
  

 
  

 
 

30.05-10.06.2014 

www.25dni.lazarz.pl  
 

 

ROZWI ĄŻ KRZY ŻÓWKĘ I WYGRAJ NAGRODY 
To już dziewiąta edycja "Krzyżówki Łazarskiej" przygotowanej specjalnie 
na 25. już Dni Łazarza. 
        Serdecznie zapraszamy do rozwiązania krzyżówki, która znajduje się 
na następnej stronie. Oprócz doskonałej zabawy (wiele haseł związanych 
jest właśnie z Łazarzem) czekają atrakcyjne nagrody: m.in. książki, 
zaproszenia, pieczątki, tabliczki grawerowane, komplety wizytówek i wiele 
innych.  
        Nasz konkurs trwa do 15 czerwca 2014 r. do godz. 24:00. 
Rozwiązanie i lista laureatów zamieszczone zostaną na łamach portalu 
lazarz.pl. Zwycięzców poinformujemy.  

Życzymy udanej zabawy! 
 

Spacer po Łazarzu - patroni 
naszych ulic 

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

 

� Chcesz wiedzie ć co 
dzieje si ę w Twojej 
dzielnicy? 

� Zamkni ęto Twoj ą 
ulic ę? Tramwaj 
zmienił tras ę? 

� Nie masz pomysłu 
na weekend? 

� Zapomniałe ś 
wysła ć list? 

� Nie wykupiłe ś leku 
w aptece? Nie 
wiesz jak urz ęduje 
Twój lekarz? 

� Nie wiesz jak 
sprawowane s ą 
msze święte w 
Twoim ko ściele? 

� Chcesz si ę ogłosi ć 
lub zareklamowa ć? 

 

Nie ma problemu. Zajrzyj na: 

w w w . l a z a r z . p l  

"Jest to ukłon w stronę mieszkańców"  
- w połowie czerwca otwarta zostanie 

pływalnia przy Arenie 

 
W drugiej połowie czerwca otwarta zostanie pływalnia 
letnia w Parku Kasprowicza, a jeszcze rok temu wydawało 
się, że obiekt ten zostanie zamknięty na dobre. Obecnie 
trwa remont kąpieliska przy Arenie.  
          W połowie marca zapadła decyzja o przeprowadzeniu remontu pływalni 
letniej w Parku Kasprowicza. Jeszcze rok temu nie było szans na uratowanie 
obiektu. Przeciekające dno w brodziku i średnim basenie, korzenie drzew 
niszczące nieckę dużego basenu, wysłużona aparatura do flirtowania i 
uzdatniania wody - tak do tej pory wyglądało kąpielisko przy Arenie.  
          Jest to ukłon w stronę mieszkańców Poznania, z którymi dyrekcja 
spotykała się w ramach konsultacji społecznych w związku z opracowaniem 
koncepcji zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego terenów dookoła 
Hali Widowiskowo-Sportowej Arena. Otwarcie pływalni letniej w Parku 
Kasprowicza było najczęściej pojawiającą się prośbą, jaką kierowali do nas 
mieszkańcy - tłumaczy POSiR. 
          Na początku maja POSiR wybrał wykonawcę, który przeprowadzi 
remont pływalni. W sumie do przetargu stanęło sześć firm. Prace remontowe 
mają potrwać najpóźniej do 15 czerwca. W ramach inwestycji przeprowadzony 
ma zostać remont chlorowni, niecki brodzika dla dzieci wraz z hydroizolacją 
basenu, remont placu przy brodziku dla dzieci, a także remont niecki średniego 
i dużego basenu. Zadanie obejmować będzie również remont zewnętrznych 
prysznicy przy basenach kąpielowych, wymianę rur, remont cząstkowy 
chodników z płyt betonowych. Wymienione zostanie również ogrodzenie, a 
siedziska drewniane na trybunach zostaną zamienione na z tworzyw 
sztucznych. Ponadto w ramach inwestycji wyremontowane zostaną szatnie i 
toalety. 

Byłeś świadkiem wypadku? Widziałeś dziurę w 
jezdni? Zamknęli Twój ulubiony sklep? W kranie nie 
ma wody? Powiadom o tym mieszkańców Łazarza. 
Wyślij e-mail na Kontaktową Platformę 
Czytelników: 24@lazarz.pl lub sms/mms: 
503420675. Twórz razem z nami - by pomóc innym. 

Jeśli mają Państwo sprawę, która wymaga naszej interwencji 
prosimy o sygnał. Postaramy się w miarę naszych możliwości 
pomóc: 24@lazarz.pl.  

SPONSORZY NAGRÓD: 
 

KLUB OSIEDLOWY  

 
 

 
PIECZĄTKI-POLIGRAFIA 

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

 
 

 
DNI ŁAZARZA NA BIEŻĄCO - SERWIS SPECJALNY:  w w w . 2 5 d n i . l a z a r z . p l  



Zapraszamy do rozwiązania 9. KRZYŻÓWKI ŁAZARSKIEJ 
Przyjdź na 25.jubileuszowe Dni Łazarza, rozwiąż krzyżówkę i wygraj nagrody! 

 
POZIOMO: 
1A: Główna ulica Łazarza. 1K:  Kraina Czarnoksiężnika. 1S: Chłopiec z drewna. 2I:  Równoległa do Arciszewskiego. 3A: W telewizji z 
odcinków. 3K:  Obowiązkowe ubezpieczenie kierowcy. 3S: Cukiernia na Niegolewskich. 4E: Produkowało Poloneza. 4K: Hotel przy 
Św. Marcinie. 4M: Betonowa blokada na rzece. 4S: Jeździ po Głogowskiej. 5C: Bohaterka z książki dla dzieci L. Franka Bauma. 5U: 
Nad ranem w Nowy Rok. 6D: Łazarskie targowisko. 6K: Obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia. 6N: Słynna piosenkarka z Kasprzaka, 
zginęła w katastrofie. 7A: Symptom. 7T: Jest nim Poznań. 8G: Gimnazjalny lub maturalny. 8N: Łączy prezbiterium z kruchtą. 9U: 
Zdrobniale Stanisław. 10A: Miejsce spotkań przy kawie. 10Ł: Ciasto z bakaliami. 10R: Zdrobniale Arkadiusz. 11H: Ma krótkie nogi. 
11U: Udar mózgu. 12A: Prawosławna na Marcelińskiej. 12N: Rozpoczynają się 28 czerwca. 13Ł: Będzie rozgrywany tam mundial i 
olimpiada. 13P: Kompleks pawilonów 7, 7a, 8 i 8a na MTP. 14B: Przedwojenne expo na Targach. 15A: Całodobowa przy Dworcu 
Zachodnim. 15T: Syn Dedala. 16G: Przedłużenie Reymonta. 17I: Do kupienia przy cmentarzu Górczyńskim. 17W: Polski kabaret lub 
imię niemieckich cesarzy. 18A: I LO. 18S: Wilsona lub Kasprowicza. 19G: Wyciśnięty z owoców. 19K: Imię z "Portretu Graya" Oskara 
Wilde. 19W: Przepływa przez Wrocław i Szczecin. 20D: Koncertowa w Parku Wilsona. 20N: Zespół objawów. 21A: Posługuje się 
wahadełkiem lub różdżką. 21R: Nazwa galerii przy Głogowskiej 53. 22J: Korpus. 23A: Symbol Targów. 23M: Przywraca sprawność. 
25B: Rondo na Łazarzu. 25P: W nim opłacisz postój w strefie przy Targach.  
 
PIONOWO: 
A1:  Łączą Głogowską z Kolejową. A15: Z egzotycznymi roślinami w Parku Wilsona. C1: "... Łazarz" między blokami przy Potockiej. 
C9: Zachodni lub Główny. C18: Po do, przed mi.  
D5: Spójnik zamiast i. D20: Samochód lub sukienka. E3: Czarny ląd. E20: Skrót Unii Europejskiej. F1: Park pomiędzy Głogowską a 
Matejki. F9: Popołudniowy sen. G12: Rzeka w północnej Polsce, lewy dopływ Wisły. G16: Tymczasowe pozbawienie wolności. H8: 
Poznański twaróg do ziemniaków. H18: Łączy Hetmańską z Gąsiorowskich. I1:  Hala w Parku Kasprowicza. I7:  Wypoczywa w ogrodzie 
na Reymonta lub Potockiej. I19: Przeprowadzał egzekucje w średniowieczu. J16: Symbol chemiczny rzadkiego metalu. J21: Książka z 
mapami. K1: Macha nim kot lub pies. K10: Jednostka oporu prądu. K15: Odprawia msze. L1:  Ulica przy Dworcu Zachodnim. L21: 
Chrystusa ... - kościół przy Palacza. Ł8:  Gęsty sok z cząstkami owoców. Ł15: Żak albo Pazura. M1: Rzeźba w kościele na Głogowskiej. 
M22: Przeciwnik. N6: Końcówka "jedynki". N18: Przyjmuje pieniądze. O1: Liceum na Głogowskiej. O14: Program na kanale K-11 w 
kablówce. O22: Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa. R7: Zielona przy Arenie. R12: Substancja chemiczna w olejkach eterycznych. 
R20: Prostopadła do Krauthofera na tyłach zajezdni. S1: Niedawno przedłużona do Dworca Zachodniego. S18: Ziemniak po poznańsku. 
T1: Imię męskie. T6: Nazwa dawnej poznańskiej rozgłośni radiowej na 90,6 i 99,4 fm. T12: Sprzedawana przed Bożym Narodzeniem na 
Rynku Łazarskim. T23: Do kupienia w aptece. U1: Słynny podróżnik, mieszkał na Lodowej. U9: Zielony plac. W3: Dawne kino w 
Domu Tramwajarza. W17: Narząd wzroku. W13: Wolumin. X4: Inaczej toaleta. X9: Porowate kruszywo dodawane do betonu. Y1: Do 
szycia lub w stogu siana. Y17: Śniadaniowy w Parku Kasprowicza. Z4: Równoległa do Reymonta. Z19: Gramofon. 
 
Prawidłowe rozwi ązania (hasło) "Krzy żówki Łazarskiej"  nale ży: 

• przesła ć e-mailem  na adres: konkurs@lazarz.pl  lub; 
• przesła ć na adres:   Janusz Ludwiczak, portal LAZARZ.PL, skrytka pocztowa 28, 60-260 Poznań 34 . 

do dnia 15 czerwca 2014 r. do godz. 24:00.   
Prosimy podać swoje dane: imię i nazwisko, telefon, e-mail i adres celem poinformowania o ewentualnej wygranej. 
O wynikach konkursu poinformujemy na łamach portalu LAZARZ.PL (www.lazarz.pl), a zwycięzców powiadomimy osobiście.  


