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ROZWI Ąś KRZY śÓWKĘ I WYGRAJ NAGRODY 
To juŜ ósma 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. ksiąŜki, koszulki, kubki, zaproszenia, pieczątki lub komplety 
wizytówek i wiele innych.  
        Nasz konkurs trwa do 9 czerwca 2013 r. do godz. 24:00. 
Rozwiązanie i lista laureatów zamieszczone zostaną na łamach portalu 
lazarz.pl. Zwycięzców poinformujemy osobiście.  

śyczymy udanej zabawy! 
 

Spacer po Łazarzu - 
patroni naszych ulic 

 
Na Łazarzu jest ponad 70 ulic. A czy znamy patronów 
ulic, przy których mieszkamy?  
Więcej w naszym cyklu: "Spacer po Łazarzu - patroni 
naszych ulic" na www.lazarz.pl 

 

� 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  

PeSTką na Łazarz 
 

   
We wrześniu uruchomiona zostanie trasa Poznańskiego 
Szybkiego Tramwaju do Dworca Zachodniego i ulicy 
Głogowskiej. Dzięki tej inwestycji dojazd z Łazarza na 
Piątkowo ma być krótszy średnio o 10 minut.  

     Łatwiejszy ma być teŜ dojazd z Łazarza na 
deptak, a to dlatego, gdyŜ "dwunastka" ma 
zatrzymywać się takŜe na obecnym przystanku 
"Dworzec Zachodni" i dalej będzie skręcać w 
Most Dworcowy, gdzie stałą trasą dojeŜdŜać 
będzie na Starołękę. Do nowej pętli, która będzie 
mieścić się przy ul. Zachodniej będą kursować 
tramwaje linii nr 26. MoŜliwe, Ŝe ze względu na 
przebudowę Kaponiery nową trasą kursować 
będzie równieŜ "piętnastka". 
     W ramach inwestycji trwa równieŜ remont 
ulicy Zachodniej, którą od września zaczną 
kursować autobusy, które do tej pory dojeŜdŜają 

do Bałtyku. MoŜliwe, Ŝe będą to autobusy linii nr 45 i 59. 
     Nowa trasa tramwajowa będzie miała 2 km długości, a na jej trasie 
powstaną dwa przystanki o długości peronów 60 m (pod Rondem Kaponiera 
oraz na peronie 7 Dworca Zachodniego). Koszt inwestycji wynosi 115,7 mln 
zł, z czego prawie 43 mln zł pochodzi z dofinansowania unijnego w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
     Postęp prac na budowie i aktualne informacje na temat PeSTki moŜna 
znaleźć na bieŜąco na łamach portalu www.lazarz.pl 

  

SPONSORZY NAGRÓD: 
 

KLUB OSIEDLOWY  

 
 

 
PIECZĄTKI-POLIGRAFIA 

K U B A L A - uvopex 
ul.Głogowska 93 www.uvopex.pl 

 
 

 
DNI ŁAZARZA NA BIEśĄCO - SERWIS SPECJALNY:  w w w . 2 4 d n i . l a z a r z . p l  



Zapraszamy do rozwiązania 8. KRZYśÓWKI ŁAZARSKIEJ 
Przyjdź na 24 Dni Łazarza, rozwiąŜ krzyŜówkę i wygraj nagrody! 

 
POZIOMO: 
1A: budowana do Dworca Zachodniego. 1K: jeździ po Głogowskiej i Grunwaldzkiej. 
2H: samica barana. 2P: mały samolot. 3A: łączy Głogowską z Lodową. 3H: skrót partii rządzącej. 3K: świętomarciński. 4N: 
tłumienie drgań w samochodzie. 5A: ulica prowadząca na cmentarz Górczyński. 5O: obowiązkowe ubezpieczenie kierowcy. 5X: 
zwierz z kolcami. 6N: podziemny obiekt w Parkiem Wilsona. 7B: do kupienia na Rynku Łazarskim. 7G: główna ulica Łazarza. 
7Y: podstawowe badanie krwi. 8I: trunek z winogron. 8P: miasto na trasie trójmiejskiej SKM. 9F: Rynek przy Kąciku. 9Y: 
symbol glinu. 10A: państwo wyspiarskie na Oceanie Atlantyckim. 10M: zjeŜdŜa się nimi zimą z górki przy Arenie. 11F: jeden ze 
zmysłów. 11Ł: szklarnia w Parku Wilsona. 11Y: w talii kart. 12B: hala w Parku Kasprowicza. 12J: dziesięć lat. 12T: duŜy na 
zupę. 13O: imię Ŝeńskie. 14A: inaczej sprzęgło wychylne lub nazwa biurowca w Tel Awiwie. 14J: liceum przy Głogowskiej. 
14U: kąpielowy, komunijny lub odświętny. 15H: najwyŜszy stopień od długo. 15R: patronka kościoła przy Matejki. 16A: 
straŜacka przy Grunwaldzkiej. 17I: symbol pierwiastka budującego kości. 17O: słynny niemiecki fizyk. 18K: park przy Targach. 
18X: biały lub Ŝółty. 19A: oczko w głowie babci. 20G: gruntowa ulica przy Osiedlu Hetmańskim. 20M: masa do lepienia dla 
dzieci. 21A: dom dla niepełnosprawnych przy Zakątku. 22G: komunikacji lub introligatorstwa na Łazarzu. 22N: park przy 
Arenie. 23A: twórca teorii względności. 23J: niejedna w szkole. 25A: narzędzie do ostrzenia noŜy lub rodzaj masła. 25H: dawne 
kino lub bar mleczny na Łazarzu. 25S: biletowy na przystanku "Głogowska/Hetmańska".   
 
PIONOWO: 
A1: polskie miasto. A8: pływa w Palmiarni. A14: równoległa do Mottego. B9: przemarsz rozpoczynający Dni Łazarza. C1: 
wiejskie osiedle. C16: mieszkają przy Biedrzyckiego 13. D9: tramwajowa na Głogowskiej. E5: Nowy lub Stary w Małopolsce. 
E18: twaróg po poznańsku. E23: nerwowy ruch. F1: na Młyńskiej. F8: sportowy obiekt w Parku Kasprowicza. G5: dawna nazwa 
ulicy łączącej Głogowską z Rynkiem Łazarskim. G17: wyŜsza uczelnia. H1: Górnośląski Okręg Przemysłowy. H9: dworzec przy 
Głogowskiej. I2:  kursuje nią autobus „T1”. I17: odmierzany przez zegar. J7: noga w gwarze poznańskiej. J12: ogólniak przy 
Matejki. J19: jest nim ks. Eugeniusz Antkowiak. K11: połoŜone w obrębie ulic Grunwaldzkiej, Śniadeckich i Głogowskiej. K22: 
mieszkają w nim pszczoły. L7: chińska patelnia. L12: ząb słonia. L20: działo. Ł5:  Główny Urząd Statystyczny. Ł14: koncertowa 
w Parku Wilsona. M10: owocowy ogród. M23: góra w Indiach. N1: dzielnica Poznania lub Warszawy. N6: spoŜywczy przy 
Kąciku. N10: ma kota. N18: boisko przy Arenie. O4: siła. O15: angielski lub amerykański Jan. O22: zdrobniale Arkadiusz. P1: 
przy niej Szkoła Podstawowa nr 69. R19: ośmiokątny znak. S1: bar szybkiej obsługi. S13: korty przy Arenie. S22: osiedlowa lub 
miejska. T6: łączy Hetmańską z Winklera. U1: prąd religijno-filozoficzny. U14: parowa lub sucha. U22: rządzi gminą. W7: 
leczniczy lub badawczy. X1: kolejowy przystanek. X13: inaczej ewangelicy. Y4: Bóg religii świadków. Y17: przed mi w gamie. 
Z1: pomieszczenie dla samochodu. Z7: parafia przy Głogowskiej. Z16: powstaje w ramach festiwalu Malta przy Potockiej. Z22: 
zespół tańca w MDK3.  
 
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 9 czerwca 2013 r. do godz. 24:00.   
Prosimy podać swoje dane: imię i nazwisko, telefon, e-mail i adres celem poinformowania o ewentualnej wygranej. 
O wynikach konkursu poinformujemy na łamach portalu LAZARZ.PL (www.lazarz.pl), a zwycięzców powiadomimy osobiście.  


