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Biuletyn Informacyjny Rady Osiedla Święty Łazarz

Egzemplarz bezpłatny

Nakład 2500 szt.

„Całą noc padał śnieg
Cichy, cichy, cichuteńki
Przyszedł świt, a tu świat
Cały biały, bielusieńki
Jakby ktoś świata skroń
Gładził chłodem białej ręki
I powiedział szeptem doń:
Nic się nie bój, mój maleńki”.

Zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję na uspokojenie,
życzliwość i spełnienie marzeń.
W te piękne i jedyne w roku chwile, chcemy złożyć najlepsze życzenia
pogodnych, zdrowych i radosnych dni oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Radni Osiedla Święty Łazarz

Szanowne Łazarzanki, Szanowni Łazarzanie.

W trakcie minionych czterech lat mieliśmy zaszczyt reprezentować naszą lokalną społeczność, jako Rada Osiedla Św. Łazarz. Rada
Osiedla wybierana jest na 4-letnią kadencję w powszechnych, bezpośrednich i tajnych wyborach.
W związku ze zbliżającym się końcem kadencji (22.03.2015 -22.03.2019 r.) chcielibyśmy przedstawić podsumowanie najważniejszych
działań dokonanych w minionym okresie. Sprawozdanie zostanie przesłane do mieszkańców na początku przyszłego roku.
Dziękujemy za wszelkie słowa wsparcia i uwagi kierowane pod naszym adresem ,które usłyszeliśmy w ciągu minionych czterech lat.

Łazarzanie, 27 grudnia świętowaliśmy 100 rocznicę zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W przeddzień tego ważnego dnia w kościele
MBB przy ul. Głogowskiej odprawiona została Msza Święta w intencji
Powstańców Wielkopolskich, po niej nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przy tablicach pamiątkowych Powstańców Wielkopolskich i Dowódców Powstania Wielkopolskiego
W Imieniu Rady Osiedla serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w wydarzeniach upamiętniających 100 lecie odzyskania Niepodległości.

PRZEDSZKOLAKI
Z ŁAZARSKICH
PRZEDSZKOLI ŚWIĘTUJĄ
100-LECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

„POLSKA FLAGA”
Lidia Kołodziejska
Biały i czerwony to dwa
kolory.
Połączone w parę tworzą
POLSKĄ FLAGĘ.
Do góry biały, na dole
czerwony
na wietrze powiewa flaga
w różne strony.
I każdy chłopiec i każda
dziewczynka
ten POLSKI SYMBOL
znają na pewno.

W ramach obchodów Dnia Niepodległości w przedszkolach łazarskich realizujemy wiele ciekawych projektów, dzięki którym dzieci poznają historię i tradycje naszego kraju.
Jedną z inicjatyw inaugurującą między przedszkolny projekt „Piękna nasza Polska cała”, którego pomysłodawcą jest Przedszkole nr 89 było spotkanie najmłodszych mieszkańców dzielnicy Święty Łazarz z przedszkoli nr 25,39, 32, 48, 51, 89 przy poznańskiej hali Arena.
Dzieci trzymając kartki w kolorach barw narodowych utworzyły wspólnie długą biało-czerwoną flagę. Tak
jak flaga powiewa na wietrze, tak barwne kartki falowały w dłoniach przejętych maluchów. Z dumą patrzyliśmy jak obserwują nas spacerujący w parku mieszkańcy naszej dzielnicy.
Podczas recytacji wiersza Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” przedszkolaki wykazały się
znajomością tak ważnych dla nas symboli narodowych. Wspólnie odśpiewały też hymn narodowy, którego
dźwięki poniósł listopadowy wiatr.
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ŁAZARSKIE KARTY HISTORII
Powstanie Wielkopolskie – powstanie polskich
mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy
Niemieckiej, toczące się na przełomie lat 1918-1919.
Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego
do Rzeczpospolitej, umacniającej swoją niepodległość.
Powstańcy w krótkim czasie opanowali prawie całe terytorium Prowincji, a samo Powstanie zakończyło się
pokojem w Trewirze i powrotem ziem do macierzy.
Wpisując się w obchody 100-lecia Powstania Wielkopolskiego, Stowarzyszenie „Wirtualny Łazarz” przedstawiło prezentację, która wydarzenie to przybliżyła,
przypomniała i uświetniła. 26 października na terenie parafii Matki Boskiej Bolesnej, w formie wystawy
plenerowej przybliżono genezę i przebieg Powstania
Wielkopolskiego oraz osób z Powstaniem związanych.
W imprezie uczestniczyły dzieci z 8 łazarskich przedszkoli , uczniowie łazarskich szkół podstawowych i liczni
mieszkańcy. Przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych jako
żywa lekcja historii cieszyli się wielkim zainteresowaniem
młodzieży szkolnej i dziatwy przedszkolnej. Okolicznościowe przypinki, chorągiewki, repliki odezw i apeli
w mgnieniu oka rozeszły się wśród przybyłych.
Spotkanie uświetnił koncert pieśni patriotycznych,
brawurowo wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół
nr 8 przy ul .Jarochowskiego w Poznaniu oraz chóru przy
Zespole Dziennych Domów Pomocy przy ul. Konopnickiej 18 w Poznaniu. Przedstawiciele Rady Osiedla Św.
Łazarz i Stowarzyszenia „Wirtualny Łazarz” złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów pod tablicami upamiętniającymi Powstanie Wielkopolskie. Projekt finansowany
był ze środków Rady Osiedla Św. Łazarz.
Wojciech Dera

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
W Szkole Podstawowej nr 26 w ramach

• „Na skrzydłach historii” – wykonanie pre-

obchodów upamiętniających 100-lecie od-

zentacji multimedialnej o swojej miejscowo-

zyskania niepodległości zrealizowano sze-

ści (historia, zabytki, ciekawostki).

reg imprez wśród których wymienić należy:

• „Piękna nasza Polska cała” – wysłanie
pocztówki o swojej miejscowości.

• Naukę i wspólne zaśpiewanie Hymnu

• Konkurs Plastyczny dla dzieci „Moja mała

Polski – Mazurka Dąbrowskiego.

Ojczyzna”-

• Ułożenie napisu 100 lat i biało czerwo-

• „Drzewo Pamięci” – zasadzenie drzewka

nej flagi.

jako symbolu życia i wolności.

• Inscenizacja z okazji 11 listopada .

• Konkurs fotograficzny „To wszystko Pol-

• Nauka piosenki i wiersza o tematyce pa-

ska” –pokazanie wyjątkowości regionów na-

triotycznej.

szego kraju.

• Zorganizowanie Kącika „Piękna nasza

• „Szlakiem historii” – zorganizowanie wy-

Polska cała” - o tematyce patriotycznej.

cieczki, której celem było poznanie zabytków

• Praca plastyczna grupowa „Strój ludowy

kultury regionalnej, dorobku historycznego,

naszego regionu.

kultury, architektury i tradycji.
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NIEPODLEGŁA DLA KAŻDEGO
W ramach projektu „Niepodległa dla każdego” zaprosiliśmy mieszkańców Łazarza i Poznania do uczczenia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości. Dzięki wsparciu finansowemu Rady Osiedla Św. Łazarz odbyły się dwa koncerty w Klubie
Osiedlowym Krąg. 26 października zespół Arete w składzie: Jerzy
Struk (śpiew),Katarzyna Kasprzak (śpiew) ,Agnieszka Kargulewicz (skrzypce) ,Przemysław Hałuszczak (gitara, harmonijka ustna) ,Romuald Andrzejewski (piano, syntezatory);zaprezentował
kilkanaście najpiękniejszych i najbardziej znanych polskich piosenek patriotyczno-niepodległościowych . Rys historyczny przedstawił historyk z zawodu i zamiłowania Kierownik Klubu Krąg Janusz Heller. Widzowie wraz z zespołem zaśpiewali m.in. Przybyli
ułani pod okienko,

Marek R. – fantastycznie w Klubie Krąg.
Byłem mile zaskoczony niestandardową formą kabaretu. Nastawiony na humor współczesny z nieukrywaną radością połykałem promienny spektakl, oparty na wydarzeniach sprzed 100 lat. Szybkie akcje na scenie Dominiki, Krzysia, Tomka i Przemka a zwłaszcza Ich
kontakt z widownią, przekształcił występ w wojenny wspólny piknik.
Bardzo dziękuję aktorom na froncie kabaretu i muzykom z okopu.”
Projekt Niepodległa dla Każdego realizowany był przez Fundację „APJA”, Osiedlowy Klub Krąg i Radę Osiedla Św. Łazarz.
Joanna Heller

Hej, hej ułani malowane dzieci!, Wojenko, wojenko! Na zakończenie koncertu wszyscy na stojąco zaśpiewali Rotę. Był to
bardzo wzruszający moment i niejednej osobie zakręciła się łezka
w oku. Nie był to koniec artystycznych wydarzeń w ramach łazarskiego projektu „Niepodległa dla Każdego”. Dwa tygodnie
później we wtorek, 13 listopada zaprosiliśmy mieszkańców na
spektakl kabaretowy „Zielony batalionik” w wykonaniu Klubu
Szyderców Bis. Młodzi artyści przenieśli nas w magiczny świat kabaretu literackiego z czasów fin de siècle , okresu Wielkiej Wojny
oraz początku lat dwudziestych, dzięki czemu spektakl zarówno
bawił, jak i wzruszał. Wprawdzie przez lata niewoli słowo pisane
i śpiewane nie zaginęło, co więcej - momentami wzniosło się na
wyżyny, jednakże dopiero po I Wojnie Światowej Polacy poczuli
na nowo, że nie muszą ukrywać czy wstydzić się piękna polskiego języka. Spektakl, przenosząc nas na front 1918 r., nawiązuje
do twórczości artystów z początku XX wieku, kiedy to rodził się
„Zielony Balonik”, w Warszawie bawił teatr „Momus”, a podczas
wojny rozśmieszał „Miraż”, „Sfinks” czy „Czarny kot”. W spektaklu nie zabrakło również nawiązań do twórczości ludowej oraz
pieśni legionowych z tamtego okresu.

W NUMERZE:

W spektaklu udział wzięli Dominika Dobrosielska, Krzysztof
Dziuba, Tomasz Grdeń, Przemek Mazurek oraz Hubert Capaja,
Tomasz Burzyński, Szymon Żurowski i Paweł Głowacki. Scenariusz i aranżacje muzyczne przygotował Przemek Mazurek.
A to komentarze po spektaklu zamieszczone na facebooku:
„ZIELONY BAtaLiONIK czyli kabaret na froncie” przeniósł nas
wczasy I Wojny Światowej. Słuchaliśmy przyśpiewek ludowych, pieśni żołnierskich oraz pieśni i arii operetkowych. Humor i wspólne
śpiewanie rozbawiło widownię .
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KAWKA BIS
wszystkim na skutek spalania paliw stałych w przydomowych piecach, kotłach i w kominkach.

To miejski program, dzięki któremu po spełnieniu określonych wymagań, możliwe jest pozyskanie środków z budżetu Miasta, na likwidację uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem
oraz zastąpienie ich ciepłem systemowym, gazem, olejem opałowym, energią elektryczną lub pompami ciepła.

Działaniami wspieranymi będzie likwidacja palenisk węglowych, na drewno, brykiety lub innego typu biomasę, w tym piece
i kotły stanowiące wyposażenie lokali mieszkalnych lub usługowych w budynkach jedno- i wielorodzinnych.

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,
w tym najdrobniejszych frakcji pyłów, które powstają przede

Programem KAWKA BIS objęty jest obszar całego Poznania. Nabór wniosków odbywać się będzie od 2.01 do 15.03.2019 r.
Miejsce składania wniosków Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań.
Po otrzymaniu dotacji trzeba ją rozliczyć do 30.września tego
samego roku kalendarzowego.
Program KAWKA BIS przeznaczony jest dla podmiotów, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych, a w szczególności dla:
• osób fizycznych,
• wspólnot mieszkaniowych,
• osób prawnych,
• przedsiębiorców.
poznan.pl

ZIELONY POZNAŃ
Celem konkursu organizowanego jest kształtowanie proekologicznych postaw mieszkańców Poznania w zakresie estetyki i kultury kształtowania zieleni
w okolicy. Udział w nim mogą brać zarówno osoby indywidualne, jak i firmy
i instytucje dbające o zieleń w okolicy.
Rywalizacja podzielona jest na dwa etapy - osiedlowy i miejski. W pierwszym przedstawiciele Rad Osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku
Działkowców lub Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych sprawdzają
zgłoszone miejsca i oceniają.
Te najwyżej ocenione przechodzą do etapu drugiego, w którym wyboru dokonuje Komisja Konkursowa, w skład której
wchodzą przedstawiciele Ogrodu Botanicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku
Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta.
Do dotychczasowych 25 edycji zgłosiło się już ponad 80 tysięcy osób z tego w tym roku 7 tysięcy obiektów. Na Łazarzu zgłoszono do konkursu w tym roku 115 obiektów.
Ogólnomiejskie nagrody zdobyły łazarskie obiekty w kategorii „balkony”:
I miejsce - Pani Anna Cukierska - ul. Matejki
II miejsce - Państwo Dorota i Maciej Majewscy - ul. Matejki
Wyróżnienie w kategorii pasy zieleni dla Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Łazarz za prawidłowy dobór roślin i ciekawą
kompozycję.
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OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ – obwody głosowania
w wyborach do Rady Osiedla Św.Łazarz
w marcu 2019 r.
Numer
obwodu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

Szkoła Podstawowa nr 77
im. 15 Pułku Ułanów Poznańul. Drobna wszystkie adresy, ul. Dwatory nieparzyste 1a, parzyste 2a-2b, ul. Głogowska nieparzyste skich
123-141, ul. Górecka nieparzyste 1-5, parzyste 2, ul. Hetmańska parzyste 52-74, ul. Jakuba Krauthofe- Poznań, ul. Romana Dmowskiera nieparzyste 3-55U, ul. Romana Dmowskiego parzyste 62,
go 50
W wyborach ogólnopolskich obwód nr 14
ul. Adama Biedrzyckiego wszystkie adresy, ul. Błażeja Winklera wszystkie adresy, ul. Floriana Stablewskiego nieparzyste 35-47, ul. Głogowska nieparzyste 107-111, parzyste 102-112, 114-128, 136-138,
ul. Gustawa Potworowskiego nieparzyste 1-13, parzyste 2-22, ul. Hetmańska nieparzyste 1-47, parzyste Zespół Szkół nr 8
2a-46, ul. Józefa Chociszewskiego nieparzyste 7-47, parzyste 2-22c, ul. Józefa Rogalińskiego wszystkie Poznań, ul. Kazimierza Jaroadresy, ul. Kazimierza Jarochowskiego nieparzyste 39-39a, 41-77, parzyste 36-48a, 50-70, ul. Krzyszto- chowskiego 62
fa Arciszewskiego wszystkie adresy, ul. Macieja Palacza parzyste 8-38, ul. Marcina Kasprzaka niepa- W wyborach ogólnopolskich obrzyste 33-35, 41-57, parzyste 22a-34c, 38-64, ul. Szymborska wszystkie adresy, ul. Władysława Nehrin- wód nr 15-16
ga wszystkie adresy, ul. Wojciecha Bogusławskiego nieparzyste 19a-31, parzyste 22-34, ul. Wojciecha
Cybulskiego wszystkie adresy,
ul. Chłodna wszystkie adresy, ul. Emilii Sczanieckiej parzyste 2-16, ul. Floriana Stablewskiego niepaXXXVII Liceum Ogólnokształrzyste 3a-17, 19-33a, parzyste 6a-16, 44-46, ul. Franciszka Morawskiego wszystkie adresy, ul. Głogowcące
ska nieparzyste 85-89B, 91a-105, 113-117, parzyste 86-100, ul. Gustawa Potworowskiego nieparzyste
z Oddziałami Terapeutycznymi
15-17a, ul. Hetmańska nieparzyste 55-69, ul. Józefa Łukaszewicza nieparzyste 31-43, parzyste 20a-44,
im. Jana Pawła II
50, , ul. Kazimierza Jarochowskiego parzyste 26-34b, ul. Klaudyny Potockiej nieparzyste 21-25, 31Poznań, ul. Klaudyny Potockiej
45c, 51, parzyste 24-50, ul. Kolejowa nieparzyste 5-33, parzyste 4-34a, ul. Lodowa nieparzyste 1, 3-35,
38
41-45, parzyste 2-26, 30-36, ul. Marcina Kasprzaka nieparzyste 11-27, parzyste 16, ul. Romana DmowW wyborach ogólnopolskich obskiego nieparzyste 5/7a-37, 39-41, parzyste 2a-42, 48-50, rynek Łazarski nieparzyste 17-19, parzyste 18,
wód nr 17-19
ul. Wojciecha Bogusławskiego nieparzyste 11, parzyste 10-18b, ul. Załęże wszystkie adresy,
ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich nieparzyste 27-33, parzyste 18-36, ul. Bolesława Limanow- Zespół Szkół Gimnazjalno-Liskiego nieparzyste 13-31, parzyste 16-20, 22-24a, ul. Elżbiety Drużbackiej parzyste 2-8, ul. Jana Ma- cealnych Poznań, ul. Stanisława
tejki nieparzyste 41-43, parzyste 40-42, ul. Józefa Chociszewskiego parzyste 24-54b, ul. Kazimierza Wyspiańskiego 27
Jarochowskiego nieparzyste 1-5A, parzyste 2-18, ul. Stanisława Wyspiańskiego nieparzyste 15-45, W wyborach ogólnopolskich obul. Władysława Reymonta nieparzyste 21-39, ul. Wojciecha Bogusławskiego parzyste 2-6A,
wód nr 20
ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich nieparzyste 7-23, parzyste 6-16, ul. Bolesława Limanowskie- Zespół Szkół i Placówek Oświago nieparzyste 1-11A, parzyste 2-12, ul. Elżbiety Drużbackiej nieparzyste 1-7, ul. Emilii Sczanieckiej towych
nieparzyste 1-11a, ul. Głogowska parzyste 48-84, ul. Jana Matejki nieparzyste 29-39, 45-47, parzyste Poznań, ul. Ryszarda
30/31-38, 44-48/49, ul. Marcina Kasprzaka nieparzyste 1-7a, parzyste 2-8, ul. Ryszarda Berwińskiego Berwińskiego 2/4
wszystkie adresy, ul. Sebastiana Klonowica wszystkie adresy, ul. Stanisława Wyspiańskiego nieparzyste W wyborach ogólnopolskich ob3-13, parzyste 2-4,
wód nr 21
ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich nieparzyste 1-5, parzyste 2-4, ul. Antoniego Małeckiego nieparzyste 1-7, 11-23, 25-37, parzyste 2-6, 8/9-24a, 26-36, ul. Edmunda Calliera wszystkie adresy, ul. Gą- Szkoła Podstawowa nr 9
siorowskich nieparzyste 7-11, parzyste 8-12, ul. Głogowska nieparzyste 35-49, 51-83, ul. Graniczna nie- im. dra Franciszka Witaszka
parzyste 1-7, 9/10-15, parzyste 4-6, 12-14, ul. Józefa Łukaszewicza nieparzyste 1-29c, parzyste 2-16b, Poznań, ul. Józefa
ul. Józefa Strusia nieparzyste 1-3a, 5-9, 11 parzyste 2-2b, 6-8, 10-12, ul. Kanałowa nieparzyste 1-3, 5, Łukaszewicza 9/13
7-13, 15-15a, 17, parzyste 4-14, 18, ul. Kolejowa nieparzyste 37-53, 55-57, parzyste 38-52a ul. Kącik W wyborach ogólnopolskich obwszystkie adresy, ul. Marcelego Mottego wszystkie adresy, ul. Romana Dmowskiego nieparzyste 1-3B wód nr 22-24
rynek Łazarski nieparzyste 1-15, parzyste 2-12, 16, Stanisława Karwowskiego wszystkie adresy
ul. Antoniego Małeckiego parzyste 38 ul. Bukowska parzyste 12, ul. Dworcowa nieparzyste 5-9, Zespół Szkół Handlowych
ul. Elizy Orzeszkowej wszystkie adresy, ul. Gąsiorowskich nieparzyste 3-5a, parzyste 2-6, ul. Głogow- im. Bohaterów Poznańskiego
ska nieparzyste 15-31/33, parzyste 10-40, ul. Grunwaldzka parzyste 6-20b, ul. Heliodora Święcickiego Czerwca `56
wszystkie adresy, ul. Jana Matejki nieparzyste 1-11A, parzyste 2-22, ul. Kolejowa nieparzyste 1-1/3, Poznań, ul. Śniadeckich 54/58
ul. Marii Konopnickiej wszystkie adresy, ul. Parkowa wszystkie adresy, ul. Stolarska wszystkie adresy, W wyborach ogólnopolskich obul. Śniadeckich wszystkie adresy, ul. Zachodnia wszystkie adresy,
wód nr 25
ul. Artura Grottgera nieparzyste 1-13, 15, parzyste 2-12, 14-16, ul. Grunwaldzka parzyste 22-44, Zespół Szkół
ul. Henryka Siemiradzkiego nieparzyste 3-3a, 5-5a, 7-11, parzyste 2-4, 6, 8-12, ul. Jana Matejki nie- Ogólnokształcących nr 12
parzyste 51-59, 61-67 parzyste 50-60, 62-68, ul. Józefa Chełmońskiego wszystkie adresy, ul. Juliusza im. Generałowej Zamoyskiej
Kossaka nieparzyste 1-9, 11-23, parzyste 2-22, ul. Kazimiery Iłłakowiczówny wszystkie adresy, ul. Skry- i Heleny Modrzejewskiej
ta wszystkie adresy, ul. Stanisława Wyspiańskiego parzyste 10-22, 26-38 ul. Ułańska nieparzyste 1-21 Poznań, ul. Jana Matejki 8/10
parzyste 2-8, 10-22B, ul. Władysława Reymonta nieparzyste 3-19, ul. Wojskowa nieparzyste 1-9H, W wyborach ogólnopolskich obparzyste 6-10A,
wód nr 26-27
Szkoła Podstawowa nr 71
ul. Arnolda Szylinga wszystkie adresy, ul. Biała wszystkie adresy, ul. Bukowska parzyste 16-28, 30im. Janusza Kusocińskiego
70, ul. Grunwaldzka nieparzyste 1-43a, ul. Marcelińska nieparzyste 15-27, parzyste 4a-36c, ul. NiePoznań, ul. Stanisława Przybycała wszystkie adresy, ul. Polna nieparzyste 39-41, parzyste 60-86d, ul. Rokietnicka wszystkie adresy,
szewskiego 37
ul. Stanisława Przybyszewskiego nieparzyste 37A-45, ul. Wojskowa nieparzyste 11/13a-25, parzyste
W wyborach ogólnopolskich ob16-24a, ul. Zakątek wszystkie adresy,
wód nr 28
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„ODMIEŃ SWOJE PODWÓRKO”
– JESIENNE PRACE OGRODOWE
NA ŁAZARZU
Społeczność lokalna na Łazarzu zaangażowała się
m.in. w 2 inicjatywy oddolne związane z wprowadzeniem
zmian w przestrzeni publicznej. We współpracy z Biurem
Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznań
społeczność lokalna przystąpiła do akcji „Odmień swoje
podwórko”. Inspiracją do podjęcia się tych działań było
spotkanie z organizatorem społeczności lokalnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie filia Grunwald. Pani
Elwira Gorwa-Wałkiewicz przedstawiła możliwości przystąpienia do udziału w tej inicjatywie. W ramach spotkania wstępnego udział zgłosiła społeczność z Przedszkola
nr 39 „ Leśne Ludki” oraz Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”. Przed wyborem określonego terenu
do prac ogrodowych wsparcia merytorycznego udzielili
pan Lech Podbrez oraz pani Paulina Idczak z BKPiRM
Miasta Poznań. Kolejnym krokiem było wymierzenie
działki oraz zrobienie zdjęć, które były potrzebne do
prac roboczych w grupach warsztatowych. W czerwcu
organizator społeczności lokalnej wraz z dwoma grupami społeczności lokalnej z Łazarza przystąpił do udziału
w warsztatach , które miały na celu rozplanowanie roślin,
altanki oraz karmników dla ptaków pt : ”Ptasia stołówka” i „Kącik integracyjny”.Dwudniowe weekendowe
warsztaty pozwoliły na uwzględnienie wspólnych planów
dotyczących przestrzeni pod okiem specjalistów z Ogrodu
Botanicznego oraz architektów planowania krajobrazów.
Wspólne rozmowy oraz planowanie przestrzenne zobrazowało oczekiwania społeczności lokalnej oraz zintegrowanie mieszkańców biorących udział w warsztatach
. Spotkanie warsztatowe stało się również inspiracją do
wytyczania kolejnych etapów pracy zespołowej związanej
z wykonaniem prac ogrodniczych w ogrodzie.

Warsztaty, jak i zakupione materiały pozwalające na
podtrzymanie ogrodowej infrastruktury dały impuls do
wspólnego działania na rzecz estetyzacji miejsca zamieszkania - odbyły się festyny, pikniki oraz malowanie lokalne
i międzynarodowe graffiti na okolicznych ścianach. Dzięki
zaangażowaniu się mieszkańców okolicznych kamienic oraz
Kasztelanii Ostrowskiej Ogród Łazarz staje się coraz ładniejszym miejscem -Urszula Kisiel -Grzanka.
Dzięki działaniom wielu osób i instytucji w ogrodzie
Przedszkola nr 39 „Leśne Ludki” powstała „Ptasia stołówka” - przyjazne miejsce dla skrzydlatych przyjaciół -Justyna
Maciejewska -Dębska.
Prowadzone działania ogrodowe stały się motywatorem do wyznaczania kolejnych etapów, które są przewidziane na wiosnę 2019. Powstają kolejne pomysły jak jeszcze zagospodarować kreatywnie już powstałą przestrzeń,
aby stanowiła ona ciekawe miejsce do wspólnego spędzania czasu wolnego podczas różnorodnych spotkań oraz
uroczystości z mieszkańcami.
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