
Dodatkowe wsparcie w wysokości 
4000,- zł otrzymaliśmy z Zarządu Zie-
leni Miejskiej. Prace wykonuje Zakład 
Usług Parkowo – Leśnych. W jej ra-
mach wywieziono wierzchnią warstwę 
ziemi i nawieziono nową. Obecnie 
dokonywane są nasadzenia krzewów 
między innymi czerwonych klonów, 
berberysów, dereni i róże o karmino-
wych kwiatach. Skwer będzie również 
ogrodzony metalowym płotem. Mamy 
nadzieję, na dalszą kontynuację prac 
remontowych, ze środków finanso-
wych miasta na 2008 rok.

EG

Są to klony i lipy. Najwięcej z nich  
bo aż 11 posadzono na ul. Jarochow-
skiego i Dmowskiego, pozostałe przy 
ul. Załęże, Limanowskiego, Łukasze-
wicza i Niegolewskich. Dodatkowo, 
ze swoich środków, Zarząd Zieleni 
Miejskiej zakupił i nasadził na terenie 
naszego osiedla, kolejnych 21 drzew. 

W tym miejscu dziękujemy Za-
rządowi Zieleni Miejskiej za dobrą 
współpracę w zakresie utrzymania 
zieleni na naszym osiedlu.

Mamy świadomość, że tegorocz-
ne nasadzenia nie są wystarczające, 

ponieważ ubytki w drzewo-
stanie są duże i wynikają z 
wielu przyczyn. W związ-
ku z takim stanem rzeczy w 
przyszłorocznym budżecie, 
na wniosek przewodniczą-
cego Komisji Gospodarki 
Komunalnej Jarosława No-
waka, Rada przeznaczyła na 
to zadanie kwotę 30.000,- zł. 
Mamy nadzieję, że dzięki tej 
decyzj ilość i jakość drzew 
znacznie się poprawi.   

WW

Drzewka na św. Łazarzu
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Biuletyn Informacyjny Rady Osiedla św. Łazarza

Od kilku lat w planie rzeczowo - finansowym Rada Osiedla św. Łazarza przeznacza środki na zakup i nasa-
dzenie drzew. Zadanie to realizowane jest przez Zarząd Zieleni Miejskiej. W tym roku Rada Osiedla prze-

znaczyła na ten cel kwotę 6000,- zł, za którą zakupiono 15 drzew. 

(dokończenie na str. 8)

Porządkowanie lejka łazarskiego
Dobiega końca, długo oczekiwane przez mieszkańców, po-

rządkowanie i upiększanie, drugiej części lejka łazarskiego. 
Na realizację tego zadania Rada Osiedla św. Łazarza przeznaczyła, 
ze swoich środków, kwotę 23.000,- zł. 

Pod koniec sierpnia br. na obu 
wymienionych ulicach zakończo-
ne zostały prace. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 359.000,- zł. 
Pozostałe środki, na omawiane re-
monty, pochodziły z Zarządu Dróg 

Remonty  
chodników 
W ostatnim wydaniu 

Wieści poinformowa-
liśmy naszych Czytelników o re-
montach chodników na naszym 
osiedlu. Na realizację tych zadań 
Rada Osiedla św. Łazarza prze-
znaczyła kwotę 71.000,- zł. Wy-
mienione środki przekazane zo-
stały na remont chodników przy 
ul. Załęże i Bogusławskiego.
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45 lat minęło – z niecierpli-
wością czekaliśmy na kolejny ju-
bileusz naszej szkoły. To dla nas 
wszystkich bardzo ważny dzień, 
dlatego też chcieliśmy, aby był wy-
jątkowy. Tak też się stało. Pięknie 
przystrojona szkoła to nie wszyst-
ko. Program artystyczny  przygoto-
wany przez dzieci pod kierunkiem  
E. Garczarek i A. Bartosik wszyst-
kim się podobał.

Tego dnia nastąpiło także otwar-
cie, tak długo wyczekiwanego przez 
wszystkich, boiska ze sztuczną na-
wierzchnią. Uroczystego przecięcia 
wstęgi dokonali przedstawiciele: 
Urzędu Miasta, Rady Osiedla św. 
Łazarza, Rady Rodziców i Samo-
rządu Uczniowskiego oraz Alicję 
Konarską dyrektor SP 77. Ksiądz 
Eugeniusz Antkowiak z parafii 
Matki Boskiej Bolesnej poświęcił 
cenny „dar”. Pani Dyrektor oficjal-
nie ogłosiła otwarcie boiska, a w 
powietrze uleciało 45 kolorowych 
baloników. Nie mogło zabrak-

nąć podziękowań 
uczniowskich i oczy-
wiście pierwszych 
honorowych rzutów 
do bramki.

Ten dzień z pew-
nością pozostanie w 
naszych wspomnie-
niach.

E. Garczarek 

Od połowy października Szkoła 
Podstawowa nr 77 przy ul. Dmow-
skiego posiada bo-
isko ze sztuczną 
nawierzchnią. Po 
latach starań udało 
się to zrealizować, 
dzięki współpracy 
z Radą Osiedla św. 
Łazarza oraz Wy-
działem Oświaty 
U.M. Poznania. 

Całkowity koszt 
tej inwestycji wy-
niósł 170.000,- zł,  
z czego 70.000,- po-
chodziło ze środków Rady Osiedla 
św. Łazarza. 

Uroczystość oddania nowego 
boiska odbyła się w czwartek 18 
października i połączona była z uro-

czystością 45-lecia szkoły. Najpierw 
zaproszeni goście oraz uczniowie 

uczestniczyli w okolicznościowej 
akademii poświęconej jubileuszowi 
szkoły. Następnie wszyscy udali się 
na zmodernizowane boisko, gdzie 
miała miejsce dalsza część uroczy-
stości, podczas której, oddano je do 
użytku. Wśród zaproszonych gości 
obecni byli: Wojciech Lewando-
wicz dyrektor Wydziału Wspierania 
Jednostek Pomocniczych Miasta, 
Grażyna Lisiecka z-ca dyrektora 
Wydziału Oświaty, Ryszard Śliwa 
przewodniczący Komisji Kultury Fi-
zycznej i Turystyki Rady Miasta Po-

znania, radni miejscy Lidia Dudziak 
i Wojciech Wośkowiak, proboszcz 
parafii Matki Boskiej Bolesnej ks. 

kanonik Eugeniusz Antkowiak, Ja-
nusz Heller kierownik klubu Krąg, 
przedstawiciele Rady Osiedla św. 
Łazarza, dyrektorzy grunwaldzkich 
szkół oraz samorządowcy z Osiedla 
Kopernika – Raszyn. 

MM

Uroczystość 45-lecia szkoły
i otwarcia nowego boiska szkolnego

Boisko otwarte.

Poświęcenie boiska.

Uczniowie podczas występu.

Honorowy rzut do bramki.

Podziękowania za współpracę.
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Gośćmi fyrtla byli: Jan Firlik –  
wiceprezes MPK, Wojciech Wośko-
wiak – radny miasta Poznania i prze-
wodniczący Rady Osiedla św. Łazarza, 
Lidia Dudziak – radna miasta Pozna-
nia i Barbara Blicharska – przewodni-
cząca Zarządu Osiedla Targowe. 
W trakcie spotkania rozmawiano min. 
o projekcie budowy tramwaju na ulicy 
Szylinga czy o przedłużeniu szybkie-
go tramwaju do Dworca Zachodniego  

i ulicy Głogowskiej. Najgorętsza dys-
kusja dotyczyła kwestii bezpośredniego 
połączenia tramwajowego Górczyna 
i Łazarza z ulicą Półwiejską. O przy-
wrócenie połączenia aktywnie zabiega 
Barbara Słowińska nauczycielka z SPS 
69 będąca również wiceprzewodniczą-
cą Rady Osiedla sw. Łazarza. Problemy 
komunikacyjne na Łazarzu nie spro-
wadzają się tylko do torowisk tramwa-
jowych o czym mogło świadczyć wiele 

pytań skierowanych do naszych gości 
w sprawie  remontów dróg. Dyskuto-
wano nie tylko o komunikacji, ale i o 
hali sportowej jaka powstanie przy Het-
mańskiej i o nowych projektach urba-
nistycznych Parku Kasprowicza. Na 
zakończenie wrześniowego „Łazarskie-
go Fyrtla” na jego uczestników czekała 
słodka niespodzianka, którą przygoto-
wał z okazji drugiej rocznicy powstania 
portal lazarz.pl. 

Panu Januszowi Ludwiczakowi składa-
my z tej okazji życzenia jeszcze więk-
szej liczby odwiedzin tej tak potrzebnej 
wszystkim mieszkańcom Łazarza witry-
ny internetowej.

J.H.

Problemy łazarskiej komunikacji
Po wakacyjnej przerwie wznowił działalność Klub Dyskusyjny 

„Łazarski Fyrtel”. Zgodnie z tradycją organizatorzy fyrtla/
portal internetowy lazarz.pl i Klub Krąg/ zaprosili w ostatni wtorek 
września mieszkańców Łazarza do Kręgu, aby porozmawiać /czy ra-
czej podyskutować/ o problemach łazarskiej komunikacji.

W uroczystości wzięli udział ro-
dzice, dziadkowie a nawet ro-
dzeństwo. Mały budynek z tru-
dem mieścił wszystkich gości. 
Dzieci zaprezentowały program 
artystyczny. Śpiewały piosenki, 
tańczyły. Wychowawczynie M. 
Sikorska-Iwankowska, H. Ho-

las nie szczędziły sił, by wszyst-
ko wypadło pomyślnie. Rodzice, 
dziadkowie z dumą spoglądali 
na swoje pociechy i  niejednemu  
z nich łza się w oku zakręciła. Pew-
nie już wiedzą, jakie mają utalen-
towane dzieci. Po udanym kon-
cercie pani dyrektor J. Raczyńska 

dokonała uroczystego aktu pa-
sowania oraz zaczarowała dzieci, 
by zawsze były grzeczne. Rów-
nież Rada Rodziców Przedszkola 
przygotowała słodkie upominki 
dla milusińskich. DZIĘKUJEMY! 
Następnie wesoły korowód świeżo 
zaprzysiężonych przedszkolaków, 
ruszył do biesiadowania przy suto 
zastawionym stole. Oczywiście 
dzięki rodzicom na stole nie za-
brakło nawet ptasiego mleka. Było 
wspaniale! 

Jolanta Raczyńska

Pasowanie w Przedszkolu nr 48
Wtorek 29 października był szczególnym dzniem dla najmłod-

szych naszych podopiecznych. Tego dnia, po dwumiesięcz-
nych trudach adaptacji w przedszkolu nr 48 przy ulicy Łukaszewicza 
35 odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka. 

Rada Osiedla św. Łazarza ufundo-
wała dla każdego ucznia, świateł-
ko odblaskowe w kształcie misia. 
Ma on przypominać najmłodszym 
uczniom szkół o zachowaniu za-
sad bezpieczeństwa w drodze do i 
ze szkoły. Wkrótce, we współpracy 

z policją zorganizowana zostanie 
pogadanka dla uczniów klas VI o 
przeciwdziałaniu agresji i przemocy 
w szkole. Jej uczestnicy otrzymają 
od Rady Osiedla św. Łazarza smy-
cze do kluczy z hasłem pogadanki.

WW

Bezpieczna droga do szkoły
Już po raz siódmy uczniowie klas I łazarskich szkół pod-

stawowych uczestniczyli w pogadance  „Bezpieczna droga 
do szkoły”. Prelekcję wygłosili policjanci z komisariatu Poznań 
- Grunwald. 

Pierwszoklasiści z SP 9.
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Poznaniacy pamiętają o kryptologach

Dzięki temu wydarzeniu II woj-
na światowa zakończyła się nie tylko 

zwycięstwem koalicji, ale i znacznie 
szybciej. W przeddzień święta nie-
podległości 10 listopada br. przed po-
znańskim Zamkiem odsłonięty został 
pomnik upamiętniający trzech kryp-

tologów: Jerzego Różyckiego, Mariana 
Rejewskiego i Henryka Zygalskiego. 

Pomnik wzniesiony został z inicjatywy 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. Aktu odsłonięcia dokonali: mar-
szałek województwa wielkopolskiego 
Marek Woźniak, prezydent Poznania 

Ryszard Grobelny oraz członkowie 
rodzin kryptologów. Jak zaznaczy-
ła w swoim wystąpieniu Maria Bry-
schak, siostrzenica prof. Zygalskiego, 
odsłonięcie pomnika to wyraz hołdu, 
wdzięczności i pamięci o wspaniałych 
ludziach, którzy piękną kartą zapisali 
się w służbie ojczyzny. Po wojnie ich 
dokonania nie znalazły uznania, ów-
czesnych władz polskich. Dopiero teraz 
możemy wyrazić im naszą wdzięczność 
i ocalić od zapomnienia. Od 2005 roku 
prof. Henryk Zygalski jest patronem 
Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 przy 
ul. Dąbrowskiego.. 

WW

Przed trzema laty, na rodzinnym domu przy ul. Matejki 32/33, 
z inicjatywy Rady Osiedla św. Łazarza, odsłonięta została tab-

lica pamiątkowa prof. Henryka Zygalskiego. Był on jednym z trzech 
poznańskich kryptologów, którzy złamali kod niemieckiej maszyny 
szyfrującej Enigma.

„Szanujmy przeszłość – patrzymy w przyszłość”.
„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien
Szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości.”
       Józef Piłsudski – Wawel 1927r

Księże Jerzy pamiętamy

Wśród jej uczestników obecni 
byli m.in. Jarosław Lange przewod-
niczący Zarządu Regionu Wielko-
polska NSZZ Solidarność, samorzą-
dowcy miejscy i osiedlowi, uczniowie 
i dyrekcja Gimnazjum nr 51 im. Jana 
Pawła II oraz poczty sztandarowe. 
Po Mszy św. pod pomnikiem ks. Je-
rzego, znajdującym się przy kościele, 
złożone zostały wiązanki kwiatów 
oraz zapalone znicze. 

AR

W piątek 19 października minęła 23. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Z 
tej okazji w kościele Matki Boskiej Bolesnej odprawiona została Msza św. Przewodniczył jej i 

homilię wygłosił ks. Dariusz Dogondke. 

Tablica pamiątkowa prof. H. Zygalskiego

Podczas uroczystości odsłonięcia pomnika
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Każda z klas miała wytyczony 
szlak swojej wędrówki, podczas 
której wychowawcy bądź sami 
uczniowie opowiadali historie 
związane z wydarzeniami, którym 
były poświęcone tablice pamiąt-
kowe bądź pomniki. 

Jednym z takich ważnych 
miejsc pamięci był pomnik „Enig-

my”, którego odsłonięcie nastąpi-
ło tuż po naszej wizycie, czyli by-
liśmy pierwszą grupą zwiedzającą. 
Był to pomnik szczególnie ważny 
dla uczniów naszej szkoły, ponie-
waż jednym z „ deszyfrantów” 
Enigmy był mieszkaniec osiedla 
Łazarz, na którym to osiedlu znaj-
duje się nasza szkoła. 

Rajd cieszył się dużym zainte-
resowaniem, a uczniowie w miej-
scach pamięci zapalili znicze na 
dowód, że „ szanują przeszłość i 
patrzą w przyszłość”.

Alicja Ratajczak 

Śladami przeszłości
Dnia 10 listopada 2007r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 26  

w Poznaniu wzięli udział w rajdzie szkolnym pt : „Szanujmy przeszłość 
– patrzymy w przyszłość”. Celem naszej wędrówki po Poznaniu było 
odwiedzenie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia w historii Pol-
ski oraz losy Polaków, którzy poświęcili życie w obronie Ojczyzny.

Przy grobie Jarogniewa Drwęskiego

W tym roku uczestniczyły  
w niej delegacje szkół podstawo-
wych nr 69 i 80 oraz gimnazjów 
nr 50 i 51. Obecni byli również 
dyrektor SPS 69 Ewa Baranow-
ska i radny miasta Poznania Woj-
ciech Wośkowiak. Uczniowie SPS 
69 przygotowali okolicznościowy 
program słowno – muzyczny po-

święcony walce po-
laków o odzyskanie 
niepodległości. Na za-
kończenie uroczystości 
na grobie Jarogniewa 
Drwęskiego, pierwsze-
go prezydenta Pozna-
nia po odzyskaniu nie-
podległości, złożone 

zostały kwiaty i zapalone znicze. 
Wspomniano również, o zmarłej 
w tym roku, wnuczce prezydenta 
Ewie Drwęskiej, która zawsze to-
warzyszyła uczniom podczas tej 
uroczystości.

Od pięciu lat uczniowie grunwaldzkich szkół podstawowych i 
gimnazjalnych spotykają się, z okazji święta niepodległości, 

na patriotycznej uroczystości. Odbywa się ona na cmentarzu zasłu-
żonych Wielkopolan przy grobie Jarogniewa Drwęskiego, patrona 
Szkoły Podstawowej Sportowej nr 69 przy ul. Jarochowskiego.

Historia 
na żywo

Dostojny gość odpowiedział na 
liczne pytania młodych history-
ków. Rozmowa dotyczyła czasów 
II wojny światowej, codziennego 
życia w czasie okupacji, konspi-
racji oraz prześladowań ze strony 
armii niemieckiej i sowieckiej.

Spotkanie zakończyło się dłu-
gimi oklaskami i wręczeniem bu-
kietu biało-czerwonych kwiatów. 

Alicja Szafran

We wtorkowe popołudnie 
– 23 października 2007 

roku uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 26 w Poznaniu należący do 
kółka historycznego spotkali się ze 
świadkiem historii – żołnierzem Ar-
mii Krajowej – majorem magistrem 
inżynierem Ludwikiem Miśkiem.

Tuż przed odsłonięciem pomnika Enigma
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Uczniowie przygotowali i zapre-
zentowali program artystyczny, 
poświęcony osobie Jana Paw-
ła II. Swoimi wspomnieniami  
z dnia wyboru Karola Wojtyły 
na Papieża podzielili się z mło-
dzieżą, obecni na uroczystości, 
radni miejscy Lidia Dudziak  

i Wojciech Wośkowiak. Pod ta-
blicą pamiątkową przedstawiciele 
młodzieży i rady rodziców złoży-
li kwiaty. Młodzieży oraz zapro-
szonym gościom podziękowała 
za przygotowanie spotkania oraz 
udział Kamila Hnatyk – dyrektor 
Gimnazjum.

Już po raz trzeci konkurs pod 
patronatem Rady Osiedla św. 
Łazarza i Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej nr 26 zorganizowali 
nauczyciele z Międzyszkolnego 
Zespołu Katechetów. Koordy-
natorem jak w latach ubiegłych 
była Ewa Garasz. Konkurs prze-

prowadzony został w czterech 
kategoriach: plastycznej, literac-
kiej, informatycznej i dotyczącej 
wiedzy.  W konkursie nagrodzo-
no blisko setkę dzieci.

Uczestnicy mogli obejrzeć 
wystawę ok. 100 prac plastycz-

(…)
Ojcze Święty chciałbym Ci powiedzieć,
Żebyś Ty mógł to wszystko wiedzieć.
Jak bardzo nam Ciebie brakuje
I życie zupełnie inaczej smakuje.

Byłeś jak światło w ciemnym tunelu
I prowadziłeś nas zawsze do celu.
Żebyśmy z drogi nie zboczyli
I zawsze bliźniemu przebaczyli.

Aby miłość wygrywała
Ponad wszystko królowała.
To dla Ciebie Ojcze Święty
Cały świat jest uśmiechnięty !!!

Samanta Kościelska
Klasa VI b   SP 26

„Kochany Ojcze Święty”

Kochany Ojcze Święty
Wiem, że jesteś do nieba wzięty.
Byłeś Jan Paweł i Karolek,
Dla wszystkich Polaków i Polek.

Najbardziej kochały Cię dzieci,
Wszystkie na całym świecie.
Twoje podróże nauczały
Szkoda, że wtedy byłem zbyt mały.

Ale wszystkie Twoje fotografie w 
albumie
Z rodzicami i bratem oglądać lubię.
Tyle rzeczy chciałbym Ci powiedzieć,
O których powinieneś wiedzieć.

Szkoda, że nie jesteś u Siebie
W Watykanie, tylko już w niebie.
Ale rozmowa Moja i Twa
To może być piękna modlitwa.

Mateusz Jauksz
Klasa 5b  SP 77

(…)
Karol ukochał Boga,
Oddał Mu życie całe,
Kochał góry i Polskę
I dziatki Boga małe.(dokończenie na str. 7)

III Międzyszkolny Konkurs 
Papieski rozstrzygnięty 

W piątek 26 października w kaplicy przy kościele Matki Bo-
skiej Bolesnej spotkali się uczniowie z siedmiu szkół pod-

stawowych (SP 6,9,21,26,69,77,90), aby wspólną modlitwą w intencji 
szybkiej beatyfikacji Jana Pawła II rozpocząć już III Międzyszkol-
ny Konkurs Papieski. Razem z dziećmi do kaplicy przybyli rodzice  
i katecheci.

Dzień Patrona w Gimnazjum nr 51
Od roku łazarskie Gimnazjum nr 51 nosi imię Jana Pawła II. 

W dniu 16 października minęła 29. rocznica wyboru Karola 
Wojtyły na Papieża. To wydarzenie uczcili nauczyciele i uczniowie 
szkoły, uczestnicząc we Mszy św. w intencji Papieża – Polaka spra-
wowanej w kościele Matki Boskiej Bolesnej przez ks. proboszcza Eu-
geniusza Antkowiaka. Po niej, dalsza część uroczystości odbyła się 
w Gimnazjum. 
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nych wykonanych i nadesłanych 
przez dzieci z klas 0 – VI szkół 
podstawowych, poczytać wier-
sze. W tym czasie siedem dru-
żyn zmierzyło się między sobą 
„kto wie więcej” o wielkim Po-
laku, następcy św. Piotra - Janie 
Pawle II. Konkurs prowadziły 
E. Garasz i G. Strzałkowska. 
Moim zdaniem zrobiły to świet-
nie, spotkanie było pełne ciepła 
i radości. Zgromadzone dzieci  
z okolicznych szkół dopingowały 

swoje reprezentacje. Najgłośniej 
SP 77, a zaraz po niej SP 26.

Nad całością czuwała dostoj-
na komisja w skład której weszli: 
proboszcz parafii ks. dziekan 
Eugeniusz Antkowiak, ks. Prze-
mysław Konieczny – opiekun 
dzieci przy MBB, przedstawi-

ciele Wydziału Katechetycznego 
ks. Artur Filipiak, Rady Osiedla 
św. Łazarza Wojciech Wośko-
wiak i Maria Łazarz, Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli – Pa-
weł Maciejewski, oraz wicedy-
rektor SP26 Edyta Rudź.

Walka „na wiedzę” była zacię-
ta. Te „dzieciaki” sporo wiedzia-
ły, choć pytania były trudne.

Do finału zakwalifikowały się 
drużyny z Rataj – SP 6, Dębca – 
SP 21 oraz z św. Łazarza – SP 26. 

Św. Łazarz jednak górą. Gra-
tulujemy zwycięstwa uczniom 
Szkoły Podstawowej nr 26. Do 
samego końca nie pozwolili ode-
brać sobie I miejsca.. Radość była 
ogromna. 

Pati

Kiedy Papieżem został,
Pokochał biedę wszelką,
Do Boga niósł modlitwy
I całą miłość wielką.

Martyna Lasek
Klasa 4c  SP 77

Moje wspomnienia 
Ojca Świętego 

Papież często w drodze był
Więc świat się o niego bił.
Latał często samolotem
A po górach na piechotę.

Ojcem Świętym go nazwali
A przydomek mu nadali
Papież Pielgrzym- mówił świat
A dla nas On był jak brat.

Wielki papież
Wielki wszędzie
Dla nas zawsze Wielki będzie.

Monika Ucińska 
klasa IV a   SP 21

Papieżu nasz…

Papieżu nasz!
Pamiętam Ciebie.
Teraz jesteś w niebie.
My tu na ziemi chcemy byś był święty.
Do nas ciągle uśmiechnięty.
 
Pamiętam jak odwiedziłeś nasz kraj.
W mym sercu wówczas był maj.
Pamiętam też jak umierałeś.
W cierpieniu swym tak mocno trwa-
łeś.
My tu na ziemi chcemy byś był święty.
Do nas ciągle uśmiechnięty.

Natalia Plewa 
klasa V b  SP 26

Finaliści konkursu, komisja konkursowa i organizatorzy
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Pan Jan był naszym przyjacie-
lem, ojcem, dziadkiem, dobrym 
duchem i patronem wszystkie-
go, co się pozytywnego działo w 
„łazarskim kręgu”. Był po prostu 
niezwykłym, kochanym człowie-
kiem. W 1993 roku wybrany zo-
stał Człowiekiem Roku Osiedla 
Łazarz. Gdyby ktokolwiek chciał 

szukać  wzoru idealnego działa-
cza społecznego to na Łazarzu 
zapewne by go znalazł. Znalazł-
by go właśnie w osobie śp. Jana 
Komarnickiego do końca odda-
nego sprawom naszego Łazarza. 

Uroczystości pogrzebowe śp. 
Jana Komarnickiego odbyły się 
we wtorek 23 października na 

Jan Komarnicki – Wspaniały  
Człowiek Łazarza nie żyje

Ze smutkiem informujemy, że we wtorek 16 października 2007 
roku po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Jan Komarnicki - 

najważniejsza postać z naszej licznej klubowej rodziny. Dla nas 
wszystkich związanych od lat z klubem Krąg jest to wielka i bolesna 
strata.

JAN KOMARNICKI
21.08.1925 – 16.10.2007

Remonty chodników 
Miejskich. Tegoroczne remonty 
chodników, współfinansowane 
przez Radę Osiedla św. Łazarza, 
nie były jedynymi na naszym osie-
dlu. Zarząd Dróg Miejskich wyko-
nał także remont chodników na 
ulicach: Gąsiorowskich, Biedrzyc-
kiego i Palacza. Na pierwszej z wy-
mienionych ulic położona została 
nową nawierzchnia asfaltowa. 

Od siedmiu lat wzajemna 
współpraca przynosi coraz lepsze i 
widoczne dla mieszkańców efekty. 
Lista ulic przeznaczonych do re-
montu, z roku na rok ubywa, choć 
jeszcze jest długa. Mamy nadzieję, 

że Rada kolejnej kadencji, która 
wybrana zostanie w marcu przy-
szłego roku, będzie kontynuowa-
ła, obecny kierunek działań. 

W przyszłym roku, na remon-
ty chodników, Rada Osiedla św. 
Łazarza przeznaczyła, z uchwalo-
nego budżetu, kwotę 100.000,- zł. 
Zgłoszone zostały ul. Karwow-
skiego, Lodowa od Hetmańskiej 
do Stablewskiego i Stablewskie-
go od Lodowej do Łukaszewicza. 
Mamy nadzieję, że Zarząd Dróg 
Miejskich wykona zaplanowane 
prace. 

WW

(dokończenie ze str. 1)

cmentarzu górczyńskim. Poprze-
dzone zostały Mszą św. odpra-
wioną w kościele Matki Boskiej 
Bolesnej przez ks. proboszcza 
Eugeniusza Antkowiaka.

J.H.


