
Wykaz problemów dotyczących terenów Łazarza, które zostały zgłoszone
przez mieszkańców podczas spotkania na temat rewitalizacji, w Szkole
Podstawowej nr 9, przy ul. Łukasiewicza 9/13 w dniu 19 kwietnia 2006 r.
(zapis wypowiedzi mieszkańców) 

Lp. Problem Liczba
głosów

1. Bezpieczeństwo na Łazarzu 23
2. Rynek Łazarski: brzydota na targowisku, szpetne budki, problem „lejka” –

potrzeba rewitalizacji
20

3. Problem ulic na Łazarzu zabrudzonych psimi odchodami 19
4. Problemy społeczne w dzielnicy – złe zachowanie młodzieży; dewastacja

ławek, dewastacja wiat przystankowych, bram, klatek schodowych,
rozpalanie ognisk na środku ul.Małeckiego. Brak reakcji straży miejskiej
(rozwiązać straż miejską)

18

5. Brak przestrzeni zielonych ogólnodostępnych 18
6. Potrzeba budowy obiektów sportowych i innych dla młodzieży np.

stworzenie skateparku na Łazarzu – np. na Arenie 
16

7. Przyszłość ul. Głogowskiej – jakie są plany miasta co do odciążenia ul.
Głogowskiej. Wyjaśnić, czy ma być Dolna Głogowska i gdzie będzie
przebiegała. 

13

8. Czy jest szansa podłączenia kamienic do cieplika? Dlaczego nie jest
poprowadzony cieplik na ul. Kolejowej – brak szczegółowej informacji,
dotyczących kosztów.

9

9. Zaniedbanie Dolnego Łazarza – w tym głównie ul. Kolejowej, również od
strony stacji – problem z młodzieżą, bezpieczeństwa

7

10. Brak bezpośredniej linii tramwajowej z Łazarza do Multikina i Starego
Browaru 

7

11. Problem sygnalizacji świetlnej – od parku Wilsona do wiaduktu
Górczyńskiego, ul. Matejki (od strony Berwińskiego)

5

12. Problem wykupu mieszkań komunalnych - przyspieszenie sprzedaży tych
lokali najemcom – wydłużenie terminu wykupu mieszkań 

5

13. Problem ubóstwa mieszkańców dzielnicy – jaka jest polityka społeczna
miasta, czy stawiamy na budowanie „obozu koncentracyjnego” czy na
realizacje polityki społecznej  

5

14. „Dzikie pola” przy ul. Hetmańska, Dmowskiego
15. Ul. Wyspiańskiego – zaniedbana ulica 
16. Jeden z terenów zielonych – Arena kloaką dla psów 
17. Potrzeba opracowania mpzp Rynku Łazarskiego wraz z otoczeniem
18. Problem odpowiedniego zagospodarowania czasu wolnego młodzieży – nie

otrzymanie dotacji od miasta na prowadzenie świetlicy –
poznan@wolontariat.org.pl, siedziba stowarzyszenia ul. Skryta 14/1  

19. Straż miejska nie pilnuje porządku – ul. Małeckiego 
20. Propozycja stworzenia odp. instytucji, która zajęłaby się sprzątaniem psich

odchodów
21. Otworzenie świetlicy dla młodzieży 20-letniej; zorganizowanie im czasu
22. Propozycja zaproszenia na następne spotkanie na Łazarzu PKP – tereny po

wschodniej stronie ul. Kolejowej 
23. Rewitalizacja Dolnego Łazarza – np. ul. Małeckiego, Kanałowa

Gąsiorowskich – renowacja kamienic 
24. Wprowadzenie monitoringu wizyjnego na Łazarzu (w tym na ul.

Głogowskiej), nie tylko w głównych ulicach
25. Problem hałasu przy ul. Hetmańskiej – czy jest możliwość zbudowania

ekranów akustycznych 



Lp. Problem Liczba
głosów

26. Propozycja połączenia ul. Kolejowej z zachodnią – przy przebudowie
dworca 

27. Wprowadzenie zakazu skrętu w lewo w ul. Berwińskiego – rozwiązać
problem organizacji ruchu na ul. Głogowskiej/Berwińskiego  

28. Ul. Kolejowa przy Calliera– nierówne płyty chodnikowe, błoto, kałuże 
29. Przekraczanie prędkości przez kierowców na ul. Kolejowej od ul.

Gąsiorowskich do ul. Hetmańskiej
30. Problem miejsc parkingowych między ul. Limanowskiego i Niegolewskich 
31. Hałas na ul. Głogowskiej – przekształcić w ul. mieszkaniowo-handlową
32. Policja nie funkcjonuje na Łazarzu
33. Potrzeba współdziałania środowisk opiniotwórczych 
34. Zła jakość powietrza na Łazarzu – szczególnie zimą (paleniska

indywidualne)
35. Ul. Śniadeckich, Małeckiego, Matejki – potrzebna renowacja budynków i

zagospodarowanie podwórzy 
36. Potrzeba modernizacji chodników od Hetmańskiej do parku Wilsona 
37. Demoralizacja młodzieży i dzieci w rodzinie – brak pomocy ze strony

policji 
38. Brak dróg rowerowych na Łazarzu 
39. Włączanie mieszkańców do budowania projektów-np.budowanie placów

zabaw (włączenie młodzieży), aktywizowanie mieszkańców
40. Brak placów zabaw na Łazarzu dla dzieci 
41. Działanie na obszarze dzielnicy 6 świetlic
42. Problem bezpieczeństwa na ul. Limanowskiego, Niegolewskich,

Szczanieckiej – brak reakcji dzielnicowego
43. Odnowienie elewacji domu Rynek Łazarski 17/Lodowa 2
44. Przedstawienie problemu psich kup Radzie Miasta 
45. Ul. Małeckiego 37 – zaniedbana kamienica, kto jest głównym udziałowcem,

właścicielem – nieuregulowany stan prawny 


