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EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY

Biuletyn Informacyjny Rady Osiedla Święty Łazarz

	 Jeszcze	w	tym	roku	możemy	się	spodziewać,	że	ulica	Gło-
gowska	zacznie	zmieniać	swoje	oblicze.	Będzie	to	możliwe	dzię-
ki	współpracy	Rady	Osiedla	Św.	Łazarz	z	Komisją	Rewitalizacji		
Rady	Miasta,	które	przeznaczyły	wspólnie	na	ten	cel	ponad	trzy-
sta	tysięcy	złotych.	Już	we	wrześniu	mogą	pojawić	się	na	głów-
nej	arterii	Łazarza	miejsca	wypoczynku	(stanowiące	połączenie	
małej	 architektury	 oraz	 zieleni),	 drzewa	 sadzone	 w	 donicach	
oraz	ławki,	kosze	na	śmieci	i	parkingi	rowerowe.	Będzie	to	moż-
liwe	dzięki	rozstrzygniętemu	w	maju	tego	roku	konkursowi	na	
opracowanie	koncepcji	„Zagospodarowania	elementami	małej	
architektury	i	zielenią	ulicy	Głogowskiej	na	odcinku	od	Mostu	
Dworcowego	do	ul.	Ściegiennego	w	Poznaniu”.
	 W	wyniku	tego	konkursu	wybrane	zostały	trzy	koncepcje,	
na	podstawie	których	zwycięski	zespół	przygotuje	projekt	wy-

Mała architektura i zieleń
na Głogowskiej

konawczy.	Sąd	Konkursowy	wybrał	pracę	przygotowaną	przez	
Emilię	Sakowską	oraz	Agnieszkę	Lewandowską.	W	pracy	tej	
było	wiele	ciekawych	rozwiązań,	w	szczególności:	zagospoda-
rowanie	enklaw	zieleni,	zaproponowane	autorskie	modułowe	
elementy	małej	architektury,	zastosowanie	konstrukcji	pozwa-
lającej	na	stworzenie	zielonych	dachów	z	pnączy.	Koncepcja	ta	
uwzględniając	realia	pasa	drogowego	i	przebieg	infrastruktury	
jest	możliwa	do	zrealizowania.
	 W	pozostałych	pracach	spodobały	się	między	innymi	pro-
pozycje	dotyczące	posadzenia	drzew	w	donicach,	wykorzysta-
nie	murków	przed	wejściem	do	Parku	Wilsona	jako	siedzisk,	
powiązanie	 małej	 architektury	 z	 zielenią	 na	 całej	 długości	
ul.	 Głogowskiej.

Filip Olszak
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Park Kasprowicza 
jako miejsce 

parkowo
– wypoczynkowo 
– rekreacyjne

	 W	maju	rozpoczął	się	cykl	spotkań	Komisji	Polityki	Przestrzen-
nej	Rady	Miasta,	Rad	Osiedli	a	także	stowarzyszeń	i	organizacji	
społecznych	w	ramach	prac	nad	zmianą	Studium	uwarunkowań	
i	 kierunków	zagospodarowania	przestrzennego	miasta	Poznania.
	 W	ramach	prac	nad	tym	dokumentem	nastąpiła	prezentacja	
projektu	 po	 uwzględnieniu	 przez	 Prezydenta	 Miasta	 Poznania	
części	uwag	po	publicznym	wyłożeniu	oraz	nastąpiło	rozpatrywa-
nie	uwag	nieuwzględnionych	przez	Pana	Prezydenta.
	 Obszaru,	 na	którym	 leży	osiedle	Św.	Łazarz	dotyczą	przede	
wszystkim	 tereny	w	parku	Kasprowicza	oraz	ogródki	działkowe	
w	 kwartale	ulic		Kolejowa,	Hetmańska,	Dmowskiego	i	Potockiej.	
	 W	zasadzie	można	być	pewnym,	że	udało	się	zachować	Park	
Kasprowicza	jako	miejsce	parkowo	–	wypoczynkowo	–	rekreacyj-
ne	dla	mieszkańców	Łazarza.	
	 Do	sprawy	jeszcze	wrócimy.

Łukasz Prymas

	 Na	 czym	 polega	 program	 prewencyjny	 „Poznański	 ro-
wer	–	bezpieczny	rower”?

•	Policjanci	oznakują	rower	nie	uszkadzając	lakieru	i	zare-
jestrują	go	przypisując	mu	indywidualny	numer.
•	 Na	 ramę	 zostanie	 naklejona	 nalepka	 potwierdzająca	
umieszczenie	 roweru	 w	 Policyjnym	Rejestrze	 Oznakowa-
nych	Rowerów.
•	Po	oznakowaniu	właściciel	roweru	otrzyma	potwierdze-
nie	przystąpienia	do	programu	–	plastikową	kartę	formatu	
dowodu	osobistego.	
•	Uczestnictwo	w	programie	jest	bezpłatne.	 	
Kto	 może	 przystąpić	 do	 programu	 prewencyjnego	 „Po-
znański	rower	–	bezpieczny	rower”?	
•	Do	programu	przystąpić	może	wyłącznie	osoba	pełnoletnia,	
mieszkająca	na	terenie	Poznania	i	Powiatu	Poznańskiego,	
•	Dopuszcza	się	oznakowanie	roweru	osobie	nieletniej	pod	
warunkiem	 uczestniczenia	 w	 tej	 czynności	 jej	 rodziców,	

Poznański Rower
- Bezpieczny Rower

opiekuna	 prawnego	 lub	 innej	 pełnoletniej	 osoby,	 której	
tożsamość	została	stwierdzona	na	podstawie	dowodu	oso-
bistego	 –	 w	 tym	 przypadku	 rower	 zostaje	 zarejestrowany	
na	osobę	pełnoletnią,	natomiast	nieletni	zostaje	wskazany	
jako	użytkownik	roweru.	 	

Jakie	wymagania	muszą	spełniać	rowery?	
•	Jedno	światło	pozycyjne	barwy	białej	lub	żółtej	selektyw-
nej	–	dopuszcza	się,	aby	światła	roweru	były	zdemontowa-
ne,	 jeżeli	 kierujący	 nie	 jest	 zobowiązany	 do	 ich	 używania	
podczas	jazdy.	
•	Co	najmniej	jedno	światło	odblaskowe	barwy	czerwonej,	
kształtu	innego	niż	trójkąt	oraz	co	najmniej	jedno	światło	
barwy	czerwonej,	które	może	być	migające.
•	Co	najmniej	jeden	działający	skutecznie	hamulec.	
•	Dzwonek	lub	inny	sygnał	ostrzegawczy	o	nieprzeraźliwym	
dźwięku.	 	

Tomasz Wojciechowski
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	 W	dniach	3-14	 lutego	br.	 roku	 trwały	konsultacje	 spo-
łeczne	w	 sprawie	 lokalizacji	nowych	 stacji	w	 systemie	Po-
znańskiego	Roweru	Miejskiego.	Wypełniając	ankietę,	każ-
dy	mógł	wskazać	 8	 nowych	 lokalizacji	 spośród	 18	miejsc,	
które	wytypował	Urząd	Miasta	 Poznania	 i	Zarząd	Trans-
portu	Miejskiego.	

	 Spośród	 tych	 lokalizacji	 na	 terenie	osiedla	Św.	Łazarz	
wybrano	 2	 lokalizacje,	 w	 których	 mają	 powstać	 jeszcze	
w	 tym	roku	nowe	stacje	rowerów.	

	 Pierwszą	 lokalizacją,	 gdzie	 ma	 stanąć	 nowa	 stacja	 to	
skrzyżowanie	 Bukowskiej/Przybyszewskiego	 przy	 Uniwer-
sytecie	Medycznym.	

	 Druga	lokalizacją	wybraną	przez	poznaniaków	był	Park	
Wilsona	 –	 zaraz	 przy	 wejściu	 od	 ul.	 Głogowskiej.	 Ta	 lo-

	 Budżet	 obywatelski	 -	 umożliwia	 mieszkańcom	 dysku-
sję	i	bezpośredni	wpływ	na	decyzje	o	przeznaczeniu	części	
budżetu	publicznego	na	przedsięwzięcia	zgłoszone	bezpo-
średnio	 przez	 obywateli.	 To	 już	 trzecia	 edycja	 tego	 typu	
konsultacji	 społecznych,	 których	 celem	 jest	 zbieranie	 po-
mysłów	mieszkańców	dotyczących	Poznania	-	a	w	kolejnym	
etapie	-powszechne	głosowanie	nad	najlepszymi	z	nich.	

	 Do	15	 czerwca	można	było	 zgłaszać	propozycje	 zadań	
do	Poznańskiego	Budżetu	Obywatelskiego	2015.

	 W	tym	roku	kwota	10	milionów	złotych	została	podzie-
lona	na	dwie	pule:	 projektów	„dużych”,	 gdzie	maksymal-
na	kwota	do	uzyskania	to	8	mln	zł	i	„małych”,	do	których	
kwalifikują	się	projekty	nie	przekraczające	kwoty	1	mln	zł,	
przy	czym	pula	środków	przeznaczona	na	te	projekty	wyno-
si	2	 mln	zł.	Dzięki	temu	-	zgodnie	z	oczekiwaniami	miesz-
kańców	 -	 będziemy	 mogli	 zrealizować	 więcej	 mniejszych	
kosztowo	projektów.

	 Na	poznańskich	osiedlach	odbywały	się	debaty	z	miesz-
kańcami,	których	celem	było	przekazanie	informacji	o	 Po-
znańskim	 Budżecie	 Obywatelskim	 2015	 oraz	 opracowa-
nie	Mapy	 Potrzeb	 Lokalnych	 -	 Gdy	 projekt	 zostanie	 już	

Poznański Rower Miejski
na Łazarzu

kalizacja	 została	 jednak	 negatywnie	 zaopiniowana	 przez	
Miejską	Konserwator	Zabytków,	która	argumentowała	 to	
koniecznością	 zachowania	 widoku	 na	 zabytkowe	 wejście	
do	Parku.	Zgadzając	się	z	argumentacją	Pani	Konserwator	
Zarząd	Osiedla	 Św.	 Łazarz	 złożył	 propozycje	 przeniesie-
nia	 tej	 stacji	 na	drugą	 stronę	ulicy	Berwińskiego,	przy	 jej	
skrzyżowaniu	z	ul.	Głogowską.	Ta	 lokalizacja	po	pewnych	
perypetiach,	związanych	z	uzgadnianiem	innych	lokalizacji	
z	ZTM,	uzyskała	akceptację	pani	Konserwator,	która		wyra-
ziła	ją	podczas	spotkania	Komisji	Rewitalizacji	Rady	Mia-
sta,	 w	 której	 uczestniczyli	 również	 przedstawiciele	 naszej	
Rady.

	 Tak	więc	już	nic	nie	stoi	na	przeszkodzie	aby	od	czerwca	
cieszyć	się	z	kolejnej	stacji	rowerów	na	Łazarzu

Łukasz Prymas

Poznański
Budżet Obywatelski 2015

zgłoszony,	będzie	weryfikowany	przez	wydziały	i	jednostki	
Urzędu	Miasta	Poznania	oraz	specjalnie	powołany	Zespół	
Opiniujący,	którego	zadaniem	będzie	stworzenie	ostatecz-
nej	listy	projektów	na	kartach	do	głosowania.

	 Projekty	są	oceniane	w	głosowaniu	powszechnym.	Pra-
wo	udziału	w	głosowaniu	ma	każdy	mieszkaniec	Poznania	
posiadający	 czynne	 prawo	wyborcze,	 zameldowane	w	Po-
znaniu	osoby,	które	ukończyły	16	rok	życia,	oraz	osoby	stu-
diujące	w	Poznaniu	na	podstawie	numeru	legitymacji	stu-
denckiej.

	 	Głosowanie	odbywa	się	poprzez	wybranie	maksymalnie	
3	najważniejszych	zadań	„dużych”	oraz	3	najważniejszych	
zadań	„małych”	z	 listy	proponowanych	i	zweryfikowanych	
projektów.

	 Radni	osiedlowi	–mieszkańcy	Łazarza	zgłosili	projekty	
remontu	pływalni	w	Parku	Kasprowicza,	rewitalizacji	Pla-
cu	Nowakowskiego	przy	Rondzie	Nowaka	–	Jeziorańskiego	
oraz	wymiana	nawierzchni	Rynku	Łazarskiego.
Zapraszamy	 do	 głosowania	 w	 październiku	 na	 projekty	
związane	z	Osiedlem.

Maria Łazarz
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	 Nie,	nie	jest	to	akcja	mająca	na	celu	integrację	z	osoba-
mi	nie	umiejącymi	czytać.	Nie	jest	to	też	jakakolwiek	próba	
nauczenia	 tych	osób	arcytrudnej	 sztuki	 jaką	 jest	 czytanie.	
Czytanie	ze	zrozumieniem.	

	 Ów	sarkastyczny	ton	powyższego	akapitu	dotyczy	tych,	
którzy	nie	przestrzegają	regulaminu	obowiązującego	w	Par-
ku	Wilsona.

	 Kim	 oni	 są?	 Sporo	 ich.	 Rowerzyści	 pędzący	 alejkami,	
mający	 za	 nic	 spacerowiczów,	 którymi	 są	 między	 innymi	
mamy	 z	 wózkami	 dziecięcymi,	 osoby	 starsze,	 dzieci	 itd.	
Ułamki	sekund	wystarczą,	aby	rozpędzony	rower	starano-
wał	pieszego.	Takimi	przykładami	są	cyklistki	ze	zdjęć.

	 Inną	grupę	,,analfabetów’’	stanowią	osoby	wprowadza-
jące	 psy	 do	 parku.	 Sympatyczne	 czworonogi	 biegają	 bez	
smyczy,	załatwiają	się,	zostawiając	gdzie	popadnie	wydalo-
ne	bogactwo	pracy	jelit.

ANALFABECI
W PARKU WILSONA

	 Osobną	,,kastę’’	,,nieczytatych’’	tworzą	spacerowicze	ze	
swoimi	pociechami.	Dzieciątka	z	zapałem	tratują	trawniki	
i	klomby	ku	uciesze	ich	,,opiekunów’’,	którzy	zapewne	nie	
zerknęli	na	tablice	zawierające	tekst	regulaminu.	Ale	tabli-
ce	te	są	umieszczone	,,tylko’’	przy	wszystkich	wejściach	do	
parku,	więc	pewnie	jest	ich	za	mało.

	 Smakosze!	 Degustatorzy	 alkoholi	 z	 dolnych	 stref	 ce-
nowych.	Oni	również	mają	 ,,poczesne’’	miejsce	w	procesie	
dewastowania	 Parku.	 Załatwianie	 potrzeb	 fizjologicznych,	
wulgaryzmy,	śmiecenie	wpisały	się	w	krajobraz	tego	miejsca.

	 Mimo	licznych	interwencji	Straży	Miejskiej	i	Policji	Pań-
stwowej	opisane	wyżej	sprawki	nadal	trwają.	Nie	zrzucajmy	
braku	dbałości	o	Park	na	pracowników	tej	instytucji	czy	sto-
sowne	służby.	To	my	sami,	mieszkańcy	powinniśmy	nauczyć	
się	korzystać	z	tego	pięknego	miejsca.
Czas	na	refleksje,	drodzy	Łazarzanie!

Tomasz Wojciechowski
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	 W	dniach	30	maja	do	10	czerwca	2014	już	po	raz	25.	od-
bywały	się	Jubileuszowe	Dni	Łazarza,	największe	i	najstarsze	
poznańskie	dzielnicowe	święto.	Od	17	lat	impreza	jest	współ-
organizowana	przez	Radę	Osiedla	Św.Łazarz	i	Radę	Osiedla	
Łazarz	 Spółdzielni	Mieszkaniowej	 „Grunwald”.	Współpraca	
tych	organów	 samorządowych	od	dawna	 jest	 stawiana	w	na-
szym	mieście	za	przykład	dobrego	i	efektywnego	współdziała-
nia.	Komitet	Organizacyjny	Dni	Łazarza	do	udziału	w	naszym	
wspólnym	 święcie	 zaprosił	 placówki	 kulturalne,	 oświatowe,	
organizacje	i	stowarzyszenia	oraz	łazarskie	parafie.	Tegorocz-
ne	święto	to	cała	plejada	Jubileuszy:	40-lecie	Młodzieżowego	
Domu	Kultury	nr	3,85	rocznica	PeWuKi	–	Powszechnej	Wy-
stawy	Krajowej,	10	rocznica	przystąpienia	Polski	do	Unii	Eu-
ropejskiej,	90-lecie	VIII	LO,	25	lat	wolnej	Polski,	40-lecie	hali	
Arena,	90-lecie	konsekracji	Cerkwi	Prawosławnej,	10-lecie	ko-
ścioła	Ewangelicko-Augsburskiego	 pw.	Łaski	Bożej,	 95-lecie	
„Dwójki”	(II	Liceum	Ogólnokształcące),	95-lecie	„Marcinka”	
(I	Liceum	Ogólnokształcące	),	50-lecie	Szkoły	Podstawowej	nr	
90.	W	tym	roku	żegnamy	się	z	Liceum	nr	VIII,	które	zostaje	
przeniesione	z	nowym	rokiem	na	ulicę	Cegielskiego	1.

	 Świętowanie	rozpoczęła	IX	Parada	Łazarska,	w	piątek	30	
maja		w	godzinach	popołudniowych	przeszła	ulicami	Wyspiań-
skiego	i	Głogowską.	

Najważniejszym	wydarzeniem	Dni	Łazarza	 „od	 zawsze”	 jest	
Festyn	Łazarski.	 ,który	 od	 sześciu	 lat	 odbywa	 się	 na	 terenie	
pięknego	Parku	Wilsona.	Tegoroczny	zaplanowano	na	sobotę	
7	czerwca		.	W	programie	festynu	znalazł	się	IX	Festiwal	Ak-
tywnych	 Społeczności	 Lokalnych	 współorganizowany	 	 przez	
Miejski	 Ośrodek	 Pomocy	 Rodzinie.	 Organizatorzy	 zadbali	
o	   rodzinny	 charakter	 imprezy	 przygotowując	min.	 program	
dla	dzieci	„Sceny	z	cyrkowej	areny”,	pokazy	taneczne	w	wyko-

XXV Dni Łazarza
naniu	zespołów	„No	name”,	„Fiki	Miki”,	„Agat”	oraz	innych	
wykonawców.	Przewidziano	wiele	atrakcji	dla	„dużych		i	ma-
łych”	min.	 powietrzny	 zamek	 i	 zjeżdżalnie	 (bezpłatnie)	oraz	
pokazy	robotów-lego	mindstorms,	pokazy	motocyklistów,	ka-
rateków,	capoeiry,	judo.	Swoje	stanowisko	miał	Zarząd	Trans-
portu	Miejskiego	,	który	przybliżał	„tajemnice”	karty	PEKA.

	 W	 niedzielę	 ponownie	 mieszkańcy	 Łazarza	 spotkali	 się	
w	 Parku	Wilsona	była	wyśmienita	zabawa	Gimnastyka	z	Klu-
bem	Małego	Muzyka,	a	dla	dorosłych	zagrała	Orkiestra	Mia-
sta	Poznania	pod	dyrekcją	Jarosława	Gerlicha	w	towarzystwie	
solistów.	 Podczas	 koncertu	 wystąpił	 zespół	 folklorystyczny	
„Cepelia-Poznań”.

	 Reprezentacje	 szkół	podstawowych	 i	gimnazjalnych	brały	
udział	 w	 konkursie	 wiedzy	 o	 dzielnicy	 „Omnibus	 Łazarski”.	
Z	 roku	na	rok	poziom	Łazarskiego	Omnibusa	jest	coraz	wyż-
szy,	co	jest	zasługą	dobrego	przygotowania	uczestników.	Ka-
drze	pedagogicznej	dziękujemy!.

	 Ponadto	na	25	lecie	Wolnej	Polski	i	25-lecie	Dni	Łazarza	
posadzono	25	drzew		w	tym	dąb	wolności.	Innymi	atrakcjami	
tegorocznej	 edycji	 były:	Łazarski	Turniej	Talentów,	Przegląd	
Zespołów	 Artystycznych,	 Konkurs	 piosenkarski	 „Każdemu	
wolno	śpiewać”,	warsztaty	„Papierowy	teatr	-	KAMISHIBAI”.	
W	 ramach	 akcji	Centrum	Warte	Poznania	Łazarska	Galeria	
Raczej	organizowała	warsztaty	plastyczne	i	rzeźbiarski.

	 Przez	cały	okres	Dni	Łazarza	w	szkołach	odbywały	się	im-
prezy	sportowe.	Najważniejszym	wydarzeniem	sportowym	był	
VI.	Bieg	Łazarski	Arena	2014,zorganizowany	1	czerwca	w	Par-
ku	Kasprowicza

Janusz Heller

	 W	ramach	akcji	,,Odnowa	dla	Śródmieścia’’	trwa	od	blisko	
dwóch	lat	przedsięwzięcie	pod	nazwą	,,Bezpieczna	dzielnica	–	
bezpieczny	mieszkaniec’’.	Oba	 te	działania	obejmują	 swoimi	
programami	między	 innymi	comiesięczne	spotkania	z	przed-
stawicielami	Policji	Państwowej,	Straży	Miejskiej,	pracownika-
mi	Wydziału	Zarządzania	Kryzysowego	i	Bezpieczeństwa	oraz	
innych	wydziałów	Urzędu	Miasta	w	Poznania,	a	także	repre-
zentantów	rad	osiedli.	Radę	Osiedla	Św.	Łazarz	reprezentuje	
autor	niniejszego	artykułu.

	 Przedstawiamy	Państwu	krótką	relację	z	ostatnich	miesię-
cy.	W	odpowiedzi	na	wniosek	Rady	Osiedla	Św.	Łazarz	dot.	
zintensyfikowania	 działań	 poprawiających	 bezpieczeństwo	
i	   eliminujących	 wybryki	 chuligańskie	 w	 obrębie	 budynków	
i	 w	 ich	wnętrzach	–	Poznań,	ul.	Stablewskiego	6	i	Dmowskie-
go	5/7,	uzyskano	nast.	odpowiedzi:

	 W	kwietniu	wykonano	 jedną	 interwencję	 dot.	 zakłócania	
porządku	domowego	 i	 ciszy	nocnej.	Cztery	 inne	 interwencje	

Św. Łazarz w akcji
,,Odnowa dla Śródmieścia’’

dotyczyły	 grup	 osób	 zachowujących	 się	 agresywnie.	 Ponadto	
wykonano	16	kontroli	bez	działań	interwencyjnych.	Pouczono	
mieszkańców	o	konieczności	zabezpieczenia	wejść	do	budyn-
ków.

	 Na	wniosek	Rady	Osiedla	Św.	Łazarz	dot.	zintensyfikowa-
nia	 działań	 poprawiających	 bezpieczeństwo	 i	 eliminujących	
wybryki	chuligańskie	podjęte	mają	być	działania	prewencyjne	
w	 obrębie	 budynków	 przy	 ul.	 Chociszewskiego,	 Kasprzaka,	
Potworowskiego,	okolice	Placu	Nowakowskiego	 ,oraz	boiska	
Szkoły	Podstawowej	nr	77	przy	ul.	Dmowskiego.

	 Przedstawiciel	Straży	Miejskiej	przekazał	 informacje	dot.	
interwencji	 w	 Poznaniu	 przy	 ul.	 Niegolewskich	 10	 –	 lokal	
w	   przyziemiu.,	 pracownicy	 	 zostali	 pouczeni	 o	 konieczności	
utrzymywania	otoczenia	w	czystości.

Tomasz Wojciechowski.
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	 W	czasie	obecnej	kadencji	Rady	Osiedla	udało	się	zreali-
zować	na	Łazarzu	wiele	inwestycji.	Jednak	najwięcej	entuzja-
zmu	i	radości	wywołały	nowopowstałe	place	zabaw.	Najmłodsi	
mieszkańcy	naszej	dzielnicy	otrzymali	w	ostatnich	latach	dwa	
nowe	miejsca,	w	których	mogą	radośnie	się	bawić.	

	 Od	podstaw	 zbudowane	 zostały	 plac	 zabaw	w	Parku	Ka-
sprowicza	 (przy	 siłowni	 na	 świeżym	 powietrzu)	 oraz	 przy	
ul. Dmowskiego	 (w	okolicach	 przedszkola	 im.	 Janusza	Kor-
czaka).	 Były	 one	 budowane	 etapami,	 począwszy	 od	 2012	 r.,	
w	 miarę	możliwości	finansowych	Rady	Osiedla,	która	w	cało-
ści	zapewniała	środki	na	ich	powstanie.	Oba	te	place	spotkały	
się	 z	 bardzo	 pozytywnym	 odbiorem	 ze	 strony	mieszkańców,	
o	 czym	świadczy	fakt,	iż	są	one	oblegane	przez	rodziny	z	dzieć-
mi	przez	 cały	 tydzień,	 niejednokrotnie	 bez	względu	na	 porę	
roku	i	pogodę.	

Łazarskie
place zabaw

	 Dlatego	 też	konstruując	budżet	na	2014	 r.	Rada	Osiedla	
Św.	Łazarz	zagwarantowała	środki	na	 ich	dalszą	rozbudowę.	
W	bieżącym	roku	oba	 te	place	zwiększą	 swoją	powierzchnię	
i	  wzbogacą	 się	o	nowe	elementy.	W	okolicy	Areny	plac	 za-
baw	został	wyposażony	w	urządzenia	dla	starszych	dzieci	słu-
żące	rozwojowi	fizycznemu.	Oprócz	huśtawek	znalazła	się	tam	
także	 równoważnia	 i	przejazd	 szynowy.	Na	plac	 zabaw	przy-
ciąga	również	piramida	 linowa	o	wysokości	4,5	m.,	na	której	
można	bezpiecznie	poszaleć	i	spojrzeć	z	jej	szczytu	na	okoli-
cę	z	 zupełnie	innej	perspektywy.	Z	kolei	na	placu	zabaw	przy	
ul.	 Dmowskiego	planowane	jest	zbudowanie	wieży	z	dwiema	
zjeżdżalniami	i	linami	do	wspinaczki	oraz	karuzeli	krzyżowej	
dla	najmłodszych.	

Filip Olszak
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	 Kiermasz	w	Parku	Wilsona	zorganizowany	w	dnia	10	–	11	
maja	 był	 pierwszym	 zwiastunem	ogłoszonej	 przez	Prezyden-
ta	Miasta	Poznania	XXI	edycję	konkursu	„Zielony	Poznań”.	
Mimo,	że	z	roku	na	rok	coraz	większa	liczba	mieszkańców	Po-
znania	zgłasza	przygotowane	przez	siebie	obiekty	do	konkursu	
wydaje	się,	iż	tegoroczny	kiermasz	był	uboższy	niż	te	z	lat	po-
przednich.
	 Tradycją	mieszkańców	Osiedla	Św.	Łazarz	stało	się	zgłasza-
nie	ukwieconych	okien,	balkonów,	logii,	ogródków	przydomo-
wych	 i	 szkolnych,	 kwietników	oraz	 pełnych	 ciekawych	 roślin	
zieleńców	 do	 tego	 konkursu	 organizowanego	 przez	Wydział	
Działalności	Gospodarczej	i	Urzędu	Miasta.	W	roku	ubiegłym	
w	jubileuszowej,	XX	edycji	konkursu,	liczba	zgłoszeń	przekro-
czyła	sto	i	wyniosła	120.
	 W	tym	roku	został	nieco	zmieniony	regulamin	konkursu.	
Zmiany	 te	 dotyczą	 przede	 wszystkim	 członków	 osiedlowych	
komisji	konkursowych.	Najważniejszą	zmianą	dla	uczestników	
konkursu	jest	nowy	wzór	zgłoszeń.	Prosimy,	aby	zwrócić	na	to	
uwagę	i	nie	wypełniać	druków	sprzed	lat.
	 Zgłoszenia	 do	 konkursu	 można	 pozostawiać	 w	 siedzibie	
Rady	Osiedla	(Zespół	Szkół	Licealno	–	Gimnazjalnych	Nr	 33,	
ul.	Wyspiańskiego	27)	lub	w	Urzędzie	Miasta	(ul.	Matejki	50,	
II	piętro	pok.	213).	Tam	też	można	otrzymać	aktualne	druki	
zgłoszeń.	Ostateczny	termin	ich	przyjmowania	nie	uległ	zmia-
nie	 i	 jest	 to	 dzień	 20	 czerwca.	 Lipiec	 jest	 miesiącem	 oceny	
dokonywanej	 przez	 komisję	 osiedlową,	 a	 sierpień	 –	wytypo-
wanych	obiektów	–	przez	komisję	miejską.	Jak	co	roku	w	 li-
stopadzie	uroczyście	podsumujemy	wyniki	konkursu.

XXI edycja konkursu
„Zielony Poznań”

	 Wszystkich	mieszkańców	zachęcamy	do	zgłaszania	swojego	
udziału.	Pamiętać	jednak	należy,	że	zgłoszony	obiekt	powinien	
reprezentować	nasze	osiedle	nie	tylko	w	miesiącach	kiedy	do-
konywana	będzie	ocena,	ale	od	wczesnej	wiosny	do	późnej	je-
sieni	czyli	przez	co	najmniej	trzy	pory	roku.
Zapraszamy	do	udziału	w	konkursie.

Bogumiła Maćkowiak


