Protokół
XXX sesji Rady Osiedla św. Łazarz
z 19 kwietnia 2017 r.
Sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w siedzibie przy ul. Wyspiańskiego 27.
Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 17:45.
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
W obecności kworum (13 osób obecnych) obrady XXX Sesji Rady Osiedla Św. Łazarz
otworzył Przewodniczący Rady Osiedla, Filip Olszak. Lista obecności radnych stanowi
załącznik nr 1 do protokołu. Na protokolanta powołano Joannę Warsztę – pracownika
Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący odczytał porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu
i zaproponował jego zmianę dodając następujące punkty:
6a.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków
znajdujących się w planie finansowym Przedszkola nr 44.
6b.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o honorowy patronat Prezydenta
Miasta Poznania nad wydarzeniem „Spacery z przewodnikiem po Łazarzu”.
11a.Wybór urządzeń na wybieg dla psów.
12a.Przekazanie informacji dotyczących przebudowy ul. Jarochowskiego, Programu
Rowerowego oraz modernizacji Rynku Łazarskiego.
Radni nie wnieśli uwag.
Głosowanie nad zmianą porządku obrad:
Za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

3. Projekt uchwały w
ul. Śniadeckich 12a.

sprawie

zaopiniowania

lokalizacji

kasyna

gry

przy

Przewodniczący Rady, Filip Olszak, przekazał głos Przewodniczącej Zarządu, Marii Łazarz,
którą poprosił o przedstawienie sprawy. Przewodnicząca streściła pismo Wydziału
Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, zwracającego się z prośbą o zaopiniowanie lokalizacji
kasyna gry przy ul. Śniadeckich 12a. Po czym zapytała radnych o uwagi.
Jako pierwszy głos zabrał radny Ryszard Balcerzak z pytaniem, gdzie miałby znajdować się
parking dla osób odwiedzających kasyno.
Następnie głos przejęła radna Bogumiła Maćkowiak, która zwróciła uwagę na to, że
ul. Śniadeckich jest ulicą wąską, na której praktycznie w każdym możliwym miejscu parkują
samochody. Ponadto ulica ta po części zbudowana jest z kostki brukowej, a w części pokrytej
asfaltem jest bardzo dziurawa. Taki stan nawierzchni generowałby dodatkowy hałas
powodowany przez samochody podjeżdżające pod kasyna przede wszystkim w godzinach
późnowieczornych czy nocnych. Radna podkreśliła również fakt, że mieszkańcy
ul. Śniadeckich mają raczej negatywne doświadczenia związane z miejscami rozrywkowymi
zlokalizowanymi uprzednio na ich ulicy. Zdaniem radnej lokalizacja kasyna na
ul. Śniadeckich byłaby w dużym stopniu uciążliwa dla jej mieszkańców.

Godz. 17:52 – do sesji dołączył radny Piotr Pałgan. Od tej pory w obradach brało udział 14
radnych.
Pozostali radni w większości zgodzili się z uwagami radnej, w związku z czym
Przewodniczący Rady, Filip Olszak, skierował do głosowania uchwałę negatywnie
opiniującą.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 6
W wyniku głosowania uchwała nr XXX/186/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla
(zał. 3).
4. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do wprowadzania danych
w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
Godz. 18:00 – do sesji dołączyła radna Bogna Zielińska. Od tej pory w obradach brało udział
15 radnych.
Przewodnicząca Zarządu, Maria Łazarz, zreferowała treść pisma Gabinetu Prezydenta
zwracającego się z prośbą o wskazanie przedstawiciela Rady, który zostanie upoważniony do
wprowadzania do systemu wydanych przez Radę opinii nt. wniosków złożonych w ramach
PBO 2018. Swoją kandydaturę zgłosiła radna Bogna Zielińska. Kandydat zastępczy - Maria
Łazarz. Pozostali radni nie wnieśli uwag. Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
W wyniku głosowania uchwała nr XXX/187/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla
(zał. 4).
5. Projekt uchwały w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Wolne Tory”.
Przewodniczący Rady przypomniał o konsultacjach w sprawie mpzp „Wolne Tory”, które
Miejska Pracowania Urbanistyczna przeprowadziła 6 kwietnia br. Pojawił się już wstępny
projekt planu, do które uwagi zgłaszać można do 5 maja. Przewodnicząca Zarządu
zaproponowała, by radni, którzy chcieliby wnieść takie uwagi przekazywali je do
Przewodniczącej do dnia 3 maja, po czym Zarząd przekaże je w drodze uchwały do MPU.
Radni zgodzili się na tę propozycję. Odstąpiono od podjęcia uchwały.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania możliwości namalowania na terenie
Parku Kasprowicza owalnego toru do roller derby.
Przewodniczący Filip Olszak poinformował, że do Rady wpłynęła prośba Zarządu Zieleni
Miejskiej o zaopiniowanie wniosku dotyczącego możliwości namalowania na terenie Parku
Kasprowicza toru do roller derby. Tor ten miałby zostać umiejscowiony na terenie placu
mieszczącego się przed Areną.

Przewodnicząca Zarządu, Maria Łazarz podkreśliła, że gabaryty planowanego toru zajęłyby
cały teren przed pływalnią, co uniemożliwiłoby dojście do niej. Teren ten musiałby zostać
w całości wyłączony z użytkowania, tak, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom
poruszającym się w jego okolicy.
Przewodniczący dodał, że na placu przed Areną w sezonie letnim funkcjonuje lodziarnia, co
byłoby niemożliwe, gdyby Rada zgodziła się na wymalowanie wnioskowanego toru.
Radni nie wnieśli innych uwag. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały
negatywnie opiniującej.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1
W wyniku głosowania uchwała nr XXX/188/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla
(zał. 5).
6a. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków
znajdujących się w planie finansowym Przedszkola 44.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącej Marii Łazarz, która zreferowała pismo
Przedszkola nr 44, które zwróciło się z wnioskiem o zgodę na przeniesienie środków
otrzymanych od Rady z zadania pn. „Doposażenie sal dydaktycznych” na zadanie „Zakup
pomocy dydaktycznych”. Radni nie wnieśli uwag. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą
przychylająca się do wniosku Przedszkola.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
W wyniku głosowania uchwała nr XXX/189/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla
(zał. 6).
6b. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o patronat honorowy Prezydenta
Miasta Poznania nad wydarzeniem „Spacery z przewodnikiem po Łazarzu”.
Po raz kolejny głos zabrała Przewodnicząca Maria Łazarz, która odczytała wiadomość
Gabinetu Prezydenta zwracającego się o opinię nt. wniosku o patronat honorowy Prezydenta
Miasta Poznania nad wydarzeniem „Spacery z przewodnikiem po Łazarzu”. Przewodnicząca
wyjaśniła, że planowane są dwa spacery. Pierwszy z nich w sobotę 20 maja na Dolnym
Łazarzu, z kolei drugi 11 czerwca na Górnym Łazarzu.
Radni nie wnieśli uwag. Podjęto decyzję o podjęciu uchwały pozytywnie opiniującej.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
W wyniku głosowania uchwała nr XXX/190/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla
(zał. 7).

7. Projekt uchwały w sprawie przyznania diet dla członków organów Osiedla.
Jak co miesiąc, projekt uchwały w sprawie przyznania diet dla członków organów Osiedla
został przesłany radnym mailowo. Przewodnicząca Zarządu zapytała radnych o uwagi,
których nie wniesiono. Przystąpiono do głosowania.
Godz. 18:20 – do sesji dołączył radny Hieronim Kozłowski. Od tej pory w obradach brało
udział 16 radnych.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 2
W wyniku głosowania uchwała nr XXX/191/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla
(zał. 8).
8.

Wskazanie lokalizacji całorocznych domków dla wolnobytujących kotów.

Przewodnicząca Zarządu, Maria Łazarz poprosiła radnych o zgłaszanie lokalizacji, w których
możliwe byłoby ustawienie domków dla wolnobytujących kotów. Przy podaniu lokalizacji
niezbędne jest uzyskanie zgody właściciela proponowanego terenu.
9.

Przedstawienie wyników konkursów Łazarskie Inicjatywy Osiedlowe oraz Centrum
warte Poznania.

Przewodniczący Filip Olszak poprosił o przedstawienie wyników konkursów Przewodniczącą
Zarządu, Marię Łazarz, która podała zestawienie projektów, które uzyskały dofinansowanie
w poszczególnych konkursach.
10. Przedstawienie sprawozdań miejskich jednostek organizacyjnych z wykonania
budżetu Osiedla w roku 2016.
Przewodnicząca Maria Łazarz poinformowała, że ze względu na objętość przekazanych przez
miejskie jednostki organizacyjne sprawozdań nie zostaną one przedstawione podczas sesji, ale
będą one udostępnione w siedzibie Rady. Przewodnicząca podkreśliła, że tylko jedyną
jednostką, która nie zrealizowała budżetu Osiedla w całości był Zarząd Dróg Miejskich, który
nie wydatkował ok. 110 tys. zł na zadaniu „Remont dróg i chodników na terenie Osiedla –
zwiększenie środków celowych”.
11. Przedstawienie wypracowanych z Zarządem Zieleni Miejskiej ustaleń dotyczących
Placu Nowakowskiego.
Przewodniczący Rady, Filip Olszak, przypomniał, że obecnie na rewaloryzację Placu
Nowakowskiego zabezpieczono kwotę w wysokości 520 tys. zł. Ostateczny kosztorys nie jest
jeszcze znany, jednak wiadomo już, że kwota ta nie będzie wystarczająca na realizację całego
zadania. Konieczne więc będzie jego etapowanie. Na spotkaniu z przedstawicielami Zarządu
Zieleni Miejskiej ustalono, że jedynym do zrealizowania etapowaniem jest wyłączenie
z tegorocznych prac budowy placu zabaw i przełożenie jej na rok 2018. Zabezpieczone środki
wystarczą natomiast na wykonanie pozostałych planowanych prac, które powinny rozpocząć

się w drugiej połowie roku. Przewodniczący poinformował również, że środki na budowę
placu zabaw, która pochłonie ok. 200 tys. zł, Rada stara się pozyskać od Komisji
Rewitalizacji.
11a. Wybór urządzeń na wybieg dla psów.
Przewodnicząca Maria Łazarz przypomniała, że Rada przekazała w tym roku 19 500 zł na
doposażenie wybiegu dla psów w Parku Kasprowicza. Zarząd Zieleni Miejskiej planuje
przystąpić w najbliższym czasie do ogłoszenia przetargu, w związku z czym konieczne jest
wskazanie urządzeń, jakie miałyby znaleźć się na terenie wybiegu. Przewodnicząca poprosiła
o zostanie po sesji osób, które chciałyby włączyć się w wybór urządzeń.
12. Przedstawienie wypracowanych z Zarządem Dróg Miejskich ustaleń dotyczących
utrzymania i zagospodarowania zielenią pasów drogowych na terenie Osiedla.
Przewodniczący Filip Olszak nadmienił, że Rada na utrzymanie i zagospodarowanie zielenią
pasów drogowych na terenie Łazarza przeznaczyła w tym roku 40 tys. zł. Zrealizowane
zostały już nasadzenia na ul. Dmowskiego, naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 77. Nie
udało się ich jednak zrealizować na ul. Dmowskiego, w okolicy Rynku Łazarskiego.
Powodem były warunki atmosferyczne. Drzewa w tym miejscu pojawiają się jesienią, a teraz
posadzone zostaną tam krzewy, podobnie jak na ul. Kasprzaka i ul. Łukaszewicza.
12a.Przedstawienie informacji dotyczących ul. Jarochowskiego, Rynku Łazarskiego
oraz Programu Rowerowego.
Przewodniczący Rady rozpoczął punkt od przedstawienia informacji dotyczących
przebudowy ul. Jarochowskiego. Przypomniał o tym, że po spotkaniu z Prezydentem
Maciejem Wudarskim, Rada została poproszona o uzgodnienie kwestii organizacji ruchu na
tej ulicy z dyrekcją Szpitala Św. Rodziny. Podczas marcowej sesji radni wypracowali swoją
propozycję organizacji ruchu na ul. Jarochowskiego, która została przesłana do wicedyrektora
szpitala. W odpowiedzi dyrekcja zaproponowała jednak zachowanie ruchu dwukierunkowego
na ul. Jarochowskiego bądź wprowadzenie na niej ruchu jednokierunkowego od
ul. Chociszewskiego do ul. Wyspiańskiego oraz utworzenie ruchu jednokierunkowego na
ul. Kasprzaka w przeciwnym kierunku. Swoje propozycje dyrektor argumentował faktem, iż
do szpitala przyjeżdżają także osoby spoza Poznania i dojazd do placówki powinien być
intuicyjny. W związku z powyższym Przewodniczący zasugerował ponowne przyjrzenie się
kwestii organizacji ruchu na ul. Jarochowskiego, celem przedstawienia dyrekcji szpitala
nowej propozycji.
Kolejnym tematem była rewitalizacja Rynku Łazarskiego. Sąd konkursowy, w skład którego
wchodził Przewodniczący Filip Olszak, wybrał zwycięski projekt. Do projektu będzie można
składać uwagi, które następnie najprawdopodobniej zostaną przekazane w formie wytycznych
wykonawcy. Przewodniczący przekazał radnym projekt do wglądu.
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Zarządu, Maria Łazarz, która poinformowała radnych
o spotkaniu z przedstawicielami Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w środę 26
kwietnia w Szkole Podstawowej nr 77. Celem spotkania będzie wypracowanie ustaleń
dotyczących badań, jakie Politechnika ma wykonać w celu przygotowania koncepcji zmiany
organizacji ruchu na terenie Osiedla.

Na koniec Przewodnicząca Zarządu poruszyła temat tzw. Programu Rowerowego
i poinformowała, że wbrew wcześniejszym ustaleniom nie został on przyjęty przez Radę
Miasta. Według informacji, które pozyskała Przewodnicząca, program dot. rozwoju
infrastruktury rowerowej miał zostać przekazany do ponownego zaopiniowania przez Rady
Osiedli, jednak jak dotąd nie pojawiło się żadne pismo, czy informacja w tej sprawie. Ostatnie
uwagi Rady zostały przekazane w październiku ubiegłego roku. Przewodniczący Rady
zaproponował, by je przypomnieć. Po ich odczytaniu o głos poprosił obecny na sesji
mieszkaniec Łazarza, p. Karol Raniszewski. Poruszył on przede wszystkim temat
ul. Głogowskiej, a konkretniej jej zwężenia. Mieszkaniec przyznał, że śledząc doniesienia
medialne, ma wrażenie, że Rada Osiedla ukazywana jest jako podmiot wyrażający największy
sprzeciw w sprawie tego zwężenia, jak i samego Programu Rowerowego. Powiedział też, że
deklarowana wcześniej przez Radę Osiedla chęć wprowadzenia zmian w obrębie tej ważnej
arterii miejskiej okazuje się być nieaktualna. Obecnie bowiem, gdy zaistniała realna szansa na
podjęcie prac, Rada Osiedla zaczęła stawiać warunki, co może świadczyć o tym, że
faktycznie także nie jest przychylna planowanym zmianom. Mieszkaniec wyraził obawę, że
Rada Osiedla mogła zostać wykorzystana jako narzędzie w rękach niektórych radnych
miejskich, którzy sprzeciwiają się zmianom na ul. Głogowskiej. P. Karol Raniszewski
zauważył również, że pod pretekstem wychodzenia naprzeciw potrzebom osób
dojeżdżających do centrum Poznania - a nie samych mieszkańców osiedla - może dojść do
utraty
środków
na
rewitalizację
ulicy.
Ponadto, p. Karol Raniszewski zwrócił uwagę na fakt, że ul. Głogowska jest de facto
jednopasmowa ze względu na to, że prawy pas jest niemal bez przerwy zwężony na całym
odcinku jezdni.
W odpowiedzi na zgłoszone uwagi Przewodniczący Rady poinformował,
że Rada zdecydowanie opowiada się za organizacją konsultacji społecznych
ws. ul. Głogowskiej z udziałem mieszkańców Łazarza. Przyznał, że temat ten poruszany jest
już od dawna, jak również zapewnił, że Rada Osiedla w pełni zdaje sobie sprawę z tego, że
ul. Głogowska niestety "wymiera". Przewodniczący podkreślił jednak, że Rada nie może
pozostawać obojętna w kwestii planowanego kształtu ulicy. Jeżeli bowiem zwężenie jezdni
miałoby dotyczyć całej jej długości, to objęłoby także skrzyżowania, co wydaje się
rozwiązaniem problematycznym. Podniósł też, że nie można zapomnieć o obszarach zieleni
w obrębie ul. Głogowskiej. Zdaniem Przewodniczącego, na tę chwilę ulica ta przypomina
betonową pustynię, natomiast jej ewentualne zwężenie powinno wiązać się
z przekształceniem w ulicę o charakterze typowo śródmiejskim, z odpowiednią ilością zieleni.
Jednak dopóki nie powstanie parking na Górczynie, czy ul. Dolna Głogowska, która
odciążyłaby ul. Głogowską od tranzytu, to jej zwężenie mogłoby doprowadzić do
„komunikacyjnego armagedonu”.
P. Karol Raniszewski dodał, że w raporcie z konsultacji zapisano, że dokumentacja
projektowa trasy zostanie zrealizowana z poszanowaniem standardów konsultacji
społecznych. Ponadto, mowa jest o perspektywie do roku 2022, a więc ul. Głogowska, wg
harmonogramu, miałaby być realizowana w roku 2021.

13. Przedstawienie odpowiedzi
antysmogową Rady Osiedla.

Wydziału

Ochrony

Środowiska

na

uchwałę

Przewodnicząca Zarządu odczytała pismo Wydziału Ochrony Środowiska, będące
odpowiedzią na uchwalę antysmogową, podjętą przez Radę Osiedla podczas styczniowej
sesji.

14. Przedstawienie wytycznych dot. organizacji tzw. konkursu grantowego.
Przewodnicząca Zarządu, Maria Łazarz, przedstawiła radnym najważniejsze zmiany
wprowadzone w konkursie grantowym, które będą obowiązywały już w tegorocznej edycji.
15. Zapoznanie Radnych z przekazaną korespondencją, przedstawienie bieżącej
informacji z prac Zarządu Osiedla między sesjami.
Przewodnicząca Maria Łazarz przekazała radnym informacje dotyczące:
- wytycznych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018;
- spotkania dotyczącego nowego, tzw. zarządzenia grantowego;
- konsultacji w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wolne
Tory”;
- nowoutworzonego w Poznaniu azylu dla ptaków;
- pisma Prezydenta Miasta Poznania Tomasza Lewandowskiego w sprawie krytej pływalni;
- pisma mieszkańca osiedla, p. Macieja Nowaka, w sprawie ul. Hetmańskiej. Mieszkaniec
ten był obecny na sesji, w związku z czym, udzielono mu głosu. Pan Maciej Nowak
mieszka na ulicy Hetmańskiej, w pobliżu ul. Jarochowskiego. W ciągu ulicy Hetmańskiej
kierowcy notorycznie znacząco przekraczają prędkość. W celu chociażby częściowego
rozwiązania problemu, mieszkaniec zaproponował, by wyesować przejście dla pieszych
przy ul. Jarochowskiego. Niemożliwe jest w tym miejscu umieszczenie poduszek
berlińskich, w związku z nieodpowiednią dla tego celu klasą drogi. Esowanie wydaje się
więc w tym miejscu jedynym i skutecznym sposobem na ograniczenie prędkości
kierowców. Ponadto, jest to rozwiązanie niedrogie, które można by wykonać np. przy
okazji budowy przejazdu rowerowego w ramach ubiegłorocznego PBO. Radni zgodzili
się, że problem ten powinien zostać rozwiązany. W tym celu zostanie on skierowany do
Zarządu Dróg Miejskich oraz Miejskiego Inżyniera Ruchu.
16. Wolne głosy i wnioski.
Radni nie wnieśli żadnych wniosków.
17. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Osiedla, Filip Olszak, podziękował wszystkim za przybycie i zamknął
obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 20.30

Protokół sporządziła:
(-) Joanna Warszta

Przewodniczący obradom:
Filip Olszak

Przewodniczący
Rady Osiedla Św. Łazarz

Poznań, 11 kwietnia 2017 r.

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania
z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz
zwołuję

XXX sesję Rady Osiedla Św. Łazarz,
która odbędzie się 19 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 17:30
w siedzibie Rady przy ul. Wyspiańskiego 27.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry przy ul. Śniadeckich
12a.
4. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do wprowadzania danych
w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
5. Projekt uchwały w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Wolne Tory”.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania możliwości namalowania na terenie Parku
Kasprowicza owalnego toru do roller derby.
7. Projekt uchwały w sprawie przyznania diet dla członków organów Osiedla.
8. Wskazanie lokalizacji całorocznych domków dla wolnobytujących kotów.
9. Przedstawienie wyników konkursu Łazarskie Inicjatywy Osiedlowe oraz Centrum
Warte Poznania.
10. Przedstawienie sprawozdań MJO z wykonania budżetu Osiedla w roku 2016.
11. Przedstawienie wypracowanych z Zarządem Zieleni Miejskiej ustaleń dotyczących
Placu Nowakowskiego.
12. Przedstawienie wypracowanych z Zarządem Dróg Miejskich ustaleń dotyczących
utrzymania i zagospodarowania zielenią pasów drogowych na terenie Osiedla.
13. Przedstawienie odpowiedzi Wydziału Ochrony Środowiska na uchwałę antysmogową
Rady Osiedla.
14. Przedstawienie wytycznych dot. organizacji tzw. konkursu grantowego.

15. Zapoznanie Radnych z przekazaną korespondencją przedstawienie bieżącej informacji
z prac Zarządu Osiedla między sesjami.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Osiedla Św. Łazarz
(-) Filip Olszak

