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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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Petycje w sprawie placu zabaw w Parku Wilsona str 7-8Zielony Poznań str.6

Policja apeluje !
Osoby starsze często padają ofiarom przestępców. 
Nadal duża liczba osób chętnie otwiera drzwi przed 
nieznajomymi. Wykorzystują to bezwzględnie prze-
stępcy
Dlatego osoby starsze powinny postępować szczegól-
nie ostrożnie w kontaktach z innymi ludźmi. 



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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Współpraca z placówkami oświatowymi 
w latach 2004 - 2011Współpraca z placówkami oświatowymi w latach 2004  2011 

 
Praca radnych osiedlowych i ich troska o nasze osiedle obejmowała wiele obszarów. Jednym z nich jest 
zaangaŜowanie Rady Osiedla Św. Łazarza w dbałość o jak najlepsze warunki pracy i zabawy naszych dzieci. 
Ponad 30% budŜetu przeznaczane jest na ten cel, jak i kolejne 15% na organizację imprez o charakterze 
kulturalno – edukacyjnym i sportowym. Przedstawimy Państwu zestawienie finansowe za lata 2004 – 2011 
(poniewaŜ budŜet na następny rok został juŜ zaplanowany) jakie w tym obszarze zostało zrealizowane i będzie 
kontynuowane w roku następnym. 
 

Podsumowanie finansowe 
 

Szkoły Podstawowe













SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
im. doktora FRANCISZKA WITASZKA 

2005 
zakup kserokopiarki dla potrzeb 
edukacyjnych 5000 

2006 
remont boiska  grant 45500 
adaptacja pomieszczenia 2500 

2007 

Zakup sprzętu i materiałów dla 
potrzeb prowadzenia zajęć 
warcabowych 4000 

2008 
boisko 10000 
??? plac zabaw   

2009 

pracownia multimedialna 6000 
dozór boiska 1000 
siłownia na wolnym powietrzu 10000 
sprzęt sportowy 2500 

2010 
pracownia multimedialna 9000 
sprzęt sportowy  2500 

2011 materiały dydaktyczne 7000 
R A Z E M                                         105000 

 
 

 
2004 zakup ławek i krzeseł 3200 

2005 

zakup sprzętu nagłaśniającego 1000 
renowacja nawierzchni boiska i 
ogrodzenia 6000 

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
Szkoła Podstawowa nr 26                      
im. RYSZARDA BERWIŃSKIEGO 
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remont i adaptacja pomieszczeń do 
grup terapeutycznych dzieci i 
rodziców dysfunkcyjnych 3100 

2006 
sprzęt audiowizualny i komputer 3000 
modernizacja łazienek 5000 

2007 

program "śpiewnik domowy" 2000 
Adaptacja pomieszczeń w piwnicy 
na salę do zajęć wychowania 
fizycznego 10000 

2008 

modernizacja boiska 44110 
remont świetlicy 5000 
sprzęt dla Uczniowskiego Klubu 
Sportowego 2000 
zakup kserokopiarki dla potrzeb 
edukacyjnych 4000 

2009 

zakup kamery 2500 
remont pomieszczenia świetlicy 
środowiskowej 6500 
sprzęt sportowy  2500 
sprzęt dla Uczniowskiego Klubu 
Sportowego 1500 
doposaŜenie świetlicy szkolnej 4000 
zakup sprzętu na plac zabaw dla 
dzieci przedszkolnych 4500 

2010 

adaptacja pomieszczenia na 
pracownie przyrodniczą 9000 
adaptacja Sali 208 na sale pamięci 
Jana Pawła II  zakup mebli, gablot, 
tablic, materiałów. 7000 
świetlica środowiskowa  zakup 
materiałów dydaktycznych 6000 
sprzęt sportowy  2500 

2011 
świetlica środowiskowa  zakup 
materiałów dydaktycznych 2500 

R A Z E M                                     136910 

2004 zakup ławek i krzeseł 1000 

2005 
Dofinansowanie i modernizacja 
boiska szkolnego + grant 140000, 24500 

2007 Zakup sprzętu nagłaśniającego 6000 

2008 

monitoring 10000 
modernizacja i wyposaŜenie 
świetlicy 15000 

2009 sprzęt sportowy  2500 
2010 sprzęt sportowy  2500 

2011 
zakup kserokopiarki dla potrzeb 
edukacyjnych zespołu szkół 8000 

R A Z E M                                  69500 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69 
im. JAROGNIEWA DRWĘSKIEGO 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
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2007 Zakup sprzętu: DVD, MP3, Keybord 
3000 

2008 zakup materiałów dydaktycznych  2000 

2009 
zakup materiałów dydaktycznych  1500 
remont boiska  20000 

2011 

zakup materiałów dydaktycznych 
 ksiąŜek, filmów edukacyjnych 4700 
sprzęt sportowy  2000 

R A Z E M                         33200 

ZHP  

2009 
zakup sprzętu turystycznego dla 
ZHP 4000 

2010 
zakup sprzętu turystycznego dla 
ZHP 4000 

2004 
zakup sprzętu komputerowego 

4000 

2005 

zakup ławek i krzeseł 3000 
wymiana podłogi w Sali 4000 

2006 
modernizacja  odnowienie sufitu, 
modernizacja oświetlenia 4000 

2007 remont boiska  grant 91000 

2009 

sprzęt sportowy  2500 
zakup sprzętu na plac zabaw dla 
dzieci przedszkolnych 4000 
dozór boiska 1000 

2010 sprzęt sportowy  2500 

2011 

dofinansowanie zakupu 
komputerów do pracowni 
komputerowej 5500 
edukacja sportowa  piłka ręczna 
dla kl. IIII 5000 

R A Z E M                           126500 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77  
im. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH 

Gimnazja

; 8000; 7%
G 51; 54275; 

49%

G 33; 33200; 
30%

G 53; 15000; 
14%

R A Z E M                          8000 
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2004 wymiana sztucznej nawierzchni 20000 

2005 

Zakup komputera z systemem 
operacyjnym, oraz wykonanie 
okablowania do kamer zewnętrznych 6775 

2006 
zakup kserokopiarki dla potrzeb 
edukacyjnych  4000 

2010 

zakup kserokopiarki dla potrzeb 
edukacyjnych  9000 
modernizacja  zakup, montaŜ 
rolet 10000 

2011 

zakup materiałów dydaktycznych 
 ksiąŜek 2500 
sprzęt sportowy  2000 

R A Z E M                          54275 
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2006 
zakup materiałów dydaktycznych  

1000 

2008 
zakup materiałów dydaktycznych  
ksiąŜek 2000 

2009 zakup tablicy multimedialnej 5000 

2010 
zakup oprogramowania i klocków 
LEGO  do zajęć pozalekcyjnych 5000 

2011 sprzęt sportowy  2000 
R A Z E M                         15000 

Przedszkola





















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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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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2004 wymiana sztucznej nawierzchni 20000 

2005 

Zakup komputera z systemem 
operacyjnym, oraz wykonanie 
okablowania do kamer zewnętrznych 6775 

2006 
zakup kserokopiarki dla potrzeb 
edukacyjnych  4000 

2010 

zakup kserokopiarki dla potrzeb 
edukacyjnych  9000 
modernizacja  zakup, montaŜ 
rolet 10000 

2011 

zakup materiałów dydaktycznych 
 ksiąŜek 2500 
sprzęt sportowy  2000 

R A Z E M                          54275 
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 2006 

zakup materiałów dydaktycznych  
1000 

2008 
zakup materiałów dydaktycznych  
ksiąŜek 2000 

2009 zakup tablicy multimedialnej 5000 

2010 
zakup oprogramowania i klocków 
LEGO  do zajęć pozalekcyjnych 5000 

2011 sprzęt sportowy  2000 
R A Z E M                         15000 
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2004 
zakup sprzętu na plac zabaw dla 
dzieci przedszkolnych 2500 

2011 
zakup sprzętu na plac zabaw dla 
dzieci przedszkolnych 4500 

R A Z E M                          7000 
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  2008 materiały dydaktyczne 1000 

2009 zakup wyposaŜenia do Sali  meble 4000 

2010 
materiały dydaktyczne, doposaŜenie 
Sali  meble 4200 

2011 
dofinansowanie remontu 
ogrodzenia ogródka przedszkolnego 5500 

R A Z E M                          14700 
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2004 
zakup sprzętu na plac zabaw dla 
dzieci przedszkolnych 2500 

2005 zakup stolików, ławek i biurka 3000 

2007 
Dofinansowanie zakupu 
wyposaŜenia placu zabaw 3550 

2008 
zakup wykładziny po zalaniu 9000 
sprzęt multimedialny 1000 

2009 
zakup sprzętu na plac zabaw dla 
dzieci przedszkolnych 3000 

2010 
zakup sprzętu na plac zabaw dla 
dzieci przedszkolnych 2000 

2011 
zakup kserokopiarki dla potrzeb 
edukacyjnych  4000 

R A Z E M                          28050 
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2004 
remont pomieszczeń kuchennych 5000 

2010 

zakup sprzętu na plac zabaw dla 
dzieci przedszkolnych 3000 

dofinansowanie remontu tarasu 5000 

2011 
zakup sprzętu na plac zabaw dla 
dzieci przedszkolnych 4000 

R A Z E M                          17000 
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2006 
zakup sprzętu do Sali 1500 

2008 

zakup materiałów dydaktycznych  1000 
materiały dydaktyczne, doposaŜenie 
Sali  meble 6000 

2009 zakup sprzętu sportowego 2000 

2010 
zakup sprzętu na plac zabaw dla 
dzieci przedszkolnych 3000 

2011 
zakup sprzętu na plac zabaw dla 
dzieci przedszkolnych 4000 

R A Z E M                          17500 
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2009 
materiały dydaktyczne, doposaŜenie 
Sali  meble 3000 

2010 

zakup sprzętu na plac zabaw dla 
dzieci przedszkolnych 3000 

dofinansowanie remontu okien 4600 
R A Z E M                          10600 
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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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W dniach 27.05.2010- 31.05.2010 Łazarz 
świętował 110 rocznicę przyłączenia do 
Poznania podczas dorocznych Dni Łazarza. 

V PARADA ŁAZARSKA W czwartek 27 maja 
2010 roku, w XX rocznicę wolnych wyborów 
samorządowych ulicami Poznania przeszła V 
Parada Łazarska, która była jednym z głównych 
wydarzeń XXI Dni Łazarza. W paradzie pokazał 
się praktycznie cały Łazarz: nie zabrakło maluchów 
z Przedszkola nr 44 z ulicy Dmowskiego, dzieci i 
młodzieży ze Szkół Podstawowych (SP 9, SP 26, 
SP 69) i gimnazjów oraz uczniów Zespołu Szkół 
Handlowych. Barwnie i kolorowo reprezentowały 
się wszystkie sekcje  z MDK nr 3. Do udziału w 
paradzie stawili się też członkowie kół i sekcji Klubu 
Osiedlowego Krąg Barwny korowód szedł przy 
dźwiękach marszowej muzyki, którą wykonywała 
Orkiestra Reprezentacyjna Kolejarzy Miasta 
Poznania Uroczystą inaugurację Dni Łazarza 
wzbogaciło otwarcie i wernisaż wystawy plastycznej 
Poznańskiego Stowarzyszenia Pracy Twórczej 
„Wszerz i wzdłuż przez Wielkopolskę”. 

ŁAZARSKI OMNIBUS 2010 „Łazarski 
Omnibus” - Turniej wiedzy o Łazarzu dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów jest jedną 
z najstarszych imprez towarzyszących Dniom 
Łazarza. W turnieju udział wzięli reprezentanci Szkół 
Podstawowych nr 26, nr 69 ,nr 77 oraz gimnazjów nr 
51 i nr 53. „Łazarski Omnibus 2010” wygrała drużyna 
ze SP nr 77 ,drugie miejsce  zajęła drużyna „A” ze SP 
nr 26 , trzecie miejsce drużyna „C” z Gimnazjum nr 
51 Fundatorami nagród była Rada Osiedla Świętego 
Łazarza oraz Komitet Organizacyjny Dni Łazarza.

POGROMCY NUDY... ZA KRĘGIEM! 28 maja 
odbył się wernisaż i otwarcie wystawy fotograficznej 
oraz prezentacja graffiti przygotowanej przez 
Stowarzyszenie CIM  „Horyzonty” i Klubu 
Nastolatków „Za Kręgiem”.

XII KONKURS PLASTYCZNY „NA ŁAZARZU” 
Jak co roku podczas Dni Łazarza Młodzieżowy Domu 
Kultury nr 3 był organizatorem XII Konkursu 
Plastycznego „Na Łazarzu” (d. „Mój Łazarz”) 
przeznaczonego dla dzieci i młodzieży.W piątek 28 
maja w MDK odbyła się uroczystość zakończenia 
konkursu  „Plastyczne wędrówki po starym 
Łazarzu”, podczas której  wręczone zostały 
dyplomy i nagrody . Fundatorami nagród była Rada 
Osiedla Świętego Łazarza.

Słów kilka o XVI Dni Łazarza …

DNI ŁAZARZA NA SPORTOWO Reprezentacja 
„dziewiątki” wygrała X Łazarski Turniej Piłki 
Nożnej Chłopców o Puchar Rady Osiedla „Św. 
Łazarza”. W zawodach, które  odbyły się w piątek 28 
maja wzięły  udział reprezentacje  łazarskich szkół 
podstawowych. W tym roku puchar dla najlepszej 
drużyny ufundował Prezydent Poznania  Ryszard 
Grobelny. Nagrody dla zwycięzców ufundowała  
Rada Osiedla Świętego Łazarza. 

WIECZÓR ŁAZARSKI Klub Osiedlowy Krąg i portal 
lazarz.pl z okazji 110 rocznicy przyłączenia Łazarza 
do Poznania zaprosili mieszkańców naszej dzielnicy 
na wieczór łazarski. W programie imprezy znalazł się  
koncert rozrywkowy w wykonaniu Jazzy Duo  oraz  
wernisaż i otwarcie wystawy pamiątek łazarskich. 
Portal lazarz.pl od marca zwracał się do naszych 
mieszkańców z prośbą o udostępnienie pamiątek 
związanych z Łazarzem. Zebrane materiały zostały 
zaprezentowane na okolicznościowej wystawie 
pamiątek.
   
CZYLI FESTYN ŁAZARSKI W PARKU 
WILSONA Tegoroczny Festyn Łazarski  pod 
hasłem „Bawimy Was 20 lat”. Koncerty zespołu 
gospel „reGeneration” i Kapeli Zza Winkla, „II 
Bieg śladami Kazimierza Nowaka”, pokazy nordic 
walking i tresury psów policyjnych, wycieczki do 
schronu przeciwlotniczego pod Parkiem Wilsona  
i śladem secesji, dmuchany zamek i zjeżdżalnia 
dla dzieci - to tylko kilka z wielu atrakcji jakie 
przygotowali organizatorzy tegorocznych Dni 
Łazarza na kolejnym Festynie Łazarskim, który 
odbył się w sobotę 29 maja w ParkuWilsona.                                                                                                 
Festyn Łazarski rozpoczął się o godz. 12:00 
przelotem gołębi pocztowych. Tłumy dzieci brały 
udział zabawach i konkursach odbywających 
się w Kąciku Plastycznym czy podczas II Biegu 
Łazarskiego „Śladami Kazimierza Nowaka”. 
Dzieci,ale także dorośli oblegali  liczne stoiska 
fundacji, stowarzyszeń i festynowych sponsorów. 
Wielką frajdę najmłodszym sprawił „Powietrzny 
Zamek” i wielka pneumatyczna zjeżdżalnia. Ale 
nie bez znaczenia był fakt, iż te atrakcje były 
bezpłatne – ufundowane przez Radę Osiedla św. 
Łazarza .Natomiast wszyscy    mogli się zmierzyć 
z mistrzem Krzysztofem Grzesińskim w ramach IV 
Łazarskiej symultany szachowej. Nagrody w turnieju 
szachowym ufundowała Rada Osiedla Świętego 
Łazarza. Podczas tegorocznego Festynu dzieci 
brały udział w „Biegu śladami Kazimierza Nowaka”. 



III ŁAZARSKI FESTIWAL TEATRÓW SZKOLNYCH VICTORYNKI 2008

Laureat – nagroda indywidualna

SP7 – nagroda główna

Do starożytności przeniosły nas dzieci ze SP 74

Gimnazjaliści podczas występu
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Celem zabawy było przypomnienie najmłodszemu 
pokoleniu postaci Kazimierza Nowaka, wielkiego 
poznańskiego podróżnika, który w latach 1931-
1936 samotnie (pierwszy w świecie) pokonał Afrykę 
na rowerze.   
                                     
BIEG ŁAZARSKI „ARENA 2010” W niedzielne 
przedpołudnie 30 maja w Parku Kasprowicza 
odbył się II Bieg Łazarski „Arena 2010”. Bieg o 
„Puchar Wolności” wpisał się już do kalendarza 
sportowych imprez  Poznania. W tym roku to już 
nie był tylko wyścig na dystansie 5 km, ale dziewięć 
różnych konkurencji biegowych, w tym na rolkach 
i nordic walking. Każdy, ze 166 zawodników 
którzy  ukończyli bieg otrzymali pamiątkowy medal 
(także pies biegnący z właścicielką przez 2,5 km!). 
Zwycięscy wszystkich kategorii zostali uhonorowani, 
specjalnymi pucharami i medalami, ufundowanymi 
przez  Radę Osiedla Świętego Łazarza.

KONCERT GALOWY XXI DNI ŁAZARZA „110 
LAT ŁAZARZA” W niedzielę, 30 maja organizatorzy 
Dni Łazarza zaprosili mieszkańców  na Koncert 
Galowy z okazji 110 rocznicy przyłączenia Łazarza 
do Poznania. Koncert odbył się w Parku Wilsona. 
W tym wyjątkowym zakątku Poznania zagrała 
Reprezentacyjna Orkiestra Dęta MPK. 

KONCERT GAUDE MATER W niedzielę 30 maja 
2010 Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu, Kościół 
pw Matki Boskiej Bolesnej i Klub Krąg zaprosili 
mieszkańców Łazarza na kolejny koncert „Gaude 
Mater”.  

NAGRODA IM. STANISŁAWA STRUGARKA 
Podczas  finału XXI Dni Łazarza ogłoszono wyniki VIII 
edycji konkursu im. Stanisława Strugarka. Nagrodę 
za rok 2010 otrzymała pani Lidia Wachońska – 
działaczka społeczna, laureatka konkursu gwarowego 
„Godojcie  po naszemu”, założycielka zespołu 
„Wiaruchna”. 

CZŁOWIEK ROKU 2010 ŁAZARZA Najważniejszym 
punktem uroczystego zakończenia XXI Dni Łazarza 
było ogłoszenie wyników - konkursu o tytuł Człowieka 
Roku Łazarza. Kapituła Człowiekiem Roku 2010 
wybrała pana Józefa Żeleńskiego - kierownika 
Osiedla Łazarz Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald  
w Poznaniu, od prawie 40 lat związanego z naszą 
dzielnicą. 

XXI DNI ŁAZARZA ZAKOŃCZONE! W poniedziałek, 
31 maja 2010 roku w Klubie Krąg uroczyście 
zakończono XXI Dni Łazarza.

(...) Na kolejne zapraszamy już za osiem miesięcy...



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-
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Zaprojektuj ilustrację i wygraj nagrody
Już po raz piąty wydany zostanie „Kalendarz 
Łazarski”, który ukaże się na łamach portalu lazarz.pl 
i po raz pierwszy w papierowej wersji, w dodatku do 
grudniowego wydania „Wieści Łazarskich”.
Do 30 października czekamy na Państwa prace w 
dowolnej technice, np. rysunek, fotografia, szkic, 
grafika, które przedstawiać będą charakterystyczne 
punkty w dzielnicy Łazarz.

Więcej na www.lazarz.pl

W  tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 71 uczestników.
Obiekty konkursowe oceniane były w trzech kategoriach:

a) zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne i 
zielone podwórka,

b)   balkony, tarasy, loggie i okna,
c)   ogrody przydomowe,

Konkurs obejmował 2 etapy: osiedlowy i miejski. W etapie 
osiedlowym zgłoszone obiekty oceniane były w toku lustracji.
Komisje w I i II etapie oceniały obiekty w oparciu o następujące 
kryteria i   skalę ocen:

-      ogólne wrażenie ocenianego obiektu:         0–5 pkt
- układ kompozycyjny uwzględniający trafność doboru 

gatunków i odmian :     0- 5 pkt
 Do II etapu osiedlowego zakwalifikowano:

Kategoria ogród przydomowy
Przedszkole nr. 89 - ul.  Kasprzaka

Bryschak Gerhard - ul. Matejki

Liersch Marek - ul. Kasprzaka

Pisanko Bogna - ul. Dmowskiego

Pisanko Irena - ul. Dmowskiego

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryji - ul. Niegolewskich  

Gensler-Jabłońska Krystyna - ul. Głogowska

Piskorski Ryszard - ul. Rogalińskiego

Jarosz Iwona - ul. Limanowskiego

 Kategoria zieleniec,kwietnik,zielone podwórka
Przedszkole nr. 44 im. Janusza Korczaka - ul. 
Dmowskiego

Szkoła Podstawowa nr. 77 im. 15 Pułku Ułanów 
Poznańskich - ul. Dmowskiego

Ruszkiewicz Genowefa - ul. Kolejowa

Piskorska Barbara - ul. Dmowskiego

Parafia Rzymsko-katolicka pw Matki Boskiej 
Bolesnej - ul. Głogowska

Wspólnota Mieszkaniowa Róża i Jerzy Jandy, 
Janina i Andrzej Szałańscy - ul. Głogowska

Wojciechowska Czesława - ul. Chociszewskiego

Marcinkowska Janina - ul Chociszewskiego

Wspólnota Mieszkaniowa - ul. Chociszewskiego

Kategoria balkony, tarasy, loggie i okna,
Przedszkole nr. 89 - ul. Kasprzaka

Parafia Rzymsko-katolicka pw Matki Boskiej 
Bolesnej - ul. Głogowska

Róża iJerzy Jandy - ul. Głogowska

Liersch Marek - ul. Kasprzaka

Elżbieta Popielas - ul. Chociszewskiego

Kempa Zofia - ul. Małeckiego

Walkowiak Jolanta - ul. Małeckiego

Gensler-Jabłońska Krystyna - ul. Głogowska

Barbara Jędrzejczak - ul. Lodowa

Do etapu miejskiego zakwalifikowano obiekty:
Parafia Rzymsko-katolicka pw Matki Boskiej 
Bolesnej - ul. Głogowska
Przedszkole nr. 44 im. Janusza Korczaka - ul. 
Dmowskiego

Liersch Marek - ul. Kasprzaka
GRATULUJEMY !!!

Zielony Poznań – 2010



NAJPOPULARNIEJSZA PIŁKA NOŻNA

DYŻURY 
W SIEDZIBIE RADY

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

poniedziałki i środy
w godz. 1100-1500

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

Łazarz w zasięgu myszki.

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

Nie ma problemu. 
-> łazarski portal internetowy zaprasza:

www.lazarz. pl
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Komenda 
Miejska Policji 

Poznań – Grunwald 
donosi …

Co roku w okresie jesienno – zimowym 
odnotowuje się zwiększone zagrożenie 
kradzieżami i kradzieżami z włamaniem na 
terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 
W związku z czym funkcjonariusze Referatu 
Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii 
KP Poznań – Grunwald przeprowadzili na 
terenie ROD im. Łukaszewicza w Poznaniu 
przy ul. Dmowskiego działania  polegające na 
znakowaniu sprzętu ogrodniczego takiego jako 
kosiarki do trawy.
Do znakowania użyto grawera zakupionego 
i użyczonego przez Radę Osiedla Świętego 
Łazarza.
       
  Sporządził:
  asp. szt. Maciej Nowak

W Parku Wilsona powstanie plac 
zabaw będzie zjeżdżalnia, 

będą bujaki …
czyli 

KALENDARIUM PLACU ZABAW W PARKU WILSONA

1) Rada Osiedla Targowego, jak i Rada Osiedla 
Św. Łazarza zainicjowały i zaangażowały się 
w prace na rzecz utworzenia placu zabaw 
w parku Wilsona, dostrzegając potrzeby 
najmłodszych mieszkańców Osiedli. 
Niemały udział w sprawie miał również 
portał www.lazarz.pl. Starania i rozmowy 
w sprawie modernizacji placu zabaw trwały 
dwa lata.

2) 25 czerwca 2010 r. utworzenie plac zabaw 
w Parku Wilsona omawiali przedstawiciele 
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Maria 
Strzałko - Miejski Konserwator Zabytków, 
dyrekcja Palmiarni oraz Rady Osiedli: 
Targowego i Świętego Łazarza

3) 30 sierpnia 2010 r. rady osiedli będą 
zatwierdzić projekt placu zabaw. Wcześniej, 
spotkali się wspólnie przedstawiciele Rady 
Osiedla Świętego Łazarza i Rady Osiedla 
Targowego, by omówić koncepcję. Mieli 
również  zapoznać się z przedstawionym 
przez projektantów kosztorysem to 
jednak zostało na obecną chwilę „owiane 
tajemnicą”. Rady jednak poczyniły pierwsze 
kroki i zaplanowały w swoich budżetach na 
obecny rok i przyszły stosowne środki.

4) Po obejrzeniu koncepcji i projektu 
zagospodarowania placu zabaw w Parku 
Wilsona przedstawionego przez Justynę 
Krukowską z Pracowni Architektonicznej 
KJ-styl s.c. Ewa Garasz, Przewodnicząca 
Rady Osiedla Świętego Łazarza wraz z 
Marią Łazarz, Przewodniczącą Zarządu 
Rady Osiedla Świętego Łazarza, a także 
Barbarą Blicharską - Przewodniczącą Rady 
Osiedla Targowego zaakceptowały projekt i 
przedstawioną koncepcję.

5) Rada Osiedla Św. Łazarza przeznaczyła 
na ten cel w roku 2010 – 9.000 zł, oraz w 
2011 również 9.000zł
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LIST OTWARTY RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZA
DO OSIEDLOWEGO KLUBU „KRĄG” 
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