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

Życzymy w nadchodzącym Nowym Roku,
 życia w miłości, przyjaźni i szczęściu bez trosk i zmartwień.

Oby najskrytsze marzenia znalazły urzeczywistnienie,
 a każdy dzień przynosił tylko radość i uśmiech.

	 4	 829	 obiektów	 zgłoszono	 do	 tego-
rocznej	 edycji	 konkursu	 „Zielony	 Po-
znań”.	Do	konkursu		zgłoszono	w	sumie	
207	zieleńców	i	kwietników	osiedlowych,	
689	balkonów,	tarasów	i	loggie,	625	ogro-
dów	przydomowych,	3	284	obiektów	na	
terenach	 Rodzinnych	 Ogrodów	 Dział-
kowych	3	284	obiektów	oraz	w	kategorii	
pasy	zieleni	24	obiekty.	

	 Do	 etapu	 osiedlowego, na Łazarzu 
zgłoszono 91 obiektów przez 62 uczest-
ników,	 w	 tym:	 47	 obiektów	 w	 katego-
rii	balkony,	tarasy,	 loggie	 i	okna,	13	obiektów	w	kategorii	
ogrody	przydomowe	oraz	31	obiektów	w	kategorii	zieleńce,	
kwietniki	osiedlowe,	szkolne.

 W etapie miejskim	 nagrodzone	 zostały	 aż	 cztery	 zgło-
szenia	z	Łazarza.

 Komisja konkursowa przyznała drugie miejsce w kate-
gorii „Balkony” dla państwa Doroty i Macieja Majewskich 
z ul. Matejki 53. Co ciekawe rok temu balkon ten zdobył 
3 miejsce.

 Wśród balkonów nagrodę otrzymał również ten urzą-
dzony przez panią Annę Cukierską z ul. Matejki 65. 

„ZIELONY POZNAŃ”
- ZIELONY ŁAZARZ

      W kategorii „zieleńce” 3. miej-
sce zdobył Zespół Dziennych Do-
mów Pomocy przy ul. Konopnic-
kiej 17.

      Z kolei Administracja „Osie-
dla Łazarz” Spółdzielni Miesz-
kaniowej Grunwald otrzymała 
wyróżnienie za szczególne zaan-
gażowanie w utrzymaniu zieleni 
i przygotowanie ogrodu przy wie-
żowcu przy ul. Dmowskiego 5/7.

	 Ponadto	Rada	Osiedla	Św.	Łazarz	otrzymała	od	miej-
skiej	 komisji	 konkursu	 „Zielony	 Poznań”	 wyróżnienie	 za	
największą	liczbę	zgłoszonych	obiektów	i	wyjątkowo	spraw-
ny	przebieg	I	etapu	konkursu.

	 W	 ciągu	 ostatnich	 siedmiu	 lat,	 od	 2011	 do	 2016	 r.	 do	
łazarskiego	 etapu	 konkursu	 „Zielony	 Poznań”	 zgłoszono	
łącznie	 759	 obiektów,	 z	 czego	 345	 w	 kategorii	 zieleńce,	
kwietniki	osiedlowe,	zakładowe,	szkolne	i	podwórka,	307	-	
w	kategorii	balkony,	loggie	i	okna,	104	-	w	kategorii	ogrody	
przydomowe	oraz	5	w	kategorii	pasy	zieleni.

 Janusz Ludwiczak 
portal.lazarz.pl
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	 W	przyszłym	roku	zaplanowano	przebudowę	Rynku	Łazarskie-
go,	dokończenie	modernizacji	pływalni	 letniej	w	Parku	Kasprowi-
cza,	dalsze	prace	 związane	z	dostosowaniem	Areny	do	wymogów	
przeciwpożarowych.	W	projekcie	budżecie	zarezerwowano	również	
środki	na	przygotowanie	projektu	przebudowy	ulicy	Kolejowej	i	bu-
dowy	nowej	trasy	tramwajowej	na	os.	Kopernika	wzdłuż	ulicy	Kole-
jowej	oraz	rozszerzenie	Strefy	Płatnego	Parkowania	na	Łazarz.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK:
• Przebudowa ul. Kolejowej	–	276	000	zł

• Uporządkowanie parkowania na Łazarzu i Wildzie	(strefa	płat-
nego	parkowania)	–	400	000	zł

• Trasa tramwajowa na os.Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego 
–	400	000	zł

• Przebudowa Rynku Łazarskiego	–	4	408	000	zł

• Straż Miejska:	 adaptacja	pomieszczeń	na	nową	siedzibę	przy	
ul. Głogowskiej	–	160	000	zł

• Palmiarnia:	zakupy	inwestycyjne	–	180	000	zł;	modernizacje	–	
1 030	620	zł;	kompleksowa	przebudowa	obiektów	-	300	000	zł

• Modernizacja pływalni letniej w Parku Kasprowicza	 (moder-
nizacja	basenów	letnich,	modernizacja	budynków	zaplecza	tech-
nicznego,	zagospodarowanie	terenu)	–	9	447	935,00	zł

• Wielobranżowa	modernizacja HWS Arena:	–	3	150	000	zł

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA:
• Przebudowa Rynku Łazarskiego	 -	 Podniesienie	 atrakcyjności	
przestrzeni	Rynku	Łazarskiego	poprzez	modernizację	infrastruk-
tury	istniejącego	targowiska:
Okres	realizacji	2016-2018:	10	000	000	zł 
2018	-	4	408	000 
2019	-	5	200	000

• Palmiarnia Poznańska	-	modernizacje	-	Poprawa	estetyki,	
zapobieganie	dewastacji 
Okres	realizacji	2016-2022:	3	175	740	zł 
2018	-	1	030	620	zł 
2019	-	200	000 
2020 - 200 000 
2021	-	200	000 
2022 - 200 000

• Kompleksowa	 przebudowa	 obiektów	 Palmiarni	 Poznańskiej.
Poprawa	i	optymalizacja	warunków	bytowych	kolekcji,	uatrakcyj-
nienie	obiektu.	Podwyższenie	efektywności	energetycznej	pawilo-
nów	Palmiarni
Okres	realizacji:	2017-2018:	316	000	zł 
2018	-	300	000	zł

• Straż Miejska Miasta Poznania	-	adaptacja	pomieszczeń	w bu-
dynku	 przy	 ul.	 Głogowskiej	 na	 nową	 siedzibę	 Straży	Miejskiej	
Miasta	Poznania

Przebudowa Kolejowej, remont Rynku
Łazarskiego, Strefa Parkowania
– taki będzie budżet Miasta 2018

Okres	realizacji:	2017-2018:	250	000	zł 
2018	-	160	000	zł

• Modernizacja Pływalni w Parku Kasprowicza	wraz	 z	otocze-
niem	i	zapleczem	-	Zwiększenie	atrakcyjności	rekreacyjnej	kąpie-
lisk
Okres	realizacji	2015-2019:	22	996	705,00	zł 
2018	-	9	447	935,00	zł 
2019	-	6	300	000,00	zł

• Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	-	Dostosowanie	hali	
do	 możliwości	 organizacji	 imprez	 widowiskowych	 oraz	 sporto-
wych
Okres	realizacji	2000-2019:	22	814	049,00	zł 
2018	-	3	150	000,00	zł

• Przebudowa ul. Kolejowej	 -	Poprawa	 jakości	układu	komuni-
kacyjnego
Okres	realizacji	2014-2020:	8	939	200,00	zł 
2018	-	276	000	zł 
2019	-	5	697	007	zł 
2020	-	2	900	000	zł

• Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu	 -	 Strefa	
Płatnego	Parkowania	-	Poprawa	jakości	układu	komunikacyjnego
Okres	realizacji	2017-2021:	20	000	000	zł 
2018	-	400	000	zł 
2019	-	5	500	000	zł 
2020	-	7	000	000	zł 
2021	-	7	000	000	zł

Janusz Ludwiczak portal.lazarz.pl
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	 W	połowie	grudnia	rozpocznie	się	dyskusja	na	temat	jednego	
z	ważniejszych	projektów	drogowych	na	terenie	Łazarza,	obejmu-
jącego	m.	in.	nową	organizację	i	uspokojeniem	ruchu	oraz	wpro-
wadzeniem	strefy	płatnego	parkowania.	

	 Konsultacje	zostaną	zainicjowane	15	grudnia	umieszczeniem	
na	 stronie	 internetowej	 ZDM	 szczegółowego	 opisu	 koncepcji	
wraz	z	materiałami	graficznymi.	W	drugiej	połowie	stycznia	2018	
roku	 odbędą	 się	 również	 spotkania	 z	mieszkańcami,	 w	 których	
udział	będzie	mógł	wziąć	każdy	zainteresowany.

Więcej spokoju na ulicach Łazarza
	 Mniejsze	 natężenie	 ruchu	 i	 prędkość	 samochodów,	 spa-
dek	 poziomu	 hałasu	 i	 zanieczyszczenia	 powietrza	 oraz	 wzrost	
bezpieczeństwa	 w	 ruchu	 drogowym.	 To	 kluczowe	 korzyści	 dla	
mieszkańców	możliwe	do	osiągnięcia	dzięki	wprowadzeniu	stref	
uspokojonego	ruchu.	Sprawiają	one,	że	ulice	miast	stają	się	bar-
dziej	przyjazne	pieszym	i	rowerzystom,	przestają	służyć	wyłącznie	
przemieszczaniu	się	z	punktu	„A”	do	„B”	i	odzyskują	swoją	„mia-
stotwórczą”	rolę.	Wprowadzanie	zmian	wraz	z	porządkowaniem	
parkowania	i	ustanowieniem	strefy	płatnego	parkowania	nadaje	
ulicom	nową	jakość.

Wiele wariantów – wiele możliwości
	 Uspokojenie	ruchu,	uporządkowanie	parkowania	i	uczynienie	
ulic	Łazarza	bardziej	przyjaznymi	mieszkańcom	to	najważniejsze	
cele	wielowariantowej	koncepcji	organizacji	 ruchu	dla	 tej	dziel-
nicy.	Obejmuje	ona	zmianę	kierunków	ruchu	na	wybranych	od-
cinkach	łazarskich	ulic,	ograniczenie	prędkości	do	30km/h	i	wy-
łączenie	niektórych	fragmentów	z	ruchu	kołowego.	Dzięki	temu	
ograniczone	zostaną	przejazdy	tranzytowe,	czyli	 takie,	które	za-
czynają	się	i	kończą	poza	terenem	dzielnicy.	

Odpowiedź na oczekiwania mieszkańców
	 Koncepcja	organizacji	ruchu	na	Łazarzu	opracowana	została	
na	 zlecenie	Zarządu	Dróg	Miejskich.	Obejmuje	ona	 trzy	 różne	
warianty	i	stanowi	punkt	wyjścia	do	dyskusji	z	mieszkańcami	na	
temat	 zmian.	 Dlatego	 też	 nie	 należy	 traktować	 koncepcji	 jako	
dzieła	ostatecznego	–	przeciwnie,	na	obecnym	etapie	prac	może	
być	zmieniana	i	poprawiana.

Strategiczna perspektywa
	 Zaprezentowane	poniżej	warianty	różnią	się	od	siebie	pozio-
mem	i	ilością	zmian.	Co	ważne,	proponowane	zmiany	–	szczegól-
nie	te	w	Wariancie	I	–	można	wprowadzać	stopniowo,	wykorzystu-
jąc	efekt	synergii	w	związku	z	planowanymi	innymi	pracami,	jak	
np.	 remonty	 chodników,	 nasadzenia	 zieleni,	 itp.	Wypracowane	
rozwiązania	mają	ponadto	wyznaczać	kierunki	przyszłych	działań,	
w	niektórych	przypadkach	możliwych	do	realizacji	w	najbliższym	
czasie,	a	w	innych	-	dłuższym,	nawet	kilkunastoletnim	horyzoncie	
czasowym.

Strefa korzyści
	 Wprowadzenie	 na	 terenie	 Łazarza	 strefy	 płatnego	 parko-
wania	 to	 integralny	 element	 działań	 zmierzających	 do	 uspoko-
jenia	 ruchu	 na	 osiedlu.	 Najważniejsza	 korzyść	 jaką	 przyniesie	
ona	mieszkańcom	to	zwiększenie	rotacji	parkujących	aut.	Ozna-

Nowa organizacja ruchu
na Łazarzu – ruszają konsultacje 

społeczne
cza	 to,	 że	 samochody	 rzadziej	będą	pozostawiane	na	długi	 czas	
i	 łatwiej	 będzie	o	 znalezienie	wolnego	miejsca.	W	połączeniu	 z	
ograniczeniem	 przejazdów	 tranzytowych,	 SPP	 zniechęci	 osoby	
spoza	Łazarza	do	pozostawiania	tu	swoich	pojazdów.	Elementem	
wprowadzania	strefy	jest	konieczność	uporządkowanie	parkowa-
nia.	 	 Szczegółowe	dane	dotyczące	 liczby	dostępnych	miejsc	 po-
stojowych	 i	 ich	 lokalizacji	 będą	 znane	 na	 kolejnym	 etapie	 prac	
nad	 wprowadzeniem	 SPP	 na	 Łazarzu.	 Dobrą	 wiadomością	 dla	
mieszkańców	dzielnicy	jest	to,	że	będą	mogli	uzyskać	identyfika-
tor	mieszkańca	strefy,	upoważniający	do	korzystania	z	miejsc	po-
stojowych	za	jedynie	10	złotych	miesięcznie.

KONSULTACJE	SPOŁECZNE
	 Szczegółowe	 opisy	 każdego	 z	 wariantów	 organizacji	 ruchu	
wraz	z	materiałami	graficznymi	będą	dostępne	na	stronie	 inter-
netowej	oraz	w	siedzibie	ZDM	przy	ul.	Wilczak	17	w	Poznaniu	od	
15	grudnia	2017	roku.	Opinie,	propozycje	zmian	i	pytania	na	ich	
temat	będą	zbierane	od	15	grudnia	do	końca	stycznia	2018	roku.	
Można	będzie	przesyłać	je	w	następujący	sposób:
•	pocztą	elektroniczną	na	adres	lazarz@zdm.poznan.pl,
•	pocztą	tradycyjną	na	adres	ZDM	w	Poznaniu,	ul. Wilczak 17, 
61-623 Poznań,
•	dostarczając	w formie pisemnej do siedziby ZDM	osobiście	lub	
w	inny	dogodny	dla	siebie	sposób.
 
	 W	drugiej	połowie	stycznia	zorganizowane	zostaną	spotkania	
dla	mieszkańców	Łazarza	z	udziałem	specjalistów	ZDM,	Urzędu	
Miasta	Poznania	i	projektantów	koncepcji.	Informacja	o	miejscu	i	
czasie	spotkań	zostanie	podana	w	najbliższym	czasie.

UCHWAŁA	NR	XXXV/219/II/2017
RADY	OSIEDLA	ŚW.	ŁAZARZ
z	dnia	27	września	2017	roku

w	sprawie	zaopiniowania	koncepcji
zmiany	organizacji	ruchu	na	terenie	Osiedla

§	1
Opiniuje się pozytywnie wariant I koncepcji zmiany organizacji 

ruchu na terenie Osiedla.

UZASADNIENIE
DO	PROJEKTU	UCHWAŁY

Rada	 Osiedla	 Św.	 Łazarz	 rekomenduje	 do	 realizacji	 wariant	 I	
koncepcji	zmiany	organizacji	ruchu	na	terenie	Osiedla	przygoto-
wanej	przez	Politechnikę	Poznańską,	z	uwzględnieniem	organiza-
cji	 ruchu	przyjętej	w projekcie	przebudowy	ul.	 Jarochowskiego.	
Jednocześnie	Rada	Osiedla	zwraca	uwagę	na	konieczność	organi-
zacji	spotkań	konsultacyjnych	z mieszkańcami	Osiedla,	w	formie	
warsztatów,	oddzielnie	dla	terenu	Górnego	i	Dolnego	Łazarza.
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Wariant I

•	wyłączenie	z	ruchu	kołowego	ulic	
przebiegających	na	wskroś	przez	
Rynek	Łazarski;

•	wprowadzenie	ruchu	jednokierun-
kowego	na	ulicach/odcinkach	ulic:	
Jarochowskiego,	Potockiej,	Sta-
blewskiego,	Lodowej,	Dmowskiego,	
Łukaszewicza,	Mottego,	Calliera,	
Granicznej,	Małeckiego,	Niegolew-
skich;

•	nakaz	skrętu	w	ul.	Szymborską
(z	wyłączeniem	autobusów	ZTM)
na	skrzyżowaniu	ul.	Szymborskiej
i	ul.	Chociszewskiego;

•	likwidacja	lewoskrętów	z	ul.	Gło-
gowskiej	w	ul.	Berwińskiego
i	ul.	Śniadeckich;
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Wariant II

•	wyłączenie	z	ruchu	kołowego	ulic	przebiegających	na	wskroś	przez	Rynek	Łazarski;

•	zwężenie	Głogowskiej	odbywa	się	po	jednym	pasie	ruchu	w	każdą	stronę	na	odcinku	między	ul.	Hetmańską	i	ul.	Śniadeckich;

•	wprowadzenie	ruchu	jednokierunkowego	na	ulicach/odcinkach	ulic:	Potockiej,	Stablewskiego,	Lodowej,	Dmowskiego,	Łuka-
szewicza,	Mottego,	Calliera,	Granicznej,	Małeckiego,	Strusia,	Kanałowej,	Niegolewskich,	Chociszewskiego,	Potworowskiego,	
Stablewskiego,	Morawskiego,	Szczanieckiej,	Niegolewskich,	Limanowskiego,	Drużbackiej,	Wyspiańskiego,	Berwińskiego,	Ja-
rochowskiego,	Bogusławskiego,	Śniadeckich,	Ułańskiej,	Kossaka,	Chełmońskiego,	Siemiradzkiego,	Grottgera;

•	likwidacja	lewoskrętów	z	ul.	Głogowskiej	w	ul.	Berwińskiego	i	ul.	Śniadeckich;



6

Wariant III

•	wyłączenie	z	ruchu	kołowego	ulic	przebiegających	na	wskroś	przez	Rynek	Łazarski;
•	zwężenie	Głogowskiej	odbywa	się	po	jednym	pasie	ruchu	w	każdą	stronę	na	odcinku	między	ul.	Hetmańską	i	ul.	Śniadeckich;

•	wprowadzenie	ruchu	jednokierunkowego	na	ulicach/odcinkach	ulic:	Potockiej,	Stablewskiego,	Lodowej,	Dmowskiego,	Łu-
kaszewicza,	Mottego,	Calliera,	Granicznej,	Małeckiego,	Strusia,	Kanałowej,	Niegolewskich,	Chociszewskiego,	Potworowskie-
go,	Stablewskiego,	Morawskiego,	Szczanieckiej,	Niegolewskich,	Limanowskiego,	Drużbackiej,	Wyspiańskiego,	Berwińskiego,	
Jarochowskiego,	Bogusławskiego,	Śniadeckich,	Ułańskiej,	Kossaka,	Chełmońskiego,	Siemiradzkiego,	Grottgera,	Kasprzaka,	
Matejki,	Kolejowej,	Gąsiorowskich;

•	likwidacja	lewoskrętów	z	ul.	Głogowskiej	w	ul.	Berwińskiego	i	ul.	Śniadeckich;

•	wyznaczenie	„BUS-pasów	pod	prąd”	w	ciągu	ul.	Kasprzaka	–	ul.	Matejki	oraz	na	ul.	Kolejowej
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	 Dzieci	 z	 Przedszkola	 nr	 39	 „Leśne	 Ludki”	 w	 Poznaniu,	 jak	
co	roku,	niezwykle	uroczyście	obchodziły	Święto	Niepodległości.	
Maluchy	z	najstarszej	grupy	IV	Sowy	w	strojach	krakowskich	za-
prezentowały	patriotyczny	program	artystyczny.	
	 Pozostałe	przedszkolaki	zaciekawione,	przystrojone	w	biało-
-czerwone	symbole	narodowe	uczestniczyły	w akademii.
	 W	uroczystości	wzięli	udział	także	-	wiceprezydent	Poznania	
Mariusz	 Wiśniewski,	 pani	 radna	 Katarzyna	 Kretkowska,	 pani	
Eliza	Malarecka	 oraz	 pani	 Aleksandra	Miedziejko	 z	Wydziału	
Oświaty,	a	także	radni	Osiedla	Św.	Łazarz	–	Maria	Łazarz	i Woj-
ciech	Dera.	
	 Dzieci	 były	 jak	 zawsze	 wspaniałe	 i	 pięknie	 zaprezentowały	
nam	tematykę	związaną	z	11	listopada.	Wykazały	się	ogromnymi	
umiejętnościami	tanecznymi,pięknie	zaprezentowały	Poloneza		i	
Krakowiaka.	 Czcząc	 pamięć	 tamtych	 historycznych	 dni	 wszyst-
kie	przedszkolaki	 z	pocztem	 sztandarowym	na	 czele	 zaśpiewały	
Hymn	Polski.
	 Głównym	celem	spotkania	było	kształtowanie	miłości	i	przy-
wiązania	do	kraju	ojczystego,	jego	kultury	i	tradycji	oraz	utrwale-
nie	symboli	narodowych	naszego	kraju.	
	 Wszystkie	dzieci	 tego	dnia	przyszły	ubrane	na	galowo,	przy-
ozdobione	w	kokardy	narodowe	w	barwach	ojczystych.	Słowem	i	
piosenką	oddały	szacunek	symbolom	narodowym.	

11 listopada
w Przedszkolu nr 39

	 Po	 zakończeniu	 części	 artystycznej	 wszystkie	 przedszkolaki	
obejrzały	film	Instytutu	Pamięci	Narodowej	„Polak	Mały”,	który	
przybliżył	 dzieciom	 znaczenie	 symboli	 narodowych.	Dzień	Nie-
podległości	był	bardzo	radosnym	dniem	w naszym	przedszkolu	i	
na	pewno	zapadnie	w	pamięci	naszych	„Małych	Polek	i	Polaków”.	
Dzięki	udziałowi	w	takich	uroczystościach	nasze	maluchy	uczą	się	
patriotyzmu,	kształtują	pozytywne	postawy	i	uczucia	patriotyczne.

Justyna Maciejewska-Dębska

	 Od	nowego	roku	pojawią	się	dodatkowe,	brązowe	pojemniki	
na	śmieci,	do	których	wrzucać	będziemy	bioodpady,	czyli	obierki	
z	owoców	i	warzyw,	skorupki	jaj,	fusy	po	kawie	i	herbacie,	prze-
terminowane	owoce	i	warzywa,	resztki	żywnościowe	czy	również	
trawę,	liście,	rozdrobnione	gałęzie,	kwiaty.	
Z	dniem	1	stycznia	2018	roku	Związek	Międzygminny	Gospodar-
ka	Odpadami	Aglomeracji	Poznańskiej	(GOAP)	jako	pierwszy	w	
Polsce	wprowadzi	osobne,	brązowe	pojemniki	na	bioodpady,	czyli	
na	resztki	żywności	i	odpady	zielone.	
	 Brązowy	pojemnik	na	bioodpady	będzie	musiał	posiadać	każdy	
właściciel	nieruchomości.	Stosowne	kubły	pojawią	się	też	przy	blo-
kach	zarządzanych	przez	spółdzielnie.	Koszt	zakupu	pojemników	na	
takie	odpady	jak	fusy	po	kawie	i	herbacie,	przeterminowane	warzywa	

Bioodpady - nowe segregowanie
i	owoce,	odpady	zielone	poniosą	mieszkańcy.	Właściciele	nierucho-
mości	są	zobowiązani	zakupić	pojemniki	na	własny	koszt.	Ten	koszt	
nie	jest	duży,	jeśli	chodzi	o	kubły	dla	domów	jednorodzinnych	to	jest	
koszt	między	100	a	200	złotych.	Nie	są	to	duże	kwoty	i	jest	to	wydatek	
jednorazowy – tłumaczy	Robert	Chodyła,	rzecznik	GOAP.
	 Do	nowych,	brązowych	kubłów	będziemy	wrzucać	będziemy	
„BIO”	 odpady,	 czyli	 trawę,	 liście,	 rozdrobnione	 gałęzie,	 pozo-
stałości	roślinne,	kwiaty,	resztki	kwiatów	ciętych	i	doniczkowych,	
resztki	żywności	(bez	mięsa),	obierki	z	owoców	i	warzyw,	przeter-
minowane	owoce	i	warzywa,	skorupki	jaj,	fusy	po	kawie	i	herba-
cie.	Odpady	z	brązowych	koszy	trafiać	będą	do	biokompostowni.

Janusz Ludwiczak.portal.lazarz.pl
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	 Środki	naliczone	dla	Osiedla	wynoszą	
ogółem	 1.061.636 zł.	 Składają	 się	 na	 tę	
kwotę:

•	 środki	 naliczone	 proporcjonalnie	 do	
liczby	 ludności	 i	 powierzchni	 Osiedla 
250 434,00 zł

•	środki	naliczone	z	 tytułu	udziału	w	po-
datku	od	nieruchomości	811 202,00 zł 

	 Środki	 zostaną	 	 przekazane	 jednost-
kom	organizacyjnym	miasta	na	realizację-
,między	innymi	poniższych	zadań:

Zarząd Dróg Miejskich 
55.000,00	zł		-remont	dróg	i	chodników	na	
terenie	Osiedla	-	zwiększenie	środków	ce-
lowych	-	ul.	Chociszewskiego
68.000,00	zł	-	zagospodarowanie	małą	ar-
chitekturą	i	zielenią	pasów	drogowych	na	
terenie	Osiedla

Zarząd Zieleni Miejskiej
12.000,00	 zł	 -	 utrzymanie	 boiska,	 placu	
zabaw	 przy	 ul.	Dmowskiego	 oraz	 skweru	
im. K.	Nowaka

PLAN WYDATKÓW OSIEDLA
ŚW. ŁAZARZ NA ROK 2018

130.000,00	zł		-	rozbudowa	placu	zabaw	na	
Placu	Nowakowskiego	i	w	Parku	Kaspro-
wicza
132.000,00	 zł	 	 -	modernizacja	ogrodzenia	
i	 nawierzchni	 boiska,	 rozbudowa	 siłowni	
przy	ul.	Dmowskiego

Miejski Konserwator Zabytków
11.000,00	zł		-		remont	latarni	przy	ul.	Mot-
tego

Wydział Oświaty
218.000,00		zł	-		remonty,	doposażenie	pla-
cówek	oświatowych,	działania	edukacyjne,	
sportowe,	integracyjne.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
5.000,00	 zł	 -	 zapewnienie	 środowiskowe-
go	wsparcia	dla	osób	starszych,	emerytów,	
rencistów
5.600,00	zł			-	organizacja		wypoczynku	let-
niego		dla	dzieci	i	młodzieży
5.000,00	 zł	 	 -	 organizacja	 zajęć	 dla	 pod-
opiecznych	 Zespołu	 Dziennych	 Domów	
Pomocy,	Filia	nr	1
6.000,00	zł	-	zapewnienie	środowiskowego	
wsparcia	dla	osób	niepełnosprawnych	

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bez-
pieczeństwa
40.000,	 00	 zł	 -	 wykonanie	 monitoringu	
w Parku	Wilsona
6.000,00	zł		-	zakup	gadżetów	i	materiałów	
edukacyjnych	 z	 zakresu	 bezpieczeństwa	
dla	uczniów	szkół	podstawowych		i	senio-
rów	z	terenu	Osiedla
10.000,00	zł		-	zakup	wyposażenia	dla	Ko-
misariatu	Policji	Pń	-	Grunwald		i	Jednost-
ki	Gaśniczo-Ratowniczej	nr	2	w	Poznaniu
5.000,00	zł		-	Zakup	wyposażenia	dla	Stra-
ży	Miejskiej	m.	Poznania	-	Referat	Grun-
wald
93.000,00 zł	przeznaczono	na	organizację 
imprez  kulturalnych, integracyjnych dla 
mieszkańców. Będą	 to:	 Łazarskie	 Inicja-
tywy	Osiedlowe,	 festyn	 dla	mieszkańców,	
Dni	 Łazarza,	 organizacja	 obchodów	 100	
rocznicy	 wybuchu	 Powstania	 Wielkopol-
skiego.
180.000,00 zł 	przeznaczono	na	rewitaliza-
cję skweru przy wejściu do Palmiarni od	
ul.	Głogowskiej.


