powinien		on		uwzględniać	podróże	
po	zakończeniu	prac	na	Kaponierze	i	ul.	Dąbrowskiego.	Należy	
przeprowadzić	badania	/	symulację,	która	odpowie	na	pytania	czy	
wprowadzone	 zmiany	nie	 spowodują	paraliżu	komunikacyjnego 
ul.	Grunwaldzkiej	i	małych,	wąskich	ulic	Łazarza?
	 W	interesie	mieszkańców	Osiedla	Św.	Łazarz	jest	utworzenie	
strefy	uspokojonego	ruchu	w	obszarach	ścisłej	zabudowy	miesz-
kaniowej	i	skierowanie	głównego	ruchu	samochodowego	na	ulice	
układu	podstawowego	(I	i	II	rama,	Grunwaldzka,	czy	planowana	
Nowa	Głogowska).	Zmniejszenie	przepustowości	ul.	Grunwaldz-
kiej,	 będzie	 odczuwalne	 nie	 tylko	 z	 powodu	 ograniczenia	 ilości	
pasów	na	odcinkach	pomiędzy	 skrzyżowaniami,	 dodatkowo	po-
tęgować	 	 je	 będzie	proponowane	 zlikwidowanie	pasa	do	 skrętu	
w prawo	w	ul.	Matejki.	Olbrzymim	wyzwaniem	jest	także	koncep-
cja	organizacji	ruchu		przy	budynku	Olimpii,	rozwiązanie	proble-
mu		powinno	zostać	przedstawione	w	projekcie	wielowariantowo.		
	 Brak	jest	w	proponowanej	koncepcji	propozycji	działań	towa-
rzyszących,	koniecznych	do	wykonania	,by	zrekompensować	niż-
szą	przepustowość	ul.	Grunwaldzkiej,	takich	jak	np.:
–	stworzenie	przy	ul.	Grunwaldzkiej	parkingów	P&R,	by	zachęcić	
chociaż	cześć	kierowców	dojeżdżających	do	Poznania	do	zmiany	
środka	transportu	na	komunikacje	publiczną,
–	analiza	możliwości	wzmocnienia	środków	transportu	zbiorowe-
go,	w	szczególności	możliwości	zwiększenia	częstotliwości	kurso-
wania	tramwajów	(wobec	spodziewanego	zwiększenia	 liczby	pa-
sażerów)	,
–	poprowadzenie	linii	 tramwajowej	do	os.	Kopernika,	która	po-
tencjalnie	 odciążyłaby	 ul.	 Grunwaldzką	 od	 ruchu	 samochodo-
wego	z	 tego	obszaru,	dając	mieszkańcom	tego	osiedla	wygodną	
możliwość	dojazdu	do	centrum	i	nie	tylko.

(Uchwała Rady Osiedla z 8 marca 2016)
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	 Inkubator	 Kultury	 Pireus	 jest	 inicjatywą	 powstałą	 dzięki	
współpracy	Biura	Koordynacji	Projektów	i	Rewitalizacji	Miasta,	
Otwartej	Strefy	Kultury	–	Łazarz	oraz	Rady	Osiedla	Św.Łazarz	
i Zarządu	Komunalnych	Zasobów	Lokalowych,	a	 także	zaanga-
żowanych	mieszkańców	Łazarza	i	Poznania.

	 Działalność	merytoryczna	IK	Pireus	koordynowana	jest	przez	
Grupę	Programową	składającą	się	z	15	osób	(7	przedstawicieli	or-
ganizacji	społecznych	i	kulturalnych	z	Łazarza,	7	członków	Rady	
Osiedla	Św.	Łazarz	oraz	przedstawiciela	BKPiRM).	Grupa	powo-
łana	 została	w	wyniku	 trójstronnego	porozumienia	RO	Łazarz,	
Łazarskich	ludzi	kultury	i	społeczników	oraz	 Urzędu	Miasta.
Od	uruchomienia	 Inkubatora	 	w	 grudniu	 2015	 roku	odbyło	 się	
tam	kilkadziesiąt	wydarzeń	kulturalnych	i	społecznych,	organizo-
wanych	zarówno	przez	osoby	prywatne	jak	i	organizacje.
Były	to	między	innymi:
Wystawa	 Rękodzieła	 -	 Wielkopolskie	 Stowarzyszenie	 Twórców	
Kultury
Pokazy	filmowe	w	ramach	festiwalu	Animator
Pokazy	filmowe	w	ramach	Inicjatyw	Osiedlowych
Warsztaty	Artystyczne	Pracowni	Łazarskiej
Wydarzenia	projekt	Między	Nami	Sąsiadami	czy	też	Żywa	Biblioteka
Koncert	organizowany	przez	inicjatywę	Za	Duszno
cztery	obrony	i	wystawy	prac	dyplomowych	młodych	artystów	z	UAP
Wydarzenia	w	ramach	projektu	Włącz	Łazarz	finansowanego	z	UMP	
Nocne	Teatralia	-	teatr	Post	Factum

INKUBATOR KULTURY PIREUS
( ul. Głogowska 35 ) pireus@um.poznan.pl

Łazarskie
inicjatywy
osiedlowe 

	 „Łazarskie	 Inicjatywy	 Osiedlowe”  to	 projekt	
zainicjowany	przez	radnych	osiedlowych	i	realizo-
wany	 we	 współpracy	 z	 Biurem	Koordynacji	 Pro-
jektów	i	Rewitalizacji	Miasta. Jego	założeniem	jest	
wsparcie	i	zachęcenie	mieszkańców	do	aktywnego	
tworzenia	 i	 uczestnictwa	 w	 różnego	 rodzaju	 wy-
darzeniach	o	 charakterze	 społecznym,	kształtują-
ce	 tożsamość	 danego	 osiedla.	W	 praktyce	 każdy	
mieszkaniec	Łazarza	mógł	 złożyć	wniosek	 -	 kon-
cepcję	na	organizację	projektu,	eventu	czy	wyda-
rzenia	 na	 	 osiedlu.	 Zgłoszone	 wnioski	 podlegały	
ocenie	komisji	konkursowej,	a	autorzy	zwycięskich	
projektów	otrzymali	środki	na	ich	realizację	-	mak-
symalnie	8 tysięcy	zł.	W	lipcu	druga	edycja	progra-
mu,	na	realizację	projektów	przeznaczono	12	200	
złotych.	
	 Dzięki	tym	inicjatywom	”	będzie		się	działo”	na	
Łazarzu.	

Akademia	Smaku „Półkolonie	-	kulinarna	podróż
przez	6	kontynentów”

Katarzyna	Skórnicka Lato	w	Poznaniu	-	półkolonie

Liga	Obrony	Kraju	Wiel-
kopolska	Poznański	Klub	
Płetwonurków	„Delfin”

Bezpieczne	lato	nad	wodą

Fundacja	Otwarta	Strefa	
Kultury

Sąsiedzkie	przygotowania	-	Sylwester	na	Skwerze	
2016/2017

Roman	Modrzyński Za	mundurem	Łazarz	sznurem

Roman	Modrzyński Łazarski	Klub	Filmowy	-	„Poznań	na	ekranie”

Bogna	Zielińska ŁIMS	-	I	Łazarskie	Igrzyska	Młodzieży	Szkolnej

Wojciech	Wysocki „Patroni	Łazarskich	Ulic”	-	gra	terenowa

Mateusz	Antolczyk Łazarz	Quest

Martyna	Mendyk Człowieku,	sam	po	sobie	nie	posprzątam

Jacek	Kaźmierczak	 Łazarskie	spotkania	na	dwa	głosy

Stowarzyszenie	 Sportów	
Wrotkarskich	 „MALTA”	
Poznań

Poznań	Night	Skating	-		przejazdy	wrotkarskie

Liczne	próby	teatralne,	spotkania,	warsztaty
Konsultacje	społeczne	i	warsztaty	dotyczące	przyszłości	pływalni	
w	Parku	Kasprowicza
Warsztaty	dla	mieszkańców	z	tworzenia	Mapy	Potrzeb	Lokalnych

	 Planowane	 jest,	 zgodnie	 z	 założeniami	 wypracowanymi	 na	
otwartych	Warsztatach	Planowania	Przyszłości	Pireusa	aby	miej-
sce	mogła	służyć	wsparciem	merytorycznym	dla	osób	i	organizacji	
chcących	działać	na	Łazarzu.

	 Obecnie	 w	 Grupie	 Programowej	 Pireus	 trwają	 uzgodnienia	
dotyczące	budowania	strategii	tego	miejsca.	Planowane	są	kolej-
ne	(otwarte)	warsztaty	do	których	zawsze		zapraszamy	mieszkań-
ców.	
	 Pireus	to	nie	jest	jednak	miejsce	jedynie	dla	kultury,	rozwijają	
się	tu	także	projekty	społeczne.	

	 W	najbliższym	czasie	BKPiRM	planuje	uruchomienie	naboru	
na	tzw.Małe	Granty,	 w	ramach	których	będzie	można	pozyskiwać	
środki	na	działania	w	Pireusie	,	formuła	ta	pozwoli	na	finansowa-
nie	wielu	działań		.	Obecnie	kończone	są	ustalenia	dotyczące	prio-
rytetowych	zadań	do	realizacji	jakie	będą	finansowane	w	ramach	
tych	grantów	zgodnych	ze	strategią	Pireusa.



5



6



7



8

	 Odpowiednio	 wyposażony	 plac	 zabaw	 pełni	
istotną	rolę	w	edukacji	przedszkolnej.	Jest	on	miej-
scem,	które	zapewnia	dzieciom	ruch	oraz	rekreację.	
W	ramach	środków	pozyskanych	przez	Radę	Osie-
dla	 	 na	 zadanie	 grantowe	 „Budowa	na	Łazarzu  5	
placów	zabaw	przy	Przedszkolach	nr:	39,	44,	48,	90,	
89”	wykonane	 zostaną	place	 zabaw	 z	 elementami	
zabawowymi	 o	 zróżnicowanych	 funkcjach.	 Place	
zabaw	znajdujące	 się	przy	przedszkolach	objętych	
zadaniem	są	w	złym	stanie	 technicznym	 i	w	więk-
szości	mają	około	20	lat.	Wykonane	są	z	bali	drew-
nianych,	które	wystawione	na	działanie	warunków	
atmosferycznych	kruszą	się	i	nie	są	bezpieczne	dla	
dzieci.	 Nowoczesne,	 eleganckie	 i	 kolorowe	 place	
zabaw	mają	się	pojawić	do	końca	wakacji	na	terenie	
ogródków	w	pięciu	łazarskich	przedszkolach.
	 	Aby	dzieci	miały	się	gdzie	bawić	zaprojektowa-
no	urządzenia	zabawowe	z	zaznaczoną	strefą	bez-
pieczeństwa.	 Sprzęt	 jest	 przystosowany	 do	 zabaw	
dla	najmłodszych	i	posiada	niezbędne	atesty.	Dzie-
ci	będą	mogły	wspinać	się	po	linach,	zjeżdżać,	bujać	
się	oraz	ćwiczyć	swoją	zwinność	.
	 W	Przedszkolu	nr	39	w	maju	Wydział	Urbani-
styki	 i	Architektury	 przyjął	 zgłoszenie	 o	 zamiarze	

Kolorowe 
place
zabaw
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przebudowy	istniejącego	placu	zabaw.	Przedszkole	otrzymało	również	pozwole-
nie	Miejskiego
	 Konserwatora	Zabytków	w	Poznaniu.	Na	 stronie	 internetowej	przedszkola	
zamieszczone	zostało	zapytanie	ofertowe,	w	którym	Przedszkole	nr	39	zaprosiło	
do	złożenia	oferty	na	remont	placu	zabaw	z	uzupełnieniem	wyposażenia	-	dosta-
wa	i	montaż	kompletnych	urządzeń	zabawowych.
	 Wyłoniony	został	wykonawca,	a	także	podpisana	umowa	na	roboty	budowlane.
	 Skompletowanie	odpowiedniej	dokumentacji,	zakup	urządzeń	oraz	przygo-
towanie	terenu	to	koszt	84.000	zł.	Nowy	plac	zabaw,	który	po	wakacjach	powita	
dzieci	 wyposażony	 będzie	 w	 zestaw	 lokomotywa	 z	 wagonem,	 samochód,	 lina-
rium,	dwa	słupy	z	koszem	do	koszykówki,	bujak	żyrafa,	dwa	stojaki	rowerowe	
oraz	trzy	zestawy	zabawowe.

Dyrektor Przedszkola nr 39
Justyna Maciejewska – Dębska


