
Już po raz szósty, w dniu 26 grudnia, w przed-
dzień 87. rocznicy wybuchu Powstania Wiel-

kopolskiego odbyły się uroczystości, upamiętnia-
jące to ważne wydarzenie w dziejach Polski, na 
Łazarzu. 

Rozpoczęły się one o godz. 14.45 złożeniem kwia-
tów i zapaleniem zniczy pod tablicami dowódców      
i żołnierzy powstańczego zrywu, które znajdują się 
w grocie przy kościele Matki Boskiej Bolesnej.                   

W listopadowym wydaniu Wieści poinfor-
mowaliśmy naszych Czytelników o re-

moncie ulicy Głogowskiej. W dniu 13 listopada 
ekipy z firm Dyba i Kaszkowiak rozpoczęły re-
monty chodników przy ulicach Stablewskiego od 
Kasprzaka do Jarochowskiego, Potworowskiego 
od Głogowskiej do Jarochowskiego i Granicznej 
od Łukaszewicza do Kolejowej. 

Były to tegoroczne działania inwestycyjne zapla-
nowane przez Radę Osiedla św. Łazarza. W planie 
finansowo – rzeczowym na realizację tych zadań
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AZARSKIE2

Rada przeznaczyła środki finan-
sowe w wysokości 100.000,- zł. 
Na wymienionych ulicach trwały 
intensywne prace, zdejmowana 
była poprzednia nawierzchnia,  
położona została nowa kostka 
chodnikowa. Jeśli chodzi o ulicę 
Stablewskiego, było to dokończe-
nie inwestycji, która rozpoczęta 
została w roku ubiegłym. 

W dniu 27 grudnia dokonano 
odbioru technicznego wymienio-
nych prac. Odbyło się to z udzia-
łem wykonawców, przedstawicieli 
ZDM i Rady Osiedla. Całkowity 
koszt inwestycji na wymienionych 
ulicach wyniósł w tym roku 

685.000,- zł. Dodatkowe 30.000,- 
zł ZDM przeznaczył na remont 
chodnika na ul. Bogusławskiego 
od Stablewskiego do Morawskie-
go przy przychodni lekarskiej.

Wszystkie zadania zrealizo-
wane na Osiedlu w 2005 roku po 
raz drugi już zamknęły się kwotą         
1 000 000 złotych!!!     

Remonty na Łazarzu
(dokończenie ze str. 1)

Ul. Potworowskiego.

Ul. Graniczna. Ul. Stablewskiego.

Ul. Graniczna. Ul. Potworowskiego.

Ul. Stablewskiego. Ul. Stablewskiego.



W uroczystości udział wzięli 
i kwiaty złożyli: senator Przemysław 
Alexandrowicz, poseł Małgorzata 
Stryjska, Rada Osiedla św. Łazarza 
którą reprezentowali – Wojciech 
Wośkowiak przewodniczący, Bar-
bara Słowińska wiceprzewodni-
cząca, Tadeusz Wawrzyniak prze-
wodniczący zarządu, Jacek Pucher 
i Krzysztof Święch członkowie za-
rządu i Rada Osiedla Wilda, którą 
reprezentował jej przewodniczący 
Adam Babicz. Wiązanki złożone 

zostały także w imieniu posła do 
Europarlamentu Marcina Libickie-
go oraz posłów Jana Filipa Libickie-
go i Jacka Tomczaka a także Rady 
Parafialnej. Części modlitewnej, na

zakończenie 
której odśpie-
wano „Boże 
coś Polskę”, 
przewodniczył 
proboszcz pa-
rafii ks. kano-
nik Eugeniusz 
Ant kow i a k .                      
O godzinie 
15.00 w koście-
le odprawiona 
została Msza 

św. w intencji 
uczestników 
p ow st an i a . 
Uroczystości 
rocznicowe 
rozp o czę ły 
się już w dniu 
21 grudnia, 
apelem pod 
pomnikiem 
poległych po-
wstańców na 

cmentarzu górczyńskim z udziałem 
młodzieży szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i średnich Grunwaldu.           

Powstanie Wielkopolskie

Poniżej zamieszcza-
my zdjęcia z miejsc, w 
których składano so-
bie najlepsze życzenia, 
które przez cały rok 
poprzez swoją działal-
ność otwierają swoje 
podwoje dla mieszkań-
ców Łazarza i zaprasza-
ją do współpracy.  

Spotkania opłatkowe

(dokończenie ze str. 1)

AZARSKIE 3

Opłatek Rady Osiedla w SP 26.
Opłatek Rady Osiedla.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbyło się wiele 
spotkań opłatkowych na terenie naszego osiedla. 

Jak podkreślają ich organizatorzy i uczestnicy cechowały 
je serdeczność, życzliwość i  ciepła rodzinna atmosfera.



Godna postawa

AZARSKIE4

Idąc ulicą spotkali policyjny pa-
trol, któremu natychmiast oddali 
znalezioną torebkę. Poinformowali 
także o okolicznościach w jakich 
ją odnaleźli. Funkcjonariusze byli 
mile zaskoczeni tak obywatelską 

postawą i uczciwością młodych 
ludzi. Postanowili ich wyróżnić             
i podziękować publicznie. Miało 
to miejsce w obecności kolegów 
i koleżanek w szkole. Podczas tej 
miłej uroczystości chłopcy otrzy-

mali prezenty m.in. piłki nożne                    
i dyplomy. 

Zachowanie i postawa chłop-
ców została także zauważona przez 
prezydenta miasta Poznania Ry-

Spotkanie seniorów z proboszczem parafii Matki Boskiej
Bolesnej.

Wieczór u sióstr.Wieczerza wigilijna dla osób samotnych u Sióstr Francisz-
kanek Rodziny Maryi.

Spotkanie opłatkowe seniorów w Klubie Osiedlowym 
Krąg.

Niedawno na łamach poznańskiej prasy 
ukazały się artykuły o dwóch uczniach         

z klasy III Szkoły Podstawowej nr 26, którzy wy-
kazali się rzadko spotykaną uczciwością. Chłopcy 
Aleksander Błaszyk i Damian Rynkowski znaleźli, 
podczas gry w piłkę, na jednej z łazarskich posesji 
torebkę z pieniędzmi, kartami bankomatowymi      
i dokumentami. Postanowili ją oddać, przekazu-
jąc osobie dorosłej.

(dokończenie na str. 5)



Wiele z nich już od kilku lat re-
gularnie bierze udział w konkursie 
ale pojawiają się także nowe zgłosze-
nia. Uczestnicy konkursu odebrali    
z rąk przewodniczącego Rady Osie-
dla Wojciecha Wośkowiaka nagrody 
rzeczowe, przede wszystkim sprzęt 

ogrodniczy i książkowe ufundowa-
ne przez naszą Radę. Wyróżnienia 
książkowe i podziękowania otrzyma-
ły także, za udział w pracach komisji 
konkursowej S. Pawlicka, M. Łazarz 
i E. Garasz, których fundatorem był 
dyrektor Wydziału Rolnictwa Urzę-

du Miasta Poznania Marek 
Stachowiak. Gościem 
honorowym spotka-
nia był były radny 
naszego osiedla Cze-
sław Makieła, który 
przez osiem lat stał 
na czele komisji kon-
kursowej Zielonego 
Poznania, promując 
go wśród mieszkań-
ców. Po wręczeniu 

nagród, wszyscy uczestnicy rozma-
wiając przy kawie i poczęstunku 
wymieniali się doświadczeniami 
i uwagami w sprawach osiedla i kon-
kursu. Wszystkim laureatom ser-
decznie gratulujemy i dziękujemy 
za ich wkład w upiększanie i zaziele-
nianie naszego osiedla.           

Zielony Poznań

AZARSKIE 5

szarda Grobelnego. Zaprosił on ich 
na spotkanie do swojego gabinetu,  
podczas którego wręczył im upo-
minki, z których największą radość 
sprawiły szaliki i czapeczki poznań-
skiego Lecha. Przy torcie i soku 

o p o w i e d z i e l i 
prezydentowi raz 
jeszcze  o okolicz-
nościach odna-
lezienia torebki. 
Na zakończenie 

wizyty prezydent 
podziękował Ol-
kowi i Damiano-
wi za ich posta-
wę       i życzył im 
wszystkiego naj-
lepszego. W spo-
tkaniu w Urzę-

dzie Miasta obok chłopców udział 
wzięli dyrektor SP 26 Anna Hry-
nyk, wychowawczyni klasy Maria 
Przymusiała i wiceprzewodniczą-
cy komisji oświaty i wychowania 
oraz bezpieczeństwa i porządku 
publicznego Rady Miasta Poznania 
Wojciech Wośkowiak.

Godna postawa
(dokończenie ze str. 4)

W grudniowe popołudnie w  Szkole Podsta-
wowej nr 26 odbyło się podsumowanie XII 

edycji konkursu Zielony Poznań dla mieszkańców 
naszego osiedla. W tym roku komisja konkursowa, 
której przewodniczyła Stanisława Pawlicka wraz           
z Marią Łazarz i Ewą Garasz, wyróżniła 49 osób i in-
stytucji. 



Turniej Tenisa Stołowego

(dokończenie na str. 7)
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Każda szkoła była reprezento-
wana przez 4 osobową drużynę 
składającą się z dwóch chłopców i 

dwóch dziewcząt. Mecze odbywa-
ły się do dwóch wygranych setów i 
wszystkie były emocjonujące a za-

wodnicy wykazywali się dużymi 
umiejętnościami. Zwycięzcą tur-
nieju zostali gospodarze SP 77, a 
kolejne miejsca zajęły drużyny SP 
26, SP 69 i SP 9. 

Uczestnicy zawodów otrzy-
mali puchary i sprzęt sportowy 
do uprawiania tej dyscypliny 
sportu. Zmaganiom zawodników 
przyglądały się Marta Niedziela 

Następnego dnia do rozgrywek 

przystąpili chłopcy, których me-
cze były bardzo emocjonujące 
i zacięte. O zwycięstwie w tur-
nieju zadecydował ostatni mecz, 
w którym spotkały się zespoły 
SP 26 i SP 77. Po bardzo wyrów-
nanym meczu, podczas którego   
zawodnicy wykazali się dużymi 
umiejętnościami SP 77 pokonała 
SP 26 2:1 i zwyciężyła w turnieju 
chłopców. Kolejne miejsca zaję-
li SP 26, SP 69 i SP 9. Uczestni-
cy rozgrywek otrzymali puchary          
i nagrody rzeczowe ufundowane 

przez Radę Osiedla św. Łazarza. 
Podsumowano tak-
że całoroczne roz-
grywki sportowe dla 
uczniów szkół pod-
stawowych, których 
w mijającym roku 
odbyło się siedem. 
Młodzież rywalizo-
wała w następują-
cych dyscyplinach: 
piłka nożna, siat-
kówka, lekkoatle-
tyka, tenis stołowy
i piłka ręczna. 

Pierwsze miejsce uzyskała SP 77 
która w łącznej klasyfikacji zdo-
była najwięcej 
punktów. Drugie 
miejsce przypadło 
SP 26 i SP 69    z 
taką samą ilością 
punktów a trzecie 
SP 9. Wszystkie 
szkoły za udział 
w rozgrywkach 
otrzymały sprzęt 
sportowy, który 
ufundowała Rada 

Osiedla św. Łazarza, którą na pod-
sumowaniu reprezentowali: Woj-
ciech Wośkowiak – przewodni-
czący, Krzysztof Święch – członek 
zarządu i Maria Łazarz – przewod-
nicząca komisji oświaty osiedla. 
Korzystając z okazji składamy po-
dziękowanie wszystkim nauczycie-
lom wychowania fizycznego łazar-
skich szkół za współpracę i pomoc 
w organizacji imprez sportowych 
w mijającym roku.     

Sport na Osiedlu
W dniach 14 – 15 grudnia br. w SP 26 rozegrany został II tur-

niej piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców szkół podsta-
wowych o puchar Rady Osiedla. W turnieju dziewcząt najlepszym 
zespołem, z kompletem zwycięstw, została reprezentacja SP 26 a ko-
lejne miejsca zajęły SP 77 i SP 69.

W ramach poszerzania oferty sportowej dla młodzieży na-
szego osiedla, w tym roku po raz pierwszy, zorganizowane 

zostały dla uczniów szkół podstawowych rozgrywki w tenisie stoło-
wym o puchar Rady Osiedla św. Łazarza. Gospodarzem i współor-
ganizatorem turnieju była SP 77 w osobach nauczycieli wychowania 
fizycznego Renaty Marcinkowskiej i Henryka Hnatyka.



Organizatorzy przygotowa-

li zestaw 30 pytań obejmujących 
najważniejsze wydarzenia hi-
storyczne Polski, Wielkopolski 
i Poznania. Nie zabrakło również 
pytań z zakresu funkcjonowania 
naszego miasta dzisiaj. Większość 
uczestników nie miała problemu z 
udzieleniem prawidłowych odpo-

wiedzi. Po sprawdzeniu wszystkich 
prac komisja 
konkursowa 
ogłosiła wyni-
ki. Tegorocz-
nym zwycięz-
cą konkursu 
historycznego 
został uczeń 
SP 9 Marcin 
Bocian, dru-
gie miejsce 

zajął Mateusz Dybi-
zbański także z SP 9             
a trzecie Anna Ant-
kowiak       z SP 77. 

Zarówno zwy-
cięzcy jak i pozostali 
uczestnicy konkur-
su otrzymali nagro-

dy rzeczowe, ufundowane przez 
Radę Osiedla św. Łazarza wręczo-
ne przez W.Wośkowiaka -  prze-
wodniczącego i Marię Łazarz – 
przewodniczącą komisji oświaty. 
Za pomoc   w organizacji i przy-
gotowaniu konkursu dziękujemy 
Danucie Gątarz nauczycielowi hi-
storii w SP 9.  

Konkurs historyczny

AZARSKIE 7

wizytator Kuratorium Oświaty i 
Alicja Konarska dyrektor SP 77, 
które wraz z W. Wośkowiakiem 
przewodniczącym Rady Osiedla 
wręczały nagrody i gratulowały 
zawodnikom ambicji w tej sporto-
wej rywalizacji.       

Turniej Tenisa Stołowego

W piątek 9 grudnia br. w Szkole Podstawowej nr 9, już po 
raz czwarty, odbył się konkurs wiedzy historycznej dla 

uczniów  łazarskich szkół podstawowych współorganizowany przez 
Radę Osiedla św. Łazarza. Uczestniczyli w nim uczniowie z SP 9, 26, 
69 i 77. 

(dokończenie ze str. 6)



Kolejnym bolesnym wyda-
rzeniem w życiu społeczności 
łazarskiej była śmierć, w kwiet-
niu br. długoletniego probosz-
cza parafii Matki Boskiej Bole-
snej księdza prałata Bolesława 
Exlera. Uroczystości pogrzebo-
we odbyły się 28 kwietnia na 
cmentarzu górczyńskim.

Z inicjatywy Rady Osiedla 

św. Łazarza 13 maja odbył się 
koncert Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Kolejarzy w hołdzie Ja-
nowi Pawłowi II. Poprzedziła 
go Msza św. w intencji zmarłe-
go Ojca św.

Po prawie roku 1 czerwca 
zakończył się remont wieży ko-
ścioła Matki Boskiej Bolesnej. 
Tego dnia hełm wieńczący wie-

żę  po gruntownym remoncie 
powrócił na swoje pierwotne 
miejsce, co wywołało radość 
mieszkańców Łazarza.

Już po raz XVI odbyły się 
Dni Łazarza, impreza stanowią-
ca święto dzielnicy.

Odbyło się szereg imprez 
kulturalnych i sportowych z 
licznym udziałem mieszkań-
ców.

Wymienione wyżej wydarze-
nia pragniemy jeszcze raz przy-
bliżyć naszym Czytelnikom w 
formie fotoreportażu. 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 
NA ŁAZARZU W 2005 ROKU

(fotoreportaż)

Kościół Matki Boskiej Bolesnej.

AZARSKIE8

Śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II

Mijający rok zapisze się w naszej pamięci wieloma waż-
nymi wydarzeniami. 

W dniu 2 kwietnia o godzinie 21.37 odszedł od nas Wielki 
Rodak – Ojciec Święty Jan Paweł II.

ul. Dmowskiego.
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Koncert Kolejarzy w hołdzie Jan Pawła II

Kościół Matki Boskiej Bolesnej.

Szkoła Podstawowa nr 77.

Szkoła Podstawowa nr 9. Modlitwa przy grocie za Jana Pawła II.
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Remont wieży kościelnej Matki Boskiej Bolesnej



AZARSKIE 11

Uroczystości pogrzebowe księdza prałata 
Bolesława Exlera



AZARSKIE12

XVI Dni Łazarza

Do grona współorganizato-
rów od ośmiu lat należy organ 
samorządu pomocniczego na-
szej dzielnicy - Rada Osiedla Św. 
Łazarza.

W bieżącym roku znacznego 
poparcia udzieliły Łazarskie pla-

cówki oświatowe /szkoły podsta-
wowe, gimnazja, szkoły średnie/, 
kulturalne /Młodzieżowy Dom 
Kultury, Filie Biblioteki Raczyń-
skich /,Palmiarnia Poznańska, 
Radio Merkury, Straż Pożarna, 
Policja Państwowa, Zarząd Dróg 
Miejskich, restauracje „Pan Ta-
deusz”, „La Luciola”, Salezjański 
Ośrodek Młodzieżowy. 

Jak zawsze wydatną pomocą 
służyły organizacje i stowarzy-
szenia działające na terenie Klu-
bu Osiedlowego „Krąg” w tym: 
Ognisko TKKF ”Grunwald”, Po-
znańskie Stowarzyszenie Pracy 
Twórczej, Klub Górski „Grań”, 
Polski Związek Hodowców Go-
łębi Pocztowych, Klub Tury-

styczny „Piechur” 
oraz  drużyny harcer-
skie ze Szczepu Dru-
żyn Harcerskich „Ła-
zarz” współpracujące 
z „Kręgiem”. 

Na szczególne wyróżnienie 

zasługuje udział w Dniach Łaza-
rza: Szkoły Podstawowej nr 26, 
Szkoły Podstawowej nr 9, 69 i 90, 

Gimnazjum nr 51 i 53, Zespołu 
Szkół Muzycznych oraz Liceum 
Ogólnokształcącego nr II i VIII. 
Placówki te przygotowały samo-
dzielnie lub wspólnie z Klubem 
Krąg zróżnicowane programo-
wo bardzo atrakcyjne imprezy. 

Kapituła Tytułu „Człowie-
ka Roku Osiedla Łazarz” do-
konała wyboru i przyznała to 
zaszczytne wyróżnienie Lidii 
Dudziak – Radnej Miasta Po-
znania.

W latach poprzednich tytuł 
ten przyznano:

2000 Krzysztof Antkowiak
2001 Maria Łazarz
2002 Józef Derda
2003 Janusz Heller
2004 Wojciech Wośkowiak
       Janusz Heller

Dni Łazarza” zorganizowane zostały po raz szes-
nasty z rzędu przez Klub Osiedlowy „Krąg” 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” (inicjatora 
imprezy) oraz Radę i Kierownictwo Osiedla Łazarz 
SM „Grunwald”. 



- Od połowy września dzia-
ła u nas 16 kamer, zamontowa-
nych na terenie szkoły i na te-
renach przyszkolnych – mówi 
Tomasz Pawlak, wicedyrektor 
szkoły – Jak do tej pory system 
świetnie się sprawdza – doda-
je.

Wszystkie nagrania reje-
strowane przez kamerę są ar-
chiwizowane, więc w każdym 
momencie dyrekcja szkoły 
(poza dyrekcją możliwość 
podglądu ma także  kierownik 
administracyjny oraz woź-
ny) może nawet zobaczyć na 

specjalnym monitorze, kto 
wysypał chrupki na koryta-
rzu albo rzucił papierek. Ale 
system jest przede wszystkim 
przydatny w przypadku aktów 
wandalizmu.

- Wykryliśmy już osobę, 
która popisała ścianę wul-
garyzmami. Złapaliśmy też 
„pomysłowego” sprawcę po-
rozrzucanych na korytarzu 
karteczek  z wulgarną treścią. 
– mówi Zofia Skibniewska, 
wicedyrektorka szkoły.

Skąd pomysł na kamery w 
szkole? Taki zamiar istniał już 

od dawna, ale to  właśnie dzię-
ki Radzie Osiedla św. Łazarza  
marzenia szkoły się spełniły. 
To Rada pokryła prawie po-
łowę kosztów całego monito-
ringu. Urząd Miasta, główny 
sponsor całego przedsięwzię-
cia, dał za mało pieniędzy          
i stąd pomoc rady była kołem 
ratunkowym dla szkoły. 

- W przyszłości planujemy 
rozbudowę sieci kamer i udo-
skonalenie całego monitorin-
gu, oczywiście, jeśli znajdą się 
na to pieniądze – uśmiecha się 
wicedyrektor Pawlak. 

Trudno zmierzyć czy spadła 
w szkole ilość chuligańskich 
incydentów. Gimnazjum nie 
prowadzi żadnych statystyk 
na ten temat. Jedno jest pewne 
– uczniowie nie mogą już czuć 
się tak bezkarni. Muszą wie-
dzieć, ze Wielkie Oko kamery 
obserwuje ich non-stop.
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W dniu 28 listopada 2005 
r. odbył się II Turniej Warca-
bowy pod hasłem „Seniorzy 
dzieciom – dzieci seniorom”. 
Został on przygotowany przez 
p. Barbarę Ślósarek, opiekun-
ki Samorządu Uczniowskiego 
i Radę Osiedla Św. Łazarza. 

W rozgrywkach brali udział 
seniorzy z grunwaldzkich do-
mów opieki i uczniowie SP 
9.Zwycięzcą został p. Ryszard 
Cukiert z Domu Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Bukowskiej, 
drugie miejsce zajął Filip Ku-
czewski z kl. VI.

AKCJA „CAŁA POL-
SKA CZYTA DZIE-

CIOM”
W grudniu 2005 r. już po raz 

trzeci  w Szkole Podstawowej 
nr 9 odbyło się spotkanie w ra-
mach akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”. Zaproszeni goście, 
Katarzyna Sklepik z „Gazety 
Poznańskiej”, Anna Sochacka 
z Radia Merkury, Monika Sta-
churska z PTV i przewodniczą-
cy Rady Osiedla Św. Łazarza 
Wojciech Wośkowiak, czytali 
uczniom baśnie H. Ch. An-
dersena i braci Grimm. Dzieci 
miały również okazję poznać 
arkany pracy dziennikarskiej, 
zainteresowania i ulubione lek-
tury z dzieciństwa zaproszo-
nych gości.

Z życia SP 9

Gimnazjum numer 51 na Łazarzu. Rzucający się w oczy 
budynek na skrzyżowaniu Klaudyny Potockiej i Ro-

mana Dmowskiego. Duża szkoła, dużo uczniów, dużo różnych 
incydentów - czasami też, niestety, chuligańskich. Ale szkoła 
znalazła już sposób na najbardziej niesfornych uczniów.

W dniu 27 października  odbyło się spotkanie pensjo-
nariuszy grunwaldzkich domów opieki społecznej z 

przedstawicielami Rady Osiedla Św. Łazarza oraz uczniami. 
Dzieci zaprezentowały program artystyczny, który przygoto-
wały pod kierunkiem p. Alicji Potockiej-Szewczyk. Gospoda-
rze spotkania wraz z gośćmi przy herbacie opowiadali o swoich 
zajęciach i osiąganych sukcesach. Planowali również kolejne 
wspólne spotkania.

TURNIEJ WARCABOWY

Wielkie oko patrzy
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Wyremontowane zostały 
kolejne chodniki, dzięki środ-
kom grantowym przy Szkole 
Podstawowej Sportowej nr 69 
i Gimnazjum nr 53 wyremon-
towano i położono sztuczną 
nawierzchnię na boisku. Jest 
to kolejny obiekt sportowy o 
tak wysokim standardzie na 
Łazarzu. Nową nawierzch-
nię, także ze sztucznej trawy, 
położono również na boisku 
przy Zespole Szkół Gimna-
zjalno – Licealnych nr 33 
przy ul. Jarochowskiego. Ta 
inwestycja w całości pokryta 
została ze środków Wydziału 
Oświaty. Obie modernizacje 
były bardzo oczekiwane przez 
uczniów tych szkół. W tym 
miejscu dziękujemy Wydzia-
łowi Oświaty Urzędu Miasta 
Poznania za możliwość i dba-
łość, o rozwój bazy sportowej 
na naszym osiedlu. 

W mijającym roku dzięki 
współpracy z Zarządem Zie-
leni Miejskiej uporządkowa-
ny został placyk przy ul. Ma-
łeckiego i Łukaszewicza oraz 
w wielu miejscach pojawiły 
się nowe drzewa. Część środ-
ków finansowych przezna-
czyliśmy na stałą pielęgnację 
i podlewanie zieleni na lejku 
łazarskim. Druga jego część 
zostanie uporządkowana                            
i zagospodarowana przez 
spółkę „Targowiska” w przy-
szłym roku. 

Wspieraliśmy także rozwój 
monitoringu na Grunwal-
dzie, dzięki czemu zainstalo-
wane zostały w naszej dziel-
nicy, kolejne dwie kamery. 
Dodatkowo przekazaliśmy 
środki finansowe na monito-
ring wizyjny w Gimnazjum 
nr 51. Także pozostałe szko-
ły otrzymały środki finanso-
we na zakup sprzętu lub mo-
dernizację sal lekcyjnych. To 
były najważniejsze działania 
o charakterze inwestycyjnym, 
na które Rada Osiedla prze-
znaczyła środki finansowe w 
wysokości  200.000,- zł. 

Pozostałą kwotę 45.000,-zł 
przeznaczyliśmy na impre-
zy kulturalne i sportowe. Do 
najważniejszych zadań, w tym 
obszarze działania, zaliczyć 
możemy: współorganizację 
XVI Dni Łazarza, koncerty 
w ramach Łazarskiej Jesieni 
Muzycznej, występ Orkiestry 
Reprezentacyjnej Kolejarzy „ 
W hołdzie Janowi Pawłowi II” 
oraz konkursy dla młodzieży. 
Jeśli chodzi o sport, tu naj-
więcej turniejów odbywało 
się przy współpracy z placów-
kami oświatowymi i co waż-
ne, z roku na rok ilość organi-
zowanych imprez sportowych 
się powiększa. Przyjęty przez 
Radę, w lipcu br. , budżet na 
2006r. zakłada dalszą konty-
nuację działań inwestycyj-
nych i spotkań integrujących 

społeczność lokalną. 
Dziękujemy wszystkim za 

współpracę w mijającym roku 
i słowa życzliwości kierowane 
pod naszym adresem. Mamy 
nadzieję, że nasze działa-
nia, służyć będą rozwojowi                  
i upiększaniu Łazarza.                        

   Wojciech Wośkowiak 
             Przewodniczący Rady 
                        Os. św. Łazarza 

Podsumowanie działalności Rady Osiedla

Koniec roku sprzyja podsumowaniu działalności na-
szej Rady Osiedla w 2005r. Mijający rok możemy, 

po raz kolejny, zaliczyć do udanych, przede wszystkim jeśli 
chodzi o działania inwestycyjne. 

PRZEPRASZAMY
– REDAKCJA

Jak  do każdej Redakcji, 
również i do naszej zakradł 
się błąd i chochlik drukar-
ski. W ostatnim numerze 
„Wieści” pojawił się zna-
czący błąd w nazwie ulicy 
Łukaszewicza, który zepsuł 
nam całe wydanie.

W zaistniałej sytuacji 
pragniemy naszych Czy-
telników serdecznie prze-
prosić i postaramy się, aby 
podobne błędy już się nie 
powtarzały.

***

W poprzednim numerze 
Wieści ukazał się artykuł 
pt.  „Biblioteka zaprasza”. 

W wyniku naszego błę-
du nie podaliśmy adresu 
placówki.

Chodzi oczywiście o fi-
lie Biblioteki Raczyńskich 
przy ul. Arciszewskiego.

Za powstałe przeocze-
nie serdecznie Czytelni-
ków przepraszamy. 
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Celem jego jest przede 
wszystkim likwidacja emisji 
zanieczyszczeń (tzw. niskiej 
emisji) z lokalnych kotłow-

ni (węglowych, koksowych) 
oraz pieców kaflowych. Takie 
rozwiązanie poprawi komfort 
cieplny pomieszczeń, a jed-
nocześnie umożliwi podwyż-
szenie standardu budynków. 
Stosowane przez Dalkię węzły 
cieplne nie powodują żadnej 
emisji związków szkodliwych 
do atmosfery, w miejscu ich 
zlokalizowania.

Pierwszym etapem progra-
mu Dalkii  były badania mar-
ketingowe, które dzięki życz-
liwej współpracy właścicieli, 
administratorów i mieszkań-
ców budynków umożliwiły 
ocenę potencjału cieplnego 
obszaru Łazarz. Na podsta-
wie tych badań, uwzględnia-

jąc liczne zainteresowania 
właścicieli obiektów, Zarząd 
spółki Dalkia Poznań podjął 
decyzję o budowie miejskiej 

sieci cieplnej na terenie dziel-
nicy Łazarz jeszcze w 2005 
roku.

Efektem tej decyzji jest 

ułożona już sieć wzdłuż uli-
cy Głogowskiej. W tej chwili 
dobiegają końca prace na uli-
cy Strusia. Do końca grudnia 
- jeśli pozwolą warunki pogo-
dowe, a najpóźniej do końca 
stycznia 2006 roku, wykonana 
zostanie sieć cieplna wzdłuż 
ulicy Ułańskiej, Siemiradz-
kiego, Wyspiańskiego, Ma-
tejki, Kasprzaka, Małeckiego 
i Łukaszewicza, co spowoduje 
przejściowe utrudnienia ko-
munikacyjne. Oprócz budowy 
ciepłociągu zostaną  wykona-
ne przyłącza do budynków 
właścicieli, z którymi została 
podpisana umowa przyłącze-
niowa z Dalkią. Realizacja 
sieci cieplnej oraz przyłączy 
do budynków w pozostałych 
ulicach zaplanowano na rok 
2006.

Warto rozważyć możliwość 
korzystania z sieci miejskiej. 
Informujemy, iż nadal istnie-

je możliwość zgłaszania zain-
teresowania u przedstawicieli 
Dalkii.

Ciepło z miejskiej sieci
Dalkia Poznań S.A. na terenie miasta sukcesywnie roz-

budowuje miejską sieć cieplną . W ramach kontynu-
acji tej działalności został uruchomiony program pod nazwą 
„Łazarz”. 



PODZIĘKOWANIE
Redakcja Wieści Łazarskich składa 
serdeczne podziękowanie za okaza-
ną w minionym roku pomoc i życz-
liwość przy redagowaniu naszego 
biuletynu Joannie Roszak i Jerzemu 
Molińskiemu.


