




 Zapraszam Państwa do zapoznania się z folderem prezentu-

jącym atuty i potencjał Gminy Komorniki, a także niektóre nasze osią-

gnięcia inwestycyjne. Ziemia Komornicka przyciąga pięknem krajobrazu 

i oferuje szerokie możliwości rozwoju. Na osoby szukające odpoczynku  

i możliwości rozwijania swoich różnorodnych pasji, czeka bogactwo wy-

darzeń kulturalnych, szeroka oferta obiektów sportowych, a bliskość Wielko-

polskiego Parku Narodowego pozwala na kojący, niczym niezastąpiony kontakt  

z naturą. Z kolei rozbudowana infrastruktura oraz dogodne położenie w sąsiedz-

twie Poznania, przy węźle autostrady A2 (Warszawa-Berlin) z drogą krajo-

wą nr 5 i zachodnią obwodnicą Poznania są wielkim walorem dla 

obecnych i przyszłych inwestorów.

Komorniki – zawsze w dobrym kierunku...
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Gmina Komorniki należy do najlepiej rozwiniętych go-

spodarczo gmin aglomeracji poznańskiej, co w dużej 

mierze wynika z doskonałego położenia komunika-

cyjnego. Jest jedną z najdynamiczniej rozwijających 

się demograficznie gmin Polski. Skrzyżowanie drogi 

krajowej nr 5 Poznań – Wrocław z autostradą A2 Ber-

lin – Warszawa tworzy doskonałe warunki sprzyjające 

lokalizacji różnorodnych inwestycji gospodarczych. 

W północnej części gminy intensywnie rozwija się 

budownictwo mieszkaniowe, w pasie autostradowym 

rozkwitła działalność gospodarcza, natomiast obszary 

południowe stanowią niezwykle atrakcyjne tereny Wiel-

kopolskiego Parku Narodowego, urozmaicone jezio-

rami Rynny Rosnowsko-Jarosławieckiej. Powierzchnia 

gminy wynosi 66,55 km², z czego niemal 1/3 przypada 

na Wielkopolski Park Narodowy. 

Gmina Komorniki to:
sprawna administracja 

dostępna nowoczesna infrastruktura 

wodno-kanalizacyjna 

sieć kanalizacyjna na terenie całej gminy

własna komunikacja autobusowa

50% utwardzonych dróg gminnych

bogata oferta nowoczesnych obiektów 

sportowych

wysoki odsetek środków budżetowych 

przeznaczonych na inwestycje

Charakterystyka i lokalizacja
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Węzły autostradowe: Komorniki i Głuchowo na skrzyżowa-

niu autostrady A2 z zachodnią obwodnicą Poznania skupiają 

w Gminie Komorniki przedsiębiorstwa różnych branż, m.in. 

logistycznej.  

Berlin

Warszawa
Gmina Komorniki

Poznań

Wrocław



Pierwsza wzmianka o Komornikach pochodzi z bulli papieża 

Innocentego II z roku 1136. Prawdopodobnie już we wcze-

snym średniowieczu powstał gród w Głuchowie, z kolei, na 

bazie istniejącego osadnictwa, na przełomie XIII w. i XIV w. 

lokowane były wsie: Głuchowo (1301 r.), Komorniki (1286-

1297), Plewiska (1335) i Wiry (1357). Większość terenów obję-

tych granicami obecnej gminy Komorniki należała do biskupa 

poznańskiego, zatem wsie miały głównie charakter służebny.  

Dopiero w czasie zaborów rozwinęła się prywatna własność 

ziemska. 

W 1833 roku powstało wójtostwo Komorniki z siedzibą  

w Fabianowie (obecnie część Poznania). W czasie zaborów 

ludność Ziemi Komornickiej zaciekle broniła się przed ko-

lonizacją pruską. Jedynie w Łęczycy połowa gospodarstw 

przeszła w ręce niemieckie. Ostoją polskości pozostały 

Komorniki. W latach 80. XIX w. ostro protestowano prze-

ciwko rugowaniu języka polskiego ze szkoły. Ważną rolę 

w budowaniu poczucia narodowego wśród mieszkań-

ców odgrywali księża parafii w Komornikach: Ksawe-

ry Malinowski i Stanisław Gładysz.

Obecna gmina powstała w 1973 roku i obejmuje 

następujące wsie: Chomęcice, Głuchowo, Jarosła-

wiec, Komorniki, Łęczycę, Plewiska, Rosnowo, Ro-

snówko, Szreniawę, Walerianowo oraz Wiry. 

O przeszłości naszej gminy świadczą m.in. znajdu-

jące się na jej terenie interesujące zabytki takie jak: 

Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach, 

Kościół pw. św. Floriana w Wirach, zespół dworsko-

Śladami historii

6

7



folwarczny w Szreniawie (obecnie siedziba Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-

Spożywczego) z Mauzoleum Bierbaumów – założycieli i właścicieli majątku; zabytkowe dworce i 

wiadukty czynnej linii kolejowej na trasie Poznań-Wolsztyn.



Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom 

mieszkańców od lat inwestujemy w sport i rekre-

ację. Działania te zostały docenione przez Polski 

Klub Infrastruktury Sportowej, a Komorniki zostały 

wyróżnione prestiżowym tytułem „Sportowa Gmi-

na”. Nowoczesna i rozbudowana baza sportowa 

jest dostępna zarówno dla mieszkańców gminy, jak 

i gości. 

Najważniejsze obiekty sportowe to:

pełnowymiarowa sala widowiskowo-sportowa  

w Komornikach

stadiony piłkarskie w Komornikach i Plewiskach

boiska wielofunkcyjne Orlik 2012 w Plewiskach  

i Wirach

kompleks boisk rekreacyjno-sportowych w Szrenia-

wie (z kortami tenisowymi)

place zabaw wraz z siłowniami zewnętrznymi

Sportowa gmina
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Dużą wagę przywiązujemy do rozwoju sportu dzie-

cięcego i młodzieżowego. W gimnazjum funkcjonu-

ją klasy sportowe o profilu piłka nożna i siatkowa. 

Miłośnicy aktywnego trybu życia znajdą w gminie 

ciekawą ofertę rekreacyjną. Corocznie organizuje 

się tu ponad 100 imprez sportowych, w tym także 

o zasięgu ogólnopolskim, np. Mistrzostwa Polski 

w zapasach czy rozgrywki  eliminacyjne do Mi-

strzostw Europy w kategorii U19. 

Na terenie gminy działają liczne kluby sportowe 

oferujące aktywność w zakresie następujących 

dyscyplin: piłka nożna, tenis stołowy, zapasy, ko-

szykówka, siatkówka, karate, jujitsu oraz zajęcia 

fitness.

Sportowa gmina
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Jedną z wizytówek gminy Komorniki jest boga-

ta oferta kulturalna skierowana do odbiorców  

w każdym wieku. Działający tu Gminny Ośro-

dek Kultury stale włącza mieszkańców w życie 

kulturalne gminy, zaspokajając ich potrzeby  

i aspiracje. Organizowane są tu koncerty z udzia-

łem gwiazd polskiej estrady, wystawy, występy 

lokalnych zespołów muzycznych, spotkania  

w klubie filmowym, oraz zajęcia tematyczne, 

kursy tańca czy języków obcych. Aktywnie dzia-

łają koła gospodyń wiejskich, kółka rolnicze czy 

klub seniora. Stwarzamy możliwości rozwoju 

zespołom artystycznym: dziecięcemu zespoło-

wi folklorystycznemu Szreniawa, Aspirynkom, 

Komorniczanom, zespołowi Piccolo, Plewisz-

czokom, chórowi Francesco oraz innym grupom 

artystycznym. 

Największą i cieszącą się dużym uznaniem wśród 

mieszkańców imprezą są Dni Gminy Komorni-

ki. Na stałe wpisały się w kulturalny kalendarz: 

Dożynki, Kapeliada, Babiniec czy Ogólnopolski 

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, który 

cieszy się uznaniem wśród melomanów.

Kulturalne Komorniki
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Stwarzanie sprzyjających warunków dla eduka-

cji i wychowania to jeden z naszych priorytetów. 

Gmina prowadzi gimnazjum w Komornikach oraz 

szkoły podstawowe w Komornikach, Plewiskach, 

Wirach i Chomęcicach. Z roku na rok poszerzamy 

i unowocześniamy bazę oświatową zarówno w za-

kresie lokalowym, jak i bogatej oferty zajęć poza-

lekcyjnych. Ponadto, na terenie gminy funkcjonuje 

pięć przedszkoli publicznych oraz trzy publiczno-

prywatne. Wspieramy organizację prywatnych 

punktów opieki nad dziećmi – działa tu dziewięć 

prywatnych przedszkoli i punktów przedszkolnych 

oraz siedem żłobków. Ich liczba ciągle rośnie ze 

względu na zwiększone potrzeby mieszkańców.

Oświata
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Miłośnicy przyrody i aktywnego wypoczynku 

mogą odkryć na terenie gminy wiele urokliwych 

miejsc. Jednym z nich jest Wielkopolski Park 

Narodowy, w którym można zobaczyć rozmaite 

formy krajobrazu polodowcowego, pomniki przy-

rody, a także liczne zabytki. 

Urokliwe miejsca gminy można poznać na szla-

ku rowerowym im. Jana Pawła II przebiegającym 

przez Komorniki, Szreniawę, Jarosławiec, Łęczy-

cę i Wiry – łącznie 26 km. 

Teren Parku to także raj dla chodziarzy – to wła-

śnie z myślą o nich powstały dwie trasy nordic 

walking przebiegające przez dukty leśne WPN. 

Przygodę z taką formą aktywności można roz-

począć na bezpłatnych zajęciach z instruktorem 

organizowanych przez GOSiR. 

Wśród ciekawych form aktywności na uwagę 

zasługuje działalność miejscowego koła węd-

karskiego PZW, którego członkowie mogą re-

alizować swoje hobby nad pobliskimi jeziorami, 

m.in. Rosnowskim i Chomęcickim. Gmina Ko-

morniki otwiera zielone wrota do przepięknych 

terenów WPN, obfitujących w szlaki turystyczne, 

które pokonywane pieszo, czy na rowerze za-

chwycają krajobrazami i klimatem do odpoczyn-

ku. Do dyspozycji jest wiele tras wycieczkowych 

o łącznej długości 85 km. 

Dla aktywnych
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Do najciekawszych należą:

Trasa im.prof. Adama Wodziczki o długości 9,5 km 

Osowa Góra – jezioro Kociołek – jezioro Skrzynka – jezioro Góreckie – Osowa Góra

Trasa „Szlak Kosynierów” o długości 13 km 

Mosina – jezioro Kociołek – Górka – jezioro Łódzko –  Dymaczewskie – jezioro 

Witobelskie – Stęszew 

Trasa im. Bernarda Chrzanowskiego o długości 12 km 

Puszczykowo – Jarosławiec – Puszczykówko 



Niewątpliwą atrakcją gminy jest Muzeum 

Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spo-

żywczego w Szreniawie z Mauzoleum Bierbau-

mów, które przyciąga zwiedzających z terenu 

całej Polski i spoza jej granic. Jest to jedyny 

tej rangi obiekt muzealny w Polsce  

i jeden z nielicznych w Europie.  Mu-

zeum gromadzi eksponaty w ilości 

ponad 20 tys., które można oglądać 

w kompleksie trzynastu pawilonów, 

w zabytkowym pałacu z XIX w. oraz 

w parku muzealnym. 

Warto zobaczyć
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Turyści i mieszkańcy mogą zapoznać się z bogatym wachlarzem wystaw i ekspozycji stałych. Niezwykle popularne są organizo-

wane w Muzeum m.in.: Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy, Festyn Zielonoświątkowy, Festiwal Piwa. Na wieży (Mauzoleum 

Bierbaumów) znajduje się punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę naszej gminy, Poznania i Wielkopolskiego 

Parku Narodowego, a wewnątrz wystawę poświęconą historii okolicy i samej budowli. Odwiedzając Gminę Komorniki z pewnością 

warto zobaczyć zabytkowe kościoły: w Wirach i Komornikach. W świątyni komornickiej możemy podziwiać trójbocznie zamknięte  

oszkarpowane prezbiterium dawnego kościoła gotyckiego z XV wieku, ołtarz wykonany przez sztukatorów włoskich w 1789 roku  

i zabytkowe organy. Kościół w Wirach, powstały prawdopodobnie już w XIII w. był kilkukrotnie odbudowywany, by w 1900 

roku powstać jako budowla w stylu neoromańskim. Świątynia posiada trzy nawy z transeptem, nawa główna jest zakończo-

na półkolistą absydą. W tym samym stylu są 

utrzymane ołtarz i ambona. Kościół posiada 

również obrazy pochodzące prawdopodobnie  

z XVII wieku. 



Zainwestowały już...
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Ze względu na korzystną logistycznie lokalizację 

gminy, wiele przedsiębiorstw zainwestowało tu 

kapitał i ulokowało swoje siedziby. Są to m. in.: 

firmy z branży logistyczno-spedycyjnej (DHL, 

GLS, DPD, Poczta Polska), logistyczno-magazy-

nowej (Eurocash, Goldbeck), produkcyjnej (No-

vol, Hörmann Polska, Viessmann, ArjoHuntleigh), 

outsourcingowej (Arvato -Bertelsmann), dewelo-

perskiej (Prebena, POZ-Inwest, Libra), motoryza-

cyjnej (STS Mercedes, KIA Motors, Toyota, ESA 

TRUCKS) i wiele innych. Na terenie gminy swoją 

działalność prowadzi blisko trzy tysiące podmio-

tów gospodarczych.
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Sołectwa Gminy Komorniki:

1  Plewiska

2  Głuchowo

3  Komorniki

4  Chomęcice

5  Rosnowo-Szreniawa

6  Rosnówko-Walerianowo

7  Wiry

8  Łęczyca

Herb i flaga Gminy
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