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ROZWI Ąś KRZY śÓWKĘ I WYGRAJ NAGRODY 
To juŜ szósta edycja "KrzyŜówki Łazarskiej" przygotowanej na kolejne 
Dni Łazarza. 
        Serdecznie zapraszamy do rozwiązania krzyŜówki, która znajduje 
się na następnej stronie. Oprócz doskonałej zabawy (wiele haseł 
związanych jest właśnie z Łazarzem) czekają atrakcyjne nagrody: 
m.in. albumy, ksiąŜki, koszulki, zaproszenia i wiele innych.  
Nasz konkurs trwa do 30 czerwca 2011 r. do 24:00. Rozwiązanie i lista 
laureatów – 3 lipca na www.lazarz.pl. Zwycięzców poinformujemy 
osobiście.  

śyczymy udanej zabawy! 
 

e- Ł@zarz, czyli Twoja dzielnica 
w Internecie. Łazarz w zasi ęgu 

myszki. 

 

� Chcesz wiedzie ć co 
dzieje si ę w Twojej 
dzielnicy? 

� Zamkni ęto Twoj ą 
ulic ę? Tramwaj 
zmienił tras ę? 

� Nie masz pomysłu 
na weekend? 

� Zapomniałe ś 
wysła ć list? 

� Nie wykupiłe ś leku 
w aptece? Nie 
wiesz jak urz ęduje 
Twój lekarz? 

� Nie wiesz jak 
sprawowane s ą 
msze święte w 
Twoim ko ściele? 

� Chcesz si ę ogłosi ć 
lub zareklamowa ć? 

 

Nie ma problemu. Zajrzyj na: 

w w w . l a z a r z . p l  

Przyczyniliśmy się do powstania  
placu zabaw w Parku Wilsona 

 

       Dokładnie rok temu, podczas 21. Dni Łazarza 
odpowiadając na oczekiwania mieszkańców portal 
lazarz.pl wyszedł z inicjatywą zbierania podpisów pod 
petycją z prośbą o utworzenie na terenie Parku Wilsona 
placu zabaw dla dzieci. 
       Pod naszą petycją w ciągu trzech tygodni podpisało 
się prawie 900 osób. Do akcji portalu lazarz.pl  
przyłączyły się takŜe szkoły podstawowe, przedszkola i 
łazarskie placówki kulturalne. Największy odzew był 
jednak wśród mieszkańców i przechodniów spotykanych 
przede wszystkim w Parku Wilsona. Wszystkie podpisy 
zostały osobiście wręczone prezydentowi Poznania, 
Ryszardowi Grobelnemu. 
       Oczekiwany wiele lat przez mieszkańców Łazarza 
plac zabaw w Parku Wilsona stał się faktem. JuŜ w 
listopadzie ubiegłego roku w miejscu jednej z piaskownic 
pojawiły się trzy bujaczki. Natomiast w maju 
zamontowana została zjeŜdŜalnia i ruchome drabinki - 
tzw. "pająk". W kolejnych latach Rada Osiedla Święty 
Łazarz planuje rozbudowywać plac zabaw. 

  

 

Warto się wybrać: 
• Festyn Łazarski w Parku Wilsona 

- VI Festiwal Aktywności Lokalnych 
- Koncerty: Vertigo, Bugzel, Wielkopolanie, Łaniki,  
- Pokazy psów policyjnych, dmuchana zjeŜdŜalnia 
- Wycieczki do schronu i szlakiem secesji 
10.06. godz. 10-20 Park Wilsona 

• III Otwarty Bieg Łazarski "Arena 2011" o Puchar 
Wolności 
Bieg dla dzieci, bieg nordic walking, bieg na dystans 
2,5 km oraz 4,8 km, bieg na łyŜworkolkach 
11.06. godz. 9-14 Park Kasprowicza 

• Koncert Galowy w Muszli Koncertowej 
w wykonaniu Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej 
Miasta Poznania 
12.06. godz. 16:00 Park Wilsona 

• Święto Sąsiada - Os. Św. Łazarz Rejon Targowe 
Występy artystyczne, konkursy, pokaz pierwszej 
pomocy, wielobój, domowa kawiarenka 
19.06. godz. 14:00-18:00, Stolarska 7 

 

 
DNI ŁAZARZA NA BIEśĄCO - SERWIS SPECJALNY:  w w w . 2 2 d n i . l a z a r z . p l  



Zapraszamy do rozwiązania 6.KRZYśÓWKI ŁAZARSKIEJ 
Przyjdź na 22.Dni Łazarza, rozwiąŜ krzyŜówkę i wygraj nagrody! 

 
 

POZIOMO: 
1A:Klub Osiedlowy na Dmowskiego. 1F:Nawija silniki elektryczne. 1M:Stolica Dolnego Śląska. 1W:Uchwala ustawy. 2D:Nazwa rynku w 
dzielnicy. 3A:Klocki. 3L:Obchodzi w tym roku 100-lecie. 3X:Przed III RP. 4D:Osiedle na Pradze Południe w Warszawie. 4S:Zespół 
taneczny w MDK3. 5A:Równoległa do Kasprzaka. 5O:Ma siedzibę na Głogowskiej. 5W:Stolica Włoch. 6H:Chemiczny symbol złota. 
6K:Rosyjski naleśnik. 6R:Inaczej Włochy. 7A:Po zimie. 7I:Do indeksu. 7M:Gatunek drzewa. 7W:Słoneczny lub w wiertarce. 8D:Jedna z 
wielu na Łazarzu. 8S:Do opalania lub na ciastku. 9B:Objaw podraŜnienia oczu. 9Ł:Piosenkarka z Kasprzaka. 10K:Gatunek strusia. 
10R:Imię patrona 8LO. 10Y:W tali kart. 11A:Np. złomu. 11F:Zbiór map. 11N:...&West - nazwa kablówki. 11U:Inaczej Stany Zjednoczone. 
12A:Ciągnący się cukierek. 12G:Egipski Bóg Słońca. 12J:Wykonywany w przychodni na Kasprzaka. 12R:U psa lub kota. 13A:Obchodzi 
imieniny w Wigilię. 13E:Kulszowa. 13Ł:Wielkopolskie miasto z kopalnią soli. 13U:Nimfa grecka zamieniona w drzewo. 14A:Na nim walki 
bokserskie. 14J:Rozpoczyna się 23 czerwca. 15B:Lubi wszystko wiedzieć. 15L:Śpiew ku czci Bogu. 16G:Hala w Parku Kasprowicza. 
17J:Przeprowadza spis powszechny. 18A:Nie jedna i nie trzy. 18G:Maszyna do badania technicznego samochodów. 
18S:Złotowłos ... - gatunek mchu. 19A:Nazwa klubu sportowego i dawnego stadionu z Reymonta. 20F:Zelmerlöw - szwedzki wokalista. 
20Ł:Wystąpi w Arenie 9 sierpnia. 20T: 
Gazety lub ksiąŜki. 21I:Wyładowanie elektryczne. 21J:Miasto w Szwajcarii. 22A:Składana przez rybę. 22O:Motyw w muzyce orientalnej. 
22W:Sto lat. 23J:Święty Łazarz lub Hetmańskie. 23T:Bogini niezgody. 24A:Zdrobniale Tadeusz. 25A:Kolorowa papuga. 25E: 
Obchodzi imieniny 2 stycznia lub 18 września. 25M:Popularyzator gwary poznańskiej z Lodowej. 
 
PIONOWO: 
A1:Od Gąsiorowskich do Hetmańskiej. A11:Kierownica na statku. A17:Przeciwieństwo realisty. B7:Równoległa do Wojskowej. B24:Miara 
powierzchni gruntu. C9:Inaczej ufność. C18:Domena internetowa Irlandii. C22:Osiedlowa lub miejska. D1:Główna ulica dzielnicy. 
D11:Liczba w matematyce. D14:Dział matematyki. E4:Ubezpieczenie samochodu. E7:Między prezbiterium a kruchtą. E23:Miejski 
informator kulturalny wydawany co miesiąc. 
F1:Południowy sąsiad Polaków. F7:Fabryka we Wronkach. F17:Szkoła lub tramwaj na Głogowskiej. G11:Bimba. G19:Dawne osiedle na 
północnym Łazarzu. H1:Zgiełk. H8:Dawniej Niegolewskich. H17:Prądnica w rowerze. I5:Poziomy dźwig w hali. I18:Między W, a Y. 
J1:Nagi portret lub część przedstawienia. J11:Ulica, przy której znajduje się siedziba policji. K4:Lecha lub Warty. K16:Kościół 
protestancki przy Rondzie Jeziorańskiego. L5:Stowarzyszenie Studentów Prawa. Ł2:Mieszczą się przy Głogowskiej 14. Ł9:Cmentarz do 
którego dojeŜdŜa "jedynka". Ł18:Góralski ser. M1:Park z Palmiarnią. N9:Równoległa do Sczanieckiej. N23:Polskie linie lotnicze. 
O1:Jeździ z Ogrodów na Starołękę. O22:Miara długości. P15:Inwigilowała w PRL-u. R5:Ma dwa końce. R9:Czuwa nad bezpieczeństwem 
na pływalni. R22:Element kręgosłupa. S1:Patronka świątyni na Matejki. S6:Przeciwieństwo nie. T3:Do szycia lub na końcu strzykawki. 
T15:Siłomierz. U8:Obchodzi imieniny 7 sierpnia. W4:Zwycięstwo, radość z wygranej. W17:Radny miejski, przewodniczący Rady Osiedla 
Św.Łazarz. X5:Tyłek. X11:Dwuwagonowy tramwaj wyprodukowany przez Moderusa. J1:Imię błogosławionego, którego pomnik znajduje 
się przy kościele Matki Boskiej Bolesnej. Y13:Prostopadła do Winklera. Z5:Między Kasprzaka, a Jarochowskiego. Z20:10-lecie. 
 
Prawidłowe rozwi ązania (hasło) "Krzy Ŝówki Łazarskiej"  nale Ŝy: 

• przesła ć e-mailem  na adres: konkurs@lazarz.pl  lub; 
• przesła ć na adres:   Janusz Ludwiczak, portal LAZARZ.PL, skrytka pocztowa 28, 60-260 Poznań 34 . 

do dnia 30 czerwca 2011 r. do godz. 24:00.   
Prosimy podać swoje dane: imię i nazwisko, telefon, e-mail i adres celem poinformowania o ewentualnej wygranej. 
Zakończenie konkursu i rozlosowanie nagród odbędzie się w dniu 3 lipca 2011 r.   
O wynikach poinformujemy na łamach portalu LAZARZ.PL (www.lazarz.pl), a zwycięzców osobiście.  


