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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
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13 października 2009 r. - w 72 rocznicę śmierci - na poznań-
skim Łazarzu odbyła się uroczystość upamiętniająca postać Ka-
zimierza Nowaka, pierwszego człowieka na świecie, który prze-
mierzył Afrykę na rowerze, pieszo i innymi środkami lokomocji. 

Msza święta w intencji podróżnika odprawiona została w ko-
ściele pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. Po Mszy wszy-
scy zebrani przeszli na cmentarz górczyński, gdzie znajduje się 
symboliczny nagrobek Kazimierza Nowaka. 

W ceremonii odsłonięcia pomnika uczestniczyli przedsta-
wiciele władz miasta, pan Sławomir Hinc, Zastępca Prezyden-
ta Miasta Poznania, oraz Wojciech Wośkowiak, Radny Miasta 
Poznania, fundatorzy Tomasz i Tadeusz Banaszakowie. Licz-
nie reprezentowani na uroczystości byli uczniowie poznańskich 
szkół, mieszkańcy Poznania. Radę Osiedla Świętego Łazarza re-
prezentowała Przewodnicząca Zarządu p. Maria Łazarz.

Do października na Cmentarzu Górczyńskim trudno było 
znaleźć grób podróżnika, wywodzącego się z Łazarza. Dzięki 
fundatorom Tomaszowi i Tadeuszowi Banaszakom udało się w 
sposób symboliczny upamiętnić miejsce spoczynku K Nowaka. 
Łukasz Wierzbicki – autor książek o K. Nowaku tak to wspo-
mina:

Podczas wizyty w Gostyniu, w Bibliotece Gostyńskiej, po-
szedł do mnie Tomek Banaszak, zastępca komendanta straży po-

CZŁOWIEK Z ŁAZARZA

żarnej w Gostyniu świeżo po lekturze książki Kazimierza Nowa-
ka „Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd”. Wkrótce odezwał się 
do mnie: „Jest pomysł, żeby ufundować tablice na poznańskim 
cmentarzu. Mój ojciec jest kamieniarzem. Ja się tym zajmę. Bo 
przeczytałem książkę, wiem, że należy tak zrobić. Tak po pro-
stu”. Ci wspaniali ludzie okazali się tymi, wiedzieli jak popro-
wadzić tą sprawę. No i zaczęło się poszukiwanie kamienia po 
wszystkich ochotniczych strażach w powiecie, zostały rozpusz-
czone wieści, kto gdzieś znajdzie głaz, który byłby godzien po-
jawić się na cmentarzu. No i taki głaz się pojawił. Tablica zosta-
ła przygotowana, zaprojektowana. Został wybrany cytat z „mo-
dlitwy pustyni” Kazimierza Nowaka i wszystko poszło bardzo 
sprawnie dzięki pomocy, życzliwości ludzi”.

Rada Osiedla Świętego Łazarza w roku 2010 postanowiła na 
terenie Łazarza zagospodarować skwer przy ul. Kolejowej i po-
święcić go wybitnemu podróżnikowi. 

Znajdzie tam się stół w kształcie Afryki, ławeczki, będzie 
można odpocząć, pograć w szachy i pomarzyć o dalekich po-
dróżach. W przyszłym roku zorganizowany zostanie przez Radę 
konkurs „ Tropem łazarskiego podróżnika”.

      MŁ



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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Msza święta pod przewodnictwem ks. bp Marka Jędra-
szewskiego została odprawiona w poniedziałek wie-

czorem w kościele Matki Boskiej Bolesnej w 25 rocznicę mę-
czeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Wierni modlili się 
o rychłą beatyfikację.Po mszy nastąpiło złożenie kwiatów pod 
pomnikiem ks. Popiełuszki.

To właśnie w kościele Matki Boskiej Bolesnej w latach 
80 śp. ks. prałat Bolesław Exler zapoczątkował msze święte 
w intencji ojczyzny, a później rychłej beatyfikacji ks. Jerzego 
Popiełuszki, które odprawiane są każdego 19 dnia miesiąca.

Po mszy świętej wierni i zaproszeni goście przeszli pod 
pomnik ks. Jerzego Popiełuszki, który został odsłonięty 3 li-
stopada 2005 roku. Kwiaty pod pomnikiem złożyli m.in. po-
seł Tomasz Górski, posłanka Małgorzata Stryjska, wicestaro-
sta poznański, przedstawiciele gabinetu wojewody wielkopol-
skiego, Krystyna Czajka ze strony marszałka województwa 
wielkopolskiego, radni miasta Poznania Lidia Dudziak i Woj-
ciech Wośkowiak, Jarosław Lange - przewodniczący wielko-
polskiej Solidarności, Ewa Garasz – przewodnicząca Rady 
Osiedla Świętego Łazarza i inni.

Ks. Jerzy Popiełuszko był kapelanem Solidarności. W cza-
sie strajku odprawił mszę w Hucie Warszawa. W stanie wo-
jennym w kościele św. Stanisława Kostki organizował msze 
za Ojczyznę. Sprzeciwiał się systemowi komunistycznemu, 
za co zyskał popar-
cie społeczne w całym 
kraju. Oskarżany przez 
władze PRL o zaanga-
żowanie w działalność 
polityczną. W grud-
niu 1983 roku został 
aresztowany, jednak ze 
względu na amnestię z 
lipca 1984 roku nie zo-
stał skazany. 19 paź-
dziernika 1984 roku 
został porwany w dro-
dze z Bydgoszczy do 

W 25 ROCZNICĘ MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI 
KS. JERZEGO

Warszawy i potem zamordowany. Ciało ks. Jerzego znalezio-
no 30 października na zalewie, na rzece Wisła koło Włocław-
ka. 3 listopada 1984 roku odbył się pogrzeb, który zgromadził 
tysiące ludzi.

W 1997 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Je-
rzego Popiełuszki, który pomału dobiega końca. Nadal nie wia-
domo kiedy ks. Jerzy zostanie ogłoszony błogosławionym.

Fragmenty homilii Biskupa Marka Jędraszewskiego wygło-
szone podczas Mszy św. w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej 
w Poznaniu (źródło: Archidiecezja Poznańska)

Ten człowiek niepozorny, skromny, chorowity, stał się mo-
carzem ducha. Nienawidzono go właśnie dlatego, że nie od-
powiadał nienawiścią, jakby chcieli, ani złym słowem, jak-
by pragnęli, ale przebaczeniem, które wypływało z głębi jego 
wiary. Jego męczeńskie ciało stało się jednym wielkim sło-
wem zarzutu wobec ludzi, dla których nienawiść była pra-
wem życia i przepisem regulującym wszelkie ustawy naszego 
państwa. Jego umęczone ciało, tak jak ciało Chrystusa, stało 
się dla wielu wyrzutem sumienia i wołaniem o miłosierdzie, o 
godność człowieka, o konieczność przebaczenia. Śmierć jego 
była wstrząsem dla nas wszystkich, ale był to wstrząs na spo-
sób katharsis, oczyszczenia.

  (za portalem www.lazarz.pl)
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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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Niezły prezent otrzymała Szkoła Podstawowa nr 9 przy uli-
cy Łukaszewicza. W Dzień Edukacji Narodowej otwarto nowy 
plac zabaw oraz siłownię „na wolnym powietrzu”, która jest 
drugim tego typu obiektem na Łazarzu.

W środę, w Dzień Edukacji Nauczyciela niezły prezent 
Szkole Podstawowej nr 9 zrobiła Rada Osiedla Świętego Łaza-
rza oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 
Urzędu Miasta Poznania. Na terenie szkolnego boiska otwar-
to drugą już w dzielnicy siłownię „na wolnym powietrzu” oraz 
rozbudowany plac zabaw.

Siłownia „na wolnym powietrzu” jest drugim tego typu 
obiektem na Łazarzu. Dokładnie rok temu taką siłownię otrzy-
mała Szkoła Podstawowa nr 77 przy ulicy Dmowskiego. Po-
dobnie jak przy SP77 także siłownia „dziewiątki” posiada przy-
rządy do ćwiczeń - spalania tkanki tłuszczowej oraz poprawie-
nia kondycji fizycznej.

Koszt inwestycji wyniósł w sumie 20 tysięcy złotych, z czego 
10 tys. zł szkoła otrzymała od Rady Osiedla Świętego Łazarza, 
a pozostała kwota pochodzi ze środków Wydziału Zarządzania 
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„Bezpieczne miasto” W tym roku miasto wydatkowało na budo-
wę siłowni na wolnym powietrzu kwotę blisko 150 tysięcy zło-
tych. W sumie dofinansowanych zostało 17 obiektów.- powie-
dział Wojciech Wośkowiak, przewodniczący Komisji Samo-
rządowej Samorządowej, wiceprzewodniczący Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku Publicznego, radny Miasta Poznania i 
Osiedla Świętego Łazarza.

Równocześnie „dziewiątka” wzbogaciła się o powiększony 
plac zabaw, w którym nie zabrakło huśtawek, zjeżdżalni i to-
rów przeszkód. Obiekt służyć będzie także „zerówkowiczom”. 
Nowy plac zabaw został całkowicie sfinansowany ze środków 
Rady Osiedla Świętego Łazarza w kwocie 10 tysięcy złotych.

  Janusz Ludwiczak

„Ja z dziewiątki lubię w szkole bywać, skakać...” - taką pio-
senką przywitał chór uczennic zgromadzonych w auli Szko-
ły Podstawowej nr 9 przy ulicy Łukaszewicza nauczycieli i za-
proszonych gości. W Dniu edukacji Narodowej została uroczy-
ście otwarta siłownia na wolnym powietrzu. Podczas tej uro-
czystości przygotowanej przez dzieci i nauczycieli wszyscy za-
proszeni tj. nauczyciele czynni i emeryci, przedstawiciele Wy-
działu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu 
Miasta Poznania z Panem Dyrektorem, radny Miasta Poznania 

ECHO PO KONKURSIE 
„ZIELONY POZNAŃ”

10 listopada w Urzędzie Miasta prezydent Poznania Ryszard Gro-
belny wręczył nagrody laureatom XVI edycji konkursu „Zielony 
Poznań”.

Do udziału w tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 4922 obiek-
ty, w tym 3524 działki, 750 ogrodów przydomowych, 540 balkonów, 
100 zieleńców oraz 8 pasów zieleni. Miejska Komisja Konkurso-
wa spośród 103 obiektów zakwalifikowanych do II etapu wyłoniła 12 
laureatów oraz przyznała 1 wyróżnienie dla zielonego podwórka.

Z terenu naszego Osiedla w kategorii zieleńce wyróżniono:
 Przedszkole Leśne Ludki nr 39, ul. Limanowskiego 23 a  - II 

miejsce
Ogółem we wszystkich szesnastu edycjach konkursu na terenie 

Poznania wzięło udział 34252 uczestników. W ostatnich latach przed-
stawiciele Łazarza zawsze znajdowali się wśród wyróżnionych.

19 listopada w Klubie Osiedlowym „Krąg” odbyło się podsumo-
wanie konkursu „Zielony Poznań” na Osiedlu Świętego Łazarza. W 
roku 2009 Rada Osiedla Świętego Łazarza otrzymała 63 zgłoszenia 
do konkursu. Przewodnicząca Rady Osiedla Świętego Łazarza Ewa 
Garasz podziękowała za udział w konkursie mieszkańcom i przedsta-
wicielom instytucji. W bieżącym roku Rada Osiedla postanowiła w 
sposób szczególny uhonorować uczestników konkursu i korzystając 
z gościnności Osiedlowego Klubu Krąg zorganizowała podsumowa-
nie przy muzyce, słodyczach i warzywnej biesiadzie. Rada dla uczest-
ników konkursu „Zielony Poznań” ufundowała nagrody rzeczowe /
akcesoria ogrodowe, nawozy, ozdoby świąteczne/. Przewodnicząca 
Osiedlowej Komisji Konkursu Zielony Poznań p. Stanisława Pawlic-
ka wręczyła dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez miasto .

W imieniu Rady Osiedla wszystkim uczestnikom konkursu i lau-
reatom gratulujemy.

  MŁ

Wojciech Wośkowiak, przewodniczący Komisji Samorządo-
wej Samorządowej, wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego, oraz przewodnicząca Rady Osie-
dla Świętego Łazarza Ewa Garasz otrzymali od uczniów „dzie-
wiątki” ręcznie zrobione laurki, a Wydział Zarządzania Kryzy-
sowego i Bezpieczeństwa oraz Rada Osiedla Św. Łazarza po-
dziękowania od społeczności szkolnej oprawione w antyramie 
z rąk Pani Dyrektor 

“9” DOSTAŁA PLAC ZABAW I SIŁOWNIĘ „NA 
WOLNYM POWIETRZU”
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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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„ZIELONY POZNAŃ 2008”

Dnia 23 października 2009 roku w kaplicy przy kościele 
p.w. Matki Boskiej Bolesnej odbył się już V Międzysz-
kolny Konkurs Papieski, czyli V Dziecięcy Dzień Papie-
ski uczniów szkół podstawowych konkursie gimnazjal-
nych. W konkursie organizowanym przez Radę Osiedla 
Św. Łazarza, Międzyszkolne Koło Katechetów i Szkołę 
Podstawową nr 26 pod hasłem: 

”Szukałem Was, a teraz wy przyszliście do mnie i za 
to wam dziękuję”

                                                                                             
Jan Paweł II  do młodych, 2 IV 2005

wzięli udział uczniowie ze dziewięciu szkół (SP 
6, SP 9, SP 26, SP 69, SP 77, G 51, G 53). W spotka-
niu wzięli udział zaproszeni goście: ks. Tomasz Kozi-
ca, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miasta Po-
znania – Lidia Dudziak, Przewodniczący Komisji Sa-
morządowej Rady Miasta Poznania – Wojciech Wośko-
wiak, Przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Św. Ła-
zarza – Maria Łazarz, Grzegorz Nowicki – członek Za-
rządu Rady Osiedla Św. Łazarza, Dyrektor Zespo-
łu Szkół i Placówek Oświatowych - Szkoły Podstawo-
wej nr 26 – Anna Hrynyk, Piotr Garasz – Prezes deka-
nalny ministrantów i lektorów, nauczyciele katecheci 
ze szkół biorących udział konkursie, rodzice konkursie 
dzieci. Spotkanie otworzył ks. Tomasz modlitwą różań-
cową. Spotkanie uświetnił swoim spiewem zespół mu-
zyczny z Gimnazjum nr 53 w Poznaniu pod kierunkiem 
p. katechetki Dagmary Ratajczyk. Konkurs prowadzi-
ły Ewa Garasz – Przewodnicząca Rady Osiedla Św. Ła-
zarza i Joanna Łuczak – katecheta ze Szkoły Podstawo-
wej nr 77. 

TO JUŻ V EDYCJA
V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PAPIESKI

W konkursie przyznano 67 nagród i wyróżnień. 
Dzieci wykonywały prace plastyczne – wystawę można 
było obejrzeć w kaplicy. Ubolewamy, że wystawę mu-
sieliśmy ograniczyć do minimum, po remoncie nie ma 
możliwości ekspozycji prac dzieci. Wielka to szkoda, 
prace dzieci mówią wiele, a było, co pokazać. Uczestni-
cy konkursu tworzyli również prezentacje multimedial-
ne. W obu konkurencjach poruszone zostały takie tema-
ty jak: „Życie Karola Wojtyły podczas II wojny świato-
wej”, „ Jan Paweł II – szafarz sakramentów świętych” 
oraz „Najciekawsze podróże Papieży”. Do konkursu 
włączyli się również dorośli – P. Maria Łazarz i P. Hen-
ryk Błędowski. Napisali oni wiersze, które komisja wy-
różniła. Zamieszczamy wiersze w biuletynie. 

W piątek pięć drużyn zmierzyło się z sobą kto wie 
więcej na temat Ojca Świętego. Pytania były niełatwe, 
ale i zawodnicy popisali się swoją wiedzą w tym tema-
cie. W ścisłym finale znalazły się drużyny z SP 6, SP 26 
i SP 77. Emocje towarzyszyły do samego końca, żeby 
rozstrzygnąć konkurs torba było aż sześciu dodatko-
wych pytań i zadań.  

Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Pod-
stawowej nr 6, drugie miejsce zajęła drużyna Zespo-
łu Szkół i Placówek Oświatowych - Szkoły Podstawo-
wej nr 26, oraz trzecie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły 
Podstawowej nr 77. 

Mimo padającego deszczu i chłodu panującego w ka-
plicy panowała gorąca atmosfera. Nie tylko dzieci się 
dobrze bawiły, ale również gorąco modliły się o szybką 
kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II.

 E G
Patronat medialny: 
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III ŁAZARSKI FESTIWAL TEATRÓW SZKOLNYCH VICTORYNKI 2008

Laureat – nagroda indywidualna

SP7 – nagroda główna

Do starożytności przeniosły nas dzieci ze SP 74

Gimnazjaliści podczas występu

III ŁAZARSKI FESTIWAL TEATRÓW SZKOLNYCH VICTORYNKI 2008

Laureat – nagroda indywidualna

SP7 – nagroda główna

Do starożytności przeniosły nas dzieci ze SP 74

Gimnazjaliści podczas występu

„Szukałem was, a wy przyszliście do mnie”
Ojcze Święty chciałbym  Ci powiedzieć …….
Jak bardzo brakuje mi Ciebie,
Lecz jednak me życie , nie stało się puste.
Bo to Ty właśnie nauczyłeś  mnie, 
jak modlić się i wierzyć. 
I jak kochać bliźniego jak siebie samego,
i nie robić problemu z niczego.
Jak rodziców  kochać i szanować,
i jak z naturą obcować.
Jak świat cały jest mały,
w porównaniu do Twojej wiary.
Bo to ona właśnie sprawiła,
że cała ludzkość w Ciebie wierzyła.
Widziała w Tobie wielkiego kapłana,
który na lotnisku padał na kolana,
Ziemię zawsze ucałował i ludzi szanował.
Szanował ich wiarę i przekonania,
często zmieniając ich poglądy i doznania.
Lubił muzykę i śpiewy wszelkie,
a przy tym  klaskał  w schorowaną rękę.
Lecz choroba ta nie zmusiła go 
się do poddania i dając  mu siłę,
pokazała młodzieży, że jest on godzien 
naśladowania.
I to dlatego gdy ciężko był  chory,
to leczyła go zjednana ludzkość
 na całym świecie  ,a nie  doktory.
To w wspólnej  modlitwie 
widział on lekarstwo i o nią właśnie prosił.
Pismo święte czytał i wiarę w Boga głosił.
Lecz gdy czas już nadszedł by do Pana się udać
i zakończyć choroby  swej  mękę
to do końca trzymał Stanisława,
 przyjaciela swego za rękę.
Właśnie wtedy  wyszeptał to  zdanie
i prosił o modlitwy nie zapominanie.
Szukałem was, a wy przyszliście do mnie.
A na placu pod oknem ludzi były  tysiące,
 może i miliony i wśród tych ludzi
chciałem być ja przez Jana Pawła nawrócony.
Chciałem śpiewać i modlić się i płakać,
A może się cieszyć z tak Wielkiego rodaka.
Ojcze Święty chciałbym Ci powiedzieć,
Że Twoje miejsce jest na zawsze u mnie w sercu,
A możesz być i Świętym  w niebie.

Henryk Błędkowski

Ojcze Święty chciałabym Ci powiedzieć:

Ojcze Święty

Twoje odejście do domu Ojca
Obudziło świat z uśpienia.

Wyrosłeś z polskich, beskidzkich korzeni
W swej poezji
Ukazałeś miłość do Ojczyzny.
Tam w Watykanie oderwany od górskich ścieżek
Byłeś jak rozdarta sosna.

Wrażliwy na piękno przyrody,
Niezwyciężony w podróżach po całym świecie.
 Obejmowałeś modlitwą
  wszystkich ludzi.
Wybaczałeś zło
 nawet największym wrogom.

Mówiłeś do nas
 „nie lękajcie się”
  „niech stąpi Duch Twój”
   „bądźcie mocni w wierze”

Teraz zatroskany
 patrzysz na nas z Domu Ojca.
Biały Ojcze
 wprowadzamy w życie Twoje przesłanie.

Maria Łazarz
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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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Od wielu lat do tradycji naszego Domu Kultury należy or-
ganizowanie uroczystego zakończenia Roku Kulturalno-

Oświatowego na Łazarzu. Zawsze jest to impreza z udziałem 
działaczy samorządowych i społecznych związanych z naszym 
Klubem i osiedlem. Podczas takich spotkań jest czas na podsu-
mowanie jak i na podziękowania dla osób i instytucji, których 
praca przyczyniła się do rozwoju życia społeczno - kulturalne-
go na Łazarzu.

Tegoroczna uroczystość kończąca sezon 2008/2009 miała 
miejsce w Klubie „Krąg” w czwartek 25 czerwca. Na począt-
ku uroczystości zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego 
w dniu 16 czerwca Zastępcy Prezydenta miasta Poznania Ma-
cieja Frankiewicza.

W trakcie spotkania przewodniczący Rady Osiedla „Ła-
zarz” Jerzy Babiak oraz kierownik Klubu „Krąg” Janusz 
Heller w krótkich wystąpieniach ocenili i omówili najważ-
niejsze wydarzenia kończącego się roku kulturalnego. Zgod-
nie tradycją uroczyste zakończenie sezonu uwieńczyły Nagro-
dy Klubu „Krąg” przyznawane w dziesięciu kategoriach (lista 
nagród poniżej). 
Czwartkowe spotkanie zakończył koncert „Hiszpańskie kli-
maty w operetce i musicalu” w mistrzowskim wykonaniu: 
Anny Bajerczak - Witczak, Andrzeja Wizy i Janusza Murasz-
ki. 
Nagrody Klubu Krąg za rok 2009 otrzymały niżej wymie-
nione osoby i instytucje:

•	 Nagroda Roku 2009 - Maciej Frankiewicz - Zastęp-
ca Prezydenta Miasta Poznania

•	 Łazarska Nagroda Artystyczna - Małgorzata Kwa-
śnik - Chmielewska założyciel i kierownik artystycz-
ny Chóru Kameralnego Collegium Cantorum

•	 Nagroda Roku 2009 za działalność oświatową - 
Ewa Garasz, Maria Łazarz działaczki społeczne, 
nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 26 w Poznaniu

•	 Nagroda Roku 2009 za działalność wystawienniczą 
- Przedszkole nr 44

•	 Nagroda Roku 2009 za działalność turystyczno - 
krajoznawczą - Janusz Rochowski prezes Klubu 
Górskiego „Grań”

•	 Nagroda Roku 2009 za działalność sportowo-re-
kreacyjną - Joanna Bilitz nauczycielka wychowania 
fizycznego w Szkole podstawowej nr 9

•	 Nagroda Roku 2009 za działalność społeczną - Or-

ZAKOŃCZENIE SEZONU 
KULTURALNO-OŚWIATOWEGO 2008/2009 

W KLUBIE OSIEDLOWYM KRĄG

ganizatorzy 17 Finału WOŚP (Magdalena Kaczma-
rek, Dorota Domańska, Wojciech Wysocki)

•	 Sponsor Roku 2009 - Piotr Kuśnierek - dyrektor Re-
gionalnego Banku PKO BP

•	 Nagroda specjalna - Stowarzyszenie Radiestetów im. 
Czesława Spychalskiego z okazji 30-lecia działalności 
oraz Szkoła Podstawowa nr 9 - za zorganizowanie naj-
bardziej widowiskowej prezentacji podczas IV Parady 
Łazarskiej.

Rada i Kierownictwo Osiedla „Łazarz”
oraz

Klub Osiedlowy „Krąg” Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Grunwald”                                                                               

wszystkim laureatom Nagród Klubu„Krąg” 
za rok 2009 

składa serdeczne gratulacje 
i podziękowania, 

oraz wyraża nadzieję, iż w dalszym ciągu 
ich praca i zaangażowanie 

będzie przyczyniać się do rozwoju naszego 
Klubu i dzielnicy
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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

Foto reportaż otwarcia sezonu kulturalnego 
2009/2010
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Otwarcie sezonu 

Podczas inauguracji 

Wręczenie odznak Honorowych 50 lecia Hufca Poznań Grunwald 
Wręczenie odznak Honorowych 50 lecia Hufca Poznań Grunwald 
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    25 Listopada 20009 w Szkole Podstawowej nr 
69,ul.Jarochowskiego 62 odbył się po raz pierwszy 
międzyszkolny konkurs dla klas trzecich „Łazarska 
Mądrala”. W konkursie uczestniczyły Szkoły Pod-
stawowe nr 7, nr 90 i nr 69. Patronatem honorowym 
oraz fundatorem nagród była Rada Osiedla św. Ła-
zarz. 
  Czteroosobowe drużyny zmagały się z zadaniami 
z różnych dziedzin. Uczniowie rozwiązywali,  m.in. 
zagadki, łamigłówki, krzyżówkę, a także wykazali 
się umiejętnościami ortograficznymi w „biegającym 
dyktandzie”. Nietypowym zadaniem dla uczestni-
ków było rozpoznawanie smaków. Dzięki wiedzy  

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KLAS TRZECICH 
„ŁAZARSKA MĄDRALA”

i dobrej współpracy zawodników w drużynach po-
ziom konkursu był wysoki. Na sali panowała  at-
mosfera dobrej zabawy zarówno wśród zawodni-
ków, jak i kibiców. Tytuł „Łazarskiej Mądrali ”w tej 
edycji konkursu zdobyła drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej nr 69. Wszyscy uczestnicy otrzymali atrak-
cyjne  nagrody w postaci gier dydaktycznych. Trze-
cioklasiści byli bardzo zadowoleni. 
    Mamy nadzieję, że konkurs „Łazarska Mądrala” 
wejdzie na stałe do kalendarza imprez i będą w nim 
brały  udział wszystkie łazarskie szkoły podstawo-
we.     
       
                L J
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PAMIĘTAJMY OSOBY BEZDOMNE 
NIE ZAWSZE WYBRAŁY SOBIE TAKI LOS!

Nadchodzi zima i dni stają się coraz chłodniejsze. Powin-
niśmy pamiętać, że nie wszyscy mają, gdzie schować się przed 
mrozem. Wiele osób nie ma własnego mieszkania i schronie-
nia, szukają go na klatkach schodowych w piwnicach naszych 
domów, a także w pustostanach, opuszczonych budynkach 
mieszkalnych lub produkcyjnych, działkach, barakach, kana-
łach ciepłowniczych, fortach, dworcach PKP i ich okolicach. 
Dokładne rozpoznanie takich miejsc i częste kontrole przez in-
stytucje do tego powołane w tym Policję mogą uratować osoby 
bezdomne przed śmiercią.

Również my możemy pomóc potrzebującym choćby in-
formując o takich miejscach Policję, Miejski Ośrodek Po-
mocy Rodzinie, Straż Miejską. 
W przypadku ujawnienia osób bezdomnych oferuje się im po-
byt w noclegowniach, schroniskach dla bezdomnych oraz in-
nych miejscach, w których mogą otrzymać niezbędną pomoc. 
Szczególną uwagę zwracać należy na bezdomnych znajdują-
cych się pod wpływem alkoholu, gdyż są oni najbardziej nara-
żeni na zamarznięcie.
Pamiętajmy osoby bezdomne nie zawsze wybrały sobie taki los!

asp. szt. Maciej Nowak
Wydział Prewencji KP Poznań - Grunwald

W TRAKCIE ŚWIĄT PRZESTĘPCY 
NIE PRÓŻNUJĄ!

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący 
Nowy Rok jest czasem wypełnionym przygotowaniami do 
długo oczekiwanych uroczystości w gronie rodzinnym. Jest to 
okres wzmożonych zakupów artykułów potrzebnych do spo-
rządzenia potraw na stół wigilijny, prezentów dla najbliższych 
oraz kreacji na imprezy sylwestrowe.
W ich poszukiwaniu często zapominamy o prawidłowym za-
bezpieczeniu naszego mienia co skrzętnie wykorzystują ama-
torzy cudzej własności.
Pamiętajmy! 
	Udając się do sklepów pamiętajmy o dokładnym zamknięciu 

naszego samochodu,  uruchomieniu alarmu, założeniu blo-
kad i  nie pozostawianiu żadnych przedmiotów na widocz-
nym miejscu w pojeździe. 

	Będąc w sklepie, na targowisku, w tramwaju, w autobusie 
gdzie panuje tłok zwróćmy szczególną uwagę na nasze tor-
by, torebki i portfele. Nie pozostawiajmy ich bez nadzoru i w 
miejscach, z których łatwo je ukraść.

	Wypłacając pieniądze w placówce bankowej, pocztowej, w 
kantorze i z bankomatu zwróćmy uwagę czy nie jesteśmy ob-
serwowani i nie afiszujmy się ilością pieniędzy posiadanych 
przy sobie.

	Zabierajmy tylko taką ilość pieniędzy, która faktycznie po-
trzebna nam będzie na zakupach. Nie nośmy przy sobie bez 
potrzeby drogocennych przedmiotów: drogiej biżuterii, urzą-
dzeń elektronicznych, kart kredytowych i płatniczych.

Tylko nasza ostrożność i rozwaga zapewnią, że te święta 
będą dla nas naprawdę bardzo miłe i pozbawione żalu po 
stracie pieniędzy i mienia, czego Państwu ze szczerego ser-
ca życzę w imieniu wszystkich policjantów Komisariatu 
Policji Poznań – Grunwald.

asp. szt. Maciej Nowak
Wydział Prewencji KP Poznań - Grunwald

BEZPIECZEŃSTWO 
W DRODZE DO 
I ZE SZKOŁY

Policjanci z Komisariatu Poznań - Grunwald, wspólnie z 
Radą Osiedla Św. Łazarza przeprowadzili w listopadzie cykl 
spotka poświęconych bezpieczeństwu z uczniami łazarskich 
podstawówek.

Bezpieczeństwo w drodze do i z szkoły oraz domu, a tak-
że w czasie zabaw na podwórku - to główne tematy, jakie były 
poruszane w trakcie spotkań z przedstawicielami Komisariatu 
Policji Poznań - Grunwald oraz Rady Osiedla Świętego Łaza-
rza. Podczas spotkań, które odbyły się w dniach 9 i 10 listopa-
da w łazarskich szkołach podstawowych nr 9, 26, 69 i 77 poli-
cjanci i radni osiedlowi przeprowadzili spotkania z dziećmi, w 
trakcie, których uczniowie mogli się dowiedzieć, w jaki sposób 
zachować się tak, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i czy-
hających zagrożeń.

Podczas pogadanek o bezpieczeństwie aspirant sztabowy 
Maciej Nowak z Komisariatu Poznań-Grunwald oraz Mar-
cin Tomczak, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady 
Osiedla Św. Łazarza wręczyli dzieciom ufundowane przez radę 
światełka odblaskowe, które powinny przypiąć w celu zwięk-
szenia bezpieczeństwa na szkole plecaki.

Janusz Ludwiczak
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Wszystko zaczęło się 19 sierpnia 2005 roku. Dokładnie 
tego dnia narodził się Łazarski Internetowy Informa-

tor Dzielnicowy, dziś jako Łazarski Portal Internetowy la-
zarz.pl. W środę nasz portal skończył 4 lata.

Tak naprawdę nasza historia rozpoczyna się 12 sierpnia 
2005 roku, kiedy zrodził się pomysł powstania strony inter-
netowej poświęconej Łazarzowi i która służyć będzie miesz-
kańcom dzielnicy. I stało się. Po tygodniu, dokładnie 19 
sierpnia 2005 roku powstał Łazarski Internetowy Informa-
tor Dzielnicowy, w skrócie ŁiiD. Z czasem zainteresowa-
nie stroną zaczęło być co raz większe. Strona miała co raz 
więcej odwiedzić, co raz więcej zaczęło przychodzić maili 
na adres strony. O ŁiiD (a później lazarz.pl) pisały i mówiły 
m.in. „Gazeta Wyborcza Poznań”, „Głos Wielkopolski”, Ra-
dio Merkury czy Radio Emaus.

Już rok później, z okazji 1.urodzin odbyła się wyciecz-
ka dla internautów i mieszkańców do bunkru (schronu) pod 
Parkiem Wilsona. Nie spodziewaliśmy się wtedy wizyty po-
nad 200 gości. We wrześniu przeprowadzamy kolejną wy-
cieczkę pokazując Łazarz od kuchni - tym razem do zajezd-
ni tramwajowej przy Głogowskiej. Tu także przyszło wię-
cej osób niż się spodziewaliśmy. To jednak nie jedyne zorga-
nizowane przez nas wycieczki po dzielnicy. 2 czerwca 2007 
roku z okazji 18.pełnoletnich Dni Łazarza po raz pierwszy 
w historii było można zobaczyć panoramę Poznania z wieży 
kościoła Św.Anny.

Po dwóch latach działalności strony w kwietniu 2007 
roku ŁiiD - Łazarski Internetowy Informator Dzielnicowy 
przekształcił się w lazarz.pl. Powodów było kilka - mylenie 
nazwy strony z jedną z sieci handlowych (Lidl) oraz partii 
politycznych (LiD - Lewica i Demokraci). Po za tym nazwa 
lazarz.pl była prostsza do zapamiętania. Czy wyobrażają so-
bie Państwo dziś, aby nasz portal miał aż tak długą nazwę?

4 lata to niby dużo, ale też nie mało. Jest to jakiś kawa-
łek historii. Przede wszystkim zwykła strona poświęcona 
Łazarzowi stała się dużym portalem i serwisem informacyj-
nym, co nas cieszy. Od samego początku serwis miał inte-
grować mieszkańców, być przydatnym źródłem informacji, 

„Mam 4 lata – twórca portalu łazarskiego o sobie”

w którym znaleźć można wszystko: od bieżących wydarzeń 
w dzielnicy, aż po wykaz mszy świętych, rozkład jazdy czy 
dyżury aptek.

W ciągu czterech lat działalności udało się nam wspól-
nie z Państwem - uczestnikami konkursów oraz mieszkańca-
mi i internautami głosującymi w konkurach wyłonić Herb i 
Logo Łazarza (które w późniejszym okresie stało się oficjal-
nym logo naszego portalu), przeprowadzić wiele wycieczek 
(wspomnianych wcześniej do schronu pod Parkiem Wilso-
na, zajezdni MPK przy Głogowskiej czy na wieżę kościo-
ła Św.Anny, a także do Centrum Sterowania Ruchem ZDM, 
Muzeum Introligatorstwa oraz zabytkowej lokomotywowni 
przy ulicy Kolejowej).

Wspólnie z Klubem Osiedlowym „Krąg” organizowali-
śmy cykliczne spotkania z udziałem mieszkańców w ramach 
Klubu Dyskusyjnego „Łazarski Fyrtel”. Do tej pory Łaza-
rzanie mogli spotkać się z prezydentem Poznania Ryszardem 
Grobelnym, dzielnicowymi, radnymi osiedlowymi i wieloma 
znanymi i znaczącymi postaciami.

Co roku z okazji Dni Łazarza przeprowadzamy konkurs 
„Krzyżówka Łazarska”, w tym roku odbył się po raz czwar-
ty. Aż dwukrotnie wspólnie z Państwem zaprojektowaliśmy 
i wyłoniliśmy logo Dni Łazarza. Pod koniec roku przygoto-
wujemy ilustrowany „Kalendarz Łazarski”. Na ten rok uka-
zała się już jego trzecia edycja.

Od samego początku przez minione już cztery lata łazar-
ski serwis internetowy prowadzony jest przez jednoosobową 
skromną redakcję przy wsparciu, pomocy i współpracy kilku 
osób i instytucji. Miejmy nadzieję, że lazarz.pl będzie nadal 
niezbędnikiem każdego „Łazarzanina”, bo to serwis stwo-
rzony właśnie z myślą o mieszkańcach Łazarza.

Z okazji 4.urodzin portalu lazarz.pl przez kilka minio-
nych tygodni, od rozpoczęcia 20.Jubileuszowych Dni Ła-
zarza redakcja postanowiła przeprowadzić dwa plebiscyty: 
TRZY PEREŁKI ŁAZARZA oraz BIAŁY i CZARNY ŁA-
ZAREK.
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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

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

Z okazji przypadającej w przyszłym roku 110 
rocznicy przyłączenia Łazarza do Poznania oraz 4 
urodzin portalu lazarz.pl i 20 jubileuszowych Dni Ła-
zarza przeprowadziliśmy przez kilka minionych tygo-
dni (od 29 maja do 16 sierpnia) dwa plebiscyty, pod-
czas których mogli Państwo głosować na TRZY PE-
REŁKI ŁAZARZA oraz BIAŁEGO i CZARNEGO 
ŁAZARKA. Czas na rozwiązanie naszych plebiscy-
tów i wyłonienie zwycięzców.

29 maja rozpoczęliśmy dwa plebiscyty: TRZY PE-
REŁKI ŁAZARZA oraz BIAŁY i CZARNY ŁAZA-
REK, które przeprowadziliśmy z potrójnej okazji – 20 
jubileuszowych Dni Łazarza, 4 urodzin portalu lazarz.
pl oraz przypadającej w przyszłym roku 110 rocz-
nicy przyłączenia Łazarza do Poznania (ponadto w 
2010 roku obchodzić będziemy 100 rocznicę powsta-
nia Palmiarni, 110 rocznicę konsekracji kościoła Mat-
ki Boskiej Bolesnej czy też 100-lecie Cmentarza Gór-
czyńskiego).

Przez minionych 11 tygodni mogli Państwo od-
dawać swoje głosy w naszej zabawie. Zainteresowa-
nie plebiscytami przerosło nasze oczekiwanie. Do-
staliśmy o wiele więcej głosów niż się spodziewali-
śmy. Na naszą skrzynkę zgłoszeniową wpłynęło po-
nad trzysta ankiet.

Na wzór Siedmiu Cudów Świata i Polski wyłonili-
śmy Trzy Perełki Łazarza - mamy wiele miejsc, który-
mi możemy się pochwalić także wśród turystów. Naj-
więcej głosów otrzymały: Park Wilsona, Palmiarnia, 
Kościół Matki Boskiej Bolesnej, secesyjne kamienice 
przy ulicy Matejki, Rynek Łazarski oraz Targi. Miej-
sce pierwsze przyznaliśmy ze względu na zbliżoną 
liczbę głosów i lokalizacje po równo Parkowi Wilso-
na z Palmiarnią, a dwoma pozostałymi Perełkami Ła-
zarza zostały według Państwa głosów Kościół Mat-
ki Boskiej Bolesnej oraz secesyjne kamienice wzdłuż 
ulicy Matejki.
Oto wyniki:

1. Park Wilsona i Palmiarnia - 38,76% głosu-

jących
2. Kościół Matki Boskiej Bolesnej - 12,00%
3. Secesyjne kamienice - 12,00%
4. Rynek Łazarski - 10,67%
5. Targi - 6,67%
6. Arena
7. Kompleks City Parku
8. ulica Graniczna
9. ul. Kolejowa
10. Willa Radia Merkury
11. Ulica Głogowska
12. SP69 - 1,33%

A to jak Państwo uzasadniali swoje typy:
•	 Są to punkty w unikalne w skali kraju 
•	 Moim zdaniem to te najbardziej atrakcyjne, naj-

ciekawsze i często te miejsca odwiedzają goście 
zagraniczni. 

•	 Kościół MBB z kolei odzyskał swój blask i jest 
jednym z najpiękniejszych w Poznaniu. To miej-
sca, które odwiedzam najczęściej i najchętniej :) 
Dzięki nim Łazarz jest ładniejszy i posiada swój 
swoisty charakter - są to miejsca zadbane, unowo-
cześnione - powody do dumy każdego mieszkań-
ca. 

•	 Wszystkie 3 obiekty wybrane przeze mnie maja 
długoletnią historie swojej obecności w Poznaniu. 
Palmiarnia i Park Wilsona najczęściej odwiedzane 
miejsca wypoczynku i relaksu poznaniaków. 

•	 Kościół MBB jest najbardziej rozpoznawalnym 
kościołem na Łazarzu. Nie ma 2 takich samych 
kamienic, nie byłoby też łazarskiego klimatu gdy-
by Łazarz był blokowiskiem, a Arena i Palmiarnia 
... też są tylko tu! Są to obiekty wyróżniające się 
pięknem w smutnym pejzażu dzielnicy

A co o wyłonionych Trzech Perełkach Łazarza ja-
kimi zostały Park Wilsona z Palmiarnią, Kościół Mat-
ki Boskiej Bolesnej oraz secesyjne kamienice sądzą 
znani Łazarzanie?

Jest to odzwierciedlenie panujących poglądów do-
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tyczących miejsca ogólnie charakterystyczne i zadba-
nego, w którym mieszkańcy mogą w otoczeniu niezwy-
kłej ilości zieleni spędzić swój wolny czas. Również 
doskonałym takim miejscem, które się w to otoczenie 
parkowe wkomponowuje jest oczywiście Palmiarnia 
Poznańska, która z racji swojego wieku jest naszą pe-
rełeczką, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wyni-
kach plebiscytu. Myślę, że to jest również sygnał, że 
tego typu miejsc bardzo potrzebujemy, a swoje otocze-
nie parkowe w dalszym ciągu będzie zmieniało się, na 
co raz piękniejsze i również będzie dotyczyło Palmiar-
ni. Mam nadzieję, że będzie to miejsce wypoczynku 
dla mieszkańców Łazarza, ale i nie tylko - powiedział 
Wojciech Wośkowiak, Radny Miasta Poznania, Prze-
wodniczący Komisji Samorządowej.

Uważam, że jest to bardzo trafny wybór. Park Wil-
sona łącznie z Palmiarnią jest czymś, z czego możemy 
być dumni i możemy się pochwalić. Jest zadbany, co 
możemy zawdzięczać Zarządcy. Palmiarnia już mówi 
sama za siebie. Tyle okazów wspaniałych i utrzymanie 
tego zasługuje na tytuł Perełki.

Kościół Matki Boskiej Bolesnej przede wszystkim 
zasługuje na ten tytuł ze względu na odzyskany świe-
tlany wygląd, architekturę, jak i swoją długą bytność 
na Łazarz. Od samego początku, gdy Łazarz był wpi-
sany w granice Poznania rozpoczęły się prace nad bu-

dową. Kościół odegrał wielką rolę w społeczeństwie 
na każdym jego etapie historycznym, czy to była II 
wojna światowa, czy to były akty komunizmu. Zawsze 
był ostoją polskości i wolności. Uważam, że jest to, z 
czego możemy być dumni, czym możemy się pochwa-
lić przed innymi.

Kamienice secesyjne również. Generalnie każdy 
podaje jakieś obiekty instytucjonalne. Nie zauważa-
my czasem tych kamienic. Idziemy prosto pędem przed 
siebie, zabiegani, a nie widzimy, że obok nas stoją od 
wielu, wielu lat przepiękne kamienice, o które powin-
ny być ciągle starania, aby były one nieustannie odna-
wiane i utrzymane - uważa Ewa Garasz, Przewodni-
cząca Rady Osiedla Świętego Łazarza.

Palmiarnia zdecydowanie tak. Co do Parku Wilso-
na to niestety odbiega on od ideału parku. Brakuje mu 
tam dużo zieleni. Nie zgadzam się, co do przyznania 
pierwszego miejsca dla samego Parku Wilsona. Nie-
czynna jest fontanna i brakuje mu dywanów kwiato-
wych. Kościół Matki Boskiej Bolesnej odzyskał dawną 
świetność. Naprawdę teraz pięknie wygląda. Dużo zy-
skał na wartości zewnętrznej i estetycznej.
Nasze kamienice to też jest ewenement. Widać, że są 
remontowane i pięknieją - twierdzi Marietta Niemier, 
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla 
Targowego.
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„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:

w w w . l a z a r z . p l
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Są Oskary, Telekamery czy nagrody muzyczne MTV. 
Poznańska „Gazeta Wyborcza” przyznaje co roku w 

ramach Dni Pyrlandii „Pyry Roku”. Także my postano-
wiliśmy wspólnie z Mieszkańcami i Czytelnikami na-
szego portalu przyznać nagrody za działalność na rzecz 
Łazarza.
„BIAŁY ŁAZAREK” zostanie przyznany za pozytywne 
działanie. Tym wyróżnieniem chcemy nagrodzić insty-
tucję lub osobę, która najlepiej przysłużyła się w minio-
nym roku mieszkańcom lub dzielnicy.
„CZARNY ŁAZAREK” przyznamy za negatywną po-
stawę, szkodzenie wizerunkowi dzielnicy i jej mieszkań-
ców oraz działania niekorzystne dla Łazarza. Nagroda 
nie ma na celu urażenia laureata, lecz ukazania mu, że 
jego działalność nie spotkała się z akceptacją Łazarzan.
„Białym Łazarkiem” będzie podziękowaniem za godną 
naśladowania postawę, a przyznanie „Czarnego Łazar-
ka” upomnieniem i ostrzeżeniem, że podejmowane dzia-
łania nie są akceptowalne przez społeczność łazarską.

BIAŁY ŁAZAREK 
Wśród faworytów do tytułu „Biały Łazarek” byli 

harcerze z 100 PDH, organizatorzy Dni Łazarza, Tar-
gi (m.in. za upamiętnienie 80.rocznicy PeWuKi), Pal-
miarnia, a także ks. Eugeniusz Antkowiak. Był też głos 
na delegaturę Urzędu Miasta przy Matejki za pomoc i 
współpracę. Oddano nawet kilka głosów na portal la-
zarz.pl, jednak nie mogliśmy ich uwzględnić jako or-
ganizatorzy konkursu (w końcu sami sobie nagrody nie 
przyznamy). Zdecydowaną większością głosów „Białe-
go Łazarka” otrzyma Hieronim Stawujak, trener hokeja i 
młodzieżowy działacz sportowy.
Oto wyniki - „Biały Łazarek”:
1. Hieronim Stawujak - 32.86% głosujących
2. Harcerze z 100 PDH - 24,29%
3. Targi - 19,05%
4. Organizatorzy Dni Łazarza
5. Palmiarnia
6. Ks. Eugeniusz Antkowiak
7. UM Matejki - 1,74%

A to jak Państwo uzasadniali swoje typy:
•	 Pracuje i trenuje chłopaków, prowadzi hokej na tra-

wie 
•	 Działalność na rzecz dzieci, osiągnięcia w hokeju na 

trasie z zespołami z SP26 
•	 Za działania na rzecz młodzieży

A co o nominacji i przyznaniu tytułu Białego Łazarska 
p. Hieronimowi Stawujakowi uważają znani Łazarza-
nie?
Wojciech Wośkowiak, Radny Miasta Poznania, Prze-
wodniczący Komisji Samorządowej:
Została doceniona osoba, która niezwykle angażuje się 
w życie społeczności lokalnej. Pan Hieronim już od wie-
lu lat trenuje młodych pasjonatów unihokeja, z których 
niektórzy ocierają się nawet o kadrę narodową. Świad-
czy to o tym, że te pierwsze szlify, które zdobywają pod 
jego okiem są przepustką do rozwijania swojej kariery. 
Myślę, że jest to doskonała oferta dla tych młodych lu-
dzi zagospodarowywania czasu wolnego. Widać ogrom-
ną pasję i zaangażowanie, a to również przekłada się na 
konkretne osiągnięcia wyniki w turniejach międzynaro-
dowych. Jest to osoba, która niezwykle pozytywnie wpi-
suje się w działalność na rzecz młodzieży na Łazarzu.

Ewa Garasz, Przewodnicząca Rady Osiedla Świętego 
Łazarza:
Uważam, że bardzo trafnie, doceniono tego człowie-
ka, który robił taką cichą pracę, że zajmował się cza-
sem nawet dość trudną młodzieżą. Trenował z nimi 
hokeja, osiągnęli bardzo znaczące wyniki, bo prze-
cież również mamy wyniki w turniejach międzynaro-
dowych, chociażby w tym ostatnim, który był w Mo-
skwie. Bardzo się cieszę i bardzo gratuluję Panu Hie-
ronimowi, że został zauważony i zwyciężył.

Marietta Niemier, Zastępca Przewodniczącego Zarządu 
Rady Osiedla Targowego -
To jest człowiek, który naprawdę wiele robi dla dzieci, 
szczególnie dla chłopaków, którzy się nie pałentają po 
podwórkach i mogą się tam wyżyć sportowo. Podoba mi 
się to, że nie stawia na wyniki, ale chce pozytywnie za-
razić młodzież do sportu. Świetny człowiek i świetna ro-
bota.

CZARNY ŁAZAREK 
Tytuł „Czarnego Łazarka” przyznajemy za nega-

tywną postawę, szkodzenie wizerunkowi dzielnicy i jej 
mieszkańców oraz niekorzystne działania dla Łazarza. 
Nagroda nie ma na celu urażenia laureata, lecz ukaza-
nia mu, że jego działalność nie spotkała się z akceptacją 
Łazarzan. „Czarny Łazarek” jest żółtą kartkę i sygnałem 
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do pewnych zmian.
Wśród nominowanych do „Czarnego Łazarka” znaleź-
li się: ZDM, MPK i Aquanet za ulicę Głogowską, Ku-
ria Metropolitarna za działania wobec szkół (VIII LO i 
ZSM) przy ulicy Głogowskiej). Dostaliśmy także nomi-
nację dla ZKZL za pustostany oraz dla Areny, gdyż w „ 
w obecnym stanie szpeci okolice” - uważał głosujący.
MPK otrzymało jeszcze jedną nominację: „za brak re-
akcji na liczne postulaty mieszkańców Łazarza na przy-
wrócenie dawnej linii tramwajowej 12/14 na swoją 
dawną trasę przez Most Dworcowy z Łazarza na Staro-
łękę.”
Otrzymaliśmy także dwa nietypowe zgłoszenia: dla 
właścicieli psów, którzy nie sprzątają po swoich czwo-
ronogach oraz za parkingi na Łazarzu, które są miejsca-
mi zaniedbanymi, brudnymi i szpecącymi - takie uza-
sadnienie otrzymaliśmy od jednego z Czytelników, któ-
ry brał udział w naszym plebiscycie.
Jednak zdecydowaną większością głosów (55,88%, czy-
li ponad połowa) na tytuł „Czarnego Łazarka” zasłu-
guje kierownictwo Parku Wilsona, czyli Zbigniew Wą-
growski, dyrektor Palmiarni. Jest to dla nas samych za-
skoczenie, gdyż Park Wilsona wraz z Palmiarnią zosta-
ły Perełkami Łazarza. A dlaczego akurat p. Zbigniewo-
wi Wągrowskiemu przyznano „Czarnego Łazarka”?

Oto uzasadnienia:
•	 Nie zezwala na budowę placu zabaw w Parku Wil-

sona 
•	 Utrudnienia postawienia placu zabaw w Parku Wil-

sona 
•	 Za brak placu zabaw 
•	 Od ponad roku nie działa fontanna, mieszkańcy nie 

mogą doczekać się placu zabaw. Proszę zobaczyć 
jak zaniedbany jest Park Wilsona, niektóre alejki są 
zarośnięte trawą i zaśmiecone. Krzewy nie są przy-
cinane. Miał być piękny Ogród Japoński i co Pa-
nie Wągrowski??? Proszę sobie pojechać do Parku 
Oliwskiego w Gdańsku czy Parku Szczytnickiego 
we Wrocławiu. Tam to jest dopiero ogród japoński.

Wyniki - „Czarny Łazarek”
1. Kierownictwo Parku Wilsona - 55,88% gło-
sujących
2. MPK - 14,71%
3. Kuria Metropolitarna - 8,82%
4. ZDM
5. ZKZL
6. Arena
7. Aquanet
8. Właściciele czworonogów - 1%
-. Parkingi - 1%

A co o nominacji i przyznaniu tytułu Czarnego Ła-
zarska p. Zbigniewowi Wągrowskiemu, dyrektorowi 
Palmiarni, odpowiedzialnemu także za Park Wilsona 
uważają przedstawiciele lokalnych samorządów?

Nie ukrywam, że to trochę jest zaskakujące w uzna-
niu Parku Wilsona i Palmiarni Perełką Łazarza. My-
ślę, że takie stanie przeciwko woli społeczności lokal-
nej negatywnie odbija się na wizerunku pana dyrek-
tora. Można znaleźć bardzo dobre rozwiązanie, któ-
re w żaden sposób nie będzie kolidowało z funkcjami 
parkowymi. W dalszym ciągu należy tego typu rozmo-
wy prowadzić. Szkoda, że czasami postawa pana dy-
rektora Wągrowskiego utrudnia konstruktywny dia-
log. Tym bardziej, że sygnały dotyczące wydzielenia 
miejsca dla dzieci dochodzą od samorządów pomocni-
czych, czyli od Rady Osiedla Targowego i Rady Osie-
dla Świętego Łazarza, a także od samych zaintereso-
wanych mieszkańców, bo przecież same te mamy zgła-
szały tego typu problem, aby zostało to rozwiązane. 
Na ten moment tego brakuje, ale mam nadzieję, że 
pan dyrektor się zreflektuje i tutaj wyjdzie na przeciw 
oczekiwań społeczności lokalnej. - uważa Wojciech 
Wośkowiak, Radny Miasta Poznania, Przewodniczący 
Komisji Samorządowej.

Nie znam dokładnie szczegółów działań pana dyrekto-
ra, dlaczego fontanna jest zaniedbana i dlaczego nie 
ma placu zabaw. Nie znam opinii, które świadczyły-
by o zaniedbaniu czy braku zainteresowaniu ze strony 
pana dyrektora, dlatego pozostawię to bez komenta-
rza - powiedziała Ewa Garasz, Przewodnicząca Rady 
Osiedla Świętego Łazarza.

Człowiek bardzo niechętny do współpracy. Nie chce 
rozmawiać z ludźmi. Pan dyrektor uważa park za swo-
ją własność. Może ma dobre zamysły, chcę przywró-
cić dawny blask i dawną świetną, ale nie zdaje sobie 
sprawy, że czasy się zmieniły i to ludzi dziś nie urzą-
dza. Ludzie potrzebują czegoś więcej jak tylko cho-
dzenia po parku i ławeczkach. Dzieciaki potrzebują 
placu zabaw. Taka opieszałość w remoncie fontanny 
też nie wiemy czym jest spowodowana. Do tego czło-
wieka trudno jest dotrzeć, jest nie kontaktowy i jak 
dla mnie antyspołeczny. Uważam, że ludzie mają do-
bry pogląd. - stwierdziła Marietta Niemier, Zastępca 
Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla Targowego.

Dziękujemy Państwo za udział w naszych plebiscy-
tach i głosowaniu, które należy przede wszystkim po-
traktować jako dobrą zabawę. A być może już nieba-
wem wyłonimy Siedem Cudów Poznania lub Siedem 
Perełek Poznania? W końcu w przyszłym roku przy-
padnie 110 rocznica przyłączenia Łazarza do Pozna-
nia, przez niektórych określana jako rocznica przyłą-
czenia Poznania do Łazarza.
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LIST OTWARTY RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZA
DO OSIEDLOWEGO KLUBU „KRĄG” 

W SPRAWIE XIX DNI ŁAZARZA

                       Poznań, dnia 09 listopada 2009 r.
N/znak ŚŁ.IV.0122-73/09

 Usługi Komunalne
 ul. Słowackiego 43
 60-521 Poznań

W nawiązaniu do pisma ZZM.RZ/70701-286/09-3743 dotyczącego nowego zagospodarowania Lejka Łazarskie-
go oraz spotkania dotyczącego w/w sprawy w dniu 05.11.2009 roku przedkładamy opinię Rady Osiedla Św. Łazarza:

1. W latach 2004-2008 zagospodarowano – obsadzono i pielęgnowano zieleń, na co przeznaczono 95.900,00 ze 
środków Rady Osiedla. Prace wykonane z naszej inicjatywy przy współudziale ZZM przyczyniły się do zmiany cha-
rakteru Rynku Łazarskiego. Miejsce „baru pod chmurką” i składowiska śmieci zostało zmienione na klin zieleni, który 
corocznie staraniem Rady i ZZM stawał się coraz bardziej estetyczny. Krzewy sadzone były wg projektu opracowanego 
przez ZZM – projekt wzorowany na wielu miejskich zieleńcach naszego miasta. 

2. Rada uczyniła wiele starań w celu uporządkowania całego terenu Lejka Łazarskiego. Zdziwienie Rady wzbu-
dził projekt, niekonsultowany z nami, nowego obsadzenia. Pięcioletnie krzewy planuje się przesadzić w niewiadome 
miejsce i to w miesiącu grudniu, co nieuchronnie wiąże się ze zniszczeniem znacznej części krzewostanu. Jako Rada 
wyrażamy negatywną opinię do tego projektu.

3. Rada Osiedla Św. Łazarza proponuje zachowanie już zagospodarowanej części – zieleńca  wkomponowu-
jąc go w nowy projekt. Akceptujemy nowe ogrodzenie terenu płotem wg projektu w miejsce obecnego prowizoryczne-
go ogrodzenia z siatki.

4. Proponowana przez ZZM – podczas spotkania 05.11.2009 – toaleta dla psów nie uzyskała poparcia Rady.

Żywimy głęboką nadzieję, że w kolejnych rozważaniach nad projektem zagospodarowania Lejka Łazarskiego, 
czy innych miejsc na naszym osiedlu, Rada nie będzie pomijana przy ich konsultacji .

Przewodnicząca Zarządu                             Przewodnicząca Rady Osiedla
      /-/ Maria Łazarz                                                                                        /-/ Ewa Garasz
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Zakończenie Zielonego Poznania

Podczas uroczystości

Przedszkole nr 39 Leśne Ludki,  
ul. Limanowskiego 39 - zieleniec
foto Urząd Miasta

Przewodnicząca Rady - Ewa Garasz, Przewodnicząca 
Zarządu - Maria Łazarz, Przewodniczący Komisji 
Samorządowej Rady Miasta - Wojciech Wośkowiak

Podczas uroczystości

Przewodnicząca Komisji - Stanisława Pawlicka

Tak powitał gości Klub Krąg


