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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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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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Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej VIII 
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu i ŚZŻAK Okręg Wielkopolska zaprosili  na mszę św. 
w piątą rocznicę śmierci  śp. ppłk Stefana Ignaszaka – by-
łego prezesa ŚZŻAK Okręg Wielkopolska, Kawalera Orde-
ru Wojennego Virtuti Militari, cichociemnego, asa wywia-
du AK. Uroczystość odbyła się w piątek 15 stycznia o godz. 
11 w kościele  p.w. Matki Boskiej Bolesnej przy ul. Głogow-
skiej. We mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz woje-
wódzkich, samorządowych i miejskich z Grzegorzem Gano-
wiczem – Przewodniczącym Rady Miasta Poznania na czele. 
Gościliśmy również rodzinę Pana Pułkownika. Tomasz Orłow-
ski – przedstawiciel Biura Marszałka Województwa Wielko-
polskiego Marka Woźniaka, Przewodnicząca Rady Osiedla św. 
Łazarza Ewa Garasz, kombatanci ŚZŻAK z prezesem ppłk Ja-
nem Górskim i pocztami sztandarowymi, uczniowie i nauczy-
ciele VIII LO, Szkoły Podstawowej nr 9, 26, 69. z pocztami 
sztandarowymi, parafianie. Mszę św. celebrował ks. kanonik 
Leonard Poloch – kapelan ŚŻZAK w asyście ks. Tomasza Ko-
zicy – katechety VIII LO. Podczas mszy św. wicedyrektor VIII 
LO przypomniał sylwetkę ppłk Stefana Ignaszaka.  Oprawę li-
turgiczną przygotowali uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcą-
cego i Szkolny Chór pod dyrekcją prof. Eligiusza Szczepaniaka, 
który pięknym śpiewem zachwycił uczestników tej uroczystości. 
Po mszy św. przed złożeniem kwiatów i zniczy pod tablicą upa-
miętniającą ppłk Stefana Ignaszaka wręczono legitymacje nowym 
członkom Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajo-
wej.  Po złożeniu wiązanek Prezes  ppłk Jan Górski podzięko-
wał wszystkim za udział w tej uroczystości, a przede wszystkim 
tym wszystkim, którzy przyczynili się do upamiętnienia 5 rocz-
nicy śmierci śp. ppłk. Stefana Ignaszaka: ks. kanonikowi Euge-
niuszowi Antkowiakowi – proboszczowi parafii MBB, ks. kano-
nikowi Leonardowi Polochowi , ks. Tomaszowi Kozicy, Radne-
mu Rady Miasta Wojciechowi Wośkowiakowi – Przewodniczące-
mu Komisji Samorządowej,  Jadwidze Walkowiak – Dyrektorowi 
VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Wicedyrektorowi 
szkoły Markowi Greflingowi,  prof. Eligiuszowi Szczepaniakowi 
dyrygentowi Szkolnego Chóru, prof. Henrykowi Józefowskiemu 
– opiekunowi Szkolnego Koła TPAK VIII LO, pocztom sztan-
darowym oraz służbie liturgicznej.  

Po uroczystości  Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich na 
spotkanie przy świątecznym placku w VIII Liceum Ogólno-
kształcącym  im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu, gdzie go-
ście i licealiści mieli możliwość rozmowy z żołnierzami Ar-
mii Krajowej.         

             Henryk Józefowski 
                                                        Opiekun TPAK      

Już po raz drugi, na zaproszenie Komisji Samorządowej 
oraz Porozumienia Osiedli Samorządowych, z jej przewod-
niczącą Haliną Owsianną, w środę 3 lutego br. w sali Białej 
Urzędu Miasta, odbyło się uroczyste spotkanie z przewodni-
czącymi Rad Osiedli. Było ono podsumowaniem działań, jakie 
w 2009 roku zostały zrealizowane przez jednostki pomocni-
cze na rzecz swoich społeczności lokalnych. W spotkaniu udział 
wzięli zaproszeni goście: przewodniczący Rady Miasta Grzegorz 
Ganowicz, sekretarz Miasta Stanisław Tamm, dyrektor WWJP 
Leszek Klarzyński, pełnomocnik prezydenta ds. reformy samo-
rządów pomocniczych Włodzimierz Urbańczak, przewodniczą-
cy Doraźnej Komisji ds. reformy radny Mariusz Wiśniewski, ka-
pelan samorządowy ksiądz proboszcz Rafał Pierzchała. Naszą 
Radę na spotkaniu reprezentowała Przewodnicząca Ewa Garasz. 
W wystąpieniu rozpoczynającym spotkanie przewodniczący ko-
misji, radny Wojciech Wośkowiak, podziękował obecnym samo-
rzadowcom za aktywność i liczne działania, jakie podejmowa-
ły Rady Osiedla w minionym roku. Zwrócił uwagę ma szeroki 
zakres działań samorządów pomocniczych, obejmujący sprawy 
bezpieczeństwa, sportu, kultury czy oświaty. Wiele z wykonanych 
zadań miało charakter inwestycyjny. Podkreślił również wsparcie 
jakie ze strony samorządów pomocniczych ma miasto w działa-
niach na rzecz mieszkańców. W podobnym tonie wypowiedzie-
li się również Grzegorz Ganowicz i Stanisław Tamm. Słowa po-
dziękowania skierowane zostały także do kierowników Oddzia-
łów WJPM oraz jednostek miasta, które współpracują z samo-
rządami. W roku ubiegłym samorządy miały do dyspozycji 
środki finansowe z tzw. pogłównego, w wysokości ponad 5,5 
mln złotych oraz 2,5 mln z Grtantów.     

Piąta Rocznica śmierci ppłk  Stefana Ignaszaka
byłego prezesa ŚZŻAK Okręg Wielkopolska

Składanie kwiatów przez delegację Rady Osiedla św. Łazarza

Szkolne poczty sztandarowe w kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej 

 Noworoczne spotkanie 
samorządowców



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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“Officium officio provocatur”
W poniedziałek 15 lutego Przedstawiciele Rady Osiedla Św. 

Łazarza spotkali się z Dyrektorami szkół i placówek Kultural-
nych naszego Osiedla w celu podsumowania ubiegłorocznej 
współpracy oraz zacieśnienia i usprawnienia jej w roku obec-
nym. Na spotkaniu był również obecny Radny Miasta Poznania,  
Przewodniczący Komisji Samorządowej Wojciech Wośkowiak, 
który również wręczył podziękowania obecnym. Przewodniczą-
ca Rady Osiedla Ewa Garasz i Przewodnicząca Zarządu Maria 
Łazarz  wręczyły podziękowania następującej treści:

„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.

Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,
wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń.”

„Officium officio provocatur”
/Życzliwość wywołuje życzliwość/

W Imieniu Rady Osiedla Świętego Łazarza serdecznie dzię-
kuję za pomoc w organizacji imprez kulturalno-oświato-

wych i sportowych w roku 2009.
Okazana życzliwość i zaangażowanie pozwoliły przeprowa-

dzić wiele  konkursów i imprez.
Jednym z ważnych zadań realizowanych przez Radę jest 

działanie na rzecz dzieci i młodzieży. Do tych działań bar-
dzo aktywnie włączyły się placówki kulturalno-oświatowe i 
wysoki poziom organizacji imprez jest wynikiem dużego za-

angażowania Dyrektorów i wkładu pracy nauczycieli.
Za pomoc w zorganizowaniu  imprez, życzliwość i zrozu-

mienie serdecznie dziękujemy .

„ Mój Łazarz”
Jest w Poznaniu Łazarz wspaniała dzielnica,
a Głogowska to jego główna jest ulica.
Graniczy ona z innymi dzielnicami,
Dębcem, Górczynem, Wildą  oraz Jeżycami.
Reymonta, Palacza, Grunwaldzka, Krauthofera
to ulice granice to coś dla trapera.
I właśnie w tej dzielnicy, wielcy poznaniacy mieszkali,
tu żyli, rządzili, tworzyli, malowali.
Czarnecki i Dymek, Lam i Marcinkowski,
Jerzy Waldorff, Wilhelmi, Anna Jantar, Leon Wyczółkowski.
Tu jest ósme LO Adama Mickiewicza,
gdzie uczy się młodzież uczciwego życia.
I dwa stare kościoły z cegły murowane,
oba wspaniałe i odrestaurowane.
Matki Boskiej Bolesnej wspaniale odnowiony,
a na Matejki Św. Anny wspaniale zdobiony.
Wspaniałe są parki, zielone zadbane,
po wspaniałych ludziach zostały nazwane.
Pierwszy to Wilsona dawniej był Kasprzaka,
a w nim stawek gdzie latem pływa niejedna kaka.
Jest wspaniała Palmiarnia z pięknymi roślinami,
jest muszla koncertowa z letnimi imprezami.
Ten drugi potocznie Areną nazwany,
to park Kasprowicza od lat uczęszczany.
Tam hala sportowa i pływalnia odkryta,
i plac jest tam zabaw i stadion Energetyka.
Jest też rynek co Łazarskim go nazwali,
bo w tej właśnie dzielnicy go zlokalizowali.
Dookoła rynku kamienice pobudowali,
aby w nich ludzie z Łazarza zamieszkali.
Na nim targowisko jest niemałe,
przez cały tydzień przez handlarzy oblegane.
I to wszystko na Łazarzu kochanym znajdziecie,
w dniu jego jubileuszu, bo to studziesięcio  lecie.

Henryk Błędkowski

Kropka nad „i”
czyli Powstanie Wielkopolskie na Łazarzu

W poprzednim numerze „Wieści Łazarskich” zamieszczo-
no relację z obchodów Powstania Wielkopolskiego w Parafii 
Matki Boskiej Bolesnej. W związku z licznymi zapytaniami  
wyjaśniamy. Dotychczasową tradycją był udział mieszkańców 
w uroczystej mszy św. w drugim dniu Świąt Bożego Narodze-
nia odprawianej w intencji Ojczyzny i uczestników Powstania.

W ubiegłym roku msza św. odprawiona została z inicjatywy 
Proboszcza Parafii ks. Eugeniusza Antkowiaka w dniu 28 grud-
nia 2009 roku. Niestety obowiązki dziekańskie uniemożliwiły 
udział naszego duszpasterza w obchodach z powodu udziału w 
odpuście w parafii Świętej Rodziny. 

Mamy nadzieję, że powrócimy do tradycji i nic nie zakłóci 
uroczystych obchodów Powstania Wielkopolskiego.

Redakcja



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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Zmagania najmłodszych
Szkoła Podstawowa nr 69 już po raz ósmy była 

gospodarzem i organizatorem sportowych zmagań w 
ramach „Wyścigów rzędów dla uczniów klas I -III 
Szkół Podstawowych”. W tegorocznej edycji udział 
wzięły 6 - osobowe zespoły reprezentujące SP nr 9, 
26, 69 i 90. Rozegrano 15 konkurencji m. in. biegi 
slalomem, z rakietką i lotką, z przeskoczeniem przez 
ławkę, czy w parch trzymając się kółka ringo. Mło-
dzi sportowcy wykonywali ćwiczenia z zaangażo-
waniem, dokładnością i dużym poświęceniem. Po 
rozegraniu ostatniej konkurencji nadszedł czas na 
podsumowanie zmagań. Komisja sędziowska podli-
czyła punkty i ogłosiła wyniki. Pierwsze miejsce za-
jęła drużyna z SP 90 z dorobkiem 56 punktów. Ko-
lejne miejsca zajęły SP 26, SP 69 i SP 9. Wszyscy 
uczestnicy zawodów otrzymali puchary i medale, 
które ufundowała Rada Osiedla św. Łazarza. Słowa 
podziękowania skierowane zostały na ręce Pani Ma-
rioli Dziegciar i Pana Mirosława Górnego, nauczy-
cieli wychowania fizycznego z SP 69 za organiza-
cję i przygotowanie zawodów. Były one kolejnym 
elementem integrującym społeczność lokalną i do-
brą formą współpracy Rady Osiedla z placówkami 
oświatowymi na Łazarzu. 

w.w.

W hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 
69, z udziałem ponad 100 zawodników, rozegra-
ny został, już po raz ósmy, ministrancki turniej pił-
ki nożnej w kategorii open o puchar miesięczni-
ka MBB. W tegorocznej edycji udział wzięło 12 ze-

Już po raz siódmy, przy współpracy Rady Osiedla 
św. Łazarza oraz Szkoły Podstawowowej nr 77, od-
był się, w wymienionej placówce, turniej tenisa sto-
łowego dla uczniów łazarskich podstawówek. Wzię-
ło w nim udział 16 zawodników (osiem dziewcząt i 
ośmiu chłopców) reprezentujących Szkoły Podsta-
wowe nr 9, 26, 69 i 77. Rozegrano 36 spotkań, w 
systemie singlowym i deblowym. Mecze stały na 
dobrym, sportowym poziomie i dostarczyły wielu 
emocji. W kategorii dziewcząt rywalizacja zakoń-
czyła się następująco: 1. SP 77, 2. SP 9, 3. SP 26, 4. 
SP 69. W zmaganiach chłopców 1. miejsce SP 77, 
2. SP 9, 3. SP 69, 4. SP 26. Wszyscy uczestnicy tur-
nieju otrzymali, z rąk wicedyrektora szkoły Ma-
cieja Leszczyńskiego oraz Macieja Maćkowiaka 
i Wojciecha Wośkowiaka, reprezentujących Radę 
Osiedla św. Łazarza, puchary oraz nagrody rzeczo-

S P O R T    N A     Ł A Z A R Z U
Nie tylko służą przy ołtarzu

Turniej tenisa Zakończony
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S P O R T    N A     Ł A Z A R Z U
Nie tylko służą przy ołtarzu

społów. Mecze dostarczyły wielu emocji, sportowej 
walki i cechowały się dużym zaangażowaniem i po-
święceniem graczy. Pierwsze miejsce w turnieju za-
jęła drużyna z parafii NMP z La Salette, która w me-
czu finałowym pokonała zespół z parafii pw. św. An-

drzeja Boboli 4:0. Oba zespoły reprezentowały po-
znańskie Junikowo. W meczu o trzecie miejsce mini-
stranci z parafii Matki Odkupiciela z osiedla Bolesła-
wa Chrobrego pokonali II zespół parafii pw. św. Mar-
cina 4:2. Patronat nad turniejem objął i puchary ufun-
dował Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobel-
ny, w imieniu którego nagrody wręczył Radny Miasta 
Poznania Wojciech Wośkowiak, któremu towarzy-
szyli: Ewa Garasz Przewodnicząca Rady Osiedla św. 
Łazarza oraz ks. Tomasz Kozica z parafii Matki Bo-
skiej Bolesnej. Nagrody rzeczowe, 25 piłek nożnych, 
zostały ufundowane przez Radę Osiedla św. Łaza-
rza i wręczone przez jej przewodniczącą. Najlepszym 
bramkarzem turnieju wybrany został Jakub Przybyl-
ski, a tytuł najlepszego strzelca zdobył, z 5 golami, 
Norbert Przywarty, zawodnik drużyny NMP z La Sa-
lette. Słowa podziękowania, w imieniu uczestników 
turnieju, zostały skierowane na ręce Jakuba Antko-
wiaka, od poczatku głównego organizatora tej, zysku-
jącej coraz większe zainteresowanie, imprezy sporto-
wej.   

Turniej tenisa Zakończony

we, które ufundowała Rada Osiedla św. Ła-
zarza. Reprezentacja SP 77, która zwycięży-
ła w obu kategoriach, wystąpiła w składzie: 
Marta Kasper, Plewa Adrianna, Arojan 
Eryk, Kowalczyk Patryk. Słowa podzięko-

wania skierowane zostały do organizatorów zawo-
dów, którymi byli nauczyciele wychowania fizycz-
nego SP 77, enryk Hnatyk i Renata Marcinkow-
ska. Turniej tenisa stołowergo wpisuje się w szero-
ki wachlarz imprez sportowych, oraganizowanych 
przez R.O. św. Łazarza, których celem jest zachęce-
nie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego cza-
su, rozwijanie  zainteresowań, popularyzacja sportu 
oraz integracja środowiska lokalnego. Rocznie Rada 

Osiedla, przy 
aktywnej współ-
pracy z placów-
kami oświato-
wymi, organizu-
je ok. 20 takich 
imprez, w róż-
nych dyscypli-
nach sportu.           



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

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

6

„Z dziennika 
Aspiranta…”

W ramach realizowanego wspólnie 
z Radą Osiedla Św. Łazarza programu 
„STOP Przemocy, Narkomanii i Agre-
sji w Szkole” asp. szt. Maciej Nowak z 
RPKNiP KP Poznań – Grunwald i Mar-

Wiele osób nie ma własnego mieszkania i schro-
nienia, szukają go na klatkach schodowych, w piw-
nicach naszych domów, a także w pustostanach, 
opuszczonych budynkach mieszkalnych lub pro-
dukcyjnych, na działkach, w barakach, kanałach 
ciepłowniczych, fortach, dworcach PKP i ich oko-
licach. Dokładne rozpoznanie takich miejsc i częste 
kontrole przez instytucje do tego powołane, w tym Po-
licję, mogą uratować osoby bezdomne przed śmiercią.
Dzielnicowi i funkcjonariusze Referatu Prewen-
cji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KP Poznań 
– Grunwald wychodząc naprzeciw temu zadaniu 
przeprowadzili w lutym 2010 roku wspólne dzia-
łania, w trakcie których kontrolowali wytypowane 

cin Tomczak członek 
Komisji Bezpieczeństwa 
RO Św. Łazarza odwie-
dzili szkoły gimnazjalne 
z terenu działania Rady 
Osiedla. W trakcie spo-
tkań z Dyrektorami szkół 
i uczniami przekazano 
ufundowane przez Radę 
smycze i piłki do gry.

miejsca przebywania osób bezdomnych. Kontro-
le przeprowadzono na całym terenie podległym KP 
Poznań – Grunwald.



Poznański Łazarz ma 110 lat!
- zbieramy pamiątki, które pokażemy na wystawie

1 kwietnia minie 110.rocznica od momentu przyłączenia ówczesnej wsi Łazarz 
do miasta Poznania. Równocześnie Mija 110 lat, od kiedy Łazarz jest dzielnicą 
Poznania. Z tej okazji organizujemy akcję zbierania pamiątek: starych zdjęć, 
pocztówek, map i innych pamiątek, które będziemy chcieli zaprezentować na 
specjalnej wystawie z okazji jubileuszu.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie pamiątek związanych z 
Łazarzem. Jeśli mają Państwo w swoich zbiorach:

• stare zdjęcia i pocztówki

• mapy i plany 

• oraz wszelkiego rodzaju pamiątki, od biletów, aż po książki i 
albumy

to zachęcamy do dostarczania materiałów do sekretariatu Klubu 
Osiedlowego "Krag" przy ulicy Dmowskiego 37 od poniedziałku do piątku, 
w godz. od 14:00 do 20:00. 
Materiały w formie elektronicznej (np. zeskanowane zdjęcia) można też 
przesyłać o każdej porze dnia i nocy na adres e-mailowy: 
redakcja@lazarz.pl.

Wszystkie otrzymane od Państwa materiały zostaną zaprezentowane na  
specjalnej wystawie, która potrwa od 22 kwietnia do zakończenia 21.Dni  
Łazarza. Więcej informacji na stronie: www.110.lazarz.pl

O R G A N I Z A T O R Z Y :                                

                                                                                           PATRONAT MEDIALNY

          

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

7

“Wieści Łazarskie”
Biuletyn Informacyjny
Rady Osiedla św. Łazarza

Wydawca:
Samorząd Pomocniczy Miasta Poznania
Rada Osiedla św. Łazarza

Redaktor Naczelny:
Ewa Garasz
Kontakt: /0/ 510 172 354
redakcjawiesci@wp.pl
ewa1garasz@gmail.com

Kolegium redakcyjne:
Patrycja Garasz(fotografie), Janusz Ludwiczak, Maria Łazarz, 
Anna Nawrot, Wojciech Wośkowiak
Dziękujemy za współpracę: Portalowi www.lazarz.pl 

Nakład: 2000 egz.                      ISSN 1733-9308
Projekt i opracowanie:              ABAKUS
Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów.
Zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i adiustacji.



Biuletyn Informacyjny 

Rady Osiedla św. Łazarza

Adres Redakcji:
ul. J. Matejki 50 pok. 109
60-770 Poznań
tel. 61/878 49 91
redakcjawiesci@wp.pl

Wydawca:
Samorząd Pomocniczy 
Miasta Poznania
Rada Osiedla św. Łazarza

Redaktor Naczelny:
Ewa Garasz
Kontakt: /0/ 510 172 354
redaktorwiesci@wp.pl
ewa1garasz@gmail.com

Kolegium redakcyjne:
Tomasz Brojewski, Maria Łazarz, 
Maciej Maćkowiak, Stanisława 
Pawlicka, Alicja Ratajczak, 
Wojciech Wośkowiak

Nakład: 
2000 egz.
ISSN 1733-9308

Projekt i opracowanie:
O cyna Drukarska 
Jacek Chmielewski
ul. Sokołowska 12a,
01-142 Warszawa
e-mail: info@o cyna-drukarska.pl
www.o cyna-drukarska.pl

Redakcja nie zwraca nie zamówio-
nych materiałów.
Zastrzega sobie prawo do skracania 
tekstów i adiustacji.
Sprzedaż biuletynu jest nielegalna i 
grozi odpowiedzialnością karna.
Redakcja nie zamieszcza reklam o 
charakterze komercyjnym.

LIST OTWARTY RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZA
DO OSIEDLOWEGO KLUBU „KRĄG” 

W SPRAWIE XIX DNI ŁAZARZA

ZMAGANIA SPORTOWE NA ŁAZARZU

Finaliści i organizatorzy VIII Turnieju o puchar 
MBB (str. 4)

Najmłodsi po turnieju (str. 5) Zmagania najmłodszych (str. 5)

Turniej tenisa zakończony (str. 5)

Podczas dekoracji (str. 4)


