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Szanowni Czytelnicy!!!
Z wielk¹ radoœci¹ przekazujê III numer naszego ³azarskiego czasopisma. Po 
wielu zabiegach proceduralnych uda³o siê nam w koñcu doprowadziæ do 
wydania gazety. Nie by³o ³atwo! Procedury przetargowe ci¹gnê³y siê w 
nieskoñczonoœæ, a my byliœmy bezradni. Mogliœmy tylko czekaæ. Ale uda³o 
siê. Wiemy jednak, ¿e nie zdo³aliœmy zrelacjonowaæ wszystkich ciekawych 
wydarzeñ maj¹cych miejsce w ostatnim czasie. Postaramy siê je „przybli¿yæ” 
w³aœnie w tym numerze. Nie zabraknie tak¿e œwie¿ej dawki informacji z 
¿ycia £azarza. Wszystkich naszych czytelników zapewniamy, i¿ postaramy 
siê aby ta dobra inicjatywa zwi¹zana z powstaniem „Wieœci £azarskich by³a 
kontynuowana. Zapraszam do lektury.

           Tomek Brojewski wraz z Zespo³em „Wieœci”

Na terenie Osiedla œw. £azarza uruchomiono Wielkopolski 
S¹siedzki Program Przeciwdzia³ania Przestêpczoœci, w ramach 
którego przeprowadzone zostan¹ dzia³ania prewencyjne „Nie je¿d¿ê 
noc¹”, skierowane przeciwko z³odziejom samochodów. 

Dzia³ania te adresowane s¹ do mieszkañców Osiedla Œw. £azarz, 
w³aœcicieli samochodów, którzy w godzinach nocnych miêdzy 24:00 a 05:00 
nie korzystaj¹ ze swoich pojazdów. Tacy kierowcy bêd¹ mieli na szybie 
samochodowej naklejone odblaskowe naklejki. 

NIE JE¯DZÊ NOC¥...

Akcja prewencyjna organizowana przez Policjê i 
instytucje samorz¹dowe maj¹ca na celu ograniczenie 
kradzie¿y samochodów. 
Organizacja akcji w Krakowie przynios³a rewelacyjne 
skutki! Kradzie¿ samochodów spad³a imponuj¹co.
Rada Osiedla œw. £azarza wraz z Policj¹ organizuj¹ 
„Nie je¿d¿ê noc¹” pierwszy raz w Poznaniu.
Zapraszamy do udzia³u  nic nie stracisz, mo¿esz 
jedynie zyskaæ.

N a k l e j k i  o t r z y m a s z  b e z p ³ a t n i e .  
Szczegó³owych informacji udziela:
Tomasz Brojewski
tel. 878-49-91, /0/ 508-980-886

NIE JE¯DZÊ NOC¥NIE JE¯DZÊ NOC¥ TO ZROBILIŒMY...

OD REDAKTORA...
W numerze...

a kwietniowym posiedzeniu Rady Osiedla œw. 
£azarza, Zarz¹d z Przewodnicz¹cym N

Tadeuszem Wawrzyniakiem przedstawi³ sprawo-
zdanie z wykonania bud¿etu za 2004 rok. 

Ubieg³oroczny bud¿et naszej Rady wynosi³ 288.103,- 
z³ na wspieranie inicjatyw lokalnych.

W trakcie jego realizacji, uda³o siê pozyskaæ od miasta 
dodatkowe œrodki finansowe w wysokoœci 669.949,- z³ 
które w ca³oœci przeznaczone zosta³y, na zadania o 
charakterze inwestycyjnym. Dziêki temu ubieg³oroczne 
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a boisku przy ul. Dmowskiego rozegrany zosta³ I turniej pi³ki Nno¿nej dla uczniów klas IV Szkó³ Podstawowych  o puchar Rady 
Osiedla. Wziê³y w nim udzia³ reprezentacje szkó³ nr 9,26,69 i 77. 

SPORT NA OSIEDLU

Mecze odby³y siê systemem ka¿dy z 
ka¿dym 2 x 10 minut. Pierwsze miejsce 
zajê³a Szko³a Podstawowa nr 69, która 
wygra³a wszystkie swoje spotkania. 
Zwyciêzcy otrzymali z r¹k Przewodni-
cz¹cego Rady Wojciecha Woœkowiaka i 
Przewodnicz¹cego Komisji Sportu 
Rados³awa Herry puchar oraz koszulki. 
Kolejne miejsca zajê³y SP 9 , SP 77, SP 
26. Pozostali zawodnicy tak¿e otrzymali 
pami¹tkowe puchary oraz pi³ki. 
Najlepszym strzelcem turnieju zosta³ 

SPORT PRZECIW WYKLUCZENIU
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Kamil Sabi³³o z SP 9, który strzeli³ 9 
bramek.  

*   *   *
W miesi¹cu maju zorganizowany zosta³ 

IV Turniej Koszykówki dla Szkó³ Gimnaz-
jalnych z Osiedla œw. £azarza o Kopernika 
Raszyn wziê³y w nim udzia³ Gimnazja nr 
51, 53, 54

Turniej odby³ siê dla dziewcz¹t i 
ch³opców z klas I-III.

W poszczególnych kategoriach 
zwyciê¿yli wœród ch³opców: kl. I  G-54, kl. 
II  G-51, kl. III G-51, wœród dziewcz¹t kl. I 
- G-51, kl. II  G-51, kl. III  54.

W klasyfikacji ogólnej zwyciê¿y³o G-
51, II miejsce G-54, a III G-53.

Zwyciêzcy otrzymali puchary i dyplomy 
ufundowane przez Rady Osiedli: œw. 
£azarza i Kopernika-Raszyn.

*   *   *
W pi¹tek 20 maja na boisku Gimnazjum 

51 odby³ siê I Turniej Pi³ki Rêcznej dla 

Szkó³ Podstawowych o Puchar Rady 
Osiedla œw. £azarza Wziê³y w nim 
udzia³ reprezentacje: SP-7, 9, 26, 69, 
77, 88.

I miejsce zajê³a zespó³ SP 7, który 
w meczu fina³owym pokona³ SP-77 
15:11, najlepszym strzelcem turnieju 
zosta³ Karol Lachor SP-77, który 
zdoby³ 15 bramek.

Uczestnicy otrzymali puchary, 
medale i nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez Radê Osiedla.

Goœciem honorowym turnieju by³a 
Pani Ewa B¹k Dyrektor Wydzia³u 
Kultury Fizycznej i Turystyki Urzêdu 
Miasta Poznania. Inicjatorem turnieju 
by³ Pan Henryk Hnatyk nauczyciel    
SP 77.  

ajprostsza definicja wykluczenia spo³ecznego (za prof. A. 
Jankowskim) brzmi: „wykluczenie jest to za³amanie drogi N

¿yciowej cz³owieka zanim wejdzie on w doros³e ¿ycie”. Zjawisko to 
lawinowo narasta od lat 80  tych w krajach europejskich i Stanach Zjed-

noczonych.
U podstaw wykluczenia le¿y 

rozwarstwienie szans edukacyjnych 
najm³odszych, prowadz¹ce czêsto 
do „wypadniêcia” z edukacji. 
Owocuje to w przysz³oœci bezrob-
ociem i brakiem mo¿liwoœci dobrego 
¿ycia. Wykluczona m³odzie¿ zwykle 
szuka wsparcia w strukturach 
mafijnych, sektach lub innych 
grupach przestêpczych. Naukowcy 
badaj¹cy zjawisko podaj¹ wiele 
przyczyn wykluczenia tkwi¹cych w 
rodzinie. Nale¿¹ do nich: bezrobocie 
i ubóstwo, wychowywanie tylko 
przez jednego rodzica, nieletni 
rodzice, d³ugotrwa³a nieobecnoœæ 
jednego z rodziców, z³e warunki 

lokalowe, patologia rodziców (alkoh-
olizm, narkomania), rodzice, którzy nie 
wspó³pracuj¹ ze szko³¹.

Badania UNICEF-u alarmuj¹ 
Polska ma najszybszy wzrost liczby 
dzieci wychowuj¹cych siê w warunkach 
skrajnego ubóstwa!

Nasuwa siê, wiêc pytanie: czy szko³a 
jako instytucja mo¿e przeciwdzia³aæ 
groŸnemu spo³ecznie zjawisku? Jak 
uchroniæ naszych uczniów przed 
wykluczeniem? OdpowiedŸ zapewne 
nie jest prosta i wymaga³aby obszernej 
publikacji, w której wypowiedzieliby siê 
eksperci z ró¿nych dziedzin. 

Z doœwiadczeñ naszej szko³y, która 
wykszta³ci³a wielu œwietnych akroba-
tów, wynika, ¿e dobr¹ drog¹ jest 

edukacja poprzez sport. Upraw-
ianie sportu uczy m³odych ludzi 
rzetelnoœci dzia³ania, sumiennoœci, 
odpowiedzialnoœci, planowania i 
odwagi w pokonywaniu trudnoœci. 
Daje im poczucie wspólnoty, 
wyrywa z osamotnienia. Jest szans¹ 
na poznawanie œwiata i w³asnych 
mo¿liwoœci. Uczy prze¿ywania 
emocji zarówno tych pozytywnych 
jak i negatywnych zwi¹zanych z 
lêkiem i pora¿k¹. Daje poczucie 
w³asnej wartoœci. Taki „baga¿” 
u³atwia m³odzie¿y pozytywny 
wybór drogi ¿yciowej i daje szansê 
w przysz³oœci.

Aby edukacja by³a jak najlepsza 
nale¿y zadbaæ o bazê. W obecnym 
roku szkolnym przy wspó³pracy z 
Rad¹ Osiedla œw. £azarza modern-
izujemy boisko szkolne k³ad¹c 
sztuczn¹ trawê oraz budujemy 
lekk¹ halê sportow¹. Uczniowie i 
m³odzie¿ bêdzie mog³a aktywnie 
spêdzaæ wolny czas.

    Ewa Baranowska
    Dyrektor SP- 69
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 dniu 25 kwietnia 2005 r. zmar³ d³ugoletni proboszcz parafii pw. Matki       WBoskiej Bolesnej na œw. £azarzu ks. pra³at Boles³aw Exler.

Odszed³ Pra³at nasz....
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Ksi¹dz Exler urodzi³ siê w 1932 roku. 
Wyœwiêcony na kap³ana zosta³ 26.05.1956 
r. Wikariusz m.in. w parafii p.w. œw. 
Antoniego Padewskiego w Ostrowie 
Wlkp. w latach 1960-1961, proboszcz 
parafii pw. Mêczeñstwa œw.  Jana Chrzci-
ciela w Miêdzychodzie w latach 1971-
1982. 

Ks. Boles³aw Exler ustanowiony 
proboszczem parafii Matki Boskiej 
Bolesnej w 1982 roku. Wicedziekan 
dekanatu Poznañ-£azarz.

Ks. pra³at by³ osob¹ niezwykle 
szanowan¹ i lubian¹ wœród spo³ecznoœci 
³azarskiej.

Przyby³ do parafii MBB w czasie 

trudnej wiosny 1982 roku. Pierwszej 
wiosny Stanu Wojennego. Ludzie w tych 
tragicznych dla Ojczyzny chwilach szukali 
w koœciele wsparcia duchowego, ale nie 
tylko: równie¿ wsparcia organizacyjnego i 
materialnego.

I to w³aœnie z inicjatywy ks. pra³ata 
organizowano spotkania konspiracyjne 
opozycji, zaczêto odprawiaæ w ³azarskiej 
œwi¹tyni Msze œw. za Ojczyznê, przekszta³-
cone póŸniej w „Msze œw. za Ojczyznê i 
Ksiêdza Jerzego”.

W tym czasie Proboszcz Exler by³ „sol¹ 
w oku w³adzy”, a spo³ecznoœci parafialnej i 
wiernym towarzyszy³a asysta Milicji i SB.

Ks. Boles³aw by³ cz³owiekiem bardzo 
skromnym, wra¿li-
wym na krzywdê 
ludzk¹, niezwykle 
serdecznym i odda-
nym w s³u¿bie Lu-
dowi Bo¿emu.

Uroczystoœci po-
grzebowe na cmen-
tarzu górczyñskim 
odby³y siê 28 kwie-
tnia br. przewodnic-
zy³ im ks. arcybiskup 
Stanis³aw G¹decki 
metropolita poz-
nañski.

Wœród przyby³ych, prócz rzeszy 
parafian z £azarza i ponad setki ksiê¿y,  
byli obecni przedstawiciele spo³ecznoœci 
ostrowskiej i miêdzychodzkiej, w których 
ks. Exler pe³ni³ obowi¹zki wikariusza i 
proboszcza. Wœród nich burmistrz Miasta 
i Gminy Miêdzychód Roman Musia³ i 
zastêpca burmistrza Krzysztof  Michalski 
oraz przewodnicz¹cy Rady Powiatu 
Miêdzychodzkiego Jacek Kaczmarek. Ze 
wzruszeniem przemawia³ nad grobem ks. 
kanonik Maciej PrzewoŸny  emerytowany  
proboszcz parafii pw. Niepokalanego 
Serca Maryi w Miêdzychodzie.

Podziêkowanie za lata pos³ugi 
proboszczowskiej na £azarzu w imieniu 
spo³ecznoœci parafialnej wyg³osi³ 
Wojciech Woœkowiak  cz³onek Rady 
Parafialnej.

Kazanie Arcybiskupa Metropolity 
Poznañskiego w  uroczystoœæ 100 lecia 
parafii

MBB - fragment:
"...Po raz drugi œwi¹tynia ³azarska sta³a siê 

"znakiem sprzeciwu" gdy miecz boleœci przeszy³ 
serce naszej matki Ojczyzny w grudniu 1981r.

Nieustraszony dzisiejszy proboszcz Ks. pra³at 
Boles³aw Exler, gromadzi³ rzesze poznaniaków 
przygnêbionych stanem wojennymi przeœladow-
aniami. Gor¹cym S³owem Bo¿ym, odwa¿nie 
g³oszonym i moc¹ Eucharystii wlewa³ nadziejê w 
sko³atane serca Poznaniaków.

Niech dziœ, z ust Arcybiskupa, padnie gor¹ce 
podziêkowanie za Jego  nieustraszon¹

postawê, za to, ¿e sta³ siê "znakiem sprzec-
iwu"!"

                      Tomasz Brojewski

W przypadku poruszania siê takiego 
samochodu w godzinach nocnych 
bêdzie zachodziæ prawdopodobieñstwo, 
¿e pojazd zosta³ skradziony i wówczas 
policjanci s³u¿b prewencji oraz patrole 
ruchu drogowego bêd¹ zatrzymywaæ do 
kontroli drogowej ww. pojazd w celu 
sprawdzenia czy jedzie nim w³aœciciel 
czy te¿ z³odziej. 

Rozdawanie naklejek nast¹pi od 20 
czerwca br. w Siedzibie Rady Osiedla œw. 
£azarza 

Uwa¿amy, ¿e wszelkie dzia³ania o 
charakterze prewencyjnym bêd¹ s³u¿yæ 
poprawie wzajemnych stosunków 
pomiêdzy policj¹ a spo³eczeñstwem, 
uskuteczniaæ dzia³ania Policji, a przez to 
zwiêkszaæ poczucie bezpieczeñstwa 
wœród mieszkañców. 

W zgodnym tonie na kwietniowym posiedzeniu radni ³azarscy 
przeznaczyli œrodki finansowe na rzecz szlachetnej inicjatywy. Skromna 
pomoc mia³a charakter upominków dla dzieci. Niespodzianki te by³y 
ubarwieniem majówki zorganizowanej przez grunwaldzk¹ filiê MOPRu 
dla pociech z rodzin potrzebuj¹cych wsparcia. 

20 kwietnia bie¿¹cego roku w sesji Rady Osiedla œw. £azarz udzia³ wziê³a kierownik - 
mieszcz¹cego siê w budynku Urzêdu Miasta - oddzia³u MOPRu pani Magdalena 
Pop³oñska  Kowalska. Przedstawiaj¹c pokrótce system pracy oœrodka uzmys³owi³a 
wszystkim jak wa¿n¹ rolê pe³ni on w naszej dzielnicy.

Roztaczanie opieki nad rodzinami nie nale¿y rozumieæ wy³¹cznie jako 
wspomaganie ich poprzez zastrzyki finansowe. MOPR stosuje zazwyczaj dziesi¹tki 
innych bardziej skutecznych strzykawek (czytaj: form pomocy). Jedn¹ z naczelnych 
dyrektyw, któr¹ siê kieruje jest bowiem pomaganie w odnajdywaniu i odpowiednim 
wykorzystaniu drzemi¹cych w cz³owieku mo¿liwoœci. Œrodkiem w celu jej realizacji 
jest np. umiejêtne wzmacnianie pozycji danej rodziny w hierarchii spo³ecznoœci 
lokalnej...

Wiêcej o metodach pomocy udzielanej przez MOPR a tak¿e 
o samej strukturze i dzia³aniach oœrodka w kolejnym numerze.

Marcin Tomczak (mato) 

Pomo¿ecie?  Pomo¿emy!
NIE JE¯DZÊ NOC¥...
(dokoñczenie ze str. 1)
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Je¿d¿¹c samochodem nara¿amy siê na zainteresowanie z³odziei. Samochód 
to czêœæ naszego mienia, dlatego powinniœmy zadbaæ równie¿ o jego 
zabezpieczenie. Z³odzieje samochodów opracowali wiele sposobów 
kradzie¿y:

POLICJA RADZI

1. „na policjanta” 
 z³odzieje przebieraj¹ siê za patrol 

policyjny i zatrzymuj¹ samochody rze-
komo do kontroli. Aby unikn¹æ kra-
dzie¿y samochodu, a czasem i towaru 
w nim znajduj¹cego siê pamiêtajmy, ¿e 
prawdziwi policjanci mog¹ nas 
zatrzymaæ do rutynowej kontroli 
tarcz¹ lub „lizakiem” (w dzieñ) lub 
latark¹ z czerwonym œwiate³kiem (w 
nocy), ale tylko na obszarze zabud-
owanym. Mog¹ byæ to policjanci u-
mundurowani lub nieumundurowani. 
Natomiast w obszarze niezabudo-
wanym do kontroli mog¹ nas zatrzy-
maæ w taki sam sposób jak wy¿ej, ale 
tylko policjanci umundurowani! 
Sygna³ do zatrzymania pojazdu mo¿e 
byæ równie¿ podany z jad¹cego 
radiowozu przez krótkotrwa³e w³¹-
czenie niebieskiego œwiat³a b³ysko-
wego i sygna³u dŸwiêkowego o 
zmiennym tonie. Tak wiêc podejrze-
nia powinny pojawiæ siê u kierowcy, 
który jest zatrzymywany przez nie-
umundurowanych policjantów, w 
cywilnym samochodzie, poza terenem 
zabudowanym. W takiej sytuacji na-
le¿y jechaæ dalej, np. do najbli¿szej 
jednostki Policji albo miejsca, gdzie 
przebywa wiêksza liczba osób np. sta-
cje benzynowe, bary, zajazdy i tam 
zadzwoniæ na policjê. ̄ aden kierowca 
nie powinien zatrzymywaæ siê w od-
ludnych miejscach i reagowaæ na syg-
na³y œwiadcz¹ce o rzekomej awarii 
samochodu. 

2. „ na kó³ko”
   z³odzieje wskazuj¹,  ¿e coœ z³ego dzie-

je siê z ko³em, i... 
3. „na st³uczkê”
  z³odzieje kieruj¹c samochodem lekko 

uderzaj¹ w ty³ naszego samochodu. 
Wykorzystuj¹c nieuwagê kierowcy, 
który wysiada z samochodu, by zoba-
czyæ szkodê, czasem nawet zosta-
wiaj¹c kluczyki w stacyjce, uprowa-
dzaj¹ samochód. 

  W takiej sytuacji, gdy zorientujemy siê, 
¿e jesteœmy obserwo-wani przez 
z³odziei, jad¹cymi za nami, ¿e osoby te 
zaczynaj¹ coœ kombinowaæ nale¿y jak 
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najszybciej powiadomiæ Policjê np. z 
telefonu komórkowego.

  Oprócz ww. sytuacji i sposobów unik-
niêcia kradzie¿y samochodów pamiê-
tajmy, 

4. Odchodz¹c od samochodu sprawdŸ, 
czy wszystkie drzwi i okna s¹ 
pozamykane

5. Nie zostawiaj w skrytkach samochodu 
kluczyków zapasowych i dokumentów 
pojazdu

6. Nie zostawiaj nawet na chwilê pojazdu 
z pracuj¹cym silnikiem lub kluczykiem 
w stacyjce

7. Nie pozostawiaj w samochodzie, 
szczególnie w widocznym miejscu 
przedmiotów, które mog¹ skusiæ z³o-
dzieja np. telefonu komórkowego, 
torebki, teczki, laptopa itp.

8. Korzystaj z parkingów strze¿onych 
oraz miejsc dobrze oœwietlonych 

9. Stosuj blokady mechaniczne i 
elektroniczne sprawdzonych firm

10. W miarê mo¿liwoœci oznakuj 
dodatkowo akcesoria samochodu  np. 
Ko³a, reflektory, akumulator

Na terenie Os. Œw. £azarz dochodzi do 
wykroczeñ i przestêpstw, g³ównie o 
charakterze oko³o samochodowym. 
Dlatego Komisariat Policji Poznañ  
Grunwald na powy¿szym terenie 
rozpocz¹³ ju¿ wspólnie z Rad¹ Osiedla 
realizacjê Wielkopolskiego S¹siedzkiego 
Programu Przeciwdzia³ania Przestê-
pczoœci. W miesi¹cach luty marzec 2005r. 
przeprowadzono ankietê maj¹c¹ na celu 
zbadanie poziomu bezpieczeñstwa w 
spo³ecznoœci osiedla Œw. £azarz i umo¿li-
wienie podjêcia dzia³añ na rzecz poprawy 
porz¹dku publicznego. Zebrano i zakwa-
lifikowano do analizy 90 ankiet. 65,6 % 
mieszkañców wymienionego rejonu nie 
czuje siê bezpiecznie w swoim miejscu 
zamieszkania, uwa¿aj¹c je za niebez-
pieczne lub raczej niebezpieczne. Tylko 
34,4 % ogó³u badanych twierdzi, ¿e ich 
miejsce zamieszkania mo¿na nazwaæ 
bezpiecznym lub raczej bezpiecznym. 
Najbardziej mieszkañcom Osiedla Œw. 
£azarz przeszkadzaj¹ chuligañstwo i 
wandalizm  odpowiedŸ tê zaznaczy³o 

67,7 % respondentów. Wymieniano 
zniszczone domofony, windy, graffiti na 
murach. 63,3% ankietowanych uwa¿a 
tak¿e alkoholizm jako zjawisko pato-
logiczne maj¹ce dalsze negatywne kon-
sekwencje. Niestety mimo proœby poda-
nia konkretnych miejsc wystêpowania 
zagro¿eñ, nie wszyscy zaznaczyli 
jakiekolwiek miejsce. Zdarza³y siê 
ankiety, w których nie by³o podanej 
¿adnej ulicy, w obrêbie której dochodzi 
do dzia³añ niezgodnych z prawem. 
Zauwa¿yæ te¿ mo¿na by³o, ¿e ankiety 
wype³nia³y osoby z danej kamienicy, 
danego bloku, gdy¿ jako miejsca 
zagro¿one podawano we wszystkich 
rodzajach zagro¿eñ te same adresy. 
Na j czê œc i e j  po j aw i a ³ y  s i ê  u l .  
G¹siorowskich, Ma³eckiego, os. 
Hetmañskie, Niegolewskich. 

Niestety stosunek miesz-
kañców os. Œw. £azarz do tworzenia 
inicjatyw spo³ecznych na rzecz poprawy 
bezpieczeñstwa jest doœæ niechêtny. 
36,6% badanych nie wierzy w skute-
cznoœæ takich inicjatyw. 32,2% respon-
dentów popiera takie inicjatywy, lecz ich 
udzia³ nie by³by w nich mo¿liwy. Tylko 
22,2% deklaruje chêæ udzia³u w dzia³a-
niach na rzecz poprawy bezpieczeñstwa. 
Wiêkszoœæ te¿ badanych (ponad 60%) 
uwa¿a, ¿e jedynie policja powinna zaj¹æ 
siê popraw¹ bezpieczeñstwa. Tylko 25% 
ankietowanych uwa¿a, ¿e dzia³ania na 
rzecz poprawy bezpieczeñstwa po-
winno podejmowaæ siê wspólnie, tj. 
Policja, mieszkañcy, Stra¿ Miejska. Za 
najskuteczniejsze dzia³ania w celu 
polepszenia poczucia bezpieczeñstwa 
respondenci uwa¿aj¹ zwiêkszenie liczby 
patroli policyjnych oraz kampaniê 
informacyjn¹ na temat zagro¿eñ i 
sposobów zapobiegania im. 70 % 
odpowiadaj¹cych zaznaczy³o, ¿e 
obecnoœæ Policji ma bardzo du¿y lub 
du¿y wp³yw na poziom poczucia 
bezpieczeñstwa. 

Respondenci pisali o koniecz-
noœci zmian w przepisach prawach oraz 
niezbêdnej wspó³pracy Policji, Stra¿y 
Miejskiej, Rady Osiedla oraz innych 
instytucji z mieszkañcami. Nadal jednak 
pokutuje stwierdzenie, ¿e popraw¹ 
bezpieczeñstwa powinna zajmowaæ siê 
Policja, a chêæ udzia³u spo³eczeñstwa w 
jakichkolwiek inicjatywach jest zniko-
ma. 

      Patrycja Sip
      Komisariat Policji
      Poznañ - Grunwald



 

XVI Dni £azarza

Godz. 17.00
Klub Osiedlowy „Kr¹g” ul. Dmowskiego 37
/wstêp za zaproszeniami/

Godz. 8.00-18.00 Gimnazjum nr 53 ul. Winklera 9/11
Wystawa prac uczniów 

Godz. 8.00-13.00 Gimnazjum nr 53 ul. Winklera 9/11
Turniej pi³ki rêcznej i siatkowej o Puchar 
Dyrektora Gimnazjum

Godz. 9.30-12.30 Przedszkole nr 25 ul. G³ogowska 97
Bal z okazji Dnia Dziecka

Godz.10.00-12.00 Przedszkole nr 89 ul. Kasprzaka 46
 z okazji Dnia Dziecka- zabawy taneczne, 
konkursy

Godz.10.00 Boisko osiedlowe przy ul. Dmowskiego 5/7
Organizator: Szko³a Podstawowa nr 9
£azarski Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Rady 
Osiedla Œw. £azarza dla klas VI ³azarskich szkó³ 
podstawowych

Godz.16.00 Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr VIII ul. G³ogowska 92
Fina³ Turnieju Pi³ki Siatkowej Ch³opców dla szkó³ 
gimnazjalnych i liceów z £azarza

Godz.16.00 Klub Osiedlowy „Kr¹g” ul. Dmowskiego 37
£azarski Koncert poetycko- 
muzyczny w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 44

Godz.17.00 Klub Osiedlowy „Kr¹g” ul. Dmowskiego 37
£azarski Koncert w wykonaniu 
Zespo³u Artystycznego „Poezja i Muzyka”

Godz.20.00 Koœció³ Parafialny pw Matki Boskiej Bolesnej 
ul. G³ogowska 97 

w 
wykonaniu Chóru Kameralnego Collegium 
Cantorum oraz zespo³ów i solistów Zespo³u Szkó³ 
Muzycznych w Poznaniu

Godz. 9.00-13.00 Szko³a Podstawowa nr 90 

- zawody sportowe, pokazy tañca, pchli targ

UROCZYSTE OTWARCIE XVI DNI £AZARZA

„IN MANUS TUAS DOMINE”

„Nasz fyrtel”

FESTYN

02.06

„Dzieñ Matki”

„Dzieñ Matki”

Koncert muzyki sakralnej i 
œwieckiej 

03.06

FESTYN „ £AZARSKI DZIEÑ SPORTU”

 

 

 

 
Rada i Kierownictwo Osiedla £azarz SM „Grunwald”
Rada Osiedla œw. £azarza
Klub Osiedlowy „Kr¹g” SM „Grunwald”

M³odzie¿owy Dom Kultury nr 3
Radio Merkury
Oddzia³ Poznañski PTTK
Biblioteka Raczyñskich
Stowarzyszenie Lokalne Salezjañskiej Organizacji Sportowej 
DON BOSCO

HONOROWY PATRONAT V-CE PREZYDENT MIASTA POZNANIA
MACIEJ FRANKIEWICZ

HONOROWY KOMITET ORGANIZACYJNY PRZEWODNICZ¥CY KOMITETU
MARCIN LIBICKI EURODEPUTOWANY

KOMITET ORGANIZACYJNY DNI £AZARZA PRZEWODNICZ¥CY KOMITETU
JANUSZ HELLER

ORGANIZATORZY
Zespó³ Szkó³ Muzycznych
Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr II, VIII
Gimnazjum nr 33, 51, 53
Szko³a Podstawowa  nr   9, 26, 69, 77, 90

Przedszkole nr 25, 44, 51, 89, 90

Szczep Dru¿yn Harcerskich „£azarz”
Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna nr 1
Ognisko TKKF „Grunwald”
Poznañskie Stowarzyszenie Pracy Twórczej

PATRONAT MEDIALNY

PROGRAM XVI DNI £AZARZA
DATA 
I GODZINA IMPREZY

MIEJSCE I RODZAJ IMPREZY

01.06.
Godz. 9.00-12.00 Szko³a Podstawowa nr 69 ul. Jarochowskiego 62

Zbiórka przed Klubem Kr¹g 
ul. Dmowskiego 37

Godz. 9.00 Wycieczka krajoznawcza „Spacerkiem po £azarzu” 
przygotowana przez uczniów Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego nr II /trasa I/

Godz.10.00 Zbiórka przed Klubem Kr¹g ul. Dmowskiego 37
Wycieczka krajoznawcza „Spacerkiem po £azarzu” 
przygotowana przez uczniów Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego nr II /trasa II/

Godz.12.00 Klub Osiedlowy „Kr¹g” ul. Dmowskiego 37
- turniej wiedzy o £azarzu 

dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów
Godz. 17.00 MDK nr 3 /Jarochowskiego 1/

Wybory Miss £azarza Nastolatek
Godz.17.00 Boisko szkolne Gimnazjum nr 51 ul. K. Potockiej 38

Godz. 9.00-12.00 Szko³a Podstawowa nr 69 /boisko/ 
ul. Jarochowskiego 62 

 pokazy akrobatyczne, konkurencje 
sportowe, mini playback show, wystêpy 
zespo³ów artystycznych

Godz. 10.00 Klub Turystyczny „Piechur”
Wycieczka autokarowa do Puszczy Zielonki
Zbiórka przed Klubem Kr¹g ul. Dmowskiego 37

Godz.10.00-14.00 Szko³a Podstawowa nr 9 ul. £ukaszewicza 13

konkursy dla dzieci i doros³ych, aukcja utworów 
dzieciêcych, loteria

Godz.11.00 Przedszkole nr 48 £ukaszewicza  48
Przedstawienie „Cztery pory roku”

Godz.11.00 Gimnazjum nr 51 / Potockiej 38/

Godz.11.00 Zbiórka przed Klubem Kr¹g ul. Dmowskiego 37

 
Dzieñ zdrowia  udzia³ szko³y w sieci szkó³ 
promuj¹cych zdrowie

£azarski Omnibus 2005

Turniej pi³ki no¿nej „Vip-ów” o Puchar £azarza

04.06

FESTYN- „¯YJ 
KOLOROWO”-

FESTYN „RODZINNE POTYCZKI” 

FESTYN: PIKNIK £AZARSKI

05.06

„W poszukiwaniu zapomnianych miejsc £azarza”

AZARSKIE 5



Wycieczka z przewodnikiem Oddzia³u 
Poznañskiego PTTK

Godz.14.00-16.00 Przedszkole nr 44 ul. Dmowskiego 17
Kiermasz roœlin domowych i ogrodniczych /zakupy 
za 1 z³/

Godz.15.00 Koœció³ Parafialny pw Matki Boskiej Bolesnej
ul. G³ogowska 97 

Godz.16.00 Muszla Koncertowa w Parku Wilsona

W programie min: 

oraz wystêpy zespo³ów 
tanecznych: „Tropical”, „£aniki”, „Piroska”

Godz.9.30-12.00 Przedszkole nr 25 ul. G³ogowska 97
Olimpiada przedszkolaka

Godz.15.00-18.00 Stowarzyszenie Lokalne Salezjañskiej Organizacji 
Sportowej DON BOSCO Kolejowa 52
Turniej koszykówki szkó³ podstawowych

Godz.15.00-17.00 Przedszkole nr 44 ul. Dmowskiego 17
„Czarodziejski pêdzel”  zabawy plastyczne dla 
dzieci i rodziców

Godz.17.00 Klub Osiedlowy „Kr¹g” ul. Dmowskiego 37

Z udzia³em zespo³ów: Jesienne 
Ró¿e”, „Têcza”, „Poezja i Muzyka”, Chór 
Gimnazjum im J.Borzêckiej, oraz prezentacja 
widowisk: „Ludzie chroni¹ œrodowisko, sterta 
œmieci-sk¹d to wszystko” /Sz..Podst. nr 9/ i 
„Kongres smogów”/Sz.Podst .nr 69/

Godz.16.00
Wycieczka po Radio Merkury oprowadza red. 
Jacek Ha³asik /wejœciówki do odbioru w Klubie Kr¹g/

Godz..17.00 Klub Osiedlowy „Kr¹g” ul. Dmowskiego 37

Z udzia³em zespo³ów: „ £azarski 
Kr¹g”, Kabaretu Seniorów„Wiosenne Krokusiki, 
„Œwierszczykowe nutki” z Przedszkola. nr 32, 
Chóru „Promieñ” oraz prezentacja widowisk: 
„Papkin ekolog / Sz. Podst. nr 26/, „Do 
graj¹cej szafy grosik wrzuæ”/SP. nr 69/, „Poezja” 
/SP. nr 9/ 

Godz.19.00 Klub Osiedlowy „Kr¹g” ul. Dmowskiego 37
Posiedzenie Kapitu³y Tytu³u „Cz³owiek Roku 
Osiedla £azarz 2005”

Godz.10.00 Biblioteka im. Raczyñskich Filia nr 22 
ul.Dmowskiego37 Spotkanie autorskie z 
Rados³awem Fiedlerem

Godz.10.00 Gimnazjum nr 51 ul. K.Potockiej 38
Turniej pi³ki no¿nej dla szkó³ podstawowych z 

£azarza i Je¿yc o Puchar Przewodnicz¹cych Rad Osiedli : 
Je¿yc i  Œw.£azarza
Godz.10.00-14.00

Organizator: Zespó³ Szkó³ Gimnazjalno-Licealnych 33 
oraz Uczniowski Klub Sportowy ARENA g 33 
Poznañ - turniej unihokeja, konkurs rzutów 
karnych, slalom, gra w unigolfa

Godz. 16.00 Biblioteka im. Raczyñskich ul. Lodowa 4
Spotkanie autorskie z Jackiem Ha³asikiem „O 
gwarze poznañskich”

Godz.17.00 Klub Osiedlowy „Kr¹g” ul. Dmowskiego 37

Godz.13.00 Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr VIII ul. G³ogowska 92
Fina³ Turnieju pi³ki siatkowej dziewcz¹t dla szkó³ 
gimnazjalnych i liceów z £azarza

Godz.16.00
Wycieczka po Radio Merkury oprowadza red.Jacek 
Ha³asik /wejœciówki do odbioru w Klubie Kr¹g/

MSZA ŒW. W INTENCJI 
MIESZKAÑCÓW £AZARZA

Koncert Orkiestry 
Reprezentacyjnej Kolejarzy Miasta Poznania
 im. K. Kurpiñskiego 

06.06

Przegl¹d Amatorskich Zespo³ów Artystycznych

07.06
Radio Merkury ul. Berwiñskiego 5

Przegl¹d Amatorskich Zespo³ów Artystycznych

08.06

Hala „Arena” FESTYN UNIHOKEJA DLA 
SZKÓ£ GIMNAZJALNYCH

XV Otwarty Konkurs Piosenki „Ka¿demu wolno... 
œpiewaæ”

09.06

Radio Merkury ul. Berwiñskiego 5

 

 

KONCERT „£AZARZ SIÊ BAWI” 

 
„KRAG-2005”

 
„KR¥G-2005”

Godz.16.00-19.00 Stowarzyszenie Lokalne Salezjañskiej Organizacji 
Sportowej DON BOSCO Kolejowa 52
Turniej tenisa sto³owego

Godz.17.00 Klub Osiedlowy „Kr¹g” ul. Dmowskiego 37 
, wybory Miss i Mistera Seniora 

„£azarz-2005”

Godz.10.00-13.00 Przedszkole nr 44 ul. Dmowskiego 17
„Olimpiada sportowa”  dla dzieci i doros³ych

Godz.11.00 II Liceum Ogólnokszta³c¹ce ul. Matejki 8/10
Konkurs gwary poznañskiej

Godz.15.00-18.00 Szko³a Podstawowa nr 77 ul. Dmowskiego 50
-„Dbajmy o nasze zdrowie”- konkursy, 

zabawy, kiermasz
Godz.17.00 Klub Osiedlowy „Kr¹g” ul. Dmowskiego 37

Z cyklu  
Spotkanie z autorami prac prezentowanych na 
wystawie 

Godz.17.00 MDK nr 3 ul. Jarochowskiego 1
Uroczystoœæ zakoñczenia konkursu plastycznego 

Godz.10.00-13.00 Szko³a Podstawowa nr 26 ul Berwiñskiego 2/4

- konkursy zrêcznoœciowe, gwarowe 
i wiedzy o £azarzu, wystêpy artystyczne, pokaz 
wozu stra¿ackiego i karetki pogotowia

Godz.14.00-21.00
Zamkniêty dla ruchu ko³owego odcinek 
ul. Dmowskiego /przed Klubem „Kr¹g”/ W 
programie: 

 wystêpy zespo³ów: 
Tropical, £aniki, Cepelia, Amadeusz oraz 
s³uchaczy Studium Piosenkarskiego Zespo³u Szkó³ 
Muzycznych, widowisk „Tabor cygañski” o w 
wykonaniu uczniów ze SP. nr 69, pokaz walk 
karate, wielobój dla dzieci, turnieje sportowe, 
pokazy akrobatyczne i pokaz judo w wykonaniu 
uczniów ze SP. nr 69, konkursy, wybory Ma³ej 
Miss £azarza, spektakl„¯yj z przyrod¹ w zgodzie” 
w wykonaniu dzieci /Przedszkole nr 51/,zespó³ 
muzyczny. Inne atrakcje: 

, Powietrzny Zamek, pokaz wozu 
stra¿ackiego, strzelnica, 

, kiermasz handlowy pomiar 
ciœnienia i poziomu cukru, bezp³atne porady 
logopedyczne /Poradnia Pedagogiczno-
Psychologiczna nr 1/.

Godz. 16.00-19.00 Muszla Koncertowa w Parku Wilsona

 W programie: Koncert 
 oraz 

wystêpy: Zespo³u Tañca Przedszkolaka „Fiki 
Miki”, Zespo³u Tañca Wspó³czesnego „Agat”, 
s

Godz. 17.00

Przyznanie Tytu³u 
, Nagrody im. Stanis³awa 

Strugarka. 
Wrêczenie nagród  oraz 

plakietek, dyplomów, /wstêp za 
zaproszeniami/

01.06.-13.06. Klub Osiedlowy „Kr¹g” ul. Dmowskiego 37
Wystawa plastyczna cz³onków 
Poznañskiego Stowarzyszenia Pracy Twórczej

01.06.-13.06 II Liceum Ogólnokszta³c¹ce ul. Matejki 8/10 

„Zielony bal”

10.06

FESTYN

„Spotkania w galerii „Kr¹g”.

„Pocz¹tki miasta. Poznañ prawobrze¿ny”

„NASZ £AZARZ”

11.06

FESTYN RODZINNY „JESTEŒMY 105 LAT W 
POZNANIU” 

Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej 
Kolejarzy Miasta Poznania,

prezentacje ³azarskich 
szkó³

prezentacja
szybowca i motolotni

12.06

Orkiestry Reprezentacyjnej 
Miasta Poznania  Orkiestry Dêtej MPK

Zespo³u Pieœni i Tañca „Cepelia”.

13.06

„CZ£OWIEK ROKU OSIEDLA 
£AZARZ 2005”

„Przyjaciel £azarza”

WYSTAWY

„Pocz¹tki miasta. Poznañ prawobrze¿ny”

 

FESTYN £AZARSKI

KONCERT „£AZARZ SIÊ BAWI”

UROCZYSTE ZAKOÑCZENIE XVI DNI 
£AZARZA

AZARSKIE6



Wystawa okolicznoœciowa  
01.06.-13.06 II Liceum Ogólnokszta³c¹ce ul. Matejki 8/10

-prace 
plastyczne- kamienice secesyjne, mniej znane 
zak¹tki £azarza

06.06.-13.06.
Godz. 9.00-14.00 Przedszkole nr 89 ul. Kasprzaka 46

08.06.-11.06.
Godz. 8.00-18.00 Szko³a Podstawowa nr 26 ul Berwiñskiego2/4

Godz. 8.00-13.00 Gimnazjum nr 53 ul. Winklera 9/11
Turniej pi³ki rêcznej i siatkowej o Puchar 
Dyrektora Gimnazjum

Godz.10.00 Boisko osiedlowe przy ul. Dmowskiego 5/7
Organizator: Szko³a Podstawowa nr 9 

Godz.16.00 Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr VIII ul. G³ogowska 92
Fina³ Turnieju Pi³ki Siatkowej Ch³opców dla szkó³ 
gimnazjalnych i liceów z £azarza

Godz. 9.00-13.00 Szko³a Podstawowa nr 90

- zawody sportowe, pokazy tañca, pchli targ
Godz. 17.00 Gimnazjum nr 51 ul. K.Potockiej

Godz. 15.00-18.00 Stowarzyszenie Lokalne Salezjañskiej Organizacji 

„Historia £azarza”

„Piêkno £azarza w naszych oczach” 

Wystawa prac plastycznych przedszkolaków o 
£azarzu

Wystawa poœwiêcona £azarzowi

IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE

01.06.

02.06

£azarski 
Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Rady Osiedla Œw. 
£azarza 

02.06

03.06

FESTYN „ £AZARSKI DZIEÑ SPORTU”

Turniej „Vip-ów” o Puchar £azarza /pi³ka no¿na/
06.06

Wystawa okolicznoœciowa 

FESTYN
„¯yj zdrowo i kolorowo”

w sobotê dnia 4 czerwca br. w godz. 
9.00  13.00

Serdecznie zapraszamy rodziców i 
dzieci do wspólnej zabawy na festynie 

w Szkole podstawowej nr 69 im. 
Jarogniewa Drwêskiego przy ul. 

Jarochowskiego 62

pokaz akrobatów,
wystêpy zespo³ów tanecznych,

popis stra¿y po¿arnej,
konkurencje sportowe,

przeja¿d¿ki konne oraz wiele ró¿nych 
atrakcji

Organizatorzy festynu
nauczyciele i dzieci

W programie:

(dokoñczenie ze str. 1)

TO ZROBILIŒMY...

AZARSKIE 7

Sportowej 
Turniej koszykówki Szkó³ Podstawowych

Godz. 10.00 Gimnazjum nr 51 ul. K.Potockiej
Turniej Pi³ki No¿nej dla szkó³ podstawowych z 
£azarza i Je¿yc o Puchar Przewodnicz¹cych Rad 
Osiedli: Je¿yc i Œw. £azarza

Godz. 10.00-14.00 Hala „Arena”

Organizator: Zespó³ Szkó³ Gimnazjalno - 
Licealnych 33 oraz Uczniowski Klub Sportowy 
ARENA g 33 Poznañ

Godz.16.00-19.00 Stowarzyszenie Salezjañskiej Organizacji 
Sportowej DON BOSCO Turniej tenisa sto³owego

Godz.14.00
W czêœci sportowej min.:, turnieje sportowe, 

pokazy akrobatyczne i pokaz judo w wykonaniu uczniów 
ze Szko³y Podstawowej nr 69, pokaz walk karate w 

wykonaniu KKT „Ronin”

Wydzial Kultury i Sztuki UM Poznania, 
Remondis Sanitech, Spóldzielnia Mieszkaniowa „Grunwald
Grota Solna „Galos”, Restauracja „Pan Tadeusz”,
Internet Cable Provider sp. z o.o. ,Telewizja WTK ,
Piotr i Pawel, Palmiarnia Poznanska
Telewizja Kablowa Poznan, PKO BP,Filmotechnika, Unika, Metrona, 
PUT Koma S.A., Winter, Help!,
Apteka Sw. Lazarza,  Apteka Rosa, Inter Polska, 
KUBALA Pieczatki-Poligrafia, Alexa Fashion,
Miedzynarodowe Targi Poznanski, Scan Holiday, 
Pizzernia „La Lulciola”, „Pierogarnia”, Studio Pielegnacji „Escape”.

DON BOSCO Kolejowa 52

08.06

08.06

FESTYN UNIHOKEJA DLA SZKÓ£ 
GIMNAZJALNYCH

09.06

11.06
FESTYN £AZARSKI ulica Dmowskiego

SPONSORZY XVI DNI £AZARZA

finanse Rady wynios³y 958.052,-z³ za 
które wykonaliœmy remonty chodników 
przy ulicach Dru¿backiej, Limanowskiego 
i Stablewskiego na odcinku od Lodowej 
do Kasprzaka, których koszt wyniós³ 
723.461.06,- z³.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym, 
by³ remont boiska sportowego przy 
Gimnazjum nr 51na kwotê 90.000,- z³ z 
czego 70.000,- uda³o siê pozyskaæ ze 
œrodków Wydzia³u Oœwiaty Urzêdu 
Miasta. Po kilku latach starañ uda³o siê, 
przy wspó³pracy z Zarz¹dem Zieleni 
Miejskiej, za-gospodarowaæ pierwszy 
fragment tzw. lejeka ³azarskiego, na który 
wydatkowano kwotê 33.288,- z³. 

Kolejnym sukcesem Rady by³o 
pozyskanie z tzw. grantów, czyli œrodków 
finansowych miasta, na wspieranie 
inicjatyw lokalnych, kwoty 140.000,- z³ na 
budowê boiska ze sztuczn¹ nawierzchni¹ 
przy Szkole Podstawowej Sportowej nr 69 
przy ul. Jarochowskiego. Zadanie to 
bêdzie realizowane w tym roku, dziêki 
czemu powstanie kolejny obiekt sportowy 
wysokiej klasy na osiedlu. Oprócz dzia³añ 
inwestycyjnych, w roku ubieg³ym, 

rea l izowal i œmy przeds iêwziêc ia  o  
charakterze kulturalnym, takie jak 
wspó³organizacja XV Dni £azarza, 
ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej prof. 
Henryka Zygalskiego, koncert Orkiestry 
Reprezentacyjnej Kolejarzy z okazji Œwiêta 
Niepodleg³oœci, konkursy dla dzieci i 
m³odzie¿y.

Nie brakowa³o turniejów sportowych 
organizowanych we wspó³pracy z 
³azarskimi szko³ami w tak popularnych 
dyscyplinach jak pi³ka no¿na czy koszy-
kówka. Byliœmy równie¿ gospodarzem III 
tu r n i e ju  p i ³k i  no¿ne j  o  pucha r  
Grunwaldzkich Rad Osiedli, w którym 
udzia³ wziê³y reprezentacje 18 szkó³ 
p o d s t a w o w y c h  i  8  g i m n a z j ó w.  
Wspieraliœmy dalszy rozwój systemu 
monitoringu na Grunwaldzie oraz 
organizowaliœmy pogadanki na temat 
bezpieczeñstwa dla dzieci i m³odzie¿y we 
wspó³pracy z Komisariatem Policji 
Poznañ-Grunwald. Czêœæ funduszy 
przeznaczyliœmy na zakup drzew i krzewów 
oraz utrzymanie czystoœci na boisku przy ul. 
Dmowskiego. Rada Osiedla, jednog³oœnie 
udzieli³a absolutorium Zarz¹dowi z 
wykonania bud¿etu za 2004 rok.. Warto w 
tym miejscu przypomnieæ, ¿e by³ to 
najlepszy rok dzia³añ naszej Rady w jej 8-
letniej historii, tym bardziej, ¿e nowa Rada 

ukonstytuowa³a siê po wyborach w maju 
ubr. Mamy nadziejê, ¿e tak¿e ten rok 
bêdzie obfitowa³ w wiele dzia³añ i 
inicjatyw s³u¿¹cych naszej lokalnej 
spo³ecznoœci.

    Wojciech Woœkowiak  
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      Rada Osiedla œw. £azarza w Poznaniu zaprasza na 
spotkanie z mieszkañcami Osiedla, które odbêdzie siê 17 
czerwca br. o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 26 
przy ul. Berwiñskiego 2/3. 

ZAPROSZENIE

Lista miejsc,
w których mo¿na otrzymaæ

Dwumiesiêcznik
“Wieœci £azarskie”

� Sklep spo¿ywczy “Ekoland” ul. 
Bogus³awskiego 18
� Delikatesy “K.K” ul. Morawskiego 1
� Sklep ogólnospo¿ywczy “18 08” ul. 
Chociszewskiego 17
� ”Apteka 24” ul. Hetmañska 26
� Sklep spo¿ywczo-monopolowy “Równoœæ” 
ul. Hetmañska 10
� Mini Delikatesy “Wojtek” ul. Kolejowa 37
� Sklep Spo¿ywczy s.c. ul. £ukasiewicza 
34/38
� Sklep spo¿ywczy “Smak” Rynek £azarski 1
� Delikatesy “Karolina” ul. Niegolewskich 15
� Sklep spo¿ywczo-monopolowy ul. 
G³ogowska 18
� Sklep spo¿ywczy ul. G¹siorowskich 9
� Sklep Drobiarski “Karalus” ul. G³ogowska 
106
� ”Piotr i Pawe³” ul. G³ogowska 91
� Cukiernia “Mazurek” ul. Lodowa
� Sklep “Maks” ul. Palacza 15
� Ponadto we wszystkich sieciach 
handlowych “Lewiatan” znajduj¹cych siê na 
terenie Osiedla œw. £azarza 

Zastrzegamy równie¿,
¿e dwumiesiêcznik “Wieœci £azarskie”

jest bezp³atny
i w zwi¹zku z tym nikt nie mo¿e pobieraæ

z tego tytu³u korzyœci pieniê¿nych.

Adres Redakcji:
ul. J. Matejki 50 pok. 109
60-770 Poznañ
tel. 61/878 49 91
wiescilazarskie@tlen.pl

Redaktor Naczelny:
Tomasz Brojewski
Kontakt: /0/ 508 980 886
redaktorwiesci@tlen.pl

Z-ca Redaktora Naczelnego:
Jacek Simon, Marcin Tomczak

Sekretarz Redakcji:
Katarzyna Brêczewska

Kolegium redakcyjne:
Rados³aw Herra, Micha³ Hy¿orek, Adam 
Karczmarek, Maria £azarz, Jaros³aw Nowak, 
Miros³aw Skrzypczak, Barbara S³owiñska, Krzysztof  
Œwiêch, Tadeusz Wawrzyniak, Wojciech Woœkowiak

Projekt i opracowanie:

Rada Osiedka œw. £azarza
informuje, i¿ Biuro Rady

jest czynne w ka¿dy Poniedzia³ek
w godz. 8.00 - 12.00,

i w ka¿dy czwartek w godz. 10.00 - 14.00.
w Delegaturze Grunwald
Urzêdu Miasta Poznania

przy ul. Matejki 50 pok. 109
Podajemy równie¿ numer telefonu

do Siedziby Rady Osiedla: 61/878-49-91
oraz adres poczty elektronicznej:

sw__lazarz@um.poznan.pl

Redakcja nie zwraca nie zamówionych materia³ów.
Zastrzega sobie prawo 

do skracania tekstów i adiustacji.

Drukarnia BETMOR
ul. Robocza 4
tel. 633 20 78
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