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Gdyby nie epidemia, upamiêtnianie 30-lecie samorz¹du z pewno�ci¹
odbywa³oby siê z udzia³em mieszkañców. Nie powinni przegapiæ
rocznicy wydarzeñ, które tak wiele w ich otoczeniu zmieni³y. W tym

numerze �Nowin� przypominamy, co doprowadzi³o do wyborów w 1990 roku,
a w konsekwencji do przeobra¿eñ w jednej z najubo¿szych wówczas
miejscowo�ci na obrze¿ach Poznania. Je¿eli w Polsce cokolwiek siê
w ostatnich dekadach powiod³o, to w³a�nie reforma samorz¹dowa. Jako�æ
codziennego ¿ycia poprawia siê, od kiedy obywatele wziêli sprawy w swoje
rêce. Gmina Komorniki jest tego przyk³adem.

Jej rozwój by³ mo¿liwy dziêki wyobra�ni, inwencji, aktywno�ci osób, które
chcia³y goniæ �wiat, nadrabiaæ cywilizacyjne zaleg³o�ci, wykorzystaæ blisko�æ
aglomeracji, przebieg autostrady. Mimo bud¿etowej biedy ruszy³y
wodoci¹gowanie, kanalizowanie, gazyfikacja, telefonizacja, przejmowanie
szkó³, potem ich  rozbudowa, informowane ludzi sprawach lokalnych,
a wszystko to przy lawinowym wzro�cie liczby mieszkañców. Dzia³ania ekologiczne,
takie jak nowoczesna gospodarka �mieciowa, o lata wyprzedzi³y resztê kraju.
Ros³a duma mieszkañców z ma³ej ojczyzny, z w³asnego herbu i barw.

Samorz¹dowcy zaanga¿owani w te procesy opowiadaj¹ o entuzjazmie,
z jakim zmieniali gminê, o atmosferze uniesienia. W ¿adnym �rodowisku nie
obejdzie siê bez wiêkszych lub mniejszych nieporozumieñ, ka¿dy ma przecie¿
w³asne wizje, pomys³y, przekonania. Nikt jednak nie kwestionowa³ obranego
kierunku, duch wspó³pracy dominowa³ i nadawa³ sens dzia³aniom.

Taka solidarno�æ przyda³aby siê w dzisiejszej, pe³nej problemów Polsce. Nie
powinni�my ulegaæ tym, co próbuj¹ nas sk³óciæ, bo ich program polityczny
ogranicza siê do wyznaczania wrogów, choæby i nieistniej¹cych, i ich
piêtnowania. Czasami a¿ strach w³¹czyæ telewizor. Przez 30 lat w Komornikach
nikt nie sia³ zamêtu, dlatego zmiany by³y udane. Na nienawi�ci nikt jeszcze
niczego sensownego nie zbudowa³. "

JÓZEF DJACZENKO
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WA¯NE TELEFONY

TELEFONY ALARMOWE: 
a 112 � POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA:
a997 � z telefonu stacjonarnego
a61 841 48 90 i 61 841 48 92 � Komisariat Policji w Komornikach
a 519 064 516 � Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona 

od ul. Poznańskiej)
a 516 902 835 � Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona

od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko,
Walerianowo)

a 519 064 515 � Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona 
od ul. Grunwaldzkiej)

a 786 936 078 � Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona
od ul. Grunwaldzkiej)

a 786 936 065 � Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa,
Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:
a986
a61 8107 303 � Komenda Straży Gminnej
a661 434 360 � patrol

STRAŻ POŻARNA:  
a998 | 112 
a61 651 78 90 � OSP Plewiska

ZDROWIE:
a999 | 112 � Pogotowie Ratunkowe: 
a61 853 53 52 24h/dobę � Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:
a 798 524 154 � Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego 

w Komornikach, ul. Stawna 7/11
a61 893 50 31 � Przychodnia Lekarza Rodzinnego s.c. 

w Komornikach, ul. Stawna 7/11
a61 651 76 41 � NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
a61 651 79 70 � NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, 

ul. Grunwaldzka 508
a 732 515 515 � Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med,

ul. Komornicka 192, Wiry, I p. (budynek SPOŁEM)
a61 839 10 30; 512 075 575 � NZOZ OMEDICA, 

Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE: a991

POGOTOWIE GAZOWE:a992

AUTOBUSY GMINNE: a61 810 81 71 

WODOCIĄGI GMINNE:a607 678 199 

KANALIZACJA GMINNA:a604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY �CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA 
ODPADÓW � SELEKT�:
a 731 400 065  
a 731 400 095 
a 731 500 034

www.nowinykomornickie.pl

URZĄD GMINY KOMORNIKI
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
a61 8107 751, 61 8107 752, 61 8100 631
fax 61 8 107 985
email: sekretariat@komorniki.pl

OD REDAKCJI
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W programie obrad znalazły się

tylko trzy uchwały. Wszyst-

kie zostały przyjęte jedno-

myślnie. Dotyczyły udzielenia pomocy

finansowej Powiatowi Poznańskiemu

w budowie obwodnicy Głuchowa, odra-

czania i rozkładaniu przedsiębiorcom

na raty należności za najem nierucho-

mości, program opieki nad zwierzętami

w 2020 roku.

Już w październiku przyszłego roku

będzie można korzystać z drogi Głuchowo

– Chomęcice. Miejscowość zostanie od-

ciążona, ciężarówki przestaną przebijać

się przez drogi nie spełniające warun-

ków technicznych. Trasa przebiega

przez teren gminy Komorniki, ale ma

status drogi powiatowej. Gmina przeka-

zuje dotację celową Powiatowi i właśnie

na to musieli wyrazić zgodę radni.

Połowę kosztów inwestycji, której

wartość wyniesie 10 milionów zł, poniesie

Fundusz Dróg Samorządowych. Pozo-

stałą częścią wydatków podzielą się po

połowie samorządy Komornik i Powia-

tu Poznańskiego. Mieszkańcy czekają

teraz z utęsknieniem na budowę trasy

pieszo-rowerowej łączącej Plewiska

z Komornikami. W tym roku konkretne

roboty jeszcze nie ruszą, najpierw trze-

ba opracować dokumentację.

Zanim radni zajęli się uchwałami,

wysłuchali informacji na temat stanu

epidemii w gminie, aktualnej liczby

chorych i poddanych kwarantannie.

Byli też zainteresowani sposobami

rozwiązania problemu „śmieciowego”.

Firma Komunalnik, która wygrała

przetarg na obsługę gminy, nie radzi

sobie. Harmonogram nie jest realizo-

wany. Związek Międzygminny Selekt,

który prowadzi gospodarkę odpadami,

śle jedno ultimatum za drugim, firma

deklaruje szybkie nadrobienie zaległo-

ści, mieszkańcy tracą cierpliwość,

w grę wchodzi rozwiązanie umowy,

powierzenie innej firmie obsługi gminy

tymczasowo, zorganizowanie nowego

przetargu. "

RADNI ZNÓW SPOTKALI SIĘ ZDALNIE
Coraz lepiej radzą sobie gminni radni i pomagający im pracownicy Urzędu Gminy z uczestniczeniem 
w obradach za pośrednictwem sieci internetowej. Nadzwyczajna sesja, zwołana na 6 maja, przebiegła
sprawnie.

U rodził się w 1974 roku pod zna-

kiem Raka. Z gminą Komorniki

związany jest od pokoleń – oj-

ciec wywodzi się z Komornik, mama

z Plewisk. Dziadek ze strony mamy

uczestniczył w tworzeniu Ochotniczej

Straży Pożarnej, wspomagał potem jej

działalność jako skarbnik, pomagał bu-

dować remizę.

Dorastał w gminie mieszkając przez

kilka lat w Komornikach, obecnie w Ple-

wiskach. Obserwował odbywające się tu

przemiany. – Leży mi na sercu dobro na-

szej małej ojczyzny. Ma ona duży poten-

cjał. Jestem przekonany, że wspólnie

z pozostałymi radnymi możemy zrobić

dla niej wiele dobrego.

Obecna kadencja samorządu jest dla

niego pierwszą w roli radnego. Stara się

pozostawać w stałym kontakcie z miesz-

kańcami, słuchać ich opinii, uczestniczyć

w rozwiązywaniu problemów i bolączek.

Zdaje sobie sprawę, że gmina nie by-

łaby tym, czym jest dziś, gdyby nie dzia-

łalność poprzedników. – Należy pamię-

tać o przeszłości, naszej lokalnej historii,

wybitnych postaciach – podkreśla.

Pełni funkcję przewodniczącego Ko-

misji Bezpieczeństwa i Porządku Publicz-

nego, pracuje też w Komisji Kultury, Pro-

mocji i Współpracy Samorządowej. Choć

radnym wybrali go mieszkańcy Plewisk,

to otrzymuje wiele próśb i zapytań od

mieszkańców innych miejscowości. Stara

się im pomagać w każdej sytuacji.

Jego największym marzeniem, jako

radnego i mieszkańca, jest wybudowanie

ścieżki  pieszo-rowerowej łączącej Plewi-

ska z Komornikami, dzięki której będzie

można dotrzeć do Wielkopolskiego Par-

ku Narodowego. Gminie Komorniki przy-

dałaby się też pływalnia. Chciałby więk-

szej integracji mieszkańców, udostępnie-

nie im rozleglejszych terenów zielonych.

Jest specjalistą od ochrony roślin po

Akademii Rolniczej, ale nie pracuje w tym fa-

chu, lecz w firmie logistycznej na terenie

gminy. Lubi aktywnie wypoczywać, pozna-

wać ciekawe kraje i miasta, spędzać czas na

rodzinnych wypadach rowerowych. Gdy

nie koliduje to z obowiązkami, kibicuje Le-

chowi z trybun stadion przy ul. Bułgarskiej.

Można go też spotkać na dobrym filmie

w kinie lub na koncercie w Operze. "

TWÓJ RADNY

KRZYSZTOF SZNAJDER
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T o były burzliwe lata. Karnawał

„Solidarności”, czyli pierwszy od

półwiecza powiew wolności bru-

talnie przerwał stan wojenny. Władze

poradziły sobie z pacyfikacją społeczeń-

stwa, ale z kryzysem ekonomicznym już

nie. Żywność i inne dobra kupowało się

na kartki płacąc tysiącami milionami zł.

Szukający dla siebie ratunku komu-

niści zdecydowali się podzielić władzą

z opozycją. Po obradach Okrągłego Stołu

odbyły się częściowo wolne wybory. Ich

wyniki nie pozostawiły złudzeń, kogo

Polacy popierają. Przemian ustrojowych

nic już nie mogło wstrzymać. Powstał rząd

Tadeusza Mazowieckiego, zaczęły się re-

formy gospodarcze i społeczne, a jedną

z nich było odzyskanie samorządu. Po

wyborach przejął on władzę w gminach.

Komitety obywatelskie, które po-

zwoliły „Solidarności” uzyskać świetny

wynik wyborczy, pojawiły się w gmi-

nach. Powstawały programy wyborcze,

jako kandydatów na radnych propono-

wały osoby szanowane przez społecz-

ność. Wśród nich znaleźli się działacze

komitetów społecznych powołanych do

budowy kanalizacji, wodociągowania

w zastępstwie niewydolnej i biednej ad-

ministracji.

W Komornikach do Rady Gminy

weszła tylko jedna osoba spoza komitetu

obywatelskiego. To Jan Kaczmarek, który

zresztą działał potem w samorządzie

przez ponad 20 lat. W tym numerze

„Nowin” przedstawiamy sylwetkę tego

rolnika i działacza społecznego.

Pierwszym wójtem został Marian

Walny, który aktywnością i charyzmą za-

raził współpracowników. Nie brakowało

mu krytyków, ale właśnie wtedy zaczął

się prawdziwy rozwój jednej z najuboż-

szych gmin z obrzeży Poznania. Miesz-

kańcy w większości zajmowali się rolnic-

twem lub dojeżdżająli do pracy w Cegiel-

skim, Maszynach Żniwnych, Wiepofamie,

na PKP.

Samorządowcom szczególnie zależało

na nadrabianiu zapóźnieni cywilizacyjnych.

Radny I kadencji, obecny wójt Jan Broda,

był inicjatorem powołania społecznego

komitetu budowy kanalizacji. Przygoto-

wanie inwestycji trwało długo, wymagało

budowy oczyszczalni. Było to potężne

przedsięwzięcie, prowadzone wspólnie

z sąsiadami – Puszczykowem i Lubo-

niem. Partnerzy, zniechęceni kosztami,

wycofali się. Wójt Walny miał wybór –

projektować od nowa, czy działać samo-

dzielnie. Dobrego rozwiązania nie było.

Zdecydował się na budowę pochłaniają-

cą kilkuletni budżet inwestycyjny gminy.

Krytyków nie brakowało, ale dobrana

technologia, wielkość i jakość obiektu wy-

starczyły na dziesiątki lat dynamicznego

rozwoju gminy. Wójta kosztowało to jednak

dymisję. Jednym z zarzutów radnych było

zrujnowanie gminnego budżetu. Jak

twierdzi, decydując się na tę inwestycję

kierował się wybraną strategią. Dostrzegł

szansę w budowie autostrady i jej węzła,

doprowadził do szybkiego opracowania

dla jego otoczenia planów zagospodarowa-

nia. Liczył na rozkwit inwestycji, a to wy-

magało dostępu do „rury”.

To nie były jedyne innowacyjne

działania. Ruszyła informatyzacja sa-

morządu. Tylko Swarzędz wyprzedził

TRZYDZIEŚCI LAT W DOBRYM KIERUNKU
27 maja 1990 roku mieszkańcy wybrali Radę Gminy Komorniki. Zastąpiła ona Gminną Radę 
Narodową, którą trudno nazwać powołaną demokratycznie i poddaną społecznej kontroli.
Mieszkańcy nie wspominają jej źle, starała się, na miarę swych skromnych możliwości, dbać 
o gminę. Prawdziwe możliwości rozwoju pojawiły się jednak po odrodzeniu się samorządu.
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Komorniki w przejmowaniu szkół pod-

stawowych (rząd stworzył taką możli-

wość, zachęcał wysokimi subwencjami).

W wyniku zorganizowanego referendum

mieszkańcy zgodzili się dobrowolnie

opodatkować na rzecz gospodarki odpa-

dami, ich segregację. Komorniki w dzia-

łaniach ekologicznych wyprzedziły inne

gminy o wiele lat.

Gdy władzę pełnił kolejny wójt,

Zdzisław Kopczyński, gmina miała pra-

wie 11 tysięcy mieszkańców. Potem

mieszkańców zaczęło przybywać tak

szybko, że samorząd uznał za celowe

regulowanie tego procesu zapisami

w planach zagospodarowania.

Pierwszym wójtem, wybranym nie

przez radnych, lecz mieszkańców, był

Jan Broda. Wykorzystał dokonania po-

przedników, wdrożył własne pomysły,

wykorzystał położenie, wejście Polski do

Unii Europejskiej. Przez 30 lat liczba

ludności gminy wzrosła trzykrotnie.

Przyczyną wielkiego boomu mieszka-

niowego było opracowanie planów za-

gospodarowania, a przede wszystkim

dostępność infrastruktury technicznej.

W 1990 roku tylko 20-30 proc. gminy

miało wodociąg, kanalizacja nie istniała.

Po jej zbudowaniu grunty stały się dla

deweloperów łakomym kąskiem. Ofero-

wali (i wciąż oferują) mieszkania tańsze

niż w Poznaniu. Biznes mieszkaniowy

nabierał rozpędu, gmina należy do naj-

chętniej zamieszkiwanych w Polsce,

z największym saldem migracji. Po senniej

miejscowości rolniczej, w ciągu jednego

pokolenia, pozostały wspomnienia. Rol-

nicy, sprzedający swe grunty, umożliwili

dynamiczny rozwój gminy.

Spełniły się oczekiwania: budowa

autostrady przyciągnęła inwestorów,

głównie z branży logistycznej. Pojawiły

się tu Poczta Polska, DHL, GLS i kolejne

firmy korzystające z bliskości węzła A2,

starej trasy nr 5, potem ekspresowej S5.

Tereny przy takich drogach cieszyły

i cieszą się olbrzymim zainteresowa-

niem. Okazało się, że gmina Komorniki

jest w czepu urodzona. Sprzyjająca lokali-

zacja zapewniła fundusze na zaspokojenie

potrzeb coraz liczniejszych mieszkańców.

Liczyli oni na budowę lokalnych

dróg. O ich interesy, zazwyczaj sprzecz-

ne, walczyli radni. Mnożyły się nieporo-

zumienia i rozczarowania. Sposobem na

te konflikty był program drogowy. Reali-

zowano go ambitnie, ale rzadko w cało-

ści, bo pieniędzy na inwestycje nigdy

nie wystarcza. Liczba mieszkańców,

szczególnie młodych i ich potrzeby za-

częły przytłaczać samorząd. Wiadomo

było, że inwestycje oświatowe są nie-

zbędne, nikt się jednak nie spodziewał,

że będzie ich tyle i że okażą się tak dro-

gie. Na nowe szkoły czekały Komorniki,

Plewiska, Chomęcice, trwa budowa

w Wirach.

Stary budynek Urzędu Gminy wy-

czerpał możliwości. Warunki obsługi

klientów były złe. Brakowało przyzwoitej

sali sesyjnej. W 2009 roku ruszyła rozbu-

dowa, która zakończyła się sukcesem.

Dziś Urząd znów robi się ciasny, ale musi

wystarczyć, tym bardziej, że gmina docze-

kała się nowej siedziby Straży Gminnej

i OPS, nowoczesnego Centrum Tradycji

i Kultury.

W pierwszych kadencjach przyjęty

został herb gminy, jego barwy. Nie

wszystko było zgodne ze sztuką heral-

dyczną, należało wprowadzić drobne

zmiany. W 1914 roku herb został oficjal-

nie zatwierdzony i uchwalony. Wcze-

śniej gmina dopracowała się hasła pro-

mocyjnego, nawiązującego do rozwoju

i do korzystnego położenia – „Zawsze

w dobrym kierunku”. Zgłosił je mieszka-

niec, który wygrał konkurs.

Trzy dekady samorządu kończą się

dobrą wiadomością dla mieszkańców:

po wieloletnich staraniach udało się wdro-

żyć oczekiwaną przez nich inwestycję: bu-

dowę tunelu w Plewiskach. Na dodatek –

wiaduktu na ul. Kolejowej. Jak się żartuje,

być może udałoby się to wcześniej, gdyby

otrzaskani w bojach samorządowcy znów

powołali społeczny komitet budowy,

niczym w poprzedniej epoce…

Przez 30 lat na rzecz mieszkańców

pracowało trzech wójtów, kilkudziesię-

ciu radnych, w większości mocno zaan-

gażowanych, rzesza pracowników samo-

rządowych. Spośród osób, które działały

tu już w 1990 roku, na posterunku trwają

trzy. Obecny wójt, który był wówczas

radnym, miał dwie kadencje przerwy.

Nie miał jej najstarszy stażem radny –

Marian Adamski, organizator wielu kam-

panii wyborczych, przewodniczący Ra-

dy Gminy kilku kadencji. Nieprzerwanie

na rzecz gminy pracuje też Pani Małgo-

rzata Pinczak, skarbnik gminy, też pracu-

je na jej rzecz nieprzerwanie. "

JD

Trzydziestoleciu samorz¹du po�wiê-
cone bêdzie wydawnictwo przygoto-
wywane przez Gminê Komorniki.
Znajd¹ siê tam wspomnienia ludzi
dzia³aj¹cych w pionierskich latach.
Poka¿emy sylwetki zas³u¿onych
osób, najciekawsze miejsca, które
dzi� nie wygl¹daj¹ tak, jak w po-
przednich dekadach. Liczymy na po-
moc mieszkañców � przekazywanie
redakcji �Nowin� zdjêæ, dokumen-
tów, dzielenie siê wspomnieniami. 



Najważniejszy jest drugi człowiek.

Dostrzegajmy go poprzez nasze

działania. Jakiś czas temu cho-

dziło mi po głowie, w jaki sposób moż-

na zintegrować nasze społeczeństwo.

Jak się okazało, życie napisało własny

scenariusz.

Paradoksem jest fakt, ze pomimo

zaleceń izolacji rozpoczął się naturalny

proces integracji i to nie poprzez impre-

zy czy biesiady, ale niesioną pomoc.

Nagle zauważamy, że istnieją sąsiedzi,

że żyjemy w społeczności. Stało się to

dlatego, że świadczymy sobie wzajem-

nie pomoc, że pytamy, co słychać, jak

się czujemy. Okazało się, że nie jeste-

śmy obojętni na osoby najbardziej po-

trzebujące dziś pomocy – seniorów,

osoby samotne, matki samotnie wycho-

wujące dzieci. Dziś normalne stało się

zapytanie czy jadąc na zakupy nie ku-

pić czegokolwiek sąsiadowi lub znajo-

memu. To duży pozytyw tej sytuacji

i najlepsza integracja. Dociera do mnie

wiele takich pozytywnych sygnałów.

Jest to budujące.

Nasze komornickie społeczeństwo

integruje się poprzez różne inicjatywy

czy pomysły, jak szycie maseczek w do-

mach, pomoc przy zakupach czy zakup

i dostarczanie płynów dezynfekujących

do szpitali. Przekazuję wielki szacunek

i uznanie dla wszystkich pomagających,

zaczynając od naszej Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej z Plewisk, a kończąc na każ-

dym z nas, który dorzuca nawet naj-

mniejszą „cegiełkę” pomocy. Każdy

z nas pomaga, jak może, na swój sposób.

Jest to jest bardzo fajne. 

W samorządzie zajmuję się bezpie-

czeństwem. Rozmawiając z komendan-

tem policji czy Straży Gminnej dowiaduję

się, że nie występują tu poważniejsze in-

cydenty lub zakłócenia. Społeczeństwo

dostosowało się do obostrzeń, a osoby

na kwarantannie stosują się do otrzy-

mywanych zaleceń. 

Powinniśmy wspierać lokalnych

przedsiębiorstw. W stronie internetowej

gminy jest informacja na ten temat. Po-

myślmy o restauratorach, promujmy

ich, także fryzjerów, kosmetyków, czy

np. sadowników. To bardzo ważne dla

nich i dla nas też.

Warto też zwrócić uwagę na płasz-

czyznę duchową i ważną rolę, jaką od-

grywają w naszej gminie parafie oraz

nasi księża, którzy dostosowując się do

nowych czasów i starając się być bliżej

człowieka organizują transmisje interneto-

we z nabożeństw czy mszy świętych.

Oczywiście dla osób chętnych, bo każdy

na swój sposób przeżywa ten trudny czas.

Nie pozostaje nam nic innego, jak

nauczyć się żyć z koronawirusem, nie

pozwalając, by nas pokonał. Nie jestem

lekarzem, ale nie mam wątpliwości, że

obecny stan nie skończy się ani za ty-

dzień, ani za dwa. Choć bardzo bym

chciał się mylić!...

Nasza nowa rzeczywistość to praca

zdalna z domu (w niektórych oczywi-

ście przypadkach), dzieci i młodzież

ucząca się zdalnie, zakupy robimy

przez internet. Także podczas sesji ob-

radujemy zdalnie, pierwszy raz w histo-

rii naszego samorządu.

Musimy liczyć się z zagrożeniami, taki-

mi jak utrata pracy, obniżenie pensji. Pro-

blemy przeżywają nasze lokalne firmy.

Wierzę, że wspólnie przejdziemy przez ten

okres, będziemy silniejsi. Postępujmy

zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdro-

wia i służb sanitarnych. Najważniejsze jed-

nak, to być „blisko” drugiego człowieka,

nieść mu pomoc, czasem dobre słowo.

Wiem, że to potrafimy, już nieraz to udo-

wodniliśmy i udowadniamy teraz.

Dbajmy o drugiego człowieka jak

o siebie, a wszystko skończy się będzie

dobrze. "

KRZYSZTOF SZNAJDER 

radny gminy Komorniki
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SZUKAJMY POZYTYWÓW!
Nawet w trudnych czasach, a w takich właśnie przyszło nam żyć, warto zwrócić uwagę na to, co dobre.
Jako człowiek pozytywnie nastawiony do życia, zawsze staram się takie pozytywy wyszukiwać i zarażać
nimi inne osoby.

N a rêce Wójta 
Jana Brody 
personel Izby

Przyjêæ Szpitala Prze-
mienienia Pañskiego 
w Poznaniu z³o¿y³ 
serdeczne podziêkowania
dla w³adz gminy oraz 

oddanych stra¿aków
ochotników z Plewisk
za przekazane p³yny 
dezynfekcyjne i myd³o 
w p³ynie.

W³adze gminy ciesz¹
siê, ¿e chocia¿ w ten

sposób mog¹ wesprzeæ
dzielny personel szpitali,
który ka¿dego dnia 
podejmuje ogromny
wysi³ek i ryzyko, by
nie�æ pomoc innym.

Dziêkujemy, ¿e dla nas
jeste�cie i walczycie, 
by ka¿dy kolejny dzieñ
by³ lepszy. "

Podziękowania od szpitala„Nie umiera ten, kto trwa 
w pamięci żywych”

Pani

NNaattaalliiii WWaacchhoowwiiaakk 

wyrazy żalu i współczucia
z powodu śmierci 

TTaattyy

składają:
dyrektor, pracownicy i społeczność
Przedszkola Publicznego Zielone

Żabki w Komornikach
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P owstaje właśnie dokument planistyczny

dotyczący lat od 2012 do 2030. Każdy

mieszkaniec może w tej sprawie zabrać

głos wypełniając ankietę i powiedzieć, co mu od-

powiada, czego brakuje w stabilnej codzienności

i w sytuacjach kryzysowych. Badanie jest ano-

nimowe. Pozwoli wytyczyć optymalne kierunki

dalszego rozwoju naszej małej ojczyzny.

Ankiety, pomagające w wypracowaniu strate-

gii rozwojowej, są dwie:

!  OOggóóllnnaa – dedykowana jest wszystkim miesz-

kańcom – prosimy o jej wypełnienie wspólnie,

w swoim gospodarstwie domowym. Link:

https://strategia-komorniki.webankieta.pl/

!  PPrrzzeezznnaacczzoonnaa ddllaa mmłłooddzziieeżżyy – prosimy, aby

wypełnili ją samodzielnie mieszkańcy w wieku

11-20 lat. Ankiety znajdują się na stronie:

www.komorniki.pl

Uprzejmie prosimy i gorąco zachęcamy, po-

mimo tych trudnych okoliczności, do poświęcenia

kilku minut na wypełnienie ankiet, a także do

dzielenia się informacją o tym badaniu z innymi

mieszkańcami – rodzinami i znajomymi. Ankiety

można wypełniać do 5 czerwca 2020 r. "

Maski dla medyków
wciąż potrzebne

Maski do nurkowania, dostępne

w sklepach Decathlonu, można

przekształcić na sprzęt ochro-

ny osobistej dla lekarzy walczących

z COVID-19. Inicjatywą wykazała się

pani Karolina Marciniak-Pióro. Na jej

apel odpowiedziało wiele osób dostar-

czając maski w określone miejsca,

przed siedziby ochotniczych straży po-

żarnych, także w Plewiskach przy ul.

Poznańskiej 565.

Przerobione, wyposażone w spe-

cjalne adaptery maski zostały przeka-

zane Szpitalowi Klinicznemu im. Karo-

la Jonschera w Poznaniu. Akcja trwa,

maski są zbierane dla wszystkich

szpitali w województwie. Pracownicy

i studenci Wydziału Inżynierii Me-

chanicznej Politechniki Poznańskiej

przekształcają sprzęt do pływania

w sprzęt dla lekarzy.  "

Szkoła w Wirach szybko rośnie

Budynek z każdym dniem nabiera

kształtów. Będzie się składał z

trzech kondygnacji naziemnych

częściowo podpiwniczonych. Trwają

prace murarskie pierwszego piętra. W

części sportowej  wykonane zostały

otwory pod fundamenty dla przyszłego

montażu w podłodze słupków do siat-

kówki.

Sala gimnastyczna ma według pro-

jektu 43,5 m x 23,5 m. Dzięki kotarze bę-

dą się mogły odbywać jednocześnie

trzy lekcje wf. Szkolny budynek otrzy-

ma kształt litery „U”, a łączna po-

wierzchnia użytkowa wyniesie 7092,51

metra kwadratowego.

W nowej szkole znajdzie się 26 sal

dydaktycznych z zapleczami, 3 świetli-

ce szkolne, pracownie językowe i infor-

matyczne, biblioteka. Będzie przygoto-

wana na przyjęcie ponad 600 uczniów.

Pierwszy dzwonek w części edukacyj-

nej budynku powinien zabrzmieć

w styczniu 2021 roku. Od początku roku

szkolnego 2021/2022 dostępna będzie

sala gimnastyczna.

Gmina Komorniki złożyła wniosek

do Ministerstwa Sportu o dofinansowa-

nie budowy sal gimnastycznych przy

szkołach podstawowych w Chomęcicach

i Wirach w ramach Programu Sportowa

Polska edycja 2020 ze środków Funduszu

Rozwoju Kultury Fizycznej. Łączna war-

tość wnioskowanej kwoty wynosi

5.261.000 zł, w tym 2.675 tys. zł dla Cho-

męcic i 2.586 tys. zł dla Wir. "

Stwórzmy strategię rozwoju gminy
Każdy z nad ponosi odpowiedzialność za przyszłość naszej wspólnoty. Ostatnio, jako członkowie rodziny,
społeczności lokalnej, narodu, wspólnoty globalnej, zdajemy trudny egzamin z solidarności, wytrwałości.
Epidemia prędzej lub później się skończy. Czeka nas przyszłość, na którą musimy mieć wpływ.



Ile litrów krwi odda³ pan honorowo?

– Przez całe moje życie – 62 litry. Ta

liczba się już nie zwiększy, dwa lata temu

wiek i zdrowie zmusiły mnie do zaprzesta-

nia, wciąż jednak pełnię funkcję prezesa

naszego klubu.

W jakim wieku siê to zaczê³o?

– Byłem jeszcze nastolatkiem, słu-

żyłem w wojsku. Wtedy oddałem krew

po raz pierwszy, potem czyniłem to

regularnie, przez całe życie.

Co pana sk³oni³o, by dzieliæ siê w³asn¹

krwi¹ z potrzebuj¹cymi?

– Zdawałem sobie sprawę, jak bar-

dzo cenny, wręcz niezastąpiony jest to

lek, jako bardzo można ludziom pomóc,

ratować im życie. Pojawiały się próby

syntetycznego uzyskania krwi, chyba

Japończycy do tego dążyli, ale ponieśli

porażkę. Tylko ludzki organizm może ją

wyprodukować, więc nie pozostaje nic

innego, jak liczyć na tych, co zechcą się

podzielić.

Czyli na takich, jak pan. Czy mo¿na osza-

cowaæ, ile osób pan w ten sposób urato-

wa³?

– Tego nie określę. Różne są potrze-

by, różne choroby, jednym podaje się

krew jednorazowo, na przykład w trak-

cie operacji, innym w długim okresie.

Wiemy, że ludzki organizm zawiera

ok. 6 litrów krwi, więc można powie-

dzieć, że przekazałem tyle, ile potrzebuje

6 osób.

Sk¹d pomys³, by nie tylko oddawaæ krew,

ale i dzia³aæ w klubie?

– Już podczas pierwszej swej pracy

zawodowej, w Dusznikach byłem w za-

rządzie klubu krwiodawców. Chciałem

się udzielać, organizować akcje, pomagać

kolegom, zachęcać ludzi do honorowego

krwiodawstwa.

Jak dosz³o do powo³ania klubu w Komor-

nikach?

– Zachęcił mnie prezes klubu „Lu-

bonianka". Chciał, bym go odciążył, by

ludzie nie musieli tak daleko jeździć na

akcje. W sierpniu 2002 roku zrobiliśmy

w Szreniawie zebranie, powołaliśmy

klub, działamy do dziś. Od początku je-

stem jego prezesem.

Ilu liczy cz³onków?

– Na stałe – 14–15 osób, ale kilka ra-

zy więcej osób oddaje krew okazyjnie.

Stopniowo liczba osób i ilość zebranej

krwi rosły. Jesteśmy wdzięczni sponso-

rom, którzy nam stale pomagają fundu-

jąc upominki, gadżety. Pozwolę sobie

wymienić firmy nas wspierające. To

rozlewnia wód „Wirenka” z Komornik,

Gospodarstwo Sadowniczo–Ogrodnicze

Rosnowo, firma Hanna Style, piekarnia

pana Górniaczyka z Lubonia, firma

rzeźnicza Krzysztof Mielcarek. Dzięki

nim łatwiej nam organizować jubileusze

i inne święta. Dziękujemy i prosimy

o więcej. Jesteśmy też wdzięczni Staro-

stwu Powiatowemu za zaproszenie nas na

obchody Światowego Dnia Dawców Krwi.

Klub siê rozwija?

– Systematycznie ilość zebranej

krwi rośnie. Jest nas coraz więcej, nie-

którzy przyjeżdżają z daleka, bo nie

chcą stać w kolejce w wojewódzkiej sta-

cji przy ul. Marcelińskiej w Poznaniu.

Podczas wszystkich lat naszej działalno-

ści oddaliśmy prawie 1200 litrów. Rocz-

nie pozyskujemy ok. 70 litrów.

Robi wra¿enie! Jak czêsto organizujecie

takie akcje?

– Trzy razy w roku w szkole pod-

stawowej nr 2 w Komornikach, raz

w „krwiobusie” na terenie muzeum

w Szreniawie, podczas dorocznego fe-

stynu. Częściej nie możemy, kobietom

wolno krew oddać tylko cztery razy

w roku. W klubie mamy ich sporo.

Mężczyźni mogą częściej. Niektórzy

z tego korzystają, jeżdżą do Poznania.

Rekordowa nasza akcja pozwoliła ze-

brać 23 litry krwi.

Z pewno�ci¹ zosta³ pan za swoj¹ dzia³al-

no�æ doceniony.

– Dzięki ilości oddanej krwi zosta-

łem wyróżniony Odznakami Honorowe-

go Dawcy Krwi I, II i III stopnia. Mam też

Srebrny Krzyż Zasługi od prezydenta

Aleksandra Kwaśniewskiego i Kryszta-

łowe Serce od Polskiego Czerwonego

Krzyża. Ostatnio wręczono mi otrzy-

many od PCK tytuł Zasłużonego dla

Zdrowia Narodu.
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Zdzisław Wleklak, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Komorniki:

DZIELIMY SIĘ TYM, CO NAJCENNIEJSZE
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W nazwie macie Urz¹d Gminy Komorni-

ki. Na czym polega wspó³praca?

– Otrzymujemy gadżety promują-

ce gminę, przydają się podczas akcji

zbierania krwi. Dzięki pomocy Urzę-

du Gminy, który wspomógł nas sporą

kwotą, mogliśmy w ubiegłym roku

pojechać na wycieczkę do Kotliny

Kłodzkiej. Bardzo za to dziękujemy.

Samorząd pomaga nam też podczas

organizowania imprez jubileuszo-

wych. W nagłaśnianiu akcji pomagają

nam księża proboszczowie.

Dlaczego warto zostaæ honorowym

krwiodawc¹?

– Mówiłem już o ratowaniu in-

nych, to jest najważniejsze. Przysłu-

gują nam też przywileje, po oddaniu

określonych ilości krwi. Zarząd

Transportu Miejskiego zapewnia

nam przejazdy autobusami i tram-

wajami za 12 zł rocznie, czyli sym-

boliczną złotówkę miesięcznie. Za-

służeni krwiodawcy, posiadający le-

gitymację, mogą liczyć na leki za

złotówkę, albo i bezpłatne. Może to

kogoś zachęci… Dodam, że staramy

się być aktywni społecznie. Podczas

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-

mocy zwykle udaje nam się zebrać

do puszek ok. tysiąca zł.

W tym roku szyki pokrzy¿owa³a wam

epidemia.

– Niestety. Nie ma co liczyć, że

szybko uda się zorganizować kolej-

ną akcję. Z okazji zbliżającego się

święta chcę wszystkim podzięko-

wać. Wierzę, że dobre czasy wrócą

i będziemy podczas akcji spotykać

się cztery razy w roku. "

ROZMAWIA£:

JÓZEF DJACZENKO

N r  5  ( 4 1 5 )  M A J  2 0 2 0 Z  U R Z ĘD U

Wszystkiego
najlepszego, dużo 
zdrowia – z okazji
przypadającego 

w czerwcu Światowego 
Dnia Dawcy Krwi – 

dla zarządu i członków 
Klubu Honorowych 

Dawców Krwi PCK przy
Urzędzie Gminy Komorniki

¿yczy prezes Klubu
Zdzis³aw Wleklak

N owy budynek Ośrodka Pomocy

Społecznej i Straży Gminnej

w Komornikach przy ul. Młyń-

skiej 15 jest nowoczesny i ekologiczny.

Znajduje się tam zbiornik na wody

deszczowe o pojemności 10 metrów

sześciennych, do którego kierowane są

wody deszczowe z powierzchni dachu

budynku administracyjnego.

W związku z ostatnimi prognozami

pogody, w pierwszych dniach maja

podjęto decyzję, aby opróżnić zbiornik

i nagromadzoną w nim wodę wykorzy-

stać do podlania trawników znajdują-

cych się przy budynku. Dzięki takiemu

rozwiązaniu oszczędziliśmy wodę wo-

dociągową i przygotowaliśmy zbiornik

na zasilenie go nowymi wodami opado-

wymi. Warto takie rozwiązanie zastoso-

wać we własnych ogródkach.

Woda deszczowa ma wiele zalet,

między innymi:

!  ma niskie pH dzięki czemu świetnie

nadaje się podlewania wszystkich roślin,

!  jest miękka, więc biały osad z wapnia

dookoła roślin nie jest problemem,

!  ma temperaturę zbliżoną do tempe-

ratury otoczenia i odpowiednie napo-

wietrzenie,

!  jest bogata w substancje odżywcze i nie

zawiera szkodliwych dla roślin pier-

wiastków, takich jak chlor i fluor, które

znajdują się w wodzie z kranu i mogą

powodować uszkodzenia roślin. "

WYDZIA³ INWESTYCJI 
I REMONTÓW

Podlewanie ekologiczne

G dyby maj okazał się równie su-

chy, jak poprzednie miesiące,

wielka susza stałaby się faktem.

Plony mogą być nawet o połowę niższe od

spodziewanych, wzrosną ceny żywności.

– Jeśli spełni się najgorszy scena-

riusz, to trzeci rok z rzędu będziemy

mieli suszę – mówi Paweł Kaczmarek,

prezes Kółka Rolniczego z Komornik.

– Stracimy wszyscy. Rządowa pomoc

dla rolników jest iluzoryczna, nie warto

wierzyć w to, co mówią w telewizji. Na

obiecane tysiąc zł można liczyć tylko w

przypadku 70-procentowej straty, a do-

tknięte tak dużą klęską pole nadaje się

tylko do zaorania.

Swoje straty w ubiegłych latach,

spowodowane przez brak wystarczają-

cych opadów, Paweł Kaczmarek szacuje

na 50 procent. Powtórzenie się tego po

raz trzeci uzna za klęskę. Apeluje do

mieszkańców gminy o rezygnację z pod-

lewania trawników. Może się zdarzyć, że

wody w tym roku zabraknie. – Ktoś pój-

dzie do warzywniaka i wpadnie w osłu-

pienie, widząc cenę, na przykład mar-

chwi – dodaje.

Czy zapowiada się kolejny suchy

rok? – Kluczowy będzie ten miesiąc. Te

kilka kropel, które spadło, nikogo nie

zbawi. Musi mocno popadać, by sytu-

acja się poprawiła. A czy popada? Jeśli

nie, to niech Bóg ma w opiece hodow-

ców roślin jarych, czyli sianych wiosną.

A także tych, co kupują żywność – mó-

wi prezes Kaczmarek. "

Maj zadecyduje o całym roku



– Dzięki fachowo wypełnianym

wnioskom powiat poznański co roku

otrzymuje dotacje na inwestycje drogo-

we – mówi Jan Grabkowski, starosta po-

znański. – Obecnie realizujemy trzy

projekty, które otrzymały dofinansowanie

w ramach Funduszu Dróg Samorządo-

wych. To przebudowa ulicy Poznańskiej

w Koziegłowach, budowa drogi z Więc-

kowic do Lusówka oraz kolejny etap

przebudowy drogi Iwno – Pobiedziska.

Po minionej sesji Rady Powiatu  będziemy

realizować kolejne dwa projekty.

Wojewoda wielkopolski opublikował

listę zadań, które otrzymały dofinanso-

wanie w ramach Funduszu Dróg Samorzą-

dowych na 2020 rok. Wśród wieloletnich

inwestycji znalazła się budowa obwodnicy

Głuchowa. Zadanie otrzymało dofinan-

sowanie w wysokości 5.171.031,26 zł

(1.699.920,26 zł w 2020 i 3.471.111,00 zł

w 2021 roku). Dofinansowanie – w wy-

sokości 4.416.193,64 zł – przyznano też

kolejnemu etapowi przebudowy drogi

Gądki – Szczodrzykowo.

NIE PRZEZ SAMO GŁUCHOWO
– Obwodnica Głuchowa jest nie-

zbędna, zwłaszcza po otwarciu węzła

Konarzewo na trasie S5. Pozwoli odcią-

żyć tę miejscowość i wyeliminować

ruch pojazdów ciężarowych z nieprzy-

stosowanych do tego dróg – mówi Jan

Grabkowski. – Dopełni też obwodnicę

Chomęcic, tworząc z nią całość.

Inwestycja ma kosztować ponad

10 mln zł. Dofinansowanie w ramach

Funduszu Dróg Samorządowych to blisko

5,2 mln zł. Pozostała część pokryta zosta-

nie z budżetów powiatu poznańskiego

i gminy Komorniki.

Zakres prac obejmie budowę jezdni

o szerokości 7 m, a na początku i końcu

tego odcinka – budowę rond. Powstaną

też chodniki, ścieżki rowerowe, oświe-

tlenie na przejściach dla pieszych, azyl

bezpieczeństwa, ekran akustyczny typu

„zielona ściana”. To odcinek o długości

1,4 km – od końca obwodnicy Chomęcic,

przez ulicę Ogrodową, aż do skrzyżowania

z ulicą Komornicką w Głuchowie (na

wysokości siedziby DHL). Obwodnica ma

być gotowa w październiku 2021 roku.

DACHOWA � OSTATNI FRAGMENT
Niemal 9 mln zł będzie kosztować

przebudowa drogi powiatowej w miej-

scowości Dachowa. To ostatni odcinek

drogi Gądki – Szczodrzykowo, który nie

został jeszcze zmodernizowany.

– W 2018 roku przebudowaliśmy

odcinek w Gądkach, rok później

w Szczodrzykowie – przypomina Marek

Borowczak, dyrektor Zarządu Dróg Po-

wiatowych w Poznaniu. – Został nam

jeszcze ostatni fragment w samej miejsco-

wości Dachowa o długości około 1,8 km. 
(KW)
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Obwodnica dla Głuchowa
Kolejne dwa projekty powiatu poznańskiego otrzymały dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. Dzięki temu jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa obwodnicy Głuchowa 
i przebudowany zostanie ostatni odcinek drogi Gądki � Szczodrzykowo. Obie inwestycje pochłoną 
niemal 20 mln zł. 

Przypominamy, ¿e w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu mo¿liwe 
jest bezpo�rednie za³atwienie 
spraw w: 
" Powiatowym O�rodku Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej,
" Wydziale Komunikacji i Transportu

Publicznego, 
" Szczegó³owe informacje znajduj¹

siê na stronie:
www.podgik.poznan.pl,
www.bip.powiat.poznan.pl
i www.powiat.poznan.pl. 



11

Z a projektem „Przyłbice 3D dla Szpitali Poznań” stoi gru-

pa młodych ludzi, którzy postanowili włączyć się do

walki z koronawirusem. – Nie ukrywam, że akcja przeszła

nasze najśmielsze oczekiwania. Myślałem, że będziemy w 15-20

osób pomagać typowo lokalnie i na małą skalę. Tymczasem

bardzo szybko rozwinęło się to w jedno z największych

przedsięwzięć w Polsce – mówi Bartosz Urbański, koordynator

akcji, w której uczestniczy już ponad sto osób.

Obecnie wykonano już ponad pięć tysięcy takich przyłbic,

a liczba ta z każdym dniem rośnie. Żeby jednak drukować na taką

skalę potrzebny jest filament, który sporo kosztuje.

Dlatego tak ważne jest wparcie wolontariuszy, aby pomagać

innym. – I my, jako powiat poznański, postanowiliśmy ich

właśnie wesprzeć. Mogliśmy to zrobić kupując tusz. Z tego co

wiem, z jednego kilograma filamentu można wydrukować

dwanaście przyłbic – zdradza Paweł Kurosz. – Pieniądze na je-

go zakup przekazaliśmy poprzez Fundację Nowa Uniwersytetu

Artystycznego, która także włączyła się do walki z epidemią –

dodaje.

– Powiat przekazał kwotę, która pozwoli na wydrukowanie

około 1300 przyłbic. To sporo – przyznaje prof. Bogumiła

Jung, prezes Fundacji. Akcję wspierają również osoby prywatne,

instytucje oraz firmy. – Początkowo robiliśmy to z własnych

funduszy, ale w momencie, gdy akcja nabrała większego

zasięgu, ta pomoc była już konieczna – nie ukrywa Bartosz

Urbański. (TS)
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Kolejne miliony złotych na zabytki od powiatu 
poznańskiego

T ylko w tym roku powiat poznań-

ski przeznaczył blisko 3 mln zł na

ratowanie cennych zabytków.

800 tys. zł przekazał na ratowanie po-

znańskiego kompleksu klasztornego

Franciszkanów. Natomiast na prace kon-

serwatorskie czy restauratorskie obiektów

wpisanych do Rejestru Zabytków przezna-

czył 2 mln zł. Kwotę tę rozdysponowano

pomiędzy 18 obiektów.

– Na terenie powiatu znajduje się

wiele zabytków, którym przez minione

lata dzięki wsparciu powiatu poznań-

skiego udało się przywrócić świetność –

mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.

– Wśród nich znalazły się również obiekty

z gminy Komorniki.

W tym roku dotację 35 tys. zł otrzymał

kościół św. Andrzeja Apostoła w Komor-

nikach. Przeprowadzona zostanie tu

konserwacja witraży „Chrystus”

i „Św. Józef” polegająca m.in. na ich de-

montażu, oczyszczeniu, sklejeniu

i uzupełnieniu brakujących elementów.

Dotychczasowa pomoc dla świątyni

z budżetu powiatu to 297 tys. zł. 

W powiatowym programie odnowy

zabytków w latach wcześniejszych znalazł

się także kościół św. Floriana w Wirach,

który otrzymał wsparcie 45 tys. zł. "

Przyłbice
dla szpitali

Powiat poznański 
wsparł akcję �Przyłbice
3D dla Szpitali Poznań�. 
� Przekazaliśmy 
pieniądze na zakup 
filamentu, czyli tuszu 
do drukarek � mówi 
Paweł Kurosz, dyrektor
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu. Fo
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W ramach walki z koronawirusem powiat poznañski 
zakupi³ m.in.:
"  15090 maseczek,
"  75 dozowników do p³ynów dezynfekuj¹cych,
"  464 litry p³ynów dezynfekuj¹cych,
"  46900  rêkawiczek,
"  4 termometry,
"  300 kombinezonów,
"  70 kg filamentu do druku przy³bic.

Bêd¹ one przekazywane m.in. policji, stra¿y po¿arnej,
szpitalom czy DPS w Lisówkach.



Głównie w takim celu odbywają się

comiesięczne rajdy po terenie

gminy Komorniki, ze szczególnym

uwzględnieniem Wielkopolskiego Parku

Narodowego. Nasz region bogaty jest

pod względem przyrodniczym – mamy

różnorodne ukształtowanie terenu, nie-

powtarzalne miejsca krajobrazowe i wi-

dokowe, atrakcyjne w rożnych porach

roku. Dodatkowym walorem jest kilka

szlaków turystycznych dla pieszych –

czerwony (długość na terenie WPN

14,2km), niebieski (na terenie WPN 13,2

km), żółty (11,8 km), zielony (18,7 km)

i czarny (10,6 km). Trasy rajdów obej-

mują między innymi takie miejsca, jak

tereny wokół polodowcowych jezior

rynnowych o wydłużonym kształcie: Ja-

rosławieckie (o powierzchni 12,7 ha),

Szreniawskie, z widocznym procesem

wypłycania, Ług, Chomęcicko-Rosnow-

skie ( o powierzchni 41,17 ha) oraz  Małe

(7,16 ha).

Nie brak też miejsc związanych

z historią tego regionu. Do takich zaliczyć

można Kątnik, skąd  21.01.1945 roku

wojska Armii Czerwonej rozpoczęły

manewr okrążania Poznania. Jeden

z czołgów jadąc w kierunku Łęczycy na-

potkał na swojej drodze ostatni nie-

miecki pociąg do Wrocławia, który

w wyniku wymiany ognia został całko-

wicie zniszczony. Ciekawostką jest, że

na Kątniku są  zabudowania powstałe

z cegieł pochodzących sprzed I wojny

światowej. 

Kolejnym takim miejscem jest teren

Muzeum Narodowego Rolnictwa i Prze-

mysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

oraz znajdujące się w pobliżu Mauzoleum

Bierbaumów – pierwszych właścicieli ma-

jątku w Szreniawie. Obiekt wybudowany

ok. 1860 roku, usytuowany na wzgórzu 118

m n.p.m., ma 22 m wysokości i 124 stop-

nie. Na górze mieści się wieża widokowa.

Ciekawa jest historia tego miejsca, warto

je zwiedzić. Od 1993 roku budynek wpisa-

ny jest do rejestru zabytków.

Bardzo interesująca jest historia

budowy Łukowego Mostu Ceglanego

w Wirach na linii kolejowej Poznań-

-Wolsztyn. Most przypomina starożytny

rzymski akwedukt i wznosi się ok. 20 m

nad powierzchnię wody Wirynki. Z wi-

zerunkiem mostu powstał znaczek tury-

styczny, który zdobył pierwsze miejsce

w plebiscycie na „NAJŁADNIEJSZY ZNA-

CZEK TURYSTYCZNY W 2017 ROKU”

w Polsce. Władze Gminy otrzymały

CERTYFIKAT.

Miejscem zasługującym na szczegól-

ną uwagę są mogiły ofiar masowych egze-

kucji. Ok. 2000 Polaków, zamordowanych

w czasie II wojny światowej, spoczywa na

terenie osady leśnej Wypalanki.  Wiele

jeszcze takich miejsc można wymieniać.

Dodatkową atrakcją tych terenów

są miejsca, w których występują specy-

ficzne odmiany roślin oraz rzadko spo-

tykane gatunki zwierząt i ptaków. Jest

kilka pomników przyrody. Jedne są ozna-

kowane, inne nie. Nie wiem, od czego i od

kogo to zależy. W przyszłości zacznę drą-

żyć temat. Kilkakrotnie proponowałam,

aby przewodnicy lub ktoś z miejscowości,

z której wyrusza „rajdowa” grupa, opo-

wiedzieli coś ciekawego o regionie. Jakoś

to nikomu nie odpowiada. 

Jest jeszcze wiele miejsc wartych

przypomnienia, ale mam nadzieję, że

wrócimy do tradycji rajdów. Dla wielu

z nas była to możliwość integracji spo-

łecznej, zdobywania wiedzy na temat

środowiska przyrodniczego  i terenu na

którym się znajdowaliśmy. "

KRYSTYNA NOWAK-GÓRSKA
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Czekając na normalność
Sprawność i aktywność fizyczna to niezbędny element w życiu każdego człowieka. Ostatnio mamy
ograniczone możliwości korzystania z bogactw natury i oddychania świeżym powietrzem. 
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P rzykład z ostatnich dni – Sopot,

którego prezydent apeluje do

wojewody o uwolnienie Straży

Miejskiej od obowiązku pozostawania

w dyspozycji policji. Nie ma tam kto

pilnować porządku, więc mnożną się

przypadki śmiecenia, zostawiania

pojazdów gdzie popadnie.

A jak wygląda ten problem

w gminie Komorniki? – Robimy swoje

– zapewnia Stefan Silski, komendant

Straży Gminnej. – W dalszym ciągu

pozostajemy w dyspozycji policji,

wspólnie patrolujemy gminę, ale to nie

znaczy, że zaniedbujemy inne obo-

wiązki. Realizujemy swoje zadania, re-

agujemy na wezwania i prośby o in-

terwencję, staramy się być skuteczni.

Funkcjonariusze przyjeżdżają,

gdy otrzymują sygnały o spożywaniu

alkoholu pod sklepami, spalaniu

śmieci w ogrodach, podrzucaniu ich

gdzie popadnie, także w lasach.

Przypadki takie niestety, w związku

z opóźnieniami w realizacji harmo-

nogramu wywożenia odpadów, po-

wtarzają się. "
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KRONIKA POLICYJNA
Wybrane zdarzenia zaistnia³e 
w kwietniu 2020 r.

02.04. Komorniki � kradzie¿ z w³amaniem
do obiektu handlowego

02.04. Komorniki � kradzie¿ mienia
04.04. Plewiska � zatrzymanie 

nietrze�wego kieruj¹cego
06.04. £êczyca � kradzie¿ z w³amaniem 

do budynku gospodarczego
Komorniki � zatrzymanie osoby 
poszukiwanej
Komorniki � kradzie¿ pojazdu 
ciê¿arowego

09.04. Komorniki � zatrzymanie osoby 
poszukiwanej

13.04. Plewiska � zatrzymanie sprawcy 
przestêpstwa

21.04. Plewiska � kradzie¿ mienia
22.04. G³uchowo � zatrzymanie sprawcy 

przestêpstwa
23.04. Chomêcice � uszkodzenie mienia
27.04. Komorniki � kradzie¿ z w³amaniem

do kontenera budowlanego
28.04. Komorniki � zatrzymanie osoby 

poszukiwanej

Ponadto policjanci przyjêli 17 zg³oszeñ 
o innych przestêpstwach w tym 
9 to oszustwa na ró¿nych portalach  
internetowych.

Policja w Komornikach prosi o wszelkie
informacje, które mog¹ przyczyniæ siê 
do ograniczenia przestêpczo�ci lub 
do wykrycia ich sprawców. Wszelkie
spostrze¿enia mo¿na przekazywaæ
dzielnicowym. Zapewniamy anonimowo�æ.
W nag³ych przypadkach prosimy 
o kontakt na numer telefonu 
alarmowego KP Komorniki 601-799-114
lub do Oficera Dy¿urnego Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu 997 lub 112.

Chcesz wiedzieæ czy w Twojej okolicy
jest bezpiecznie? Mo¿esz mieæ

na to wp³yw!
Reaguj na zagro¿enia!

Odwied� Krajow¹ Mapê Zagro¿eñ
Bezpieczeñstwa oraz aplikacjê 
Moja Komenda | www.policja.pl

Oznakuj posesję

Funkcjonariusze Policji, Straży Gminnej oraz służby medyczne apelują o widoczne

oznakowanie posesji. Brak widocznych numerów na budynkach w znaczny spo-

sób utrudnia pracę służbom ratunkowym.

Art. 64

§ 1 Kto, bêd¹c w³a�cicielem, administratorem, dozorc¹ lub u¿ytkownikiem nieruchomo�ci,

nie dope³nia obowi¹zku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w nale-

¿ytym stanie tabliczki  z numerem porz¹dkowym nieruchomo�ci, nazw¹ ulicy lub placu

albo miejscowo�ci, podlega karze grzywny do 250 z³otych albo karze nagany.

§ 2 Tej samej karze podlega, kto nie dope³nia obowi¹zku o�wietlenia tabliczki z numerem

porz¹dkowym nieruchomo�ci.

Brak numeru posesji lub niewłaściwe oznaczenie posesji to problem, z którym

zmagają się w swojej codziennej pracy zespoły wyjazdowe ratownictwa medyczne-

go, straż pożarna oraz policja i straż gminna. Dla akcji ratunkowej znaczenie mają

minuty czy nawet sekundy, a tymczasem chory, osoba wzywająca służby lub jego

bliscy nie są w stanie wyjaśnić, gdzie właściwie mieszkają. "

Komendant Straży Gminnej:
robimy swoje 

Stan epidemii spowodował, że Straż Gminna, na prośbę wojewody
wielkopolskiego, powinna ściśle współpracować z policją, realizować
jej zalecenia, uczestniczyć we wspólnych patrolach. Nie inaczej jest
w innych gminach i miastach. W niektórych budzi to sprzeciw.

Stra¿ Gminna przyst¹pi³a do namierzania
osób pozbywaj¹cych siê odpadów na gapê.



Ważna jest też świadomość, że

będzie on z nami przez wie-

le, wiele lat, dopóki nie wpro-

wadzimy skutecznej profilaktyki.

W dalszym ciągu będziemy się zmagać

z izolacją, niepewnością i nieprzewidy-

walnością. Z wzrostową falą zachorowań

na COVID-19, obserwujemy wzrastającą

falę przypadków przemocy domowej, co

znajduje potwierdzenie w statystykach

policyjnych.

KORONAWIRUS ZAMKNĄŁ NAS 
W DOMACH. W WIELU Z NICH 
POJAWIŁA SIĘ LUB WZROSŁA 
PRZEMOC.

U źródeł zachowań agresywnych

i przemocowych odnajdujemy przede

wszystkim stres, frustrację, strach, brak

poczucia kontroli, zachwianie bezpie-

czeństwa finansowego rodziny, sięga-

nie po substancje psychoaktywne,

a także atmosferę napięcia i zagrożenia

towarzyszącą codziennym przekazom

medialnym.

Statystyki dotyczące przemocy

należy odbierać z dużą ostrożnością,

ponieważ dane te są najczęściej niedo-

szacowane, a sytuacja kryzysowa

i graniczna, w  jakiej znalazł się świat

w  obliczu pandemii, jeszcze bardziej

pogłębia niechęć do zgłaszania takich

przypadków organom państwa.

Sytuacja pokrzywdzonych przemo-

cą domową w Polsce i bez globalnej

pandemii wygląda zatrważająco. We-

dług policyjnych statystyk w 2019 roku

odnotowano ponad 166 tysięcy przy-

padków przemocy w rodzinie.

Liczba osób pokrzywdzonych mo-

że być jednak zdecydowanie wyższa,

ponieważ – jak wskazują badania prof.

Beaty Gruszczyńskiej z Instytutu Wy-

miaru Sprawiedliwości – służbom zgła-

szany jest średnio co trzeci przypadek

przemocy domowej.

Według szacunków Centrum Praw

Kobiet rocznie, w związku z przemocą

domową, ginie nawet 400-500 Polek.

W tej liczbie zawierają się zabójstwa,

pobicia ze skutkiem śmiertelnym oraz

samobójstwa osób poszkodowanych.

A dzieci? One również cierpią, bę-

dąc często ofiarami przemocy, jak rów-

N r  5  ( 4 1 5 )  M A J  2 0 2 0P R O F I L A K T Y K A14

PRZEMOC W RODZINIE. BĄDŹMY CZUJNI
I WRAŻLIWI!
Choć pierwszy szok związany z pandemią koronawirusa mija, to zagrożenie dla naszego zdrowia
i życia pozostaje realne. Ważne, abyśmy stopniowo oswajali się z tym nowym, wszechobecnym 
zagrożeniem i po prostu nauczyli się z nim żyć. 
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nież jej świadkami. W prowadzonym

przez 11 lat przez Fundację Dajemy

Dzieciom Siłę, Ogólnopolskim Telefonie

Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, to właśnie

tegoroczne miesiące marzec i kwiecień

były rekordowymi w liczbie odebra-

nych wiadomości i podejmowanych

przez konsultantów interwencji chro-

niących zdrowie lub życie dzieci.

DLA OFIAR PRZEMOCY KWARANTANNA
I SPOŁECZNA IZOLACJA STANOWIĄ
WYJĄTKOWO TRUDNE WYZWANIE.

Izolowanie osoby krzywdzonej od

przyjaciół, rodziny, miejsca pracy jest

często stosowaną strategią sprawców

przemocy domowej. Ma on na celu

osiągniecie pełni kontroli nad ofiarą

i utrzymywanie jej w przekonaniu, że

jest sama ze swoim problemem, że nie

ma do kogo się zwrócić o pomoc ani do-

kąd uciec, a jeśli odważyłaby się po-

wiedzieć o doznawanej przemocy, to

i tak nikt jej nie uwierzy. Tymczasem,

według zaleceń epidemiologów, aby

uniknąć zarażenia koronawirusem, po-

winniśmy unikać tłoku, skupisk i komu-

nikacji publicznej, pracować w domu

i wychodzić z niego jak najrzadziej –

słowem: odizolować się od innych. Po-

wstaje zatem sytuacja paradoksalna

i wysoce ryzykowna, gdyż właśnie

owa izolacja stanowi największe zagro-

żenie dla osób doznających przemocy

domowej.

Wiemy, że kobiety, które mieszkają

w domu ze sprawcą przemocy, obecnie

zmuszone opiekować się dziećmi ze

względu na zamknięte szkoły, żłobki

i przedszkola, nie dadzą rady samodziel-

nie zgłosić aktu przemocy bądź poprosić

o pomoc. W takiej sytuacji bardzo

ważna jest solidarność społeczna. Jedy-

nie aktywna i konsekwentna postawa

osób obserwujących przemoc, świadków

przemocy może przyczynić się do jej

ujawnienia i zatrzymania, a tym samym

do ochronienia osób krzywdzonych.

APEL 
AAppeelluujjeemmyy ddoo mmiieesszzkkaańńccóóww nnaasszzeejj

ggmmiinnyy o odpowiedzialność nie tylko za

siebie, ale też za osoby z naszego są-

siedztwa. Bądźmy wrażliwi na wszelkie,

nawet minimalne przejawy przemocy

w rodzinie i reagujmy, by nie doszło do

nasilenia niekorzystnych zjawisk zwią-

zanych z pojawianiem się i eskalacją te-

go zjawiska! Jeżeli dostrzegamy prze-

moc, zgłośmy to policji lub pod któryś

z numerów interwencyjnych. Możemy

w ten sposób ocalić czyjeś zdrowie lub

nawet życie!

AAppeelluujjeemmyy rróówwnniieeżż ddoo ffuunnkkccjjoonnaa-

rriiuusszzyy iinnssttyyttuuccjjii ppaańńssttwwoowwyycchh, aby na-

tychmiastowo reagowali na zgłoszenia

dotyczące przemocy domowej.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
Mimo utrudnionych warunków in-

stytucje pomocowe i interwencyjne

kontynuują pracę. Prowadzimy też zdalne

– mailowe, telefoniczne i przez Skype’a

– konsultacje psychologiczne.

TELEFONY, POD KTÓRE NALEŻY
ZGŁASZAĆ SYTUACJE PRZEMOCY:

LOKALNE � TEREN GMINY 
KOMORNIKI:

Policja: numer alarmowy: 111122

Komisariat Policji: 6611 884411 4488 9900

ii 6611 884411 4488 9922

Ośrodek Pomocy Społecznej: 

6611 881100 8822 9933

Pracownicy socjalni: 6611 110022 5511 0066

ii 6611 110022 5511 0077

Psycholog: 6611 110022 5511 0055

Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Uzależnień: 

6611 881100 7777 5511

Psycholog: 779988 884433 999955

Straż Gminna: 998866

Komenda Straży Gminnej: 

6611 881100 7733 0033

OOggóóllnnooppoollsskkiiee:

Policja – numer alarmowy: 111122

Centrum Praw Kobiet: 660000 0077 0077 1177

Niebieska Linia: 880000 1122 0000 0022

Feminoteka:: 888888 8888 3333 8888

Telefon Zaufania dla Dzieci 

i Młodzieży: 111166 111111

MAGDALENA FERENC

Psycholog, terapeuta systemowy 
w OPS w Komornikach i w Punkcie

Informacyjno-Konsultacyjnym
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

w Komornikach

Dy¿ur: czwartki 15.00-18.00. 
Telefon: 798 843 995
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Z auważamy, że siły psychiczne

potrzebne do utrzymania pogo-

dy ducha są niewystarczające,

a wspieranie innych nie raz jest ponad

nasze siły. Większość może przyznać,

że: tak - to jest trudny czas, czas który

jest wymagający od nas innych niż do-

tychczas sił. 

Przyznanie się przed sobą, do tego

że bieżące dni są odmienne, przytłaczają-

ce, wymuszające nowe zaadaptowanie

się i demaskujące moje własne słabości

jest ważne. Jest konieczne do odnale-

zienia w sobie gotowości do godnego

stawienia czoła rzeczywistości, ale! –

bez wyrzutów i żalu wobec samego siebie.

Psychologowie w Polsce toczą dyskusje

wokół zagadnienia self compassion –

czyli współczującego ustosunkowania

się do samego siebie, do bycia otwar-

tym i wrażliwym na własne doświad-

czenia, także cierpienie. Co oznacza

współczująca postawa wobec samego

siebie? Nie jest to forma samo użalania,

czy politowania wobec siebie – te rodzą

frustrację i nie pomagają. 

Oto trzy aspekty postawy, która pozwoli

nam przechodzić zwycięsko przez różne

próby życia:

ŻYCZLIWOŚĆ WOBEC SAMEGO SIEBIE.  
Jest to pełne wyrozumiałości i ciepła

ustosunkowanie się do samego siebie.

Życzliwość jest w opozycji do auto osą-

dzania. Już od dziecka wiele komuni-

katów internalizuje się: „nie garb się”,

„jak nie będziesz o siebie dbać, to cię

nikt nie polubi”, „nie uczysz się, to bę-

dziesz nikim”, „musisz być lepszy od

innych”, „powinnaś się uśmiechać”

i inne. Nikt z nas nie był od nich wolny.

Tak kształtuje się w nas, nasz musztru-

jący wewnętrzny dowódca. Może być

pomocny, gdy musimy się skupić na ce-

lu, jednak gdy przejmie wodze będzie-

my pod nieustannym osądem i opresją,

którą sami sobie fundujemy. Życzliwość,

współczucie, ciepło i zrozumienie wo-

bec siebie są szczególnie ważne w okre-

sach kryzysowych. W dobie COVID-19

możemy czuć się niewystarczający, bez-

silni, mało skuteczni, ale zamiast siebie

krytykować współczująco uznajmy, że

bycie niedoskonałym, doświadczają-

cym trudności jest nieuniknione i jest

ok. Obecna sytuacja jest okazją do

kształtowania łagodności wobec siebie i

wewnętrznej równowagi.

BYCIE W RELACJI DO INNYCH.
Czy dostrzegamy w swoich doświad-

czeniach innych ludzi? Czy zauważamy,

że przeżycia radosne i te trudniejsze są

udziałem nie tylko moim, ale także in-
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Szanownej Pani Dyrektor

BBaarrbbaarrzzee KKoorraalleewwsskkiieejj-IIddzziikkoowwsskkiieejj
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia 

w tych trudnych chwilach po stracie

OOjjccaa 
EEddwwaarrddaa KKoorraalleewwsskkiieeggoo

składają
uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach

Jak sobie radzić w trudnych czasach?
W ostatnich miesiącach doświadczamy kryzysowego czasu, ze względu na: konieczność podporządkowania
się restrykcjom, z którymi nie zawsze się zgadzamy; ujawniające się lęki wobec możliwości zachorowania;
irytację na tych, którzy są zdziwaczale ostrożni; sprawy które widzimy w wyostrzonych barwach, a które
dotychczas gubiły się w codzienności. Wspólne przebywanie okazuje się wyzwaniem, pomimo iż jesteśmy
rodziną, pomimo iż staramy się być dobrzy i darzyć się miłością. 
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nych? Bycie w relacji do innych  to po-

szerzenie perspektywy, nie zatrzymy-

wanie się na sobie. To oderwanie od po-

czucia izolacji i wyobcowania, w któ-

rych jedyną osobą doświadczającą cier-

pienia jestem „ja”. Nasze doświadcze-

nia są przeżyciami, które są podobne

do przeżyć inni ludzi, są drogą którą

przechodzimy jako człowiek, są przemi-

jające, są etapem. Pandemiczne sytu-

acje, takie jak: izolacja, niepewność za-

trudnienia, zmiany cen, konieczność

opieki nad dziećmi i seniorami, przy-

mus zmiany w organizacji dnia są udzia-

łem szerszej społeczności. W momen-

tach, w których jesteśmy przytłoczeni,

warto odnieść się do innych osób, które

przechodzą trudy. Nie jestem sam! Nie

jestem jeden. Moje przeżycia wpisują

się w doświadczenia ludzkości.

AKCEPTACJA EMOCJI.
Potrzeba nam zrównoważonego

podejścia do negatywnych emocji. Nazwij

przeżywane w danej chwili odczucia,

pozwól sobie na ich przeżywanie taki-

mi jakie są. Unikaj wyolbrzymiania,

ale  nie spłycaj i nie tłum ich. Podejdź

do swoich trudnych emocji z otwarto-

ścią i bez osądów. Obserwacja emocji

– bez zaprzeczania im, jest kluczowa

w postawie współczucia i życzliwości

wobec samego siebie. Jest to akcepta-

cja siebie takim jakim jestem w prze-

żywaniu cierpienia. Należy pamiętać,

aby się nie zatapiać w odczuciach.

Stany jakie przeżywam nie świadczą

o tym kim jestem, jaki jestem – to byłby

osąd, stany te są formą, drogą doświad-

czania rzeczywistości. Zaakceptujmy

własne emocje i przyzwólmy sobie na

ich przeżywanie, nawet tych trudnych. 

Czas doświadczeń związanych z CO-

VID-19 jest okazją do uczenia się posta-

wy wyrozumiałości, łagodności i współ-

czucia wobec samego siebie. Przygląda-

nie się swojemu wnętrzu, akceptacja

i dostrzeganie siebie jako członka ludz-

kości, człowieka, którego przeżycia są

wpisane w doświadczanie świata przy-

czyni się do kształtowania w nas trwałej

wewnętrznej równowagi, która jest pod-

stawą zdrowia psychicznego. "

ADELINDE LUYKEN 

Pedagog szkolny
Szko³a Podstawowa

im. Arkadego Fiedlera
w Chomêcicach
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T o będzie placówka publiczno-

-prywatna, z oddziałami integra-

cyjnymi i specjalnymi, prowa-

dzona przez ten sam podmiot, co Szkół-

ka Małego Dziecka w Plewiskach. Opera-

tor jest prywatny, ale będzie funkcjonować

na zasadzie placówki publicznej.

Opłata za pobyt dziecka wyniesie

1 zł za godzinę ponad podstawę progra-

mową realizowaną od godziny 8 do 13.

Placówka będzie czynna przy ul. Sta-

szica od godziny 7 do 17. Przeznaczona

jest dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat,

w szczególnych przypadku do 8. Ma

możliwość prowadzenia czterech grup

integracyjnych.

Oferuje bezpłatnie zajęcia z języka

angielskiego, rytmiki, na prośbę rodzi-

ców z religii, a także zajęcia z zakresu

terapii ręki (dopasowanie do poziomu

rozwoju narządów ruchu) i opiekę lo-

gopedy oraz psychologa. "

Nowe przedszkole 
w Komornikach

Uczniowie oddz. 3b dzielnie pra-

cują, mierzą się z nową rzeczy-

wistością i dbają o relacje kole-

żeńskie. Jak to możliwe? U nas to pro-

ste. Lubimy się, tęsknimy za sobą, dla-

tego robimy wszystko, żeby być ze so-

Wypracowaliśmy piątki do spotkań

klasowych na Skype, podczas których

jest czas na rozmowę, śmiech, żarty,

pokazanie swoich zwierzaków czy wy-

pracowanych rzeczy.

W poniedziałek 11 maja odbyło się

dodatkowe spotkanie online, bo taka

była potrzeba oddz. 3b. Przywitaliśmy

się w maseczkach, żeby zobaczyć, jak

wyglądamy i by rozpoznać się, gdy bę-

dziemy  na dworze, w sklepie, a może

i szkole…

Wszyscy tęsknimy za naszą salą lek-

cyjną, codziennością szkolną, ale przede

wszystkim za kolegami i koleżankami, za

przyjaciółmi, z którymi lubimy rozma-

wiać, bawić się, śmiać i tworzyć. Wiemy,

że takie spotkania to nie to samo co za-

bawa blisko siebie, twarzą w twarz. Cie-

szymy się jednak, że mamy siebie i bę-

dziemy dbać o nasze relacje, uśmiechy,

żarty, a nawet wygłupy. "

W imieniu uczniów oddzia³u 3b SP 1 w Plewiskach

KINGA DRATWIÑSKA
wychowawca

Co słychać w 3b?



Często słyszymy, że świetlica to

swego rodzaju przechowalnia,

czas wolny i wegetacja uczniów.

Nasza praca często jest niezauważana

i lekceważona. Jednak mamy pewność,

że stereotypy związane z „panią świetli-

czanką” staną się wkrótce marginalne.

Praca, w którą wkładamy całe serce,

traktując jako priorytet rozwój każdego

ucznia, jest na to najlepszym przykładem.

Naszym celem jest zapewnienie kon-

struktywnych, często niekonwencjonal-

nych form spędzania czasu wolnego.

Co jednak, gdy zostają odcięte kla-

syczne metody kształcenia? Czy wy-

chowawca świetlicy może pracować

zdalnie? Może! Mimo bólu oczu spowo-

dowanego jasnością monitorów, braku

czasu dla rodziny, udało się nam zorga-

nizować zdalne zajęcia nie tracąc kon-

taktu z dziećmi. Nie przytłaczamy dzieci

ogromem zadań, ale przekazujemy ofertę

aktywności, które mogą wykorzystać

po lekcjach.

Zachęcamy do aktywnego spędzania

czasu w domu, ćwicząc i rozwijając zain-

teresowania. Wykorzystujemy narzędzia

technologii informacyjno-komunikacyjnej

(TIK). Kontynuujemy cykl czytelniczy

„Świetlicowe czytaki”, nagrywając au-

torskie filmy. Samodzielnie tworzymy

cotygodniowe prezentacje z wykorzy-

staniem dostępnych, nowoczesnych

programów, np. Genially, zdalne gry

planszowe z wykorzystaniem nowocze-

snych narzędzi: Wordwall.

Tworzymy własne karty pracy, pisem-

ne instrukcje z ćwiczeniami korygujący-

mi prawidłową postawę, terapię ręki

oraz propozycje wspólnych zabaw ru-

chowych z rodzeństwem i opiekunami.

Pracujemy z programem Kahoot, który

umożliwia nam tworzenie ciekawych

quizów. Podsyłamy propozycję zadań,

np. w formie wycieczki online do po-

znańskiego Zoo, połączoną z lekcją edu-

kacyjną. Kontaktujemy się z chętnymi

uczniami przez rozmowy wideo, a także

przez dziennik elektroniczny, prowadząc

cotygodniowe konsultacje z chętnymi

rodzicami uczniów. Jest to przykład tak

zwanych dobrych praktyk.

Stworzyłyśmy akcję o nazwie „Je-

steśmy z Wami”, mającą na celu podzię-

kowanie bohaterom, którzy w czasie

epidemii poświęcają się dla dobra innych,

by w ten sposób podkreślić, jak ważni

są dla nas ludzie dbający o nasze zdrowie

i życie. Bawiąc się i ucząc w domu,

dzieci mogą też skorzystać z materiałów

udostępnianych w ramach doradztwa

zawodowego w świetlicy. To piosenki,

zgadywanki, wierszyki, nagrane opo-

wiadania i zadania interaktywne z do-

radztwa zawodowego, umieszczane na

platformie G Suite. Wszystko po to, by

w tym nietypowym czasie uczniowie

zdobywali wiedzę i spędzali kreatywnie

czas przez interaktywne zajęcia online.

Czas kwarantanny pozwolił nam

na rozwinięcie skrzydeł w zakresie pracy

zdalnej, poszerzenie kwalifikacji zawo-

dowych, pogłębienie relacji między sobą,

tworząc zgrany kolektyw, w którym każda

z nas jest ogniwem łączącym i scalającym

cały nasz zespół świetlicowy.

Co dała nam edukacja zdalna? Bez-

apelacyjnie możliwość samorozwoju,

widzenia szerszej perspektywy działań,

poszerzenia warsztatu pracy, oferowania

uczniom nowej, nieznanej dotąd formy

alternatywnego spędzania czasu wolnego.

Zależy nam, by dzieci rozwijały umiejęt-

ności i zainteresowania, potrafiły odkry-

wać swoje talenty, szukać dróg prowadzą-

cych do zdobywania wiedzy i rozumienia

świata. Wierzymy, że nasza pomoc im ten

cel przybliża. A świetlica okaże się nie tak

nudną, jak o niej powszechnie mówią. "

KAMILA GWÓZDZ 

i zespó³ wychowawców 
�wietlicy w SP2 Plewiska
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ŚWIETLICA ŁAMIE STEREOTYPY
Oglądany z perspektywy koronawirusa świat początkowo nie napawał optymizmem. Jednak jako 
nauczyciele nie myśleliśmy, że edukacja zdalna, która wydawała się nam tak odległa, okaże się 
potrzebna i stanie się naszą codziennością. Nikt z nas nie przypuszczał, że kształcenie na odległość
przyniesie pozytywny oddźwięk. A jednak� udało się!
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Od kilku miesięcy rzeczywistość

nas zaskakuje. Nauka przeniosła

się do sieci. Dla wszystkich był to

skok na głęboką wodę. W SP nr 1 w Ko-

mornikach postanowiliśmy na chwilę

oderwać uczniów od nauki i zrobić coś

dla zabawy. Zaprosiliśmy młodzież do wzię-

cia udziału w konkursie na mem dotyczący

nauczania zdalnego. Poniżej przedstawia-

my Państwu laureatów konkursu:

I miejsce: Oliwia Walczak  (7a)

II miejsce: Oliwia Twardowska (6d)

III miejsce: Wiktoria Dąbrowska (5e)

Wyróżnienia:

Wiktoria Masłowska (7a)

Wojciech Szymański (6e)

Gratulujemy zwycięzcom! Dziękuje-

my wszystkim uczniom, którzy przesłali

swoje memy na konkurs! Zapraszamy

do obejrzenia zwycięskich prac. Mamy

nadzieję, że wywołają uśmiech i spra-

wią radość. "

Organizatorki konkursu:

MARTA BRONISZEWSKA, 

KINGA KOBRZYÑSKA, 

EWELINA KRZYSZTOÑ, 

KATARZYNA TRAFAS
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Zdalna nauka na wesoło



L amborghini Aventador, Dodge Challen-

ger, Buick Riviera, BMW M4, Mercedes

AMG, Honda type R, GT turbo, Porsche

Panamera, Porsche Carrera turbo – takie auta

pojawiły się w poniedziałek na parkingu ko-

mornickiej firmy R&S Car Servis. Zjawili się też

poznańscy hip-hopowcy: donGURALesko,

DJ Decks, Kaczor, Pih promując zbieranie

pieniędzy na leczenie Nadii Szarek.

Nadia to dzielna, okrzyknięta wojowniczką,

10-letnia dziewczynka, zmagająca się z wielkim

bólem spowodowanym przez wykrzywiający

się kręgosłup. Mnóstwo osób dobrej woli

włączyło się w jej leczenie. Jednym z pomysłów

było spotkanie świata motoryzacji i poznań-

skiego hip-hopu.

Dziewczynka przeszła w USA operację

kręgosłupa i wydłużenia nóżki. Przed nią jeszcze

trzy trudne zabiegi. Wszystko to ma kosztować

ok. 5 milionów zł. Z tego 3,5 miliona udało się

już pozyskać. Trwają starania o zebranie po-

zostałej kwoty. Czas nagli, a panująca epidemia utrudniła

organizowanie akcji charytatywnych. Nie można przepro-

wadzać imprez, pozostało korzystać z mediów społecznościo-

wych. Firma R&S Car Servis zorganizowała akcję, na którą

właściciele nie byle jakich aut udostępnili je, a gwiazdy hip-

-hopu apelowały o pomoc dziewczynce.

Kto chce uczestniczyć w ratowaniu Nadii, powinien

skorzystać ze strony wwwwww..ssiieeppoommaaggaa..ppll//nnaaddiiaa. "
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Poznańscy hip-hopowcy wspierają Nadię
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– Ojciec urodził się na ulicy Spokoj-

nej, blisko obecnego Centrum Tradycji

i Kultury. Kupili z mamą 8-hektarowe

gospodarstwo, które potem stale po-

większali. Znajdowało się przy ulicy

Pocztowej, gdzie i ja teraz mieszkam –

opowiada Jan Kaczmarek. W otoczeniu

było wiele podobnych. Większość z kil-

ku tysięcy mieszkańców utrzymywała

się z pracy na roli, pozostali pracowali

w  Wiepofamie, Cegielskim, Maszynach

Żniwnych, na kolei.

Od dziecka pracował w rodzinnym

gospodarstwie. – Jeszcze w 1973 roku

chodziłem za końmi. Potem obrabiali-

śmy pola ciągnikiem, bo udało się go

kupić. Po mnie majątek przejął syn Pa-

weł, ale on ciągników ma pięć. Musi

być tyle, bo gospodaruje na prawie 100

hektarach. Po mnie został też prezesem

Kółka Rolniczego w Komornikach – mówi

Jan Kaczmarek.

Gospodarstwo to nie jest już jednak

położone blisko domu. Wskutek spo-

łecznych i politycznych przemian Ko-

morniki straciły status miejscowości

rolniczej. Gospodarze sprzedawali,

i wciąż sprzedają swe pola umożliwiając

dynamiczny rozwój gospodarczy gminy.

Mieszkając w rodzinnych domach, ale

działalność rolniczą prowadzą głównie

w innych miejscowościach, niekiedy

odległych.

Rodzina Kaczmarków uprawiała

pole, hodowała warzywa, miała tunele

foliowe, prowadziła ubój gospodarczy,

po drugiej stronie ulicy Pocztowej pro-

wadziła sklep z wyrobami mięsnymi,

cały towar pochodził z własnego chowu.

Otwarcie centrum handlowego Auchan

położyło kres tej działalności. – Inna

sprawa, że tego wszystkiego było już

dla nas za dużo. Nie wyrabialiśmy

z prowadzeniem tak szerokiej działal-

ności – mówi pan Kaczmarek.

Była i inna przyczyna rozstania się

z branżą mięsną. Gospodarstwo znajdo-

wało się w centralnym punkcie wsi. Te-

raz ulica Pocztowa jest centralnym

punktem miejscowości bardziej przypo-

minającej miasto, a to powoduje ograni-

czenia. Kiedyś Kaczmarkowie trzymali

tu 4-5 krów, kilka jałówek i byczków,

ok. 20 owiec, 60-70, a czasami ponad 100

świń. Produkcję trzeba było ograniczyć

do roślinnej, czyli siania rzepaku, psze-

nicy, buraków.

– Sąsiedzi skarżyli się na wiejskie

zapachy, odwiedzała nas Straż Gminna,

radziła zmienić profil. W Komornikach

zabrakło miejsca dla zwierząt – mówi

Jan Kaczmarek. Czy łatwo dziś wyżyć

z pracy na roli? Pan Kaczmarek wzrusza

ramionami. – Co mam powiedzieć? Pol-

ski rolnik zawsze będzie narzekał –

śmieje się.

Nie tylko zapachy stanowią problem.

Nieruchomość przy ulicy Pocztowej, na

której stoją wielkie silosy na ziarno, cią-

gniki, maszyny rolnicze, robi się zbyt

ciasna. Chcąc wyjechać ciągnikiem

z przyczepą, trzeba wstrzymać ruch na

ulicy. Albo łamać zakaz na sąsiednich

ulicach.

Przed laty odkrył w sobie powoła-

nie do pracy społecznej. Przez wiele lat

był prezesem kółka rolniczego. Przed

upadkiem komuny działał w gminnej ra-

dzie narodowej, którą po zmianie ustro-

ju zastąpiła Rada Gminy Komorniki.

Także w niej pan Kaczmarek zasiadał,

i to nieprzerwanie przez 22 lata, bo bez

problemu wygrywał wybory. Pierw-

szy, demokratyczny samorząd niemal

w całości obsadzili działacze komite-

tów obywatelskich. Był tylko jeden wy-

jątek – Jan Kaczmarek. Ludzie głosowali

na niego równie chętnie, jak na osoby

związane z „Solidarnością”.

– Prawdę mówiąc, nie było wielkiej

różnicy między pracą starej rady a no-

wej. Ta stara też działała na rzecz miesz-

kańców. Możliwości nie miała dużych.

Ale i nie było takich wymogów, jak póź-

niej. Zdarzało się, że budynek stanął,

a dopiero potem ruszyły starania o po-

zwolenie na budowę. Nie wiem, jak

w innych gminach, ale Komorniki za-

wsze miały szczęście do zaradnych,

rozsądnych ludzi. Nowa rada mogła za-

jąć się inwestycjami, na które starej nie

było stać, musiała liczyć na komitety

mieszkańców.

Uważa się za człowieka starej daty

– takiego, dla którego telefon komórko-

wy bardziej jest problemem niż pomo-

cą. Trzyma go w szafie, używa rzadko,

a dzwoni najwyżej do kilku osób z naj-

bliższej rodziny. – Z działalności w sa-

morządzie zrezygnowałem świadomie,

nie wystartowałem w wyborach, choć

miałem duże szanse na jeszcze co naj-

mniej jedną kadencję. Uznałem, że pora

na mądrzejszych ode mnie. Komputery?

Komórki? To nie dla mnie. A bez nich

trudno teraz funkcjonować – tłumaczy.

Przez dwie kadencje radnym był je-

go syn Paweł. – Ostatnio się nie dostał

do samorządu. Nowi mieszkańcy go

wykosili – śmieje się pan Kaczmarek.

Jest na emeryturze, ale trudno mu wy-

siedzieć w miejscu. Wspiera syna nie

tylko radą. Wciąż pracuje w gospodar-

stwie, jeździ traktorem, kombajnem. "

JD
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ROLNIK Z KOMORNIKJan Kaczmarek, podobnie 
jak jego ojciec, jest rodowitym
komorczaninem. Mama 
pochodziła z Mrowina. Rodzice
mieli tu gospodarstwo rolne.
Przejął je po nich i prowadził
przez całe życie. Jest jednym
z kilkunastu ostatnich 
rolników w rolniczych niegdyś
Komornikach.



Z aczęło się w lutym 1848 roku

w Paryżu, gdzie tłumy ludzi nie-

zadowolonych z rządów Ludwika

Filipa I wyległy na ulice, ruszyły

w kierunku królewskiej siedziby

w Wersalu. Władca abdykował i uciekł

do Anglii. Skupiona w Paryżu polska

emigracja wiązała z tymi wydarzeniami

nadzieje na odzyskanie niepodległości

– tym bardziej, że ruchy wolnościowe

szybko dały o sobie znać w Berlinie,

potem w innych miejscach.

Z berlińskiego więzienia Moabit zo-

stał zwolniony Ludwik Mierosławski,

uczestnik Powstania Listopadowego

i Powstania Wielkopolskiego w 1846 roku.

Skazano go na śmierć, czekał za kratami

na apelację, lecz rewolucja berlińska

przyniosła mu wolność. Przedostał się

do Wielkopolski, w kwietniu pod Wrze-

śnią okrzyknięto go naczelnym wo-

dzem powstania. Prowadził agitację, do-

wodził w kilku ważnych potyczkach

z Prusakami. Z nim berlińskie więzienie

opuścili też Karol Libelt i Jan Palacz,

sołtys wsi Górczyn.

Działania Mierosławskiego obliczone

były na wybuch działań zbrojnych prze-

ciwko zaborcom na wszystkich ziemiach

polskich. W Poznaniu ludzie masowo

wstępowali do oddziałów powstań-

czych, nie miał ich jednak kto szkolić.

Brakowało oficerów, nie było też broni,

więc do Paryża płynęły apele o pomoc.

Odpowiedzią był przyjazd z Francji grupy

ochotników, wśród których znaleźli się

Zygmunt Szczęsny Feliński i chory Juliusz

Słowacki. Wieszcz rwał się do walki,

jednak poznaniacy mu na to nie pozwolili,

pozostał pod ich opieką.

Przywódcą tego „francuskiego”

oddziału, walczącego w Wielkopolsce,

wybrano Andrzeja Fredro, znającego

język niemiecki i pruskie obyczaje.

Wielkopolanie nie szczędzili ofiar, rolnicy

organizowali oddziały powstańcze,

m.in. w Stęszewie i Modrzu. Główny

obóz sił polskich, prowadzących działania

w tej okolicy, został założony na polach

w okolicach Trzebawia. Pod bronią zna-

lazło się tam pół tysiąca ochotników.

Z Poznania dotarła wiadomość, że

w kierunku Stęszewa ruszył oddział

Landwehry. Powstańcy postanowili

przygotować zasadzkę. Rankiem 2 maja

w pobliżu karczmy w Komornikach,

znajdującej się wówczas w rękach  wy-

wodzącej się z Bawarii, lecz katolickiej

i zasymilowanej rodziny Schattenbergów,

doszło do walki. Po krótkiej strzelaninie

Niemcy się poddali. Była tylko jedna

ofiara – powstaniec o nazwisku Arent,

introligator z zawodu. W potyczce

uczestniczyli przybyli z Francji Fredro

i Feliński.

Tylko kilku pruskim żołnierzom

udało się ujść z pola walki. Ujęto dwóch

oficerów. Po złożeniu słowa honoru, że

w tej wojnie z Polakami walczyć nie będą,

zostali puszczeni wolno. Oficerskiego

słowa dotrzymali.

Komorniki miały wówczas inny

układ przestrzenny. Głównym traktem

była dzisiejsza ulica Fabianowska, łą-

cząca Poznań, Junikowo i Komorniki.

Właśnie przy niej, przy skrzyżowaniu

z obecną, ale wtedy jeszcze nie istniejącą

ulicą Poznańską, stała karczma. Miejsce

to widzimy na zdjęciu. Trasa w kierunku

Stęszewa, dziś droga wojewódzka (do

niedawna krajowa), została wytyczona

i zbudowana kilkadziesiąt lat później,

jeszcze za pruskiego panowania.

Zachowały się bezpośrednie relacje

świadków tamtych wydarzeń, takich jak

pani Kuraszowa. Była ona babcią pani

Nowakowej, żony wybitnego i zasłużone-

go pedagoga, regionalisty, założyciela

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Komor-

nickiej, Stanisława Nowaka. W 1848 roku

pani Kuraszowa była kilkuletnią dziew-

czynką. Wspięła się na gruszę, by obser-

wować walkę powstańców z Prusakami.

Chętnie dzieliła się tymi wspomnieniami.

Zygmunt Szczęsny Feliński, po po-

tyczce w Komornikach i pod Rogali-

nem, gdzie został ranny, przedostał się

do zaboru rosyjskiego. Rok później

wstąpił do seminarium duchownego.

W 1862 roku mianowano go arcybiskupem

warszawskim. Jednak wkrótce za wspie-

ranie patriotów polskich został zesłany

na 20-letnią katorgę do Jarosławia nad

Wołgą. Po uwolnieniu zmuszono go do

opuszczenia imperium rosyjskiego.

W 2009 roku został kanonizowany. Jest

świętym Kościoła katolickiego. " 

JD
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ŚWIĘTY WALCZYŁ POD 
KOMORNICKĄ KARCZMĄ

To było w maju 1848 roku, podczas Wiosny Ludów, gdy duch wolności ogarnął Europę i dał narodom
znajdującym się pod obcym panowaniem nadzieję wybicia się na niepodległość. W centralnym punkcie 
Komornik, przy gospodzie, doszło do starcia powstańców z oddziałem pruskim. Uczestniczył w nim 
późniejszy święty Kościoła katolickiego.

Przy skrzy¿owaniu z obecn¹, ale wtedy jeszcze nie istniej¹c¹ ulic¹ Poznañsk¹, sta³a karczma.

�w. Zygmunt 
Szczêsny Feliñski
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Nie byłoby tej budowli, gdyby nie postać księdza

Franciszka Ksawerego Malinowskiego (1807-1881),

wywodzącego się z Pomorza, ale zmuszonego do

opuszczenia rodzinnych stron. W 1855 roku został plebanem

w Komornikach. Z zachowanych dokumentów wynika, że prosił

biskupa o przeniesienie go do Trzemeszna, bo w Komornikach

nie znalazł budynku nadającego się do zamieszkania. W dodatku

nie miał pieniędzy na podźwignięcie z upadku gospodarstwa

rolnego. Biskup pozostał nieugięty.

Trzeba więc było zbudować dom nadający się do zamieszka-

nia. Drewniana konstrukcja przyjechała aż ze Śląska, robotami

budowlanymi zajął się mistrz z Dolska. Pracę wykonał na tyle

solidnie, że jego dzieło przetrwało dwie wojny  światowe, stoi do

dziś. W swoim czasie był to najbardziej reprezentacyjny budynek

w całych Komornikach (nie uwzględniając oczywiście kościoła).

Warto przybliżyć postać księdza Malinowskiego. Nie miał

on tytułów naukowych, ale cieszył się sławą wybitnego

uczonego, był współzałożycielem Poznańskiego Towarzystwa

Przyjaciół Nauk. Specjalizował się w językoznawstwie, to była

wielka pasja jego życia, studiował samodzielnie, stale rozszerzał

wiedzę, poznawał kolejne języki. Władał greckim, hiszpańskim,

ormiańskim, hebrajskim nawet sanskrytem. Anegdota głosi, że

w Komornikach trudno mu było praktykować posługiwanie się

nimi, więc do swoich krów zwracał się w sanskrycie.

Był jednym z prekursorów badań języków słowiańskich.

Tamte lata nie sprzyjały zajmowaniu się językiem polskim, zabor-

cy dbali, by został zmarginalizowany, miał być zapomniany.

Ksiądz Malinowski zwrócił się do wydawców Lindego i Orgelbran-

da z propozycją wprowadzenia wspólnego alfabetu dla wszystkich

języków słowiańskich, opierającego się na fonetycznej pisowni.

Pomysł, by każdemu dźwiękowi odpowiadała jedna litera

w alfabecie łacińskim, odbił się w Europie szerokim echem. Miało

to zbliżyć narody, umocnić znaczenie polskiej kultury.

Szczególne zainteresowanie wykazali uczeni rosyjscy, któ-

rym bliska była idea panslawizmu. Chcieli jednak, by powszech-

nym alfabetem była „grażdanka”, wprowadzona w Rosji w XVIII

wieku przez Piotra Wielkiego. Spotykali się z księdzem Malinow-

skim, przekonywali go do tej koncepcji, ale pozostał przy swoim

stanowisku – nie rezygnował z alfabetu łacińskiego. Uczone deba-

ty na ten temat odbywały się nie gdzie indziej, ale na plebanii

w Komornikach, nazwanej później organistówką. Warto dodać,

że ksiądz Malinowski założył kółko rolnicze, a chcąc dokształcać

rolników, sam musiał opanować specjalistyczną wiedzę na temat

płodozmianu, uprawy drzew owocowych.

Po śmierci księdza Malinowskiego plebanię przejął jego na-

stępca, ksiądz Stanisław Gładysz. Właśnie wtedy, pół wieku po

zbudowaniu, zmieniła ona funkcję. Ksiądz proboszcz stwierdził,

że we wsi brakuje ochronki dla dzieci rolników od rana do nocy

zajętych pracą. Wybudował taki obiekt i zaprosił na wizytację bi-

skupa. Władze kościelne stwierdziły jednak, że nowy budynek

nie będzie służył jako ochronka, lecz stanie się plebanią. Nato-

miast w ochronkę zamieni się plebania dotychczasowa. Ksiądz

Gładysz, chcąc nie chcąc, zamieszkał w budynku, który do dziś

pełni swoją funkcję.

A co ze starym? Służył nie tylko opiece nad dziećmi.

Zawierał też mieszkania służby kościelnej – aż do wybuchu II woj-

ny światowej. Po jej zakończeniu dom stał się mieszkaniem pań-

stwa Łangowskich. On był organistą w kościele (stąd wzięła się

funkcjonująca do dziś obiegowa nazwa „organistówki”), ona

kierowniczką komornickiej poczty. Jak pamięta Bogdan

Czerwiński, historyk i regionalista, właśnie tam znajdował się

jeden pierwszych we wsi aparatów telefonicznych. Budynek,

zawierający na dolnej kondygnacji dwa mieszkania, a na górnej

jedno, został wpisany na listę zabytków, ale stopniowo popadał

w ruinę. Jeśli uda się pozyskać pieniądze na modernizację, znów

zmieni przeznaczenie (choć obowiązująca nazwa prawdopodob-

nie przetrwa).

Plany zakładają generalny remont obiektu, zbudowanego

w technologii szachulcowej z czterospadowym dachem naczółko-

wym. Na parterze znajdą się pomieszczenia ekspozycyjne dla

strojów ludowych, dawnych narzędzi, przekazów ikonograficz-

nych. Drewniana klatka schodowa zostanie zachowana. Górne po-

mieszczenia posłużą do przechowywania eksponatów. Wartość

wszystkich prac oszacowano na prawie 6 milionów zł. Gmina liczy

na 85-procentową dotację. Odnowiony ma też zostać zabytkowy

park dworski, do którego budynek przylega.

Gdy wszystko to zostanie zrealizowane, przeobrazi się

ważny fragment najstarszej części Komornik. Opodal stoi

Centrum Tradycji i Kultury, a po drugiej stronie ulicy kościół

św. Andrzeja Apostoła i plebania młodsza o pół wieku od

organistówki. " JD
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Organistówka � świadek historii Komornik
Jak ostatnio informowaliśmy, trwają starania o pozyskanie pieniędzy z Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego na remont i adaptację organistówki do celów wystawienniczych. Oglądając ten stojący 
w centralnym punkcie miejscowości, mocno sfatygowany budynek nie zawsze zdajemy sobie sprawy 
z prawdziwych jego dziejów i znaczenia dla historii Komornik.



Nagrody dla
uczniów-filmowców

W ubiegłoroczne wakacje, jak co roku, od-

były się warsztaty Animator Jutra. Dzieci

z Poznania i okolic, pod czujnym okiem

najlepszych twórców filmów animowanych z całego

świata, kręcą własne filmy. Filmy te przez następne

lata biorą udział w różnych festiwalach na świecie.

Jednym z takich współtwórców jest Filip z kla-

sy 2b z SP nr 1 w Plewiskach. Film „Labirynt” zdo-

był w na 8. Ogólnopolskim Festiwalu Animacji

O!PLA! Brązowy Tobołek Koziołka Matołka. To

trzecia nagroda przyznana w kategorii WCZESNOSZ-

KOLNEJ JUNIOR! Film otrzymał też wyróżnienie na

festiwalu ANIMANIE w Pilznie. Natomiast film „Krajo-

braz emocji”, którego współtwórcami byli Igor P. z 5c

i Mateusz K. z Plewisk na festiwalu w Pilznie dostał

jedną z głównych nagród. "

W szystkie przysłane prace zostaną pokazane w wirtu-

alnej galerii online. Finałem przedsięwzięcia „Sztuka

w czasie pandemii – zarażamy twórczością” będzie

prezentacja wyboru prac w tradycyjnej formie, czyli na wystawie,

podczas wernisażu w Centrum Tradycji i Kultury w Komorni-

kach. Najlepsze, najciekawsze, charakteryzujące się wysokim

poziomem artystycznym prace zostaną wyselekcjonowane

przez Gaję Gąsecką i Mariusza Korbańskiego.

Zdjęcia prac należy wysyłać na adres sztuka@ctkkomorni-

ki.pl do 31 sierpnia.

Gaja Gąsecka skończyła Szkołę Sztuk Pięknych w Byd-

goszczy. Z zawodu konserwator zabytków. Na co dzień pracuje

w Muzeum Narodowym w Poznaniu, gdzie zajmuje się

konserwacją obrazów oraz identyfikacją dzieł sztuki. Malarka,

rysowniczka, portrecistka i kopistka. Należy do Okręgu

Poznańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Mariusz Korbański jest artystą malarzem. Ma dyplom z malar-

stwa w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Stypendysta Mini-

sterstwa Kultury i Sztuki. Prace znajdują się wielu kolekcjach

państwowych, m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz

w kolekcjach prywatnych w Polsce, Belgii, Francji, Niemczech,

Włoszech, Szwecji, U.S.A. Dziesiątki wystaw indywidualnych

i zbiorowych, m.in. w Paryżu, Berlinie, Warszawie, Krakowie.

Od ponad dwudziestu lat prowadzi autorskie warsztaty

plastyczne z zakresu historii sztuki i kultury, wykłady,

studyjne projekty, jak stworzenie cyklu prac dotyczących

kodu DNA w Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w Instytucie

Chemii Bioorganicznej. "
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Sztuka w czasach zarazy
Taka jest tematyka wirtualnej wystawy, w której mogą wziąć udział wszyscy artyści � malarze, rzeźbiarze,
graficy, fotografowie, szeroko rozumiani miłośnicy sztuki potrafiących wyrażać się przez sztuki plastyczne.
To okazja do zaprezentowania swej twórczej sylwetki, podzielenia się twórczymi wizjami.
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Przez długie tygodnie, z powodu

epidemii, biblioteka nie była do-

stępna. Czas ten został wykorzy-

stany na przeniesienie księgozbioru

w nowe miejsce. Warunki, jakie tu pa-

nują, są bez porównania lepsze. Wła-

śnie tu pracownicy świętowali niedawny

Dzień Bibliotekarza. Odebrali mnóstwo

życzeń i dobrych słów, placówkę od-

wiedził m.in. wójt Jan Broda.

Epidemia trwa, konieczne jest więc

przestrzeganie przepisów sanitarnych.

Odwiedzający muszą pozostawać w obrę-

bie wyznaczonej strefy. Nie jest możliwe

swobodne przemieszczanie się między

regałami. W punkcie zwrotu i wypożycze-

nia książek może przebywać tylko jedna

osoba (nie dotyczy to osób z dziec-

kiem). Czytelnicy muszą nosić maseczki,

dezynfekować ręce przy wejściu. "

Biblioteka Publiczna 
Gminy Komorniki
ul. Stawna 7/11, 62-052 Komorniki 
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek 10.00 � 16.00
wtorek 14.00 � 20.00
�roda 10.00 � 16.00
czwartek 14.00 � 20.00
pi¹tek 12.00 � 18.00
sobota 10.00 � 14.00

Filia Biblioteczna w Plewiskach
ul. Grunwaldzka 612A
62-064 Plewiska
tel. 618 678 419
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek 8.00 � 17.00
wtorek 10.00 � 18.00
�roda 8.00 � 15.00
czwartek 11.00 � 19.00
pi¹tek 8.00 � 16.00

Filia Biblioteczna w Wirach
ul. £êczycka 101
62-051 Wiry
tel. 618 105 757
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek 11.30 � 17.30
wtorek 11.30 � 17.30
�roda 8.00 � 14.00
czwartek 13.00 � 19.00
pi¹tek 10.00 � 16.00

Filia Biblioteczna w Chomêcicach
ul. Poznañska 65
62-052 Chomêcice
tel. 618 107 435
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek 12.00 � 18.00
wtorek 12.00 � 17.00
�roda 8.00 � 15.00
czwartek 12.00 � 19.00
pi¹tek 11.00 � 16.00
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Książki czekają na czytelników
Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki nie działa już w dotychczasowej siedzibie, czyli w budynku ośrodka
zdrowia. Została przeniesiona do niedawno oddanego do użytku Centrum Tradycji i Kultury (ul. Kościelna
37). Niektórym mieszkańcom fakt ten umknął i nadal udają się wypożyczyć książki w stare miejsce.



Rozgrywki sportowe w ramach

spartakiady młodzieży pod na-

zwą „Młodość ponad granicami”,

wpisały się już na stałe w kalendarz im-

prez zaprzyjaźnionych gmin. Ta forma

współpracy i rywalizacji sportowej

uczniów szkół zapoczątkowana została

w 2004 roku, kiedy Polska weszła

w skład państw tworzących Unię Europej-

ską. Właśnie wtedy Rada Gminy Komorni-

ki zaproponowała taką formę współpracy

między gminami partnerskimi.

Na początku obejmowała ona tylko

trzy gminy: Komorniki, Kamienica

i Smiźany na Słowacji. Od 2010 r. do rywa-

lizacji dołączyły Podbrzezie na Litwie

oraz Winnica z Ukrainiy. Celem Sparta-

kiady, oprócz konfrontacji sportowej, była

integracja młodzieży z różnych miejsco-

wości i państw, poznanie zwyczajów, śro-

dowiska rówieśników oraz propagowanie

zdrowego stylu życia.

Co rok dwudziestoosobowe repre-

zentacje szkół z nauczycielami wycho-

wania fizycznego wyjeżdżają do zaprzy-

jaźnionych gmin, by tam zmagać się

w potyczkach sportowych. Pomysło-

dawcami takiej formy zawodów byli na-

uczyciele Gimnazjum, im. Edwarda hr.

Raczyńskiego w Komornikach: Urszula

Kolińska i Marcin Kaczmarek.

Otwarcie zawodów odbywało się

zgodnie z ceremoniałem olimpijskim,

odegraniem hymnów państwowych

i ślubowaniem zawodników. Zawody

podzielone były na dwie części. Ranna

obejmowała gry zespołowe, takie jak

piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka,

unihokej. Popołudniowa była częścią

lekkoatletyczną, gdzie rywalizowano

w wyścigach rzędów oraz w biegowych

sztafetach.

Klasyfikacja była prowadzona

w każdej konkurencji oraz dodatkowo

w klasyfikacji generalnej. Po zakończo-

nych zawodach wspólna dyskoteka,

ogniska, zabawy integracyjne trwały

do godzin wieczornych. Kolejny dzień

każdej spartakiady polegał na zwie-

dzaniu uroków miejsca, do którego

przybywali goście. Każdy chciał poka-

zać, co mamy najpiękniejszego w swo-

jej okolicy.

N r  5  ( 4 1 5 )  M A J  2 0 2 0S P O R T26

Spartakiady młodzieży nie będzie
Epidemia pokrzyżowała wszystkim sportowe plany, z tego też powodu nie odbędą się na Słowacji 
zaplanowane na maj tego roku zawody XVII Spartakiady Młodzieży.
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Teren rekreacyjny w Plewiskach

przy ul. Kupieckiej jest już goto-

wy. Znajduje się tam boisko z na-

wierzchnią ze sztucznej trawy o wymia-

rach 62 x 32 m ogrodzone piłkochwyta-

mi o wysokości 6 m, a także boisko do

koszykówki ulicznej o wymiarach 17 x

15 m z nawierzchnią poliuretanową.

Najmłodsi mają tu plac zabaw z na-

wierzchnią z piasku, a nieco starsi stre-

fę z urządzeniami siłowni zewnętrznej.

Na całym terenie wykonane zostały

ciągi piesze, posadzono zieleń, zadba-

no o małą architekturę. Wszystko po

to, aby mieszkańcy czuli się komforto-

wo i mogli wypocząć lub aktywnie

spędzić czas. 

Prace zrealizowała firma SODEX

Sp. z o.o. w oparciu o projekt pracowni

PL+ z Poznania. Wartość obiektu –

995.070 zł. Trzeba teraz mieć nadzieję

na szybki koniec epidemii. "

Komornicki GOSiR wspiera medyków.
Udostêpnia im bezp³atnie, w najbli¿szy
weekend, kor ty tenisowe w Wirach
i Szreniawie maj¹c nadziejê, ¿e uwolnione
endorfiny pozwol¹ lepiej znie�æ codzienne
zmagania.

W sprawie rezerwacji kortów mo¿na siê
kontaktowaæ:
!  w Wirach z Paul¹ Tuszyñsk¹ �

tel. 694 178 870,
!  w Szreniawie z Miko³ajem

Tarczyñskim � tel.600 988 958.
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Nowe miejsca dla sportu

Bezpłatne korty dla medyków

Ponieważ pierwsza Spartakiada

na terenie Gminy Komorniki odbyła

się w roku 2006, dzisiaj możemy być

dumni z przemiany, jaka zaszła

w naszej gminie. Wówczas dyspo-

nowaliśmy tylko stadionem i małą

salką sportową przy ulicy Jeziornej

w Komornikach. Po kilkunastu latach

zabieramy swoich gości do nowo-

czesnej pełnowymiarowej sali spor-

towej, na boiska i Orliki. Możemy być

dumni z tej dobrej zmiany. Co rok nasi

goście byli zachwyceni  i zdumieni

ogromem zmian w infrastrukturze

sportowej.

W tym roku nasi uczniowie,

którzy przygotowywali się do tych

zawodów, niestety nie będą mieli

okazji zmierzyć się w rozgrywkach

sportowych z rówieśnikami z za-

przyjaźnionych gmin.  Zawsze wal-

ka była zacięta,  a żadna drużyna

nie chciała przegrać. Gospodarze

wybierali konkurencje, w których

czuli się najsilniejsi. Reprezentacja

Gminy Komorniki wielokrotnie sta-

wała na najwyższym podium w spor-

towej rywalizacji. Szkoda, że w tym

roku nie będzie nam dane zobaczyć

tej radości młodych ludzi, ich deter-

minacji, woli walki i chęci zwycię-

stwa. Na szczęście pozostają dobre

wspomnienia i międzynarodowe

przyjaźnie, które z pewnością prze-

trwają trudny czas epidemii. Do zo-

baczenia w lepszym czasie. "

Opracowali: 

U. KOLIÑSKA, 

M. KACZMAREK




