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Biuletyn Informacyjny Rady Osiedla Św. Łazarza

INAUGURACYJNA SESJA  RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZA

Podczas inauguracji Rady Osiedla Świętego Łazarza 
wybrano nowego przewodniczącego, którym została 

Ewa Garasz.
W dniu 25.04.2008 r. w sali 114 Szkoły Podstawowej nr 26 

przy ul.Berwińskiego 2/4  odbyła się Sesja Inauguracyjna  Rady 
Osiedla Św. Łazarza - pracę swoją rozpoczęli reprezentanci  
mieszkańców osiedla którzy wyłonieni zostali w wyborach w 
dniu 30 marca 2008 .

Sesja była poświęcona sprawom organizacyjnym bez któ-
rych nie byłoby możliwe kontynuowanie działalności. Oprócz 
21 nowo wybranych radnych uczestniczyli w niej również 
Grzegorz Ganowicz - Przewodniczący Rady Miasta Poznania, 
Elżbieta Pilarczyk-Motak kierownik oddziału Grunwald w 
Urzędzie Miasta jak i Dyrektorzy szkół łazarskich.

Po przedstawieniu porządku obrad i odczytaniu uchwały w 
sprawie ważności wyborów do Rady Osiedla oraz rozwiązaniu 
Osiedlowej Komisji Wyborczej każdy nowo wybrany radny 
złożył uroczyste ślubowanie niezbędne do podjęcia prac.

Kolejnym punktem obrad było wyłonienie spośród „no-
wych radnych” Przewodniczącego Rady Osiedla IV kadencji. 
Z sali zgłoszono kandydaturę: radnej Ewy Garasz, która zosta-
ła wybrana decyzją 12 głosów (kontrkandydatem był Tomasz 
Brojewski, który otrzymał 7 głosów). Od tego momentu prze-
wodnictwo obrad objęła Przewodnicząca.

Radni mieli czas na wolne głosy oraz wnioski, na zakoń-

czenie obrad sesji inauguracyjnej Przewodnicząca wyznaczyła 
terminu kolejnej Sesji - zwyczajnej, aby jak najszybciej podjąć 
konkretne prace na rzecz osiedla.

M.Mac.

30 marca 2008 roku o godz. 20:00 zamknięto lokale wy-
borcze. Smutne to, że mimo zaangażowania wielu ludzi 

tak niska była frekwencja. Pisaliśmy w poprzednich numerach 
„Wieści Łazarskich” o skuteczności działań Rady Osiedla. Wy-
bory stały się faktem i mimo niskiej frekwencji powołano nową 
Radę Osiedla IV kadencji. Rada liczy 21 osób. W Radzie obec-
nej kadencji po raz pierwszy przystąpiło do pracy 9 Radnych.

Podczas trzeciej sesji zwyczajnej radni przyjęli, że będą pra-
cować w czterech powołanych Komisjach stałych, tj. Komisja 
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych; Komisja Sportu; Ko-
misja Bezpieczeństwa oraz Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Przestrzennej. Poprzednie lata działania ukazały nam koniecz-
ność podejmowania działań na tych płaszczyznach. Ufamy, że 
poprzez działanie tych Komisji najskuteczniej będziemy mogli 
przyczynić się do rozkwitu naszego Osiedla.

Na bieżąco będziemy informować Państwo o naszych działa-
niach na łamach „Wieści Łazarskich”. Będziemy również wdzięcz-
ni za Państwa wsparcie, wnioski i głosy nadesłane na nasz adres 
mail ( redaktorwiesci@wp.pl) lub na adres naszego biura. 

Przewodnicząca Rady Osiedla Św. Łazarza Ewa Garasz

NOWA RADA PRACUJE
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KOMENTARZ

I PO WYBORACH...

W niedzielę 30 marca br. odbyły się 
wybory do Rady Osiedla Św. Ła-

zarza IV kadencji. Przysłowiowym rzu-
tem na taśmę udało się skompletować 
wymaganych 35 kandydatów na rad-
nych, którzy startowali w VII okręgach 
wyborczych.

Ogólna frekwencja wyniosła 2,62% 
uprawnionych do głosowania i oka-
zała się dużo niższa niż przy wybo-
rach do Rady Osiedla Św. Łazarza w 
2004 roku. Niska frekwencja była nie 
lada zaskoczeniem nie tylko dla rad-
nych pracujących w zeszłej kadencji. 
Łazarz na tle całego miasta wypadł 
niestety najgorzej.  Trudno znalezc 
jednoznaczną odpowiedz na pytanie, 
dlaczego mieszkańcy nie są zaintere-
sowani sprawami Osiedla na którym 
mieszkają? 

Rada Osiedla daje wbrew pozorom 
duże możliwości, co pokazał okres z 
przełomu lat 2004 – 2008. Łazarz oka-
zał się rejonem Poznania na którym 
sporo się działo zarówno pod wzglę-
dem imprez kulturalnych i sportowych 
jak i działań inwestycyjnych. 

Boiska sportowe, remonty chodni-
ków, zieleń, dofi nasowanie placówek 
oświatowych, lejek łazarski, imprezy 
sportowe i kulturalne oraz monitoring 
to najważniejsze sukcesy Rady. Same 
inwestycje drogowe podczas czterolet-
niej kadencji zamkneły się kwotą 1,5 
miliona złotych. 

Czy podczas IV kadencji Rada 
Osiedla uzyska podobny wynik? 

Tomasz Brojewski

CZŁOWIEK ROKU 2008

Wzorem lat ubiegłych tak i tego roku 
Kapituła wybrała Człowieka Roku 

2008. Został nim ks. Marian Ciesielski – 
proboszcz Parafi i Chrystusa Sługi.

Jego „przygoda” z Łazarzem rozpo-
częła się w roku 2001 kiedy rozpoczął 
swoją posługę wikariusza w parafi i Matki 
Boskiej Bolesnej. 

Od 2003 roku proboszcz parafi i i bu-
downiczy kościoła p.w. Chrystusa Sługi.

SKŁAD RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZA 
I OBJĘTE FUNKCJE:

Prezydium Rady Osiedla:
Garasz Ewa Przewodnicząca Rady Osiedla
Nawrot Anna Wiceprzewodnicząca Rady 
Nowicki Grzegorz Wiceprzewodniczący Rady 

Zarząd Rady Osiedla:
Pucher Jacek Przewodniczący Zarządu Osiedla
Łazarz Maria Wiceprzewodnicząca Zarządu 
Brojewski Tomasz Członek Zarządu
Buksa Dionizy Członek Zarządu
Tomczak Marcin Członek Zarządu
Wośkowiak Wojciech Członek Zarządu

Pozostali Radni
Herra Radosław Kirchner Paweł
Maćkowiak Maciej Miętkiewski Konrad
Nowak Anna Ogurkowska Katarzyna
Pałgan Piotr Pawlicka Stanisława
Simon Jacek Skórnicka Katarzyna
Sosińska Katarzyna Święch Krzysztof
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W sobotę 31 maja 2008 r. ks.Arcybiskup Metropolita Po-
znański Stanisław Gądecki poświęcił nowe miejsce po-

chówku śp. księdza prałata Jana Lewickiego, budowniczego i ini-
cjatora powstania kościoła Matki Boskiej Bolesnej.

Podczas uroczystości kwiaty złożyli przedstawiciele Parafi al-
nej Rady Duszpasterskiej parafi i św.Marcina, Parafi alnej Rady 
Duszpasterskiej parafi i Matki Boskiej Bolesnej, Rady Osiedla 
Świętego Łazarza oraz Rady Osiedla „Łazarz” Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Grunwald”.

Ksiądz prałat dr Jan Lewicki urodził się 10 czerwca 1846 r. w 
Krerowie pod Środą Wielkopolską. W 1867 roku zdał maturę w 
Gimnazjum św.Marii Magdaleny w Poznaniu, po której wstąpił 
do Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał w 
1871 roku. Następnie studia fi lozofi czne w Münster i doktorat w 
1873 roku. Ze względu na antykościelne ustawodawstwo pruskie 
ks.Lewicki pracował przez 10 lat w Paryżu. W 1884 roku powró-
cił do Poznania i w 1889 roku został proboszczem śródmiejskiej 
parafi i św.Marcina.

Ks. Jan Lewicki przywiązywał dużą wagę do rozwoju parafi i. 
Prowadził m.in. na Łazarzu Bractwo Św.Krzyża. W okresie jego 
20-letniej pracy w parafi i św.Marcina zaszły duże zmiany. W 

związku ze wzrostem 
liczby mieszkańców 
Poznania na propo-
zycję ks. Lewickiego 
wydzielono w 1899 
roku nową parafi ę przy 
kościele Bożego Ciała, 
a następnie podjął się 
budowy i działań w za-
kresie utworzenia para-
fi i na Łazarzu.

Ks. Prałat Jan Lewi-
cki zmarł tknięty para-
liżem 11 września 1909 

roku. Pochowany został na nowym cmentarzu świętomarcińskim 
przy ul. Bukowskiej, założonym przez niego w 1890 r. Cmentarz 
ten znajdował się na terenie obecnych Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. W okresie okupacji niemieckiej w 1942 roku został 
zlikwidowany, a doczesne szczątki ks. Prałata zostały przeniesione 
na dawny cmentarz dębiecki przy ul.Samotnej. Na zamkniętym 
cmentarzu grób ks. Jana Lewickiego został zapomniany. Z inicjaty-
wy Leszka Krajkowskiego – prezesa Towarzystwa Genealogiczno-
Heraldyznego w Poznaniu, ks.proboszcza Matki Boskiej Bolesnej 
Eugeniusza Antkowiaka, i Rady Duszpasterskiej Parafi i Matki Bo-
skiej Bolesnej przy ogromnym zaangażowaniu Jerzego Molińskie-
go rozpoczęto starania o ekshumację doczesnych szczątków ks. 
Jana Lewickiego na cmentarz parafi alny na Górczynie. Ekshuma-
cja miała miejsce 29 marca. Budowniczy łazarskiej świątyni znalazł 
godne miejsce obok ks.Kazimierza Malińskiego – kontynuatora 
dzieła tworzenia parafi i i pierwszego proboszcza na Łazarzu.

(za www.lazarz.pl)

RADA OSIEDLA ŚW. ŁAZARZA PODCZAS XIX DNI ŁAZARZA

PRZY GROBIE BUDOWNICZEGO KS. JANA LEWICKIEGO

ODSŁONIĘTO TABLICĘ
PAMIĄTKOWĄ

W sobotę po 
uroczystoś-

ciach na cmentarzu 
Górczyńskim Ks. 
Arcybiskup Metro-
polita Poznański 
Stanisław Gądecki 
poświęcił odno-
wiony kościół Mat-
ki Boskiej Bolesnej. 
Od 2005 roku świą-
tynia przechodziła gruntowne renowacje. Przez minione cztery lata 
przeprowadzono kapitalny remont wieży wraz z wymianą hełmu, 
gdyż budowla groziła zawaleniem. Wymieniono ogrzewanie i po-
sadzkę, odnowiono elewację całego kościoła wraz z ogrodzeniem. 
Nowej fasady doczekała się także plebania. Świątynia doczekała się 
nowego oświetlenia wewnętrznego, a w nocy kościół jest podświet-
lony dzięki zainstalowanej iluminacji.

Remonty nie byłyby możliwe, gdyby nie ogromne zaan-
gażowanie ks. Prałata Eugeniusza Antkowiaka – probosz-
cza MBB, Marii Strzałko – Miejskiego Konserwatora Za-
bytków miasta Poznania i Radnych Miasta naszego okręgu.
Podczas mszy świętej odprawionej w intencji mieszkańców 
odsłonięta została tablica budowniczego łazarskiej świątyni 
– Księdza Prałata Jana Lewickiego.
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KONKURS PLASTYCZNY 
„NASZ ŁAZARZ” 

ROZSTRZYGNIĘTY

Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury nr 
3 i Rada Osiedla Św. Łazarza. Konkurs cieszył się dużym 

zainteresowaniem, wpłynęło 211 prac przygotowanych przez 
dzieci i młodzież. Prace były bardzo ciekawe, przedstawiały na-
sze osiedle w różnych ujęciach, wykonanych różnymi technika-
mi. Komisja nagrodziła 15 prac i przyznała 20 wyróżnień.

Podczas rozdania nagród i wyróżnień ufundowanych przez 
Radę Osiedla można było obejrzeć wystawę tych prac, oraz wy-
stępy dzieci z MDK nr 3. Na uroczystości Radę reprezentowała 
Anna Nawrot – wiceprzewodnicząca Rady, która razem z Dyrek-
torem MDK – Janem Górskim wręczyła nagrody i wyróżnienia.

EG

Z ostatnimi dniami maja odbył się konkurs „Nasz Fyrtel”. 
Uczniowie klas IV – V szkół łazarskich oraz zaprzyjaź-

nionych placówek zmierzyli się między sobą kto wie wię-
cej o Łazarzu. Test trudny, ponieważ obejmował tematykę 
Łazarza od strony historycznej, topograficznej jak i współ-
czesność. Nie zabrakło też gwary. Choć uczestnicy konkur-
su żyją na Łazarzu około 12 lat mogli by zagiąć niejednego 
z dorosłych.

Pierwsze miejsce zajęła Martyna Mendyk (kl.V) oraz Zu-
zanna Stępniak kl.IV). Organizatorzy już dzisiaj zapraszają na 
kolejną turę – za rok.

EG

NASZ FYRTEL

To już 15-ta edycja konkursu organizowanego przez Pre-
zydenta Miast Poznania i Wydział Rolnictwa Miasta Po-

znania. Tak jak i w minionych latach cieszy się dużym zain-
teresowaniem wśród mieszkańców naszego Osiedla. Co roku 
zwiększa się liczba zgłoszeń.

Zakończenie konkursu uhonorowane jest miłym spot-
kaniem organizatorów Miasta i Rady Osiedla św. Łazarza z 
uczestnikami w dowód uznania za trud nad upiększaniem 
terenów zielonych, ogrodów, podwórek, balkonów czy okien. 
Każdy z uczestników, biorących udział w podsumowaniu co 
rocznych konkursów informowany jest o jego wynikach, a 
ponadto w podziękowaniu za trud i włączenie się do upięk-
szania naszego osiedla otrzymuje upominki tj. sprzęt ogrod-
niczy czy inne niezbędne upominki do prac nad przydomo-
wą zielenią.

Komisje Konkursowe tak z Rady Osiedla św. Łazarza jak 
Urzędu Miasta przeprowadzają lustracje zgłoszeniowych 
obiektów do konkursu przeprowadzając bardzo szczegółową 
ich ocenę, a te szczególnie zasługujące na uznanie zostają za-
kwalifi kowane do specjalnego wyróżnienia Miasta Poznania.

W obecnej edycji „Zielonego Poznania 2008” przez Komisję 
Osiedlową zakwalifi kowano jak niżej:

a) balkony, okna  – 27 zgłoszeń
b) zielone podwórka, zieleńce, pasy zieleni  – 24 zgłoszenia 
c) ogrody przydomowe  – 23 zgłoszenia
Ogółem zgłoszonych obiektów  – 74 zgłoszenia
W tegorocznej edycji „Zielonego Poznania” z ramienia Rady 

Osiedla św. Łazarza została wybrana komisja w następującym 
składzie:

1) Stanisława Pawlicka - przewodnicząca komisji
2) Ewa Garasz - sekretarz Komisji
3) Maria Łazarz - członek komisji
4) Dionizy Buksa - członek komisji
5) Piotr Gałgan - członek komisji
Wszystkim osobom, które przyczyniły się do wkładu pracy – 

czynnościami nad upiększeniem zieleni na terenie naszego Osied-
la otaczającej nasze miejsca zamieszkania składamy tą drogą ser-
deczne podziękowania oraz zapraszamy do dalszej współpracy w 
kolejnych edycjach „ZIELONEGO POZNANIA.” Konkurs nadal 
trwa, a nasze oczy cieszą te piękne oazy wspaniałej natury pośród 
bloków, kamienic, kościołów, czy różnych instytucji.

Stanisława Pawlicka

„ZIELONY POZNAŃ 2008”
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W dniach 9 – 11 czerwca br odbył się w Szkole Podsta-
wowej nr 26 w Poznaniu III Łazarski Festiwal Teatrów 

Szkolnych Victorynki 2008. 
Coraz częściej dostrzega się szczególną siłę teatru w dzia-

łaniach edukacyjnych i wychowawczych. Czynne obcowanie z 
teatrem może przyczynić się do rozwoju wyobraźni, współpra-
cy z innymi w społeczeństwie, nauki pracy w zespole, wzrostu 
poczucia własnej wartości.

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów edukacji 
przez kulturę; czynne obcowanie z teatrem, rozwijanie wyob-
raźni i wrażliwości; wyrażanie siebie przez słowo, gest, działa-
nie, plastykę i muzykę; umożliwienie zdobywania doświadczeń 

osobistych poprzez konfrontację z innymi; a także nawiązanie 
kontaktów między szkołami i wspólna zabawa.

Festiwal odbywał się pod patronatem Rady Osiedla św. Ła-
zarza, która ufundowała nagrody dla młodych aktorów. 

W tegorocznym festiwalu wzięło udział 145 uczniów szkól 
podstawowych i gimnazjum. Spektakle teatralne zostały po-
dzielone na trzy kategorie wiekowe: klasy I – III, I – IV oraz 
klasy gimnazjalne. Ocenie komisji konkursowej podlegały na-
stępujące kryteria: interpretacja tekstu, wyrazistość mówienia, 
ruch sceniczny, współdziałanie grupy oraz ogólne wrażenie 
artystyczne.

Komisja konkursowa w składzie:
Ewa Garasz – przewodnicząca Rady Osiedla św. Łazarza,
Edyta Rudź – nauczycielka j. polskiego,
Mirosława Walkowiak – nauczyciel, bibliotekarz,
Wiesław Kubiak - pedagog szkolny i radny, 
po długotrwałych obradach przyznała w tym roku następujące 
nagrody:
I miejsce otrzymała grupa teatralna ze SP 7 za spektakl „ Szew-
czyk Dratewka” pod opieką p. Anety Skorupińskiej,
II miejsce otrzymali uczniowie z Gimnazjum 54 za przedsta-
wienie pt. „Co ja tutaj robię?”,
III miejsce przypadło SP 26 za przedstawienie „ Balladyna” 
pod opieką p. Alicji Ratajczak
IV miejsce SP 74 za widowisko „ dziecięcy raj” pod opieką p. 
Renaty Biegały. 

Nagrodę za wybitne kreacje aktorskie otrzymali Oskar Kolib-
ski z zespołu teatralnego SP 26 oraz Kacper Rupociński z SP 7.

Wszyscy młodzi aktorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz upominki. 

W przyszłym roku szkolnym chcemy zaprosić do udziału w 
naszym festiwalu szkoły podstawowe i gimnazja z całego mia-
sta Poznania. 

Alicja Ratajczak

III ŁAZARSKI FESTIWAL TEATRÓW SZKOLNYCH VICTORYNKI 2008

Laureat – nagroda indywidualna

SP7 – nagroda główna

Do starożytności przeniosły nas dzieci ze SP 74

Gimnazjaliści podczas występu
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Na początku czerwca, w ramach XIX 
Dni Łazarza, na boisku Szkoły Pod-

stawowej nr 77, rozegrany został turniej 
piłki ręcznej o puchar Rady Osiedla św. 
Łazarza. Jego głównym organizatorem był 
Henryk Hnatyk, nauczyciel wychowania 
fi zycznego. W zawodach udział wzięły, 12 
osobowe zespoły ze Szkół Podstawowych 
nr 7, 9, 26, 69 i 77. Obok piłki nożnej, to 
kolejna popularna dyscyplina sportu, cie-
sząca się zainteresowaniem młodzieży. Tak 
jak w latach poprzednich, turniej stał na 
dobrym, sportowym poziomie i dostarczył 
wielu emocji. Drużyny rozgrywały mecze, 
każdy z każdym. Nie zabrakło w nich pięk-
nych bramek i parad bramkarskich. Pierw-
sze miejsce zajęła drużyna z SP 7, która w 
imponującym stylu wygrała wszystkie 
swoje mecze, strzelając rywalom 53 bram-
ki, tracąc tylko 15. Kolejne miejsca zajęli: 
SP 26, SP 69, SP 77 i SP 9. Najlepszym 
strzelcem turnieju został Krzysztof Ślebo-
da z SP 77, który zdobył 13 bramek. Za 
najlepszego zawodnika uznano Bartosza 
Kędzierskiego z SP 26, a najlepszym bram-
karzem został Dominik Czupryński z SP 
69. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali 
puchary, medale, piłki i czapeczki, które 
ufundowała Rada Osiedla św. Łazarza.

W.W

O PUCHAR RADY OSIEDLA

Kolejną grą zespołową, w której na 
przełomie maja i czerwca, odby-

wały się rozgrywki była koszykówka. 
Uczestniczyły w nich reprezentacje klas 
I - III dziewcząt i chłopców szkół gimna-
zjalnych. Ich organizatorem było Gimna-
zjum nr 51 a współorganizatorami Rady 

Osiedla św. Łazarza i Kopernika - Raszyn. 
Jest to kolejny element współpracy samo-
rządów lokalnych, w ramach aktywiza-
cji młodzieży poprzez sport. W turnieju 
udział wzięły drużyny z gimnazjów na 
50, 51, 53 i 54.

W.W

SPORT ŁĄCZY
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Dzięki dobrej współpracy Rady Osiedla św. Łazarza z łazar-
skimi placówkami oświatowymi, uczniowie mają możli-

wość, udziału w wielu imprezach sportowych. Cieszą się one, 
już od kilku lat, dużym zainteresowaniem. Szczególnie popu-
larne są turnieje piłki nożnej dla uczniów klas IV, V i VI. W te-
gorocznych rozgrywkach, na poziomie tych klas, wzięło udział 
100 zawodników. Organizatorem turnieju dla klas IV była Szko-
ła Podstawowa nr 77, a oprócz gospodarzy wystąpiły drużyny 
z SP 26 i 69. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wymieniony 
turniej, po raz pierwszy zorganizowany został, na nowym, przy-
szkolnym boisku ze sztuczną nawierzchnią. Jego otwarcie miało 
miejsce w październiku ubr. Turniej, rozgrywany w tej kategorii 
wiekowej, już po raz trzeci, dostarczył wielu emocji. Zawodnicy 
grali z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem. Zwycięży-
ła reprezentacja SP nr 77, drugie miejsce zajęła SP nr 26 a trzecie 
SP 69. Najlepszymi strzelcami turnieju zostali Maciej Frącko-
wiak i Damian Wójkiewicz, obaj z SP 77. 

Kolejny turniej piłkarski został zorganizowany, już po raz 
ósmy, dla uczniów klas VI. Jego gospodarzem była SP nr 9, a 
wraz z nią do rywalizacji stanęły drużyny z SP 69 i 77. Rów-
nież i tutaj, rozgrywane mecze były bardzo zacięte i widowisko-
we. Najlepiej świadczy o tym fakt, że o tym, kto zajmie drugie 
miejsce, rozstrzygnęły dopiero rzuty karne, które strzelali ucz-
niowie SP 69 i 77. O jedno trafi enie lepsi, dopiero po ośmiu 
seriach, byli zawodnicy z SP 77 i to oni zajęli drugie miejsce. 
Zwyciężyła drużyna gospodarzy SP nr 9. Najlepszymi strzelca-
mi turnieju został Patryk Kubisiewicz SP 9.  

Rozgrywki piłkarskie w roku szkolnym 2007/08 zakończył 
turniej klas V rozegrany w SP nr 69. Wzięły w nim udział re-
prezentacje wszystkich łazarskich szkół podstawowych nr 9, 26, 
69 i 77. Najlepszym zespołem w tej kategorii, została drużyna 
SP nr 9, a kolejne miejsca zajęli SP 26, SP 77 i SP 69. Królem 
strzelców V turnieju został Krystian Skórzyński z SP 26, oraz 
Damian Jóźwiak SP 9. Uczestnicy wymienionych rozgrywek 

otrzymali puchary, medale i piłki, ufun-
dowane przez Radę Osiedla św. Łazarza. 
Jesienią tego roku planowane są kolejne 
turnieje piłki nożnej. Rozegrane one zo-
staną w wielofunkcyjnej hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 69.

W.W.

NAJPOPULARNIEJSZA PIŁKA NOŻNA

DYŻURY 
W SIEDZIBIE RADY

ul. Matejki 50, pokój 109
(w lipcu 2008)

poniedziałki i środy
w godz. 1100-1500

Szanowni Czytelnicy
e-Ł@zarz, czyli Twoja dzielnica w Internecie.

Łazarz w zasięgu myszki.

 Chcesz wiedzieć co dzieje się w Twojej dzielnicy?
 Zamknięto Twoją ulicę? Tramwaj zmienił trasę?
 Nie masz pomysłu na weekend?
 Zapomniałeś wysłać list?
 Nie wykupiłeś leku w aptece?
 Nie wiesz jak sprawowane są msze święte w Twoim kościele?
 Chcesz się ogłosić lub zareklamować?

Nie ma problemu. 
-> łazarski portal internetowy zaprasza:

www.lazarz. pl
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OŚWIADCZENIE
Rada Osiedla obecnej kadencji w nawiązaniu do pojawiających 

się zarzutów o nie przekazaniu kwoty 10 000 zł na XIX Dni Łazarza 
oświadcza, co następuje:
•  W budżecie zabezpieczono środki na organizację Festynu Łazarskie-

go, bez wskazania organizatora. Nie informowaliśmy Klubu „Krąg” 
o przyznaniu środków na Dni Łazarza, ponieważ nie otrzymaliśmy 
pisma z prośbą o dofi nansowanie imprezy. 

•  Od kilku lat kontrowersje społeczności Łazarza budziła formuła orga-
nizacji tej imprezy o długoletniej tradycji. Proponowaliśmy zmiany, 
modernizacje programu, ale nasze sugestie nie były uwzględniane.
Analizując program Dni Łazarza łatwo zauważyć, że duży procent 

imprez organizowany jest przez szkoły, placówki oświatowe bez wspar-
cia fi nansowego i organizacyjnego Klubu Osiedlowego „Krąg”.

Imprezy samodzielnie przygotowane przez Klub „Krąg” to:
•  Konkurs piosenki „Każdemu wolno śpiewać”
•  Konkurs wiedzy „Łazarski Omnibus”
•  Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych
•  Festyn przy klubie „Krąg” na ul. Dmowskiego.
•  Parada Łazarska

Zdecydowana większość uczestników tych imprez to uczniowie z 
opiekunami. Program artystyczny na Festynie Łazarskim w większości 
zapewniają uczniowie szkół występujący nieodpłatnie.

Wielokrotnie sugerowaliśmy, aby Festyn organizować w miejscu 
ogólnodostępnym bezpiecznym o łatwym dostępie dla wszystkich 
mieszkańców Łazarza, nie utrudniającym komunikacji samochodowej 
np. Arena. 

Na imprezy organizowane przez placówki oświatowe w ramach XIX 
DNI ŁAZARZA przekazano kwotę w wysokości 6 400 zł.

Były to między innymi: 
• Imprezy sportowe w:
–  VIII turniej piłki nożnej klas VI szkół podstawowych
–  Turniej koszykówki szkół gimnazjalnych klas I-III
–  Turniej Piłki Ręcznej kl. 5
–  III Turniej Piłki Nożnej kl. 4
• Imprezy kulturalne:
–  konkurs plastyczny „Nasz Łazarz”
–  Przegląd Twórczości Własnej 
–  Konkurs „Nasz fyrtel” 
–  Przegląd Teatrów Szkolnych 

Proponujemy w miesiącu wrześniu spotkanie przedstawicieli Rady 
Osiedla i kierownictwa Klubu „Krąg” w celu wypracowania wspólnej 
organizacji XX DNI ŁAZARZA w nowej formule. 

Poznań, dnia 19 czerwca 2008
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