
NAJPOPULARNIEJSZA PIŁKA NOŻNA

DYŻURY 
W SIEDZIBIE RADY

ul. Matejki 50, pokój 109
(w lipcu 2008)

poniedziałki i środy
w godz. 1100-1500

Szanowni Czytelnicy
e-Ł@zarz, czyli Twoja dzielnica w Internecie.

Łazarz w zasięgu myszki.

 Chcesz wiedzieć co dzieje się w Twojej dzielnicy?
 Zamknięto Twoją ulicę? Tramwaj zmienił trasę?
 Nie masz pomysłu na weekend?
 Zapomniałeś wysłać list?
 Nie wykupiłeś leku w aptece?
 Nie wiesz jak sprawowane są msze święte w Twoim kościele?
 Chcesz się ogłosić lub zareklamować?

Nie ma problemu. 
-> łazarski portal internetowy zaprasza:

www.lazarz. pl
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	 Miała	być	zamknięta,	ale	wraca	po	gruntownej	przebudowie	
-	pływalnia	 letnia	w	Parku	Kasprowicza	 jest	 już	gotowa	po	mo-
dernizacji	za	16	mln	zł.	Od	2	lipca	będzie	dostępna	dla	wszystkich	
mieszkańców.

	 Prace	rozpoczęły	się	w	październiku	ubiegłego	roku,	a	zakoń-
czyły	30	maja.	Zakres	robót	był	bardzo	szeroki.	Zmodernizowane	
zostały	niecki	basenowe	brodzika,	basenu	pływackiego	oraz	ba-
senu	ze	zjeżdżalnią.	Pojawiły	się	też	dodatkowe	atrakcje	wodne.	
Modernizację	przeszedł	budynek	filtrowni	oraz	drugi,	w	którym	
mieszczą	się	szatnie,	toalety	i	natryski.	Główny	basen	będzie	miał	
taką	samą	powierzchnię	jak	przed	modernizacją	-	długość	50	me-

BASENY W PARKU
KASPROWICZA GOTOWE

prezydenta	Poznania.	-	Teren	pływalni	to	miejsce	rekreacji	nie	tyl-
ko	dla	mieszkańców	Łazarza	i	Grunwaldu,	ale	wszystkich	pozna-
niaków.	Mam	nadzieję,	że	w	przyszłości	uda	nam	się	przywrócić	
do	świetności	inne	obiekty,	które	uległy	bardzo	dużej	degradacji	
-	mówi	prezydent	Poznania,	Jacek	Jaśkowiak

	 Otwarcie	 pływalni	 dla	mieszkańców	 zaplanowano	 na	 ponie-
działek,	 2	 lipca.	 Sezon	 potrwa	 do	 2	września.	 Pływalnia	 będzie	
czynna	codziennie,	w	godz.	9-19	(kasa	czynna	od	godz.	9	do	18).	
Cena	biletu	normalnego	za	całodzienny	pobyt	na	basenie	to	8 zł.	
Dzieci,	 młodzież	 szkolna	 do	 18	 lat,	 studenci	 do	 26	 roku	 życia,	
a także	emeryci	i	renciści	zapłacą	za	bilet	6	zł.	Maluchy	do	lat	3	
oraz	podopieczni	domów	dziecka	będą	mogli	korzystać	z	pływalni	
za	darmo.	Przewidziano	także	50-zniżkę	dla	posiadaczy	Karty	Ro-
dziny	Dużej.	Promocją	zostaną	objęci	również	uczestnicy	kolonii	
i półkolonii,	którzy	zapłacą	za	bilet	3	zł.

	 Duży	 nacisk	 położono	 na	 bezpieczeństwo	wypoczywających.	
Przez	cały	sezon	na	pływalni	będzie	pracować	jednocześnie	5	ra-
towników.	Sanitariaty	oraz	zejście	prowadzące	do	głównego	base-
nu	zostały	dostosowane	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych.	Po	
kąpieli	można	będzie	się	też	posilić.	W	sąsiedztwie	basenów	będą	
działać	dwa	kontenery,	w	których	będzie	można	kupić	jedzenie.	
Dzięki	odpowiedniej	lokalizacji	będą	dostępne	zarówno	dla	gości	
pływalni,	jak	i	osób	postronnych

AJ, poznan.pl

trów	 i	 szerokość	20	metrów.	Zmieniono	 jedynie	głębokość,	 aby	
był	on	dostępny	dla	osób	w	różnym	wieku	-	na	całej	długości	bę-
dzie	to	od	1,2	do	1,4	metra.	Oprócz	basenów	będzie	można	sko-
rzystać	z	toru	do	street	workoutu	oraz	boiska	do	siatkówki	plażo-
wej	i	miejsca	do	gry	w	bule.	Coś	dla	siebie	znajdą	też	osoby,	które	
od	aktywnego	spędzania	czasu	wolą	wypoczynek	na	leżaku.	Przy	
dużym	basenie	wyłożona	została	trawa.	Będzie	tam	można	poło-
żyć	koc	lub	ręcznik	i	obserwować	kąpiących.	Koszt	modernizacji	
pływalni	w	parku	Kasprowicza	to	ponad	16,3	milionów	złotych.
	 -	Warto	 przypomnieć,	 że	 jeszcze	 kilka	 lat	 temu	 poprzednie	
władze	 chciały	 zlikwidować	 odkrytą	 pływalnię.	 Miały	 zupełnie	
inne	plany,	co	do	tego	terenu.	Decyzją	prezydenta	Jacka	Jaśko-
wiaka,	odnowiliśmy	baseny	i	stworzyliśmy	w	centrum	miasta	miej-
sce	 do	 odpoczynku	 -	 tłumaczy	 Tomasz	 Lewandowski,	 zastępca	
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Plac Nowakowskiego odnowiony w 2018 roku ze środków Rady Osiedla i ZZM w wiosennej odsłonie.

BUDŻET RADY OSIEDLA NA ROK 2019
W projekcie budżetu na bieżący rok Rada Osiedla poprzedniej kadencji zaplanowała:
• Remonty dróg i chodników na terenie Osiedla ze środków RO,wpływów ze SPP  
 i środków celowych ZDM wskazano ul.Biedrzyckiego,Wojskową , Orzeszkowej, Iłłakowiczówny,     790.535 zł
• Zagospodarowanie małą architekturą i zielenią pasów drogowych ul.Biedrzyckiego,Wojskowa      90.000zł
• Opracowanie projektu przebudowy skweru im. Eki z Małeki                        45.000 zł
• Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla                                    12.000 zł
• Opracowanie projektu kompleksowej rewaloryzacji Parku Kasprowicza     97.000 zł
• Prace remontowe w placówkach oświatowych                                          143.000 zł
• Zakup pomocy dydaktycznych  w placówkach oświatowych                     109.614 zł                             
• Utrzymanie boiska i placu zabaw przy ul. Dmowskiego                             12.000 zł
• Doposażenie i utrzymanie placów zabaw ul.Iłłakowiczówny, ul.Dmowskiego, 
 plac Nowakowskiego  administrowanych przez ZZM                             104.000 zł                       

 Spotkania integracyjne dla dzieci (wycieczki kino, teatr, basen)              33.500  zł                                                                                         
 Zakup nagród na organizację konkursów w placówkach oświatowych     18.900 zł
 Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez  dla Bibliotek              4.500 zł
 Organizacja spotkań integracyjnych  dla seniorów                                     24.500zł
 Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych     10.000zł
 Organizacja zajęć dla dzieci w okresie ferii letnich                                   13.000zł
 Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży                               11.000 zł
 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców                            17.500 zł



KOMENTARZ

I PO WYBORACH...

W niedzielę 30 marca br. odbyły się 
wybory do Rady Osiedla Św. Ła-

zarza IV kadencji. Przysłowiowym rzu-
tem na taśmę udało się skompletować 
wymaganych 35 kandydatów na rad-
nych, którzy startowali w VII okręgach 
wyborczych.

Ogólna frekwencja wyniosła 2,62% 
uprawnionych do głosowania i oka-
zała się dużo niższa niż przy wybo-
rach do Rady Osiedla Św. Łazarza w 
2004 roku. Niska frekwencja była nie 
lada zaskoczeniem nie tylko dla rad-
nych pracujących w zeszłej kadencji. 
Łazarz na tle całego miasta wypadł 
niestety najgorzej.  Trudno znalezc 
jednoznaczną odpowiedz na pytanie, 
dlaczego mieszkańcy nie są zaintere-
sowani sprawami Osiedla na którym 
mieszkają? 

Rada Osiedla daje wbrew pozorom 
duże możliwości, co pokazał okres z 
przełomu lat 2004 – 2008. Łazarz oka-
zał się rejonem Poznania na którym 
sporo się działo zarówno pod wzglę-
dem imprez kulturalnych i sportowych 
jak i działań inwestycyjnych. 

Boiska sportowe, remonty chodni-
ków, zieleń, dofi nasowanie placówek 
oświatowych, lejek łazarski, imprezy 
sportowe i kulturalne oraz monitoring 
to najważniejsze sukcesy Rady. Same 
inwestycje drogowe podczas czterolet-
niej kadencji zamkneły się kwotą 1,5 
miliona złotych. 

Czy podczas IV kadencji Rada 
Osiedla uzyska podobny wynik? 

Tomasz Brojewski

CZŁOWIEK ROKU 2008

Wzorem lat ubiegłych tak i tego roku 
Kapituła wybrała Człowieka Roku 

2008. Został nim ks. Marian Ciesielski – 
proboszcz Parafi i Chrystusa Sługi.

Jego „przygoda” z Łazarzem rozpo-
częła się w roku 2001 kiedy rozpoczął 
swoją posługę wikariusza w parafi i Matki 
Boskiej Bolesnej. 

Od 2003 roku proboszcz parafi i i bu-
downiczy kościoła p.w. Chrystusa Sługi.

SKŁAD RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZA 
I OBJĘTE FUNKCJE:

Prezydium Rady Osiedla:
Garasz Ewa Przewodnicząca Rady Osiedla
Nawrot Anna Wiceprzewodnicząca Rady 
Nowicki Grzegorz Wiceprzewodniczący Rady 

Zarząd Rady Osiedla:
Pucher Jacek Przewodniczący Zarządu Osiedla
Łazarz Maria Wiceprzewodnicząca Zarządu 
Brojewski Tomasz Członek Zarządu
Buksa Dionizy Członek Zarządu
Tomczak Marcin Członek Zarządu
Wośkowiak Wojciech Członek Zarządu

Pozostali Radni
Herra Radosław Kirchner Paweł
Maćkowiak Maciej Miętkiewski Konrad
Nowak Anna Ogurkowska Katarzyna
Pałgan Piotr Pawlicka Stanisława
Simon Jacek Skórnicka Katarzyna
Sosińska Katarzyna Święch Krzysztof
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ŁAZARZ WCZORAJ I DZIŚ

   Skwer Eki z Małeki

Plac rekreacji i plac zabaw ul.Dmowskiego
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PROGRAM NAJMU LOKALI OTWARTA 
STREFA KULTURY

To konkurs oferujący preferencyjne warunki naj-
mu dla  lokali ZKZL, które przeznaczone będą na 
działalność kulturalno - społeczną. Założeniem kon-
kursu było wyłonienie podmiotów proponujących 
najbardziej interesujące propozycje działań kultural-
no- społecznych, którymi zapełnią tzw. “pustostany”. 
Warunkiem jest, aby działalność prowadzona w tych 
lokalach była otwarta na mieszkańców Łazarza i po-
zytywnie oddziaływała na dzielnicę.

Program powstał we współpracy z Radą Osie-
dla Św. Łazarz, Biurem Koordynacji Projektów i 
Rewitalizacji Miasta oraz Zarządem Komunal-
nych Zasobów Lokalowych. W ramach programu 
do wynajęcia na działalność kulturalna i społeczną, w 
drodze konkursu, przeznaczonych zostało kilkanaście 
lokali znajdujących się przede wszystkim na dolnym 
Łazarzu. Lokale zwolnione są z czynszu na 3-5 lat; 
najemcy pokrywają koszty remont i mediów.

Konkursy są merytorycznie prowadzone przez 
Grupę Programową Inkubatora Kultury PIREUS, w 
której skład wchodzą przedstawiciele Rady Osiedla 
św. Łazarz i przedstawiciele organizacji działają-

cych w ramach OSK Łazarz oraz  przedstawiciele 
BKPiRM. 

Odbyły się już dwie edycje konkursu, które cieszy-
ły się bardzo dużym zaintresowaniem zarówno indy-
widualnych osób jak również grup zorganizowanych 
poprzez wspólną działalność.  Wyłoniono najciekaw-
sze propozycje i przeznaczono do użytkowania lokale 
umiejscowione w zdecydowanej większości w oko-
licach tzw. Dolnego Łazarza, co znacznie podniosło 
jego rangę oraz ożywiło ten obszar.

Na mapie Łazarza pojawiły się takie miejsca, jak:
 GALERIA LUKA
 LAZARUS
 HELLO CALIGRAPHY
 JĘZYK RZECZY & PATYNA PROJEKT
 BAKCYL
 PO-DZIELNIA
Trzymamy kciuki za wszystkie te przedsięwzięcia 

i mamy nadzieję, że kolejne edycje konkursu wyłonią 
więcej interesujących i różnorodnych inicjatyw spo-
łeczno-kulturalnych dla mieszkańców dzielnicy. 

WYBRANI 24 MARCA  RADNI OSIEDLA 
ŚW. ŁAZARZ  VII KADENCJI

• Sylwia Badzińska 
• Joanna Ellmann 
• Agnieszka Hoffmann 
• Andrzej Janowski 
• Wojciech Kosiedowski 
• Dorota Koszal 
• Paweł Kowalczyk 
• Dawid Krupa 
• Janina Łukarska 
• Dawid Marciniak 
• Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

• Roman Modrzyński 
• Tomasz Naradowski 
• Maciej Nowak 
• Marcin Pakuła 
• Szymon Pawelczyk 
• Jakub Skurzyński 
• Adam Smirnow 
• Klaudia Stecka 
• Franciszek Sterczewski 
• Beata Szeszuła
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PROGRAM TRANSPORTOWY DLA ŁAZARZA 
Poprawa warunków ruchu w rejonie Łazarza i Gór-

czyna, ze szczególnym uwzględnieniem transportu 
publicznego, to ważne zadania dla Miasta na kolejne 
lata. Znajdą się one w przygotowywanym programie 
transportowym.

- „Przystępujemy do opracowania kompleksowe-
go programu transportowego dla Łazarza i Górczyna. 
Będzie się składał z kilku przedsięwzięć, w tym budo-
wy parkingu typu Park&Ride na Górczynie,  przebu-
dowy skrzyżowania ul. Reymonta i Hetmańskiej tak, 
by kierowcy dzięki dodatkowemu pasowi ruchu mo-
gli omijać ul. Głogowską i korzystali z drugiej ramy 
komunikacyjnej, wdrożenia strefy płatnego parkowa-
nia na Łazarzu oraz dostosowania ulicy Głogowskiej 
do obsługi przez tramwaje 45-metrowe. To wszystko 
ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa uczestników 
ruchu, wsparciu transportu publicznego oraz popra-
wie jakości powietrza i ograniczeniu hałasu w tym 
rejonie.” - zapewnia Mariusz Wiśniewski, zastępca 
prezydenta Poznania.

Do najważniejszych celów programu będzie na-
leżało dostosowanie parametrów ulic do obowiązu-
jących przepisów i potrzeb komunikacji publicznej. 
Przystanki na ulicy Głogowskiej mają być szersze 
i dłuższe - z uwagi na bezpieczeństwo i komfort pasa-
żerów, ale także z myślą o wprowadzeniu 45-metrowych 
tramwajów. Obecnie nie ma możliwości, aby tramwaje 
o tej długości jeździły ulicą Głogowską i dowoziły pasa-
żerów m.in. do Dworca Głównego PKP oraz MTP, które 
są ważnymi celami podróży w mieście.

Przebudowane miałoby zostać skrzyżowanie ulic 
Hetmańskiej, Reymonta i Arciszewskiego. Lokaliza-
cję zmieni tam jeden z przystanków, który zostałby 
przeniesiony na ul. Reymonta (w kierunku Areny), co 
będzie również wpisywać się w przyszły projekt  bu-
dowy trasy tramwajowej na os. Kopernika. Dzięki 
temu uda się wyodrębnić dodatkowy pas na skrzyżo-
waniu i udrożnić ruch, co będzie zachęcało do ominię-
cia ul. Głogowskiej.

Ważny, dla uspokojenia ruchu na Łazarzu, Górczy-
nie, będzie także parking Park&Ride w pobliżu pętli 
Górczyńskiej. Skorzystają na nim m.in. osoby wjeż-
dżające do Poznania, które będą mogły zostawić tam 
swój samochód i dalej poruszać się komunikacją pu-
bliczną. Mniej samochodów przejeżdżających przez 
ul. Głogowską, to mniejszy ruch, hałas i zanieczysz-
czenie.

Na przełomie tego i przyszłego roku rozpocznie 
się  wprowadzanie na Łazarzu strefy płatnego par-
kowania (SPP). Uporządkuje ona parkowanie w tej 

części Poznania, zapewni miejsca dla mieszkańców 
oraz ograniczy zostawianie samochodów przez osoby 
spoza dzielnicy.  Zarząd Dróg Miejskich przystąpił 
już do zlecenia analiz i badań ruchu dla ulicy Gło-
gowskiej na odcinku od ul. Ściegiennego do mostu 
Dworcowego. Będą one stanowić punkt wyjścia do 
wypracowania rozwiązań, które usprawnią porusza-
nie się w rejonie ulicy Głogowskiej - zwłaszcza po-
jazdów transportu publicznego przy zachowaniu od-
powiedniej przepustowości na skrzyżowaniach. Dla 
pieszych wytyczone będą dodatkowe azyle, a w wy-
branych miejscach - poszerzone chodniki. Wyznaczo-
ne zostaną też dodatkowe miejsca parkingowe.

Podstawą dokumentacji będą ilościowe i jakościo-
we pomiary natężenia ruchu na szesnastu skrzyżowa-
niach pomiędzy mostem Dworcowym, a pętlą tram-
wajową na Górczynie, wykonane z wykorzystaniem 
między innymi danych z systemu ITS.

Piesi mogą już korzystać z nowego przejścia 
przez ul. Głogowską przy skrzyżowaniu z ul. Het-
mańską, od strony Górczyna.Dzięki niemu znacznie 
skraca się droga i czas przejścia przez ul. Głogowską, 
dla dzieci udających się do szkoły, okolicznych miesz-
kańców na przystanki komunikacji publicznej czy też do 
sklepów,poprowadzono przejazd rowerowy.

By przejście było bezpieczne zostało wyposażone 
w sygnalizację świetlną, a nawierzchnia została wy-
mieniona. Program sygnalizacji na nowym przejściu 
został dostosowany do tych działających już na pozo-
stałych wlotach skrzyżowania.

Do tej pory w rejonie skrzyżowania piesi mo-
gli przechodzić przez jezdnię jedynie z trzech stron. 
Z wnioskami o  wyznaczenie brakującego przejścia 
zwracali się do Zarządu Dróg Miejskich okoliczni 
mieszkańcy, lokalni radni miejscy i osiedlowi.

Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu au-
tobusów ma spełnić nowa sygnalizacja świetlna na 
skrzyżowaniu ul. Kasprzaka i Chociszewskiego, 
zaczęła działać w grudniu 2018 r.Nie zabrakło w niej 
ułatwień dla osób niewidomych i niedowidzących. Na 
skrzyżowaniu dochodziło w przeszłości do licznych 
zdarzeń drogowych. Dlatego też podniesienie pozio-
mu bezpieczeństwa pieszych i kierowców było głów-
nym powodem budowy w tym miejscu sygnalizacji 
świetlnej. Na taką potrzebę zwracała uwagę również 
Rada Osiedla Św. Łazarz. Na zmianach skorzystają 
też pasażerowie linii autobusowej nr 164.

(materiały ZDM)
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 Chcesz wiedzieć co dzieje się w Twojej dzielnicy?
 Zamknięto Twoją ulicę? Tramwaj zmienił trasę?
 Nie masz pomysłu na weekend?
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UWAGI RADY OSIEDLA DO PROJEKTU 
STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA 

Ustalenia z grudnia 2018 r.
• Sporządzenie bilansu miejsc parkingowych oddzielnie dla każdej ulicy w Strefie.
• Na terenie Osiedla objętym SPP na ulicach osiedlowych wprowadzić ograniczenie prędkości do 30 km /h.
•  Przy parkowaniu „mieszanym” – na chodniku i jezdni utworzenie zatoczek postojowych lub osłupkowanie 

chodników.
• W przypadku parkowania ukośnego wprowadzić ukośne ograniczniki wokół mis drzew – ochrona przed 

rozjeżdżaniem.
• Nie należy wyznaczać parkowania na chodnikach węższych niż 2 m.
• Potrzebne jest osłupkowanie łuków skrzyżowań, przejść dla pieszych a także chodników w miejscach per-

manentnego nielegalnego parkowania.
• Skrzyżowania ulic zabezpieczyć słupkami na łukach skrzyżowań, także na wysokości przejść dla pieszych 

w przypadkach zagrożenia wjeżdżaniem przez nie samochodów na wolne przestrzenie celem parkowania.
• W projekcie nanieść wprowadzenie założeń projektu „Bezpieczne droga do szkoły”.
• W miejscach w których nie można wyznaczyć zatoczek lub przesunąć krawężników, powinno się obniżyć 

krawężniki jeśli zaprojektowano parkowanie na chodniku i jezdni.
• Wyznaczyć miejsca dla niepełnosprawnych w liczbie zgodnej z obowiązującymi przepisami.
• Zaprojektować projekt zmiany organizacji ruchu na skwerze Focha.
• Zaprojektować projekt zmiany organizacji ruchu na skwerze Eki z Małeki.
• Rada Osiedla wnioskuje o wykonanie przejścia dla pieszych przez ulicę Grunwaldzką na wysokości ul. 

Ułańskiej.
• Wprowadzić znaki drogowe o odholowywaniu źle zaparkowanych pojazdów.

Rada Osiedla proponuje wprowadzenie na wybranych ulicach położonych w sąsiedztwie MTP, HWS 
Arena, szpitali „poszerzonych” godzin funkcjonowania SPP oraz wyznaczenia miejsc parkingowych tyl-
ko dla mieszkańców, podobnie jak na ul. Rybaki. Ulice zaproponowane do wyznaczenia miejsc parkingo-
wych tylko dla mieszkańców to :

Biała, Bogusławskiego, Chełmońskiego, Gąsiorowskich, Limanowskiego, Sczanieckiej, Łukaszewi-
cza, Niecała, Niegolewskich, Parkowa, Siemiradzkiego, Skryta, Stablewskiego, Śniadeckich, Matejki od 
Grunwaldzkiej do Berwińskiego, Potockiej od Kolejowej do Dmowskiego, Jarochowskiego od Wyspiań-
skiego do Chociszewskiego po stronie budynków mieszkalnych.

Zarząd Osiedla oraz Przewodniczący Rady w marcu 2019 r. spotkali się z dyrektorem ZDM Krzysz-
tofem Olejniczakiem, projektantem SPP, pełnomocnikiem Prezydenta ds. Estetyki Miasta Piotrem Libic-
kim w celu przedyskutowania przesłanej propozycji zmian w projekcie Strefy. Po uwzględnieniu zapro-
ponowanych przez plastyka miejskiego uwag do projektu ,na Osiedlu uległo by likwidacji około 900 miejsc 
postojowych.

Po konsultacjach i przeanalizowaniu projektów zmian ruchu na wszystkich ulicach Osiedla osiągnięto po-
rozumienie i likwidacji ulegnie około 350 miejsc. Dodatkowo w ramach rekompensaty ubytku miejsc posto-
jowych ZDM zaproponował udostępnienie parkingu przy Dworcu PKP dla mieszkańców oraz wyznaczenie 
miejsc parkingowych tylko dla mieszkańców.



KOMENTARZ

I PO WYBORACH...

W niedzielę 30 marca br. odbyły się 
wybory do Rady Osiedla Św. Ła-

zarza IV kadencji. Przysłowiowym rzu-
tem na taśmę udało się skompletować 
wymaganych 35 kandydatów na rad-
nych, którzy startowali w VII okręgach 
wyborczych.

Ogólna frekwencja wyniosła 2,62% 
uprawnionych do głosowania i oka-
zała się dużo niższa niż przy wybo-
rach do Rady Osiedla Św. Łazarza w 
2004 roku. Niska frekwencja była nie 
lada zaskoczeniem nie tylko dla rad-
nych pracujących w zeszłej kadencji. 
Łazarz na tle całego miasta wypadł 
niestety najgorzej.  Trudno znalezc 
jednoznaczną odpowiedz na pytanie, 
dlaczego mieszkańcy nie są zaintere-
sowani sprawami Osiedla na którym 
mieszkają? 

Rada Osiedla daje wbrew pozorom 
duże możliwości, co pokazał okres z 
przełomu lat 2004 – 2008. Łazarz oka-
zał się rejonem Poznania na którym 
sporo się działo zarówno pod wzglę-
dem imprez kulturalnych i sportowych 
jak i działań inwestycyjnych. 

Boiska sportowe, remonty chodni-
ków, zieleń, dofi nasowanie placówek 
oświatowych, lejek łazarski, imprezy 
sportowe i kulturalne oraz monitoring 
to najważniejsze sukcesy Rady. Same 
inwestycje drogowe podczas czterolet-
niej kadencji zamkneły się kwotą 1,5 
miliona złotych. 

Czy podczas IV kadencji Rada 
Osiedla uzyska podobny wynik? 

Tomasz Brojewski

CZŁOWIEK ROKU 2008

Wzorem lat ubiegłych tak i tego roku 
Kapituła wybrała Człowieka Roku 

2008. Został nim ks. Marian Ciesielski – 
proboszcz Parafi i Chrystusa Sługi.

Jego „przygoda” z Łazarzem rozpo-
częła się w roku 2001 kiedy rozpoczął 
swoją posługę wikariusza w parafi i Matki 
Boskiej Bolesnej. 

Od 2003 roku proboszcz parafi i i bu-
downiczy kościoła p.w. Chrystusa Sługi.

SKŁAD RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZA 
I OBJĘTE FUNKCJE:

Prezydium Rady Osiedla:
Garasz Ewa Przewodnicząca Rady Osiedla
Nawrot Anna Wiceprzewodnicząca Rady 
Nowicki Grzegorz Wiceprzewodniczący Rady 

Zarząd Rady Osiedla:
Pucher Jacek Przewodniczący Zarządu Osiedla
Łazarz Maria Wiceprzewodnicząca Zarządu 
Brojewski Tomasz Członek Zarządu
Buksa Dionizy Członek Zarządu
Tomczak Marcin Członek Zarządu
Wośkowiak Wojciech Członek Zarządu

Pozostali Radni
Herra Radosław Kirchner Paweł
Maćkowiak Maciej Miętkiewski Konrad
Nowak Anna Ogurkowska Katarzyna
Pałgan Piotr Pawlicka Stanisława
Simon Jacek Skórnicka Katarzyna
Sosińska Katarzyna Święch Krzysztof
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Osiedle św. Łazarz to centrala część Grunwaldu. 
Przeważa zwarta zabudowa kilkupiętrowych starych 
kamienic. Układ komunikacyjny osiedla skupia się 
wokół ul. Głogowskiej i są to wąskie, zatłoczone 
uliczki wypełnione zaparkowanymi samochodami. 
“Sercem” osiedla jest Rynek Łazarski, który codzien-
nie przyciąga setki mieszkańców. Jednak niebagatel-
ny wpływ na charakter osiedla mają Międzynarodo-
we Targi Poznańskie oraz dworzec kolejowy.

Na terenie działania tego samorządu pomocni-
czego działa dwóch strażników. Do ich najważniej-
szych zadań między innymi należy kontrola czystości 
i porządku, ze szczególnym uwzględnieniem  okolic 
Rynku Łazarskiego. Z tego rejonu najczęściej miesz-
kańcy skarżyli się na ciągle przepełnione pojemniki 
z odpadami komunalnymi. Dzięki staraniom straż-
ników, zarządca targowiska wprowadził dodatkowy, 
czwarty wywóz odpadów, a w chwili obecnej strażni-
cy zawnioskowali o uruchomienie kolejnego, dodat-
kowego wywozu w soboty. Działanie to ma przyczy-
nić się do rozwiązania problemu sygnalizowanego przez 
mieszkańców a dotyczącego składowania odpadów 
obok kontenerów, jak również przepełnionych pojemni-
ków i rozwiewania śmieci w najbliższej okolicy. 

Kolejny problem dotyczy praktycznie całego osie-
dla - chodzi o uciążliwości dla mieszkańców jakie 
stwarzają samochody zaparkowane w miejscach za-
bronionych. Kierowcy nagminnie pozostawiają swoje 
samochody na przejściach dla pieszych, chodnikach, 
na skrzyżowaniach czy powierzchniach wyłączonych 
z ruchu. Strażnicy reagują na zgłoszenia mieszkań-
ców, wystawiają wezwania dla kierowców oraz sto-
sują inne środki prawem przewidziane. Na terenie 
osiedla strażnicy ujawnili kilkadziesiąt wraków, z 

STRAŻ MIEJSKA – REFERAT GRUNWALD
których już część została usunięta. Problem pojazdów 
nieużywanych łączy się bezpośrednio z ilością miejsc 
postojowych dostępnych dla kierujących.

Zgoła innym problemem są uciążliwości jakie 
stwarzają bezdomni - ciągle zajmują ławki na Skwe-
rze im. K. Nowaka, przesiadują na terenie Parku 
Wilsona i zajmują  muszlę koncertową  oraz są w 
okolicach Dworca Zachodniego. Często zdarza się, 
że ludzie ci wywołują zgorszenie lub dopuszczają 
się nieobyczajnych wybryków, są pijani, zaczepiają 
przechodniów bądź uniemożliwiają korzystanie z in-
frastruktury miejskiej. Strażnicy realizują w tym za-
kresie wspólne patrole z MOPR-em i Policją, zachę-
cając bezdomnych do skorzystania z bogatej oferty 
Miasta w zakresie pomocy socjalnej, sprawdzają czy 
osoby te nie są poszukiwane  a w przypadkach uza-
sadnionych przewożą ich do ODON lub wypraszają z 
zajmowanych miejsc.

Problem spożywania alkoholu w miejscach obję-
tych zakazem oraz uciążliwości dla mieszkańców po-
wodowane przez pijanych nie tylko dotyczą bezdom-
nych. Wobec osób spożywających alkohol strażnicy 
często interweniują  obok sklepu Społem w rejonie 
ul. Kącik, przy ul. Dmowskiego a także w Parku Ka-
sprowicza. 

W okresie jesienno - zimowym prowadzone są 
również kontrole spalania w piecach na opał stały, 
kontrole oświetlenia ulic i wyposażenia posesji w 
numerki porządkowe. Strażnicy również prowadzą 
kilkadziesiąt spraw związanych z zaśmieconymi te-
renami, ustalają ich właścicieli oraz wzywają do ich 
uporządkowania.

Kilka liczb obrazujących pracę Referatu Grunwald 
Straży Miejskiej (zatrudnionych w nim jest 14 osób):
• Założone urządzenia blokujące przez 
 SM POZNAŃ - 17792 GRUNWALD -2301
• Nielegalne wysypiska odpadów 
 SM POZNAŃ - 762 GRUNWALD -382
• Niszczenie zieleni 
 SM POZNAŃ -1763 GRUNWALD - 212
• Bezpieczna dzielnica, bezpieczny mieszkaniec, 

miejsca objęte nadzorem 
 SM POZNAŃ - 297  GRUNWALD - 100

(materiały SM Poznań)
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Rada Osiedla Święty Łazarz

Zespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych 
ul. Wyspiańskiego 27

tel. 61 866 47 34 wew. 45

e-mail: osiedle_lazarz@um.poznan.pl
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