
Budżet w 2007 roku wynosił 
283.000,- zł. Tak jak w latach poprzed-
nich największe środki finansowe, w 
wysokości 184.000,- zł, przeznaczone 
zostały na współfinansowanie inwesty-
cji. W pierwszej kolejności dotyczyły 
one remontów chodników i na to zada-
nie Rada przeznaczyła 91.000,-zł. Dzię-
ki temu w  2007roku przy współpracy 
z Zarzadem Dróg Miejskich wykonano 
remonty chodników przy ulicach Załę-
że i Bogusławskiego. Kolejną inwesty-
cją był remont boiska sportowego przy 
Szkole Podstawowej nr 77. Położona 

została na nim nowa nawierzchnia ze 
sztucznej trawy. Na to przedsięwzięcie 
Rada Osiedla św. Łazarza przekazała do 
Wydziału Oświaty 70.000,- zł. Trzecim 
zadaniem było uporządkowanie lejka 
łazarskiego, na które przeznaczyliśmy 
kwotę 23.000,-. Była to kontynuacja 
działań zapoczątkowanych w 2004 r. we 
współpracy z Zarządem Zieleni Miej-
skiej. Całkowite koszty realizacji trzech 
najważniejszych, wymienionych zadań 
zamknęły się kwotą 556.000,-zł. Współ-
finansowaliśmy także budowę systemów 
monitoringu wizyjnego przy szkołach 

podstawowych nr 26 i 77. Realizacja 
wymienionych inwestycji służy rozwo-
jowi naszego osiedla, poprawie warun-
ków życia i poczuciu bezpieczeństwa. 
Mamy nadzieję, że te działania będą 
mogły być kontynuowane w latach na-
stępnych. Bardzo nam zależy aby Łazarz 
z roku na rok piękniał i był przyjazny dla 
mieszkańców.

          WW

Koniec roku to czas podsumowań podjętych działań i inicjatyw. W mijającym 
roku nie brakowało ich na naszym osiedlu. Przedstawiamy naszym Czytelnikom, 
najważniejsze z nich. Czynimy to po raz ostatni, ponieważ w marcu przyszłego 
roku kończy się III kadencja Rady Osiedla św. Łazarza.

Inwestycje na Łazarzu w 2007 roku

Wybory – marzec 2008 
W ostatnią niedziele marca 2008 roku wybierać będziemy 21 radnych IV kadencji Rady Osiedla Św. Łazarza. Już 

dzisiaj zachęcamy mieszkańców naszego osiedla do udziału w głosowaniu. 
Prawdopodobnie wybory odbędą się na zasadzie poprzednich. Oznaczać to będzie, że kandydatów na radnych 

wybierać będziemy w 7 okręgach. Z każdego okręgu wybranych zostanie 3 kandydatów. Ostatecznie ustali to Miej-
ska Komisja ds. Wyborów Osiedlowych. Mamy nadzieję, że nie zabraknie osób, które aktywnie zechcą włączyć się, 
poprzez kandydowanie, w pracę na rzecz osiedla. Liczymy również, na udział mieszkańców w wyborach, do czego 
już dzisiaj zachęcamy. 

W kolejnym wydaniu „Wieści Łazarskich” poinformujemy szczegółowo, naszych Czytelników, o zasadach głoso-
wania i miejscach do tego wyznaczonych. Samorząd pomocniczy działa na Św. Łazarzu od 1996 roku. 

ul. Bogusławskiego

ul. Załęże Lejek Łazarski Boisko SP 77
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ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO 
NA ROK 2008 RADA OSIEDLA ŚW. ŁAZARZA

A. Przychody samorządu pomocniczego
PRZYCHODY 

Samorządu osiedlowego ogółem
w tym

Przychody na wspieranie inicjatyw Przychody na wydatki administra-
cyjne

Inne

1 2 3 4

327 344,00 zł 306 910,00 zł 20 434,00 zł 0,00 zł
B. Wydatki samorządu pomocniczego

I. ZADANIA REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ SAMORZĄD OSIEDLOWY
1. WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Dział Rozdział § Uszczegółowienie Kwota
750 75095 3030 Dieta dla Sekretarza Rady 4 180,00 zł
750 75095 4210 Zakup materiałów biurowych, spożywczych i innych artukółów, zakup 

znaczków pocztowych
7 000,00 zł

750 75095 4260 Opłata za energię elektryczna, wodę i gaz 700,00 zł
750 75095 4270 Obsługa i konserwacja centrali telefonicznej 500,00 zł
750 75095 4300 Zakup usług pozostałych 550,00 zł
750 75095 4740 Zakup papieru 395,00 zł
750 75095 4400 Czynsz za siedzibe 4 709,00 zł
750 75095 4370 Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych 2 400,00 zł

RAZEM: 20 434,00 zł
2. WYDATKI NA WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH

Dział Rozdział § Uszczegółowienie Kwota
754 75495 4300 Organizacja pogadanek w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły” 

dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych – umowa zlecenie na wy-
konanie i zakup światełek odblaskowych

 1 000,00 zł 

754 75495 4300 Organizacja pogadanek w ramach programu „Stop przemocy, narkomanii 
uczniów agresji w szkole” dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych 
– umowa zlecenie na wykonanie i zakup linijek

 1 000,00 zł 

921 92195 4300 Skład, druk i łamanie „Wieści Łazarskie”  8 500,00 zł 
921 92195 4300 Organizacja łazarskiego festynu osiedlowego  10 000,00 zł 
921 92195 4300 Organizacja imprez kulturalnych  5 500,00 zł 
921 92195 4210 Współorganizacja imprez kulturalnych - zakup nagród  10 100,00 zł 
926 92695 4210 Organizacja i współorganizacja imprez sportowych - zakup nagród  16 000,00 zł 

RAZEM:  52 100,00 zł
 II. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA

1. Zarząd Dróg Miejskich
Dział Rozdział § Uszczegółowienie Kwota
600 60016 4270 Remont chodników: 1.ul. Karwowskiego; 2. ul. Stablewskiego między Lo-

dową, a Łukaszewicza; 3. ul. Lodowa między Hetmańską, a Stablewskiego; 
 100 000,00 zł 

600 60016 4300 Zakup i montaż ławek -zieleniec ul. Kolejowa  2 200,00 zł 
RAZEM:  102 200,00 zł 

2. Wydział Oświaty
Dział Rozdział § Uszczegółowienie Kwota
801 80101 6050 Modernizacja boiska szkolnego przy SP 26  44 110,00 zł 
801 80101 6050 Wspólfinansowanie zakupu wyposażenia dla świetlicy przy SP 26  5 000,00 zł 
801 80101 6050 Wspólfinansowanie monitoringu wizyjnego - SP 69  10 000,00 zł 
801 80101 6050 Zakup środków trwałych dla potrzeb programu „Dobry start”  -świetlica przy SP 69  15 000,00 zł 
801 80104 4210 Zakup sprzętu sportowego dla Przedszkola „Leśne ludki”  1 000,00 zł 
801 80104 4210 Zakup sprzętu sportowego dla Przedszkola nr 48  1 000,00 zł 
801 80101 6050 Zakup drewnianych urządzeń uzupełniających wyposażenie placu zabaw przy SP 9   10 000,00 zł 
801 80101 4210 Zakup sprzętu i strojów dla drużyny UKS przy  SP 26  2 000,00 zł 
801 80101 6050 Zakup środków trwałych: kserokopiarki - SP 26  4 000,00 zł 
801 80110 4210 Zakup sprzętu dla drużyny UKS przy  G 33  2 000,00 zł 
801 80110 4210 Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych - G 53  2 000,00 zł 

RAZEM:  96 110,00 zł 



Załącznik do zestawienia planu rzeczowo-finansowego 
Osiedla św. Łazarza na 2008 r
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Dział Rozdział § Uszczegółowienie Kwota
921 92195 4300 Organizacja koncertów dla seniora w ramach Łazarskiej Jesieni Muzycznej  3 000,00 zł 
921 92195 4300 Zorganizowanie koncertu patriotycznego – opłata za występ orkiestry  2 500,00 zł 
921 92195 4210 Konkurs przedstawień jasełkowych z udziałem uczniów szkół podstawowych 

– zakup nagród 
 2 100,00 zł 

921 92195 4210 Konkurs muzyczno - plastyczny „Mój Łazarz” dla dzieci i młodzieży – organi-
zacja i zakup nagród - MDK

 800,00 zł 

921 92195 4210 Przegląd Twórczości Własnej -skierowany do placówek Łazarza i okolic - za-
kup nagród

 800,00 zł 

921 92195 4210 IV Konkurs „Jan Paweł II - Wielki Człowiek naszych czasów - szkoły podsta-
wowe i gimnazja - organizacja i zakup nagród

 1 500,00 zł 

921 92195 4210 Konkurs wiedzy historycznej o Łazarzu - zakup nagród  800,00 zł 
921 92195 4210 III Festiwal Teatrów Szkolnych - zakup nagród  1 000,00 zł 
921 92195 4210 Konkurs wiedzy o Łazarzu „Nasz Fyrtel” - zakup nagród  800,00 zł 
921 92195 4210 II Konkurs Piosenki Religijnej- zakup nagród  600,00 zł 
921 92195 4210 Konkurs matematyczny „Z matematyką przez życie” - zakup nagród  700,00 zł 
921 92195 4210 Konkurs informatyczny „Moja mała Ojczyzna - wędrówki i spotkania” - za-

kup nagród 
 1 000,00 zł 

RAZEM:  15 600,00 zł 

Dział Rozdział § Uszczegółowienie Kwota
926 92695 4210 V Edycja gier i zabaw dla klas IV szkół podstawowych     500,00 zł 
926 92695 4210 IV Edycja wyscigu rzędów kl. I - III szkół podstawowych  500,00 zł 
926 92695 4210 III turniej piłki nożnej klas IV szkół podstawowych  1 200,00 zł 
926 92695 4210 IV turniej piłki nożnej klas V szkół podstawowych  1 200,00 zł 
926 92695 4210 VIII turniej piłki nożnej klas VI szkół podstawowych  1 200,00 zł 
926 92695 4210 Turniej koszykówki szkół gimnazjalnych klas I-III  800,00 zł 
926 92695 4210 Turniej unihokeja szkół gimnazjalnych  1 000,00 zł 
926 92695 4210 Olimpiada sprawnościowa dla przedszkolaków  500,00 zł 
926 92695 4210 Olimpiada lekkoatletyczna szkół podstawowych  1 000,00 zł 
926 92695 4210 VIII turniej grunwaldzki (piłka nożna) SP    1 200,00 zł 
926 92695 4210 Turniej siatkówki dziewcząt i chłopców SP  2 400,00 zł 
926 92695 4210 Halowy Turniej Piłki Noznej SP kl. IV-VI  2 000,00 zł 
926 92695 4210 Turniej piłki ręcznej SP  1 000,00 zł 
926 92695 4210 Turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców SP  1 500,00 zł 

:RAZEM  16 000,00 zł 

3. Zarząd Zieleni Miejskiej
Dział Rozdział § Uszczegółowienie Kwota
900 90004 4300 Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w ciagach ulic Osiedla św. Łazarza  30 000,00 zł 
900 90004 4300 Administrowanie boiskiem sportowym przy ul. Dmowskiego - utrzymanie 

przegladu, bieżące naprawy, okresowa kontrola techniczna
 9 000,00 zł 

900 90004 4300 Utrzymanie lejka łazarskiego  14 000,00 zł 
RAZEM:  53 000,00 zł 

4.Straż Miejska
Dział Rozdział § Uszczegółowienie Kwota
754 75416 6050 Współfinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego dla Straży Miejskiej, wy-

dział Zachód, referat Grunwald
 3 500,00 zł 

RAZEM:  3 500,00 zł 

RAZEM ŁĄCZNIE PUNKTY II 1-5 306 910,00 zł

RAZEM PUNKTY I - II 327 344,00 zł

Przewodniczący Zarządu Osiedla św. Łazarza
Tadeusz Wawrzyniak



Czas Świąt Bożego Narodzenia 
to wspólne łamanie się opłatkiem, 
śpiew kolęd i spotkania z najbliż-
szymi. To czas w którym nikt nie 
powinien być sam. Od kilku lat, 

na Łazarzu, odbywają się wigilijne 
spotkania różnych grup i stowa-
rzyszeń. Mają one niezwykle ciepły 
i rodzinny charakter. Również i w 
tym roku miały miejsce takie spot-

kania. Odbywały się z udziałem 
wielu osób.

Poniższy fotoreportaż pokazuje 
te mile spędzone chwile.

Pati

Łazarskie świętowanie
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Ważną sprawą, jest również za-
pewnienie uczniom bezpieczeństwa w 
szkołach i najbliższym ich otoczeniu. 
Stąd nasze, jako Rady Osiedla, finanso-
we wsparcie, w wysokości 25 000,-  dla 
szkół podstawowych nr 26 i 77, prze-
znaczone na instalację systemu wizyj-

nego. Dzięki przeznaczonym środkom 

w SP 26 działa 16 kamer ( 9 zewnętrz-
nych i 7 wewnętrznych ) oraz 11 w SP 
77 ( 4 zewnętrzne i 7 wewnętrznych ). 
Jak ważne jest działanie monitoringu, 
w placówkach oświatowych, dla władz 
miasta świadczy  fakt, że na jego uru-
chomieniu w SP77 obecni byli; Tomasz 
Kayser z-ca prezydenta Poznania,  
Przemysław Marciniak komendant 
komisariatu policji Poznań – Grunwald, 
Andrzej Konieczny kierownik Straży 
Miejskiej na Grunwaldzie i Elżbieta 
Pilarczyk-Motak kierownik Oddziału 
Wspierania Jednostek Pomocniczych 
Poznań – Grunwald. W roku 2006 mo-
nitoring wizyjny zainstalowany został w 
SP 9. Wymienione działania wiązały się 
z modernizacją obiektów sportowych, 

przy wymienionych placówkach oświa-
towych. Według opinii pracowników 
szkół, monitoring przyczynił się do po-
prawy bezpieczeństwa i zmniejszenia 
dewastacji. W 2008 roku Rada Osiedla 
św. Łazarza przeznaczy kolejne 10.000 
zł na monitoring wizyjny przy SP 69. 

Wspieraliśmy pogadanki o tema-
tyce bezpieczeństwa organizowane we 
współpracy z policją i strażą miejską. 

Mamy nadzieję, że temat poprawy 
bezpieczeństwa będzie kontynuowany, 
w następnej kadencji Rady Osiedla św. 
Łazarza.  

WW

Bezpieczeństwo na Łazarzu
Wielokrotnie, na łamach „Wieści Łazarskich”, pisaliśmy o  bezpieczeń-

stwie na osiedlu. To ważny temat w działalności naszej Rady. W 2007 roku 
podjęliśmy kilka ważnych i potrzebnych inicjatyw w tym zakresie. 

Wraz z samorządami Górczyna, Górczyka i Fabianowa - Kotowa, 
współfinansowaliśmy zakup radiowozu dla policji. 

Monitoring SP 26

Monitoring SP 26

Wigilia Rady Osiedla i współpracujących z nią instytucji w SP 77

Wigilia w klubie Krąg
Wigilia łazarska w SP77 Radni składają sobie życzenia Część artystyczna w  wykonaniu dzieci z 

SP77

Czy On był grzeczny... Część artystyczna Wigilia w Klubie Krąg



Boże Narodzenie na Łazarzu 

IV Łazarski Przegląd Jasełek i Pastorałek
Boże Narodzenie 2007 r

zakończony
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Przybył on do Poznania, aby 
przeżyć tu, na ziemi skąd pocho-
dzi swój srebrny jubileusz sakry 
biskupiej. Otrzymał on ją przed 
25-laty z rąk Sługi Bożego Jana 
Pawła II.         

E.G.

W imprezie wzięło udział trzystu 
dziewięćdziesięciu siedmiu uczniów z 
sześciu szkół nie tylko naszego osiedla – 
SP 7, 9, 26, 77 i Gimnazjum 51 i 53. Ko-
misja obejrzała trzynaście przedstawień 
w trzech kategoriach wiekowych i przy-

znała w każdej z nich I nagrodę:
w kategorii „B” – (klasy I – II) uczniom 

z klasy II B z SP 77 pod kierunkiem Vio-
letty Grześkowiak, oraz uczniowie z 
klasy I i III z SP 26 pod kierunkiem K. 
Wojciechowskiej i R. Balcerzak; w kate-
gorii „C” – (kl. IV – VI) uczniom z klas V 
z SP 77 pod kierunkiem Joanny Łuczak 
; oraz w kategorii młodzież I nagrodę 
przyznano uczniom z Gimnazjum nr 51 

pod kierunkiem Marty Markowskiej.
Komisja przyznała również nagrody 

indywidualne: Kaji Humskiej z SP 9; 
Izabeli Szermer z SP 77; Joachimowi 
Brzeskiemu i Michaławi Glamy z SP 
7  za wyróżniającą się grę aktorską oraz 
Joannie Miłosiernej z G 51 za taniec.

Przyznano również wyróżnienia: 
SP 9 (opiekun Hanna Hajek), świetlicy 
szkolnej z SP 26 (opiekun M. Sobczak 
i M. Olkiewicz) oraz chórkowi z G 53 
za śpiew i muzykę (opiekun D. Rataj-
czyk).  Wszystkie uczestnicy otrzymali 
upominki i okolicznościowe dyplomy. 
podczas uroczystego zakończenia tej 
imprezy, która już wpisała się w tradycję 
naszego osiedla kółko misyjne z SP26 
przedstawiło „Jasełka misyjne” Do zo-
baczenia za rok na V już przeglądzie.

Ewa Garasz

Goście z SP 7

Lazureaci z SP 26

Kółko misyjne - SP26

Wyróżnienie - SP9

Laureaci - SP 77

W Szkole Podstawowej nr 26 w Poznaniu odbył się IV Łazarski Prze-
gląd Jasełek i Pastorałek „Boże Narodzenie 2007”. Ich organizatorem była 
Rada Osiedla św. Łazarza i Szkoła Podstawowa nr 26. Przegląd cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem o czym świadczy rosnąca liczba uczestni-
ków i przedstawień.

Noc Bożego Narodzenia na naszym osiedlu była niezwykła. Jedną z 
naszych łazarskich parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej zaszczycił swoją 
obecnością ks. kardynał Zenon Grocholewski z Rzymu. Dostojny Gość 
przewodniczył Pasterce odprawianej o północy. Na co dzień pełni on 
funkcję prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego.



Jego uczestnicy wysłuchali naj-
bardziej popularnych utworów 
muzyki rozrywkowej i filmowej. 
Nim koncert się rozpoczął wszyst-

kich zebranych przywitali ks. ka-
nonik Eugeniusz Antkowiak, 
proboszcz parafii i przewodniczą-
cy Rady Osiedla Wojciech Woś-
kowiak. Wyrazili oni nadzieję, że 
takie koncerty odbywać się będą 
częściej, bo są ważnym i potrzeb-
nym elementem integrującym 
środowisko lokalne. Do tej pory 
kilkakrotnie gościliśmy i mieliśmy 
okazję posłuchać orkiestry koleja-
rzy, z okazji święta niepodległości, 
wieczoru upamiętniającego osobę 

Jana Pawła II, jubileuszu 100-lecia 
kościoła św. Anny oraz Dni Ła-
zarza. Za każdym razem koncer-
ty cieszą się zainteresowaniem 
naszych mieszkańców. Tak było 
również i tym razem. 

W planie rzeczowo - finanso-
wym Rady Osiedla św. Łazarza na 
2008 rok, zostały zabezpieczone 
środki finansowe na organizację 
koncertów, do udziału w których 
już dzisiaj zapraszamy.

E.G.

Ku pamięci uczestników Powstania Wielkopolskiego

Z inicjatywy Rady Osiedla Św. Łazarza, w kaplicy przy kościele Mat-
ki Boskiej Bolesnej, odbył się świąteczno - noworoczny koncert w wy-
konaniu orkiestry reprezentacyjnej kolejarzy im. Karola Kurpińskiego. 
Atmosfera towarzysząca temu spotkaniu była ciepła, a słuchacze czę-
stymi brawami,wyrażali swoje zadowolenie. Organizatorzy również 
dostrzegają potrzebę organizacji takich spotkań kulturalnych.

Koncert noworoczny
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O godzinie 8.00, w kościele Mat-
ki Boskiej Bolesnej, odprawiona 
została Msza św. w intencji do-
wódców i uczestników powstania. 
Przewodniczył jej proboszcz para-
fii ks. kanonik Eugeniusz Antko-
wiak. Po jej zakończeniu uczest-

nicy rocznicowych 
obchodów przeszli 
pod, znajdujące się 
przy kościele, ta-
blice pamiątkowe 
związane z Powsta-
niem Wielkopol-
skim. Najstarsza z 
nich została odsło-
nięta w 1929 roku. 
Okolicznościowe 
przemówienie wy-
głosił przewodni-

czący Rady Osiedla św. Łazarza 
Wojciech Wośkowiak, podkre-
ślając w nim ważność i znaczenie 
powstańczego zrywu. Następnie 
złożone zostały wiązanki kwiatów 
od Rady Osiedla św. Łazarza przez 
członka zarządu Ewę Garasz, rad-

nych miejskich Lidię Dudziak i 
Wojciecha Wośkowiaka oraz w 
imieniu posła na Sejm RP Jacka 

Tomczaka. Uroczystość zakoń-
czyła się odśpiewaniem pieśni „ 
Boże coś Polskę”.

Pati

W środę 26 grudnia, w przeddzień 89. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego, odbyły się na Łazarzu okolicznościowe uro-
czystości, upamiętniające to wydarzenie. Ich organizatorem była 
Rada Osiedla św. Łazarza.



VI konkurs wiedzy historycznej

Seniorzy – Dzieciom, Dzieci  - Seniorom
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Uczestnicy konkursu musieli 
udzielić odpowiedzi na ponad 30 
pytań i wykazali się dużą wiedzą 
historyczną. Cieszymy się, że kon-
kurs na stałe wpisał się w imprezy 

oświatowe, współorganizowane 
przez Radę Osiedla św. Łazarza, 
która była fundatorem nagród. 
Najlepszym młodym łazarskim  
historykiem został uczeń SP 26 Ja-

kub Szlachetka. Drugie miejsce za-
jęły aż trzy osoby Anna Kucharska z 
SP 26 oraz  Małgorzata Jastrzębska  
i Tomasz Jezierski z SP 77 . Trzecie 
miejsce zajął. Marcin Hrycaj z SP 
9 Wszystkim laureatom i uczestni-
kom serdecznie gratulujemy posia-
danej wiedzy historycznej i zachę-
camy do jej pogłębiania. Składamy 
podziękowanie nauczycielowi histo-
rii w SP 9 Joannie Barełkowskiej za 
pomoc w organizacji kolejnej edycji 
konkursu historycznego.

WW

W Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Łukaszewicza odbył się VI 
konkurs wiedzy historycznej, dla uczniów łazarskich szkół podsta-
wowych. Wzięły w nim udział uczniowie SP nr 9, 26 i 77. Pytania 
dotyczyły historii Polski, Wielkopolski, Poznania i Łazarza. 

Jedną z nich są turnieje warca-
bowe, którego VI edycja odbyła 
się u seniorów, pod koniec roku. 
W turnieju uczestniczyło 10 za-
wodników, 5 uczniów i 5 senio-

rów. Gra odbywała się na czas, w 
systemie każdy z każdym. Tak jak 
w poprzednich edycjach, poszcze-
gólne partie były zacięte i wyrów-
nane. 

Zwycięzcą VI edycji turnieju war-
cabowego „ Seniorzy – Dzieciom, 
Dzieci  - Seniorom” został Zygmunt 
Nowaczyk z DDPS nr 1, drugie 
miejsce zajął Marcin Kaczmarek 
uczeń SP 9 a trzecie Marcin Prętki z 
DDPS nr 1 i Ryszard Cukiert z DPS 
przy ul. Bukowskiej. Nad sprawnym 
przebiegiem turnieju czuwały Bar-
bara Ślósarek z SP 9 i Maria Para-
dowska kierownik DDPS nr 1. 

Kolejne warcabowe zmagania 
planowane są wiosną 2008 roku w 
Szkole Podstawowej nr 9.

MM

Od kilku lat uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 współpracują z 
seniorami Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Ko-
nopnickiej. Odbywa się ona na kilku płaszczyznach.

Laureat Jakub Szlachetka SP26

Laureaci konkursu historycznego



Piłka nożna zawsze na czasie

Turniej tenisa stołowego 

Pod koniec 2007 roku w hali 
sportowej przy Szkole Podstawo-
wej Sportowej nr 69 rozegrane zo-

stały dwa turnieje piłki nożnej dla 
uczniów klas V i VI. Wzięły w nim 
udział reprezentacje SP nr 9, 26, 69 i 

77. Mecze dostarczyły wielu emocji, 
a zawodnicy prezentowali dobry 
poziom gry i duże zaangażowanie. 

W turnieju klas V zwycięży-
ła drużyna SP 9, która zdobyła 7 
punktów, II miejsce zajęła SP 26, 
III - SP 77 a IV - SP 69. Turniej klas 
VI z kompletem punktów wygrała 
również reprezentacja SP 9, II miej-
sce SP 69, III - SP 77 a IV - SP 26. 
W turniejach udział wzięło 80 za-
wodników, którzy otrzymali piłki 
ufundowane przez Radę Osiedla 
Św. Łazarza.

Kolejne turnieje piłkarskie, 

współorganizowane przez Radę 
Osiedla św. Łazarza, zaplanowane 
są w maju 2008 roku.       

MM

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się wśród uczniów łazar-
skich szkół podstawowych rozgrywki piłkarskie. 

Rozegrane mecze, zarówno 
wśród dziewcząt i chłopców oraz 
w grze pojedynczej i deblowej sta-
ły na dobrym poziomie i były bar-
dzo emocjonujące. 

Najlepszym zespołem w kate-
gorii dziewcząt i chłopców została 
ekipa SP 77. Wśród chłopców II 
miejsce zajęła SP 26, III - SP 9 a 
IV - SP 69. Jeżli chodzi o klasyfi-
kację dziewcząt II miejsce zajęła 
reprezentacja SP 9, III - SP 26, IV 
- SP 69. 

Wszyscy uczestnicy turnieju 

otrzymali nagrody rzeczowe, 
ufundowane przez Radę Osiedla 
św. Łazarza. Składamy serdeczne 
podziękowanie ks. Wojciechowi 
Skowronowi i nauczycielowi wy-

chowania fizycznego SP 77 Hen-
rykowi Hnatykowi za pomoc 
przy organizacji zawodów. 

Mamy nadzieję, że turnieje te-
nisa stołowego odbywać się będą 
cyklicznie i cieszyć tak dużym za-
interesowaniem jak obecnie. 

MM

Z inicjatywy Rady Osiedla św. Łazarza, Salezjańskiego Ośrodka 
Młodzieżowego oraz Szkoły Podstawowej nr 77 rozegrany został 
turniej tenisa stołowego. Odbył się on w kategorii dziewcząt i chłop-
ców. Wzięły w nim udział reprezentacje SP nr 9, 26, 69 i 77. Ta dys-
cyplina sportu również cieszy się dużym zainteresowaniem wśród 
uczniów. 

„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 zareklamo-wać?

Nie ma problemu. Zajrzyj na PORTAL lazarz.pl
.:LAZARZ.PL->łazarski portal internetowy 
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