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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
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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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	 Uspokojenie	 ruchu	 i	 wprowadzenie	 Strefy	 Płatnego	
Parkowana	 na	 terenie	 Łazarza	 było	 tematem	 konsultacji	
społecznych,	 które	 zakończyły	 się	 31	 stycznia	 2018	 roku.	
Opiniowanie	spotkało	się z rekordowym	zainteresowaniem	
mieszkańców	i	przyczyniło	się	do	rozpoczęcia	debaty	na	te-
mat	organizacji	ruchu	na	łazarskich	ulicach.

	 393	wiadomości	email,	kilkadziesiąt	pism	i	list	podpisów	
zawierających	łącznie	216	uwag	i	propozycji	zmian	do	kon-
cepcji	uspokojenia	ruchu	na	Łazarzu.	Do	tego	kilkaset	osób,	
które	wzięły	 udział	w  spotkaniach	 z	mieszkańcami	 17	 i	 18	
stycznia	br.	Tak,	w	dużym	skrócie,	można	podsumować	kon-
sultacje	społeczne	dotyczące	zmian	w	organizacji	ruchu,	któ-
re	pozwolą	objąć	teren	Łazarza	Strefą	Płatnego	Parkowania.	
Trwały	one	od	15	grudnia	2017	roku	do	końca	stycznia	2018	
roku.	W	 tym	czasie	 zainteresowane	osoby	mogły	przesyłać	
swoje	uwagi	i	propozycje	zmian	na	adres	poczty	elektronicz-
nej  lub	pocztą	tradycyjną.

	 Celem	 konsultowanej	 koncepcji	 jest	 uspokojenie	 ru-
chu	na	Łazarzu	poprzez	ograniczenie	lub wyeliminowanie	
przejazdów	 tranzytowych	 oraz	 zmiana	 kierunków	 ruchu	
i  relacji	 na  skrzyżowaniach	 w	 taki	 sposób,	 aby	 możliwe	
stało	 się	 wprowadzenie	 SPP.	 To	 ostatnie	 działanie	 wiąże	
się	z	uporządkowaniem	parkowania,	które	pociąga	za	sobą	
likwidację	nielegalnych	miejsc	postojowych.	Z	kolei	wpro-
wadzenie	ruchu	jednokierunkowego	na	wybranych	ulicach	
pozwala	wyznaczyć	nowe	miejsca	parkingowe.	Dzięki	temu	
osiąga	 się	 jednocześnie	 efekt	 uspokojenia	 ruchu,	 czyniąc	
przejazdy	tranzytowe	przez	dzielnicę	nieopłacalnymi	cza-
sowo.

	 Zmiany	 na	 terenie	 Łazarza	 zostały	 zaprezentowane	
w trzech	wariantach.	Pierwszy,	najmniej	radykalny,	zakłada	
zmiany	wyłącznie	na	obszarze	tzw.	Dolnego	Łazarza,	drugi	
poszerza	zakres	zmian	o wybrane	ulice	na	zachód	od	ul.	Gło-
gowskiej,	a	trzeci,	najdalej	idący,	obejmuje	większość	dziel-
nicy.	 Jednocześnie	warianty	 zostały	 zaprojektowane	w	 taki	
sposób,	aby	proponowane	w	nich	zmiany	mogły	być	wpro-
wadzane	etapami.	W	wariancie	2	i	3	uwzględniono	również	
zwężenie	ul.	Głogowskiej	do	jednego	pasa	ruchu	w	każdym	
kierunku.

	 Zmiany	w	organizacji	ruchu	na	Łazarzu	związane	z	wdro-
żeniem	SPP	rozpoczną	się	od	realizacji	wariantu	W1,	który	
w	konsultacjach	społecznych	zyskał	duże	poparcie	mieszkań-
ców	przy	zaledwie	kilku	głosach	przeciwnych	jego	wprowa-
dzeniu.	Wariant	ten	został	również	zarekomendowany	przez	
Radę	Osiedla	Św.	Łazarz.

Podsumowanie konsultacji
społecznych dotyczących

wielowariantowej koncepcji
organizacji ruchu na os. Św. Łazarz

	 Szeroką	 dyskusję	mieszkańców	wywołał	 temat	 zmian	 na	
ul.	Głogowskiej.	Najczęściej	powtarzanym	argumentem	prze-
ciw	jej	zwężeniu	była	konieczność	skierowania	ruchu	na	inne	
ulice,	które	mogłyby	stać	się	alternatywą	dla	ul.	Głogowskiej.	
Jeszcze	w	czasie	trwania	konsultacji	przyjęto,	że	zwężenie	ar-
terii	będzie	możliwe	po	wybudowaniu	ul.	Dolnej	Głogowskiej.	
Jej	 lokalizację	przewiduje	będący	w opracowaniu	miejscowy	
plan	 zagospodarowania	 przestrzennego	 Wolne	 Tory.	 Zwo-
lennicy	ograniczenia	szerokości	Głogowskiej	do	jednego	pasa	
argumentowali	natomiast,	że powinno	być	ono	wprowadzone	
testowo	 i	w	przypadku	pozytywnych	efektów,	utrzymane	na	
stałe.	W	obliczu	wyjątkowego	zainteresowania	tą	kwestią	zde-
cydowano,	że zmiany	na	ul.	Głogowskiej	będą	przedmiotem	
odrębnych	analiz.	Władze	miasta	zapowiedziały	prowadzenie	
w	tej	sprawie	dalszego	dialogu	z	mieszkańcami.

	 Zdecydowana	 większość	 zmian	 proponowanych	 przez	
mieszkańców	 w	 ramach	 konsultacji	 dotyczyła	 szczegóło-
wych	rozwiązań	projektowych.	Zostały	one	przeanalizowane	
przez	zespół	projektantów	i specjalistów	ZDM.	Część	z	nich	
zostanie	wzięta	pod	uwagę	na	etapie	prac	nad	docelowym	
projektem	organizacji	ruchu	na	Łazarzu.	

Poznan.pl
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	 POZNAŃSKA	ZŁOTA	KARTA

	 Kartę	może	 otrzymać	 każda	 osoba,	 która	 ukończyła	 60	 lat,	
mieszka	 w	 Poznaniu,	 odprowadza	 podatki	 w	 Poznaniu	 i	 wy-
stąpi	 z	 wnioskiem	 o	 jej	 wydanie.	Wniosek	można	 składać	 oso-
biście	 lub	 przez	 Internet.	 Stosowny	 formularz	 jest	 na	 stronie 
www.pcs-poznan.pl.	Odebrać	Kartę	mogą	także	osoby	trzecie,	na	
podstawie	pisemnego	upoważnienia	osoby	uprawnionej	do	jej	po-
siadania.	Kartę	wydaje	Poznańskie	Centrum	Świadczeń	w	dwóch	
miejscach,	 przy	 ul.	Wszystkich	Świętych	 1	 i	 przy	 ul.	Małachow-
skiego	10	w	Poznaniu.	Jej	posiadacze	mogą	korzystać	ze	zniżek	
i	 rabatów	m.in.	w	 teatrach,	 kawiarniach,	 restauracjach,	 klubach	
sportowych.	Aktualny	wykaz	 instytucji	 udzielających	 zniżek	 do-
stępny	jest	na	stronie:	www.poznan.pl/kartaseniora.

	 ZŁOTA	RĄCZKA

	 Są	 to	 bezpłatne,	 drobne	 naprawy	w	 domach	 seniorów	 -	 np.	
cieknącego	kranu,	zepsutej	spłuczki	czy	wymiana	przepalonej	ża-
rówki.	Usługi	„złotej	rączki”	zostały	uruchomione	z	myślą	przede	
wszystkim	o	osobach	w	wieku	 65+,	 samotnych,	 niepełnospraw-
nych	lub	chorych	oraz	starszych	małżeństwach.	Zgłoszenia	przyj-
mowane	są	pod	numerem	telefonu	61	646	33	44	i	tylko	pod	ten	
numer	należy	 dzwonić.	Osoba	przyjmująca	 zgłoszenie	 przekaże	
je	 do	 stowarzyszenia,	 które	 zajmuje	 się	 koordynacją	 usług,	 i	 to	
ono	po	zweryfikowaniu,	o	jaką	chodzi	usterkę,	ustali	z	seniorem	
termin	wizyty	fachowca.	Wówczas	starsza	osoba	będzie	mogła	bez	
obaw	otworzyć	mu	drzwi	i	mieć	pewność,	że	majster	jest	zaufanym	
człowiekiem	i	że	nie	zapłaci	za	wykonaną	usługę.	

	 KSIĄŻKA	NA	TELEFON	

	 To	bezpłatny	dowóz	wypożyczonych	z	Biblioteki	Raczyńskich	
książek	tym	seniorom	po	70.	roku	życia,	którzy	lubią	czytać,	ale	
nie	 mogą	 samodzielnie	 dojechać	 do	 biblioteki.	 Wystarczy,	 że	
zgłoszą	 chęć	 wypożyczenia	 książki	 telefonicznie	 pod	 numerem 
61	646	33	44.	Niezdecydowani,	co	przeczytać,	mogą	liczyć	na	fa-
chową	poradę.

 TAKSÓWKA	DLA	SENIORA

	 Poznaniacy	 w	 wieku	 70	 lat	 i	 więcej,	 którzy	 mają	 trudności	
w  samodzielnym	 poruszaniu	 się	 komunikacją	 publiczną,	 mogą	
zamówić	bezpłatną	usługę	transportową	w	dogodnym	dla	siebie	
terminie.	 Zgłoszenia	 przyjmowane	 są	 pod	 numerem	 telefonu 
22	 43	 900	 50.	 Z	 bezpłatnych	 przejazdów	 taksówką	 do	 lekarza,	
szpitala,	 urzędu	 lub	 na	 cmentarz,	 by	 odwiedzić	 groby	 bliskich,	
można	 skorzystać	 maksymalnie	 trzy	 razy	 w	 miesiącu.	 Zgłosze-
nia	należy	dokonać	nie	później	niż	do	trzech	dni	roboczych,	do	
g.	20	przed	planowanym	terminem	przejazdu	i	maksymalnie	dwa	
miesiące	 przed	 planowanym	 terminem.	Powroty	 z	 kursu	muszą	
zmieścić	się	do	g.	20.	Żeby	wezwać	taksówkę	na	powrót	do	domu,	

PAKIET „VIVA SENIOR”
senior	może	umówić	się	na	konkretną	godzinę	lub	zadzwonić	do	
dyspozytora	taxi.	Taksówkarz	przekaże	każdemu	seniorowi	wizy-
tówkę	z numerem	telefonu	do	dyspozytora.	Na	dzień	przed	pla-
nowanym	kursem	do	seniora	będzie	dzwonił	dyspozytor	z	infor-
macją	przypominającą	dzień	 i	godzinę	kursu.	Taksówkarz	może	
zaczekać	z powrotem	seniora,	jeżeli	wizyta	potrwa	do	30	minut.

 MINIGRANTY	DLA	SENIORA

	 Mogą	je	otrzymać	tylko	najemcy	mieszkań	komunalnych	-	se-
niorzy,	którzy	ukończyli	65	lat,	lub	małżeństwa	bądź	związki	part-
nerskie,	w	których	jeden	z	małżonków	lub	partnerów	ukończył	65.	
rok	życia.	Poza	 tym	osoby	 te	muszą	 spełniać	wymogi	kryterium	
dochodowego	umożliwiającego	staranie	się	o	pomoc	mieszkanio-
wą	w	Poznaniu	i	nie	mogą	być	zadłużone,	a	jeśli	już	są,	to	muszą	
mieć	 zawarte	 porozumienie	 w	 sprawie	 spłaty	 zadłużenia	 w  ra-
tach	 i	wywiązywać	się	z	niego.	Takie	osoby	będą	mogły	ubiegać	
się	 o wsparcie	 na	 dostosowanie	mieszkania	 do	 swoich	 potrzeb.	
Chodzi	 o	 prace	 remontowe	 obejmujące	 np.	 likwidację	 progów	
w lokalu,	wymianę	wanny	na	prysznic	czy	zamontowanie	poręczy,	
które	ułatwią	seniorowi	poruszanie	się.	Wszelkich	informacji	na	
temat	minigrantów	dla	seniora	można	uzyskać	w	siedzibie	Zarzą-
du	Komunalnych	Zasobów	Lokalowych	w	Poznaniu	przy	ul.	Ma-
tejki	57	lub	na	stronie	internetowej	www.zkzlpoznan.pl,	a	także	za	
pośrednictwem	telefonów	61	869	48	00,	61	869	49	42.

 PUDEŁKO	ŻYCIA

	 Jest	to	mały	pojemniczek	zawierający	kartę	informacyjną,	któ-
ra	ma	służyć	osobom	udzielającym	pomocy	seniorom.	Część	me-
dyczną,	 dotyczącą	 przebytych	 chorób,	 operacji,	 przyjmowanych	
leków,	alergii	itp.,	wypełnia	lekarz.	Drugą	część	wypełnia	senior.	
Wpisuje	on	dane	i	numery	telefonów	osób,	które	należy	powia-
domić	w	razie	potrzeby.	Na	przykład	komu	w	przypadku	hospi-
talizacji	przekazać	klucze	od	mieszkania...	Pudełko	można	otrzy-
mać	w Centrum	Inicjatyw	Senioralnych	przy	ul.	Mielżyńskiego	24	
w Poznaniu.	Osoba	starsza	lub	jej	opiekun	dostanie	je	za	darmo.	
	 Jesienią	ruszyć	ma	pilotażowy	projekt	wspólnych	mieszkań	dla	
seniorów.	Skierowany	będzie	do	osób,	które	ukończyły	70	lat	i	są	
najemcami	lokali	komunalnych	lub	socjalnych.	Polegać	on	będzie	
na	 tym,	że	w	ramach	dużych	powierzchniowo	mieszkań	zostaną	
stworzone	mniejsze	lokale,	każdy	z	osobnym	węzłem	sanitarnym,	
ale	z	przestrzenią	wspólną	dostępną	dla	wszystkich	mieszkańców.
	Jednym	z	projektów		jest	uruchomienie	bezpłatnej	wypożyczal-
ni	sprzętu	rehabilitacyjnego,	z	której	senior	mógłby	korzystać	do	
czasu	zakupu	lub	otrzymania	własnego	sprzętu.	Kolejny	program	
przewiduje	dofinansowanie	wybranego	przez	miasto	poznańskie-
go	szpitala	po	to,	żeby	choć	trochę	skrócić	seniorom	długie	kolej-
ki	do	zabiegów	usunięcia	zaćmy.	Następny	z	przygotowywanych	
programów	ma	ulżyć	tym	seniorom,	którzy	ze	względu	na	ogra-
niczoną	zdolność	ruchową	mają	trudności	z	obcinaniem	paznokci	
u	stóp.	Byłoby	to	uruchomienie	bezpłatnego	pedikiuru.	Zabiegi	
związane	z	wrastającymi	paznokciami	są	jednymi	z	najczęstszych	
zabiegów	chirurgicznych	u	ludzi	starszych.	
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	 W	ramach	organizowanej	przez	Miasto	Poznań	akcji	w	dniach	
15-16.06.2018	roku	w	siedzibie	Towarzystwa	Wiedzy	Powszechnej	
przedstawiciele	 stowarzyszenia	 Centrum	 Inicjatyw	 Młodzieżo-
wych	 „Horyzonty”	 i	 Przedszkola	 nr	 39	 przy	 ul.	 Limanowskiego	
wzięli	udział	w	konkursie	i	warsztatach 	mających	na	celu	znale-
zienie	pomysłów	na	zazielenienie	 i	ożywienie	działki	152/9	przy	
ul. Klaudyny	Potockiej	czyli	Ogrodu	Łazarz	terenów	przy	przed-
szkolu	„	Leśne	Ludki”		.

„ODMIEŃ SWOJE PODWÓRKO”

	 W	tym	roku	już	po	raz	dwudziesty	piąty	Prezydent	Miasta	Poznania	zaprasza	mieszkań-
ców	Poznania	do	wzięcia	udziału	w	konkursie	„Zielony	Poznań”	na	najpiękniejsze	balkony,	
tarasy,	ogrody	przydomowe,	działki	na	terenach	Rodzinnych	Ogrodów	Działkowych	i	pasy	
zieleni.
	 Celem	konkursu	jest	kształtowanie	postaw	proekologicznych	mieszkańców	w	zakresie	es-
tetyki	i	kultury	kształtowania	terenów	zieleni	w	miejscu	zamieszkania,	jak	i	w	pracy.	Rosnąca	
z	roku	na	rok	liczba	mieszkańców,	instytucji	oraz	podmiotów	gospodarczych	zgłaszających	do	
konkursu	swoje	obiekty,	jest	przejawem	zamiłowania	poznaniaków	do	przyrody	i	wielkiej	troski	jaką	darzą	swoje	najbliższe	oto-
czenie.	Do	konkursu	zgłaszają	się	nie	tylko	indywidualni	mieszkańcy	ukwiecający	swoje	ogrody	przydomowe,	działki	i	balkony,	
ale	także	firmy	i	instytucje,	które	zielonymi	aranżacjami	upiększają	Poznań	oraz	podwyższają	walory	estetyczne,	wpływające	na	
utrwalenie	wizerunku	Poznania	postrzeganego	zawsze	jako	miasto	zieleni.

Poznan.pl

	 W	wyniku	dwudniowej	pracy	pod	okiem	specjalistów	różnych	
dziedzin	(głównie	architektów,	urbanistów,	specjalistów	od	kształ-
towania	zieleni)poszukiwaliśmy	pomysłów	na	zagospodarowanie	
i	ożywienie	przestrzeni	Ogrodu	Łazarz	i	przedszkola„	Leśne	Lud-
ki”		.	W	wyniku	tej	pracy	powstała	koncepcja	zakładająca	przede	
wszystkim	 podtrzymanie	 i	 pielęgnację	 istniejącej	 bioróżnorod-
ności	ogrodów.	W	Ogrodzie	Łazarz	pierwszym	i	najważniejszym	

krokiem	będzie	 odnowienie	 i	 naprawa	ogrodzeń	ogrodu,	most-
ku	 oraz	 tabliczek	 informacyjnych.	 Następnie,	 po	 konsultacjach	
z	 przedstawicielami	 Ogrodu	 Botanicznego,	 zostaną	 zasadzone	
w	 ogrodzie	 rośliny	 oraz	 zioła	 w	 dużych	 donicach,	 które	 staną	
w miejscu	 oddzielającym	przestrzeń	parkingową	od	ogrodu.	Po	
konsultacjach	 z	 mieszkańcami	 natomiast	 chcielibyśmy	 stworzyć	
w	ogrodzie	przestrzeń	animacyjno	-	warsztatową	z	huśtawką	dla	
dzieci	 i	młodzieży,	przestrzeń	edukacyjno-spacerową	oraz	prze-
strzeń	artystyczną.
	 Rozpoczęcie	 przeobrażeń	 podwórek	 odbędzie	 się	 jesienią	
przy	niewielkim	wsparciu	Miasta	Poznania,	w	tym	pomocy	w	za-
kupie	 materiałów	 do	 naprawienia	 ogrodzenia	 oraz	 zakupu	 np.	
ziemi	i	sadzonek	dla	zainicjowania	realizacji	powstałego	podczas	
warsztatów	projektu.

Urszula	Kisiel-Grzanka
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	 Rada	Osiedla	Św.	Łazarz	w	dniu	18	Kwietnia	2018	roku	pod-
jęła	uchwałę,	w	której	wnioskuje	się	o	modyfikację	systemu	orga-
nizacji	 sygnalizacji	 świetlnej	 na	ul.	Głogowskiej,	 na	odcinku	od	
przystanku	 „Dworzec	 Zachodni”	 do	 skrzyżowania	 ul.	 Głogow-
skiej	z	Krauthofera/Palacza.	
	 System	ITS	działa	na	ul.	Głogowskiej	od	końca	2016	r.	Z	ana-
lizy	 statystyk	 otrzymanych	 z	 Komendy	Miejskiej	 Policji	 wynika	
wzrost	liczby	wypadków	na	ul.	Głogowskiej	w	2017	r.,	w	porów-
naniu	z	latami	2015	i	2016.	Wzrost	dotyczy	zwłaszcza	wypadków	
o	 poważniejszych	 konsekwencjach.	 Przyczyną	 takich	 statystyk	
może	 być	 nadmierna	 prędkość	 pojazdów	 poruszających	 się	 ul.	
Głogowską.	 Obserwujemy,	 iż	 kierowcy	 przekraczają	 na	 tej	 uli-
cy	dozwoloną	prędkość	chcąc	uzyskać	efekt	„zielonej	 fali”.	Do-
tychczasowy	 sposób	 funkcjonowania	 ITS	 na	 Głogowskiej	 nie	
promuje	 pozytywnego	 zachowania	 na	 drodze,	 kierowców	 po-
ruszających	 się	wolniej	 nie	 „nagradza”	 równomierną	 jazdą,	 po-
woduje	   za	 to,	 iż	 opłaca	 się	 rozpędzić,	 nawet	 łamiąc	 przepisy. 
W	związku	z	powyższym	sugeruje	się	wykorzystanie	ITS	do	ob-
niżenia	prędkości	samochodów	poruszających	się	na	ul.	Głogow-
skiej	 tak,	 by	 premiować	 płynną	 jazdę	 samochodów	 poruszają-
cych	się	wolniej,	a	spowalniać	czerwonymi	światłami	samochody	
przekraczające	prędkość.	Zasadne	byłoby	również	wykorzystanie	
ITS	na	ul.	Głogowskiej	do	 rejestrowania	 samochodów	przekra-
czających	prędkość	 lub	przejeżdżających	na	czerwonym	świetle,	
w	celu	ukarania	kierowców.	Prosimy	o przeprogramowanie	ITS	
które	powinno	mieć	na	celu	ułatwienie	pieszym	poruszania	się	na	
ul. Głogowskiej,	w	szczególności	dojście	na	przystanek	tramwajo-
wy,	co	zapobiegnie	przebieganiu	pieszych	na	czerwonym	świetle.	
Należy	wprowadzić	zasadę,	że	jeden	cykl	świateł	pozwala	na	przej-
ście	całego	przejścia	dla	pieszych,	także	osobom	mniej	sprawnym	
fizycznie,	czy	seniorom.	W	związku	z	tym	cykl	świateł	zielonych	
dla	pieszych	powinien	być	dłuższy.	Należy	też	skrócić	czas	ocze-
kiwania	pieszych	na	zielone	światło.	Piesi	na	ul.	Głogowskiej	po-
winni	mieć	priorytet,	a nie	być	traktowani	jako	zbędni	uczestnicy	
ruchu,	tak	jak	jest	to	obecnie.	W	związku	z	dużą	liczbą	wypadków	
z	udziałem	pieszych,	na	zjazdach	z ul. Głogowskiej	w	ulice	podpo-
rządkowane	i	na	wyjazdach	z ulic	podporządkowanych	na	ul.	Gło-
gowską,	zwracamy	się	o	podjęcie	środków	zapobiegawczych,	np.	

MODYFIKACJA SYSTEMU
ORGANIZACJI SYGNALIZACJI 

ŚWIETLNEJ NA UL. GŁOGOWSKIEJ!
zainstalowanie	migających	 świateł	 pomarańczowych	 (tzw.	 dusz-
ków,	tak	jak	przy	zjeździe	na	Lejek	Łazarski)	oraz	zmianę	łuków	
skrzyżowań,	by	uniknąć	ich	ścinania	przez	kierowców	(np.	tak	jak	
przy	SP	nr	77	na	Hetmańskiej	lub	poprzez	przebudowę	skrzyżo-
wań).	Powyższe	działania	zwiększą	widoczność	pieszych	na	skrzy-
żowaniach	i pozwolą	ograniczyć	ilość	kolizji	z	udziałem	pieszych.	
Ponadto	 zwracamy	 się	 o  dostosowanie	 rzeczywistego	 rozkładu	
jazdy	 tramwajów	do	wydłużonych	cykli	 świateł.	Powyższe	uwagi	
należy	zastosować	również	do	budowy	planowanego	przejścia	dla	
pieszych	przy	skrzyżowaniu	ulic	Hetmańskiej	i	Głogowskiej.
	 W	odpowiedzi	 na	 uchwałę	 i	 kilkuletnie	wnioski	Rady	Osie-
dla	 o	 powyższe	 zmiany	w	 funkcjonowaniu	 sygnalizacji	 świetlnej	
Zarząd	Dróg	Miejskich	w	czerwcu	zlecił	wykonanie	koncepcji	 i	
wdrożenie	optymalizacji	sterowania	ruchem	na	ulicy	Głogowskiej	
na	następujących	skrzyżowaniach:
•	Głogowska	–	Dworzec	Zachodni
•	Głogowska	–	Śniadeckich
•	Głogowska	–	Kanałowa	–	Wyspiańskiego
•	Głogowska	–	Rynek	Łazarski
•	Głogowska	–	Stablewskiego	–	Potockiej.
Założenia	do	zmian:
1.	Utrzymanie	priorytetu	dla	tramwajów.
2.	Utrzymanie	sterowania	ruchem	zgodnego	z	ITS	Poznań.
3.	Załączenie	grup	pieszych	przez	Głogowską	musi	następować	w	
każdym	cyklu	automatycznie.	Grupy	piesze	należy	wydłużać	rów-
nolegle	do	innych	grup.
4.	Zadaniem	jest	aby	program	zapewniał	optymalne	warunki	dla	
przejazdu	tramwajów	i	akceptowalne	czasy	oczekiwania	dla	pie-
szych.
5.	Dla	programu	o	długości	cyklu	120	maksymalny	czas	oczeki-
wania	na	przejście	dla	pieszych	 to	około	90	 sekund,	wyjątkowo	
wybrane	przejścia	w	szczytach	komunikacyjnych	mogą	oczekiwać	
maksymalnie	120	sekund	(granica	nieprzekraczalna).
TERMINY:
–	Wykonanie	koncepcji	i	uzgodnienie	ze	ZDM	w	terminie	do	31	
lipca	2018	roku,
–	Wdrożenie	zmian	w	terminie	do	31	sierpnia	2018	roku.

Filip	Olszak
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			Wielokrotny	hokejowy	mistrz	
Polski	 poznańskiego	 Klubu		
Warta,	 instruktor	 	 hokeja	 na	
trawie.	 Hieronim	 Stawujak	
stworzył	 na	 Łazarzu	 prawdzi-
wy	 hokejowy	 matecznik.	 Za	
jego	 sprawą	 20	 lat	 temu	 po-
wstał	prężny	Uczniowski	Klub	
Sportowy	 hokeja	 na	 trawie	
przy	 Szkole	 Podstawowej	 nr	
26	 przy	 ulicy	 Berwińskiego.	
Trener	 prowadzi	 od	 przeszło	
20	lat	zajęcia	hokeja	na	trawie	
z	 młodymi	 łazarzanami,	 po-

przez	 sport	 uczy	 ich	 i	wychowuje,	 organizuje	 im	wolny	 czas	 po	
lekcjach	ale	także	wypoczynek	letni	i zimowy.	
	 Wielu	podopiecznych	trenera	wsparło	poznańskie		i	krajowe	
kluby	 sportowe.	Z	 inicjatywy	 trenera	 Szkoła	Podstawowa	nr	 26	
i	Klub	Sportowy	Warta		od	dwudziestu	lat	organizują	Międzyna-
rodowy	Gwiazdkowy	Turniej	Minihokeja,	przyjeżdżają	na	niego	
drużyny	z	całego	kraju	a	także		z	Litwy,	Czech,	Rosji,	Słowacji	a	
nawet	z	dalekiego	Kazachstanu.	
	 W	całej	dotychczasowej	działalności	Hieronim	Stawujak	„wy-
chował”	przeszło	1000	zawodników	hokeja	,w	tej	grupie	znalazły	
się	 także	dziewczęta-	pasjonatki	hokeja.	Dzięki	 jego	pracy	 spo-
łecznej	wychowankowie	startowali	w	sukcesem	w	turniejach	ho-
kejowych	krajowych	i	międzynarodowych,	między	innymi	w	Ho-
landii,	na	Ukrainie,	Białorusi,	Litwie	czy	w	Moskwie.	

HIERONIM STAWUJAK
– CZŁOWIEK ROKU ŁAZARZA 2018

	 Dla	wychowanków	organizuje	wyjazdy	na	zawody,	obozy	tre-
ningowe	i	rekreacyjne	w	Polsce	i poza	granicami	kraju.	Hieronim	
Stawujak	od	roku	2015	prowadzi	także	zajęcia	z	hokeja	w	łazar-
skich	 przedszkolach,	 wspólnie	 z	 kadrą	 pedagogiczną	 realizuje	
innowacyjny	projekt	:”	Hokejowy	zawrót	głowy	,	na	Łazarzu	już	
gotowy”.	To	pierwsza	taka	inicjatywa	w	Polsce.	W	ramach	przed-
sięwzięcia	dzieci	z	najstarszych	grup	przedszkolnych	biorą	udział	
w	akcjach	organizowanych	w	ciągu	całego	roku,	mających	na	celu	
popularyzację	aktywności	fizycznej	.Od	trzech	lat	trener	i	społecz-
ność	przedszkolna	organizują	turniej	mikołajkowy	dla	maluchów	
oraz	cykl	konkursów	związanych	z	tą	dyscypliną.	W	roku	2018	r.	
Hieronim	Stawujak	w	plebiscycie	Głosu	Wielkopolskiego		-	MI-
STRZOWIE	SPORTU	2017		-		kategoria	Trener	Roku			wygrał		w	
etapie	m.	Poznań		i	etapie	wojewódzkim.

V ŁAZARSKIE
MIĘDZYPRZEDSZKOLNE

ZAWODY SPORTOWE
	 Już	piąty	raz	w	Przedszkolu	nr	39	odbyły	się	
zawody	sportowe,	w	których	uczestniczyły	wszyst-
kie	 łazarskie	 przedszkola.	 Zawody	 rozpoczęły	
się	uroczyście,	od	zapalenia	znicza	olimpijskiego	
i były	pełne	emocji. Dzieci	ćwiczyły	w	dziesięciu	
konkurencjach	 ,	 rozwijając	 sprawność	 fizyczną.	
Dzieci	 miały	 okazję	 kształtować	 swoje	 sporto-
we	 umiejętności	 na	 stanowiskach	 z	 przyborami	
do	 ćwiczeń	 ale	 również	 potrenować	 hokeja	 na	
trawie.	Czarodziej	Brozi,	śpiewając	 i	dopingując	
wesoło	małych	sportowców	zagrzewał	wszystkich	
do	sportowej	zabawy.	Każda	reprezentacja	mia-
ła	 inny	 kolor	 koszulek.	 Na	 zakończenie	 każde	
dziecko	otrzymało	medal	a	przedszkola	puchar	za	
uczestnictwo	w	zawodach.	W		małej		olimpiadzie	
wzięło	udział	 ponad	270	dzieci	 z	 siedmiu	 łazar-
skich	przedszkoli	-	nr	32,	39,	44,	48,	51,	89	i	nr	90	
oraz		goście	z	przedszkola	nr	8.

	(wykorzystano	materiały
łazarskich	przedszkoli)



7

	 Celem	 konkursu	 jest	 rewitalizacja	 centrum	 miasta,	
dzięki	 organizacji	 atrakcyjnych	 i	 dostępnych	 dla	 miesz-
kańców	działań	kulturalnych,	edukacyjnych	i	społecznych.	
Pomysł	został	zapoczątkowany	w	2012	roku	przez	Komisję	
Rewitalizacji	Rady	Miasta	Poznania.	W	ciągu	7	edycji	do	
realizacji	wyłoniono	ponad	 100	projektów.	Projekt	CWP	
jest	 skierowany	 do	mieszkańców	 pięciu	 osiedli	 śródmiej-
skich:	 Starego	 Miasta	 (w	 tym	 ulicy	 Św.	 Marcin),	 Jeżyc,	
Wildy,	św.	Łazarza	oraz	Ostrowa	Tumskiego,	Śródki	i	Ko-
mandorii.	Obszarem	objętym	konkursem	są	 także	 tereny	
nadbrzeżne,	położone	po	obu	stronach	rzeki	Warty.	

	 Pula,	która	jest	do	rozdysponowania	w	ramach	kon-
kursu	to	350	tys.	złotych	(na	jeden	projekt	może	zostać	
przeznaczone	50	tys.	zł).	Zgłoszone	pomysły	ocenia	ko-
misja	 konkursowa,	 złożona	 z	 ekspertów	 oraz	miejskich	
i osiedlowych	radnych.		

	 W	 tegorocznej	 edycji	 konkursu	Centrum	Warte	Po-
znania	realizowane	będą	następujące	ŁAZARSKIE	pro-
jekty:

1.	 „WYSTAWA	 PRZEMYSŁOWA	 NA	 WZGÓRZU	
ŚW.ŁAZARZA	 W	 1908	 ROKU”	 autorstwa	 p.Liliany	
Krantz	 -	Domasłowskiej	 (wystawa	prezentowana	do	 22	
czerwca	br	na	ogrodzeniu	Zespołu	Szkół	Gimnazjalno-
-Licealnych	od	strony	ul.	Jarochowskiego ) 	
kwota:	6.870,00zł

CENTRUM WARTE POZNANIA

	 Kampania	 ,,UMÓW	SIĘ	NIE	CZEKAJ’’	skierowaną	do	
mieszkańców	miasta	Poznania,	którzy	szybko	i	sprawnie	bez	
oczekiwania	w	kolejce	chcą	złożyć	wniosek	o	oferowane	przez	
Centrum	 świadczenia.	Akcja	 zakłada	 umówienie	 klienta	 na	
wizytę	w	Poznańskim	Centrum	Świadczeń	w	 dogodnym	dla	
niego	terminie	za	pomocą	miejskiej	infolinii	Poznań-Kontakt.		
Akcja	 ma	 na	 celu	 zapewnienie	 płynności	 obsługi	 Klientów	
oraz	skrócenie	czasu	oczekiwania	na	obsługę	w	Centrum.	Jest	
to	szczególnie	ważne	z	uwagi	na	fakt,	iż	w	okresie	od	lipca	do	
listopada	będzie	można	wnioskować	o	świadczenia	na	nowy	
okres	świadczeniowy	2018/2019.
	 Oprócz	znanych	już	mieszkańcom	miasta	Poznania	wnio-
sków	 o	 świadczenia	 wychowawcze	 (500+),	 rodzinne,	 ali-
mentacyjne,	 stypendia	 w	 tym	 roku	 nowością	 będą	 wnioski	
o świadczenie	,,Dobry	Start’’	w	jednorazowej	wysokości	300 zł	
przysługujące	 niezależnie	 od	 dochodu	 na	 dzieci,	 które	 roz-
poczną	rok	szkolny.	
	 Wnioski	o	świadczenia	rodzinne,	alimentacyjne,	stypendia	
można	 składać	osobiście	 lub	przesłać	wypełniony	 formularz	
na	 adres	Poznańskiego	Centrum	Świadczeń.	Ponadto	wnio-
ski	 w	 formie	 elektronicznej	 za	 pośrednictwem	 bankowości	
elektronicznej	będzie	można	złożyć	wnioskując	o	świadczenie	

wychowawcze	lub	świadczenie	,,Dobry	Start’’.	O	inne	świad-
czenia	w	formie	elektronicznej	będzie	można	zawnioskować	
poprzez	platformę	e-puap	lub	e-mpatia.	Nowością	w	tym	roku	
jest	możliwość	 wnioskowania	 o	 świadczenia	 w	 formie	 elek-
tronicznej	 już	 lipcu.	Natomiast	wszystkie	 osoby,	 które	 będą	
chciały	złożyć	wnioski	w	formie	tradycyjnej	w	siedzibie	urzędu	
będą	to	mogły	zrobić	dopiero	w	sierpniu.	
	 Szacujemy,	iż	w	tym	okresie	może	zostać	złożonych	nawet	
90	tysięcy	wniosków.	
	 Jednocześnie	 nadmieniam,	 że	 Poznańskie	 Centrum	
Świadczeń	jest	jednostką	organizacyjną	Miasta	Poznania,	re-
alizującą	zadania		z	zakresu	zabezpieczenia	społecznego.	Do	
zadań	 tych	należy	 przyznawanie	 oraz	wypłata	mieszkańcom	
Poznania	 świadczeń	 rodzinnych,	 wychowawczych,	 alimen-
tacyjnych,	 dodatków	 mieszkaniowych,	 dodatków	 energe-
tycznych,	 stypendiów	 dla	 uczniów	 oraz	 świadczenia	 ,,Dobry	
Start’’.	Ponadto	Centrum	zajmuje	się	dystrybucją	kart	dla	ro-
dzin	wielodzietnych	oraz	poznańskich	seniorów.	
	 Szczegółowe	informacje	nt.	świadczeń	dostępne	są	dla	Klien-
tów	 na	 stronie	 internetowej	 pod	 adresem	www.pcs-poznan.pl.	
Telefoniczna	informacja	o	świadczeniach	dla	Klientów	jest	reali-
zowana		przez	POZnań	Kontakt	(tel.	61 646	33	44).	

,,UMÓW SIĘ

2.	„KULTURA	W	BRAMIE	46”	autorstwa	p.	Andrzeja	Janowskiego
W	ramach	projektu	w	Bramie	kamienicy		ul.	Matejki	46		będzie	można	
uczestniczyć		od	czerwca	do	października		w	wydarzeniach:	Teatr	/	Kino		
w	Bramie	46	,Widziane	z	Chodnika	w	Bramie	46,	Rękodzieło	w	Bramie	
46	,Bajki	w	Bramie	46	,Wystawa	w	Bramie	46	,Warsztat	rowerowy	w	Bra-
mie	46	,Przyroda	w	Bramie	46.
kwota:	20.240,00	zł

3.	„CZUJEMY	RYTM,	WIDZIMY	PIOSENKĘ”	autorstwa	p.	Joanny	
Cieszyńskiej	Promińskiej	
W	ramach	projektu	na	Łazarzu	realizowane	będą		w	czerwcu	i	lipcu	po-
kazy	tańca	ludowego	,	warsztaty	tańca	dla	osób	niesłyszących,	warsztaty	
języka	migowego.
kwota:	10.250,00	zł

4.	 „SKWER	 EKI	 Z	MAŁEKI	 -	WAKACYJNE	WARSZTATY	 I	 SĄ-
SIEDZKI	 SYLWESTER”	 autorstwa	 Fundacji	 Otwarta	 Strefa	 Kultury	
.Kontynuacja	projektu	z	 lat	ubiegłych	 	-	organizacja	 i	przeprowadzenie	
sąsiedzkiego	Sylwestra	na	Skwerze	Eki	z	Małeki.
kwota:	20.000,00	zł

5.	„KRAINA	OLIMPIA	-	SKWER	SĄSIEDZKI”	autorstwa	Stowarzy-
szenia	Teatr	Strefa	Ciszy. 

	 W	ramach	projektu	w	lipcu	i	sierpniu	piknik	z	muzyką,	warsztaty	pla-
styczne	warsztaty	 „Kamishibai”,	 bajki,	 warsztaty	 teatralne,	 prezentacja	
spektaklu	przygotowanego	podczas	warsztatów.
kwota:	33.000,00	zł

NIE CZEKAJ’’
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