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Pismo Samorz¹dowe Gminy Komorniki. 
Wydawca: Gminny Oœrodek Kultury. 
Adres: Gminny Oœrodek Kultury w Komornikach, ul. Stawna 7/11. 

Kto nigdy nie uczestniczy³ w wiejskim zebraniu, ten nie ma pojêcia, jak wygl¹da
prawdziwa Polska. Taka, w której ludzie nie ¿yj¹ politycznymi swarami i prawdziwymi
lub wydumanymi aferami. Bardziej interesuj¹ ich sprawy pozornie przyziemne,
a w rzeczywistoœci najwa¿niejsze na œwiecie. S¹siad spala w piecu œmieci, po wiêkszym
deszczu woda p³ynie niebezpiecznie blisko posesji, zainstalowane progi zwalniaj¹ce
mia³y powstrzymaæ rajdowe zapêdy kierowców, a powoduj¹ drgania, od których 
pêkaj¹ œciany, nadmierny ruch na trasach przecinaj¹cych wieœ – to s¹ prawdziwe
problemy. Nie rozwi¹¿¹ ich politycy. Zmierz¹ siê z nimi s³u¿by podleg³e wójtowi. 
Okazj¹ do rozmowy na ten temat s¹ w³aœnie wiejskie zebrania.
Politycy wpadli na pomys³ zmiany dotychczas obowi¹zuj¹cej w gminach ordynacji
wyborczej. Po¿egnali okrêgi jednomandatowe, dziêki którym ka¿da miejscowoœæ 
mia³a przedstawiciela w Radzie Gminy. Zbyt dobrze to funkcjonowa³o, by siê uchowa³o.
Ostatnio g³osowaliœmy na listy partyjne, a mandaty rozdzielano metod¹ d’Hondta. 
Nie wiemy, czy partiom przynios³o to korzyœci. Wiemy, ¿e niektóre miejscowoœci 
(jak Szreniawa) nie maj¹ teraz swego radnego. Inne maj¹ ich po kilku. Nadzieja w tym,
¿e radni wezm¹ sobie do serca w³asne zapewnienia, ¿e reprezentuj¹ ca³¹ gminê. 
Musz¹ dzia³aæ w interesie wszystkich mieszkañców, a nie tylko tych ze swej
macierzystej miejscowoœci. Póki co nie daj¹ powodów, by w to zw¹tpiæ.
Niedawno œwiêtowany podwójny jubileusz – odzyskania niepodleg³oœci i wybuchu
Powstania Wielkopolskiego – sk³oni³ opiekunów m³odzie¿y szkolnej do organizowania
przeró¿nych akcji patriotycznych. Teraz przyszed³ czas podsumowania, zdawania
relacji. Widaæ to na ³amach „Nowin”. Wydaje siê, ¿e jest tego zbyt du¿o, ¿e za bardzo
¿yjemy przesz³oœci¹. Lepiej jednak, by dzieci zapamiêta³y akcje patriotyczne, 
a nie problemy, z jakimi zmagaj¹ siê ich rodzice i nauczyciele ³agodz¹cy skutki
„udoskonaleñ” w systemie oœwiaty, wymyœlonych daleko od Komornik. �

Józef Djaczenko
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Nowy zestaw
pompowy 
w SUW Szreniawa

WW
Stacji Uzdatniania Wody w Szreniawie

zainstalowano nowy zestaw pod-

noszenia ciśnienia w sieci wodo-

ciągowej. Decyzja o tym zapadła po wykona-

niu badań ciśnienia w sieci wodociągowej

w okresie od 11 czerwca do 22 czerwca 2018 roku.

Do badań wybrano sześć punktów, z czego

trzy w najbardziej niekorzystnych punktach

oraz trzy poglądowe.

Analiza wykazała, że ciśnienie w sieci

charakteryzowało się znacznymi odchylenia-

mi w zależności od pory dnia i warunków at-

mosferycznych. Zakres ciśnienia mierzonego

w poszczególnych punktach wahał się od 0,8

do 5,0 bar. W najbardziej niekorzystnych

punktach notowano spadki ciśnienia przy

przepływach rzędu 205m3/h. 

Dotychczasowy zestaw podnoszenia ci-

śnienia miał maksymalną wydajność 200 m3/h

przy zachowaniu ciśnienia 4,4 bara i składał

się z 4 pomp stojących o wydajności 50 m3/h.

Przeprowadzone badania pokazały, że jest

niewystarczający i konieczne jest zwiększenie

wydajności. 

Postanowiono więc zakupić i zamonto-

wać nowy zestaw pompowy składający się

z 6 pomp o łącznej wydajności 340 m3/h. Prze-

budowano też istniejące rurociągi o średnicy

200 mm, zwiększając ją do 315 mm. Montaż

nowego układu ma na celu redukcję spadku

ciśnień. SUW Szreniawa zasila Rosnówko, Wale-

rianowo, Rosnowo, Szreniawę, część Komornik

oraz część Plewisk. �

Agnieszka Szczepaniak
PUK Komorniki Sp. z o.o.
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CC
zytelnicy „Nowin Komornickich”

proszą o opublikowanie harmo-

nogramu wywożenia odpadów.

Jest to opracowanie tak obszerne, że

nie zmieściłoby się na naszych łamach.

Przypominamy, że firma Remondis-Sa-

nitech ma obowiązek dostarczenia

mieszkańcom tego harmonogramu.

W najbliższym czasie, jak informuje

Dorota Lew-Pilarska, przewodnicząca za-

rządu Selektu, nie ma planów wprowadze-

nia wyższych opłat za opróżnianie ku-

błów. Nie trwają prace nad zmianą stawek.

Przypomina o obowiązku zgłaszania przez

mieszkańców, w ciągu 14 dni,  wszelkich

zmian, takich jak narodziny dzieci, zgony,

nowe miejsce zamieszkania.

Wiele jednak wskazuje, że obec-

nie obowiązujące stawki długo się nie

uchowają. Selekt zostanie do podwy-

żek zmuszony m.in. wyższą tzw. opłatą

marszałkowską, za korzystanie ze śro-

dowiska. W tym roku za tonę śmieci

przewiezionych do regionalnej instala-

cji przetwarzania płaci się 170 zł. Za

rok – 270 zł. W kolejnych latach będzie

jeszcze drożej. Gdy Selekt zmienia ce-

ny na terenie wszystkich gmin obję-

tych swym działaniem, musi o tym

osobno informować każde gospodar-

stwo domowe. Taka operacja wymaga

długiego czasu, więc w najbliższych

miesiącach nic się nie zmieni. �

JD
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Wa¿ne! Zalegalizuj swój podlicznik!

PPUUKK Komorniki Sp.  z o.o. informuje posiadaczy podliczników

(używanych do celów odliczeń wody bezpowrotnie zużytej),

że jeśli w 2018 roku upłynął okres 5 lat od jego legalizacji (zaplombowania),

to, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia

13.04.2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomia-

rowych [Dz.U. z 2017 r., poz 969], traci on legalizację z dniem 31.12.2018 r.

i z dniem 1.01.2019 r. nie możemy rozliczać takiego podlicznika.

Podlicznik należy wymienić we własnym zakresie i poinformować

PUK Komorniki w celu ponownego oplombowania – koszt oplombowa-

nia zgodnie z obowiązującym w dniu wykonania usługi cennikiem usług

eksploatacji kanalizacji i wodociągów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod

numerem telefonu 61 8934 415. �

£ukasz Zaworski
Kierownik Biura Obs³ugi Klienta

PUK Komorniki Sp. z o.o.

Zagospodarowanie œmieci 
nie jest w Komornikach
zadaniem gminy.
Nale¿y ono do Zwi¹zku
Miêdzygminnego 
„Centrum Zagospodarowania 
Odpadów Selekt”. 
Natomiast firm¹, która 
w wyniku umowy 
ze Zwi¹zkiem Miêdzygminnym
obs³uguje Komorniki, 
jest Remondis Sanitech.

Odpady komunalne
(chwilowo) bez podwy¿ek

GDZIE INTERWENIOWAÆ?

W razie nieprawid³owoœci w opró¿nianiu 

pojemników czy braku harmonogramu 

trzeba zwracaæ siê nie do gminy, lecz 

bezpoœrednio do firmy Remondis 

Sanitech Sp. z o .o., ul. Górecka 104, 

61-483 Poznañ, tel. 65 511 44 82,

fax. 61 83 22 481, e-mail: poznan@remondis.pl.

Gospodarkê odpadami na terenie Komornik

i innych gmin organizuje Zwi¹zek Selekt, 

ul. Koœciañskie Przedmieœcie 2 B, 64-020

Czempiñ, tel. +48 61 28 26 303, 

+48 61 28 23 358, fax +48 612826303, 

tel. kom. 731 400 065, 731 400 095,

731 500 034.
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EDYTA B£ASZCZAK

Urodzi³a siê 34 lata temu pod znakiem Panny.
Jest mê¿atk¹ i mam¹ piêcioletniej córki. Jej m¹¿ mieszka
w Komornikach od urodzenia, ona od oœmiu lat.
Ukoñczy³a poznañsk¹ Akademiê Ekonomiczn¹ na kierunku
finanse i rachunkowoœæ przedsiêbiorstw, a tak¿e studia
podyplomowe ze specjalnoœci¹ audyt w jednostkach
sektora finansów publicznych.
Pracuje w wyuczonym zawodzie. W Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa jest naczelnikiem wydzia³u
administracyjno-gospodarczego. Zajmuje siê planami
finansowymi dla sektora finansów publicznych.
Wolny czas spêdza z rodzin¹, g³ównie na spacerach
i rowerowych wycieczkach krajoznawczych, bli¿szych 
i dalszych.
Jest radn¹ drugiej kadencji. Kandydowa³a w Komornikach,
z komitetu Nasza Gmina Komorniki. Uzyskane
wykszta³cenie przydaje siê jej w pracy samorz¹dowej.
Przewodniczy Komisji Statutowo-Prawnej, Bud¿etu 
i Finansów, jest cz³onkiem Komisji Dzia³alnoœci
Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
oraz Komisji Rewizyjnej.
Najbardziej jej zale¿y na bezpieczeñstwie mieszkañców. 
Za sukces uznaje monitorowanie os. Parkowego i monta¿
sygnalizacji œwietlnej przy firmie „Novol”, czêœciow¹
przebudowê skrzy¿owania ul. ¯abikowskiej z ul. Wirowsk¹.
W poprzedniej kadencji, gdy obowi¹zywa³y jednomandatowe
okrêgi, skupia³a siê na miejscu, z którego kandydowa³a.
Teraz ma na uwadze ca³¹ gminê. Jak jednak podkreœla,
najbli¿ej jej do miejsca zamieszkania, czyli okolic os.
Parkowego, ulic ¯abikowskiej, Wirowskiej, W¹skiej,
Luboñskiej, Komornickiej.
– Znam i rozumiem potrzeby mieszkañców naszego
„fyrtla”. Zale¿y mi na dialogu spo³ecznym. Lubiê, gdy
mieszkañcy do mnie dzwoni¹, pisz¹, zg³aszaj¹ problemy 
i propozycje. Bezpoœrednie kontakty s¹ o wiele lepsze 
ni¿ korzystanie z Facebooka. Media spo³ecznoœciowe
i lokalne oczywiœcie œledzê, ale nigdy nie dam siê wci¹gn¹æ
w dyskusje przeobra¿aj¹ce siê w „hejt” – zapewnia radna.
Dyskusjê, czasami polemikê uznaje za potrzebn¹, 
ale trzeba j¹ prowadziæ zgodnie z prawem i zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego. �

TWÓJ RADNY

Ruszy³y bezp³atne 
szkolenia „Ja w internecie”

SS
zkoleniem „Moje finanse

i transakcje w sieci” gmina Ko-

morniki rozpoczęła realizację

bezpłatnych szkoleń w ramach pro-

gramu „Ja w Internecie. Program

szkoleniowy w zakresie rozwoju

kompetencji cyfrowych.”

Uczestnicy uczą się, w jaki spo-

sób, wykorzystując sieć, zarządzać

kontem bankowym, dokonywać

płatności, realizować zakupy, rezer-

wować podróże czy płacić podatki.

Uczą się też, jak w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie korzystać

z podstawowych usług e-administracji. Uczestnicy pracują na komputerach

przenośnych, zakupionych w ramach projektu, które po jego zakończeniu

zostaną przekazane do szkół gminnych. 

Obecnie trwa nabór na pozostałe szkolenia, które odbędą się w marcu,

kwietniu i maju tego roku. Zapraszamy. Są jeszcze wolne miejsca! 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie

www.komorniki.pl – Ja w internecie lub w Urzędzie Gminy Komorniki

pod nr tel. 61 8100 084. 

Szkolenia w ramach projektu „Ja w Internecie” współfinansowane są

przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

na lata 2014-2020 Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

kompetencji cyfrowych”. �

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
najstarszej mieszkanki Chomęcic

JJooaannnnyy  KKaacczzmmaarreekk    ((9977  llaatt))

Wyrazy głębokiego współczucia przekazują 

nnaajjbblliiżżsszzeejj  RROODDZZIINNIIEE  

Mieszkańcy Chomęcic

NEKROLOG

Z URZÊDU

ŚŚPP..

„Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go
znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy.”

œw. Franciszek Salezy

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy
dla

KKss..  PPrroobboosszzcczzaa  KKrrzzyysszzttooffaa  RRóóżżaańńsskkiieeggoo  

z powodu śmierci 

TTaattyy  FFrraanncciisszzkkaa  RRóóżżaańńsskkiieeggoo

Składają Mieszkańcy Chomęcic 
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KK
olej, dysponująca funduszami

unijnymi, zwróciła się do wójta

gminy Komorniki z propozycją

wspólnej budowy wiaduktu nad torami

przecinającymi ulicę Kolejową, na gra-

nicy gminy z sąsiednią, Dopiewem. Dla

lokalnej społeczności, chętnie korzysta-

jącej z ulicy Kolejowej, inwestycja ma

duże znaczenie. Trudno byłoby nie sko-

rzystać z takiej możliwości. Nastąpiło

więc wstępne porozumienie. Ustalono,

że głównym inwestorem będzie gmina

Komorniki. Zorganizuje przetarg, wy-

bierze wykonawcę.

Orientacyjny koszt inwestycji wy-

nosi 12 milionów zł, z tego ponad

7 pochodziłoby od PKP PLK. Resztę

dołożyłyby Komorniki, które zwrócą

się też z prośbą o partycypację do są-

siedniego Dopiewa. Zanim zorganizo-

wany i rozstrzygnięty zostanie przetarg,

koszty przedsięwzięcia pozostaną nie-

wiadomą. Kolej zapłaci za wszystko,

co dotyczy jej terenu i tego, co znaj-

dzie się ponad torami.

Uchwała radnych w tej sprawie

dotyczyła przejęcia zadania od miasta

Poznania, bowiem wiadukt ulokowany

zostanie na gruncie poznańskim.  Nie

znajdzie się w miejscu obecnego przejazdu

przez tory, lecz kilkadziesiąt metrów dalej.

Pozwoli to zachować przejezdność

w trakcie robót, uratuje też cenne drzewa

zdobiące obecną aleję, jaką jest ulica Kole-

jowa. Radni bez wahania przystali na takie

rozwiązanie. Podobnie postąpił samorząd

poznański, co zapaliło zielone światło dla

tego przedsięwzięcia. Przy okazji powsta-

nie ścieżka rowerowa.

Ulica Kolejowa prawdopodobnie

zostanie w przyszłości poszerzona, ale

nie kosztem drzew. Mowa jest o dobu-

dowaniu drugiej jezdni tak, by rosły

one na pasie rozdziału. Dziś jeszcze in-

westycji tej się nie planuje. 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej

w ciągu ulicy Polnej w Komornikach

oraz ulicy Poznańskiej w Głuchowie –

to kolejna inwestycja, którą zajęli się

radni. Ulica Polna ma drogę rowerową,

ale tylko do pewnego miejsca. W naj-

bliższych latach będą trwały inwestycje

drogowe związane z budową trasy eks-

presowej S5 i węzła w Chomęcicach.

Powstanie rondo i trasa rowerowa, któ-

rą warto połączyć z istniejącą. Najpierw

trzeba opracować dokumentację. Radni

zgodzili się, by zajęła się tym gmina, mimo

iż zadanie dotyczy drogi powiatowej.

Sama inwestycja być może będzie reali-

zowana wspólnie z powiatem.

Gmina rozbudowuje się. Powstają

drogi umożliwiające komunikację z no-

wymi osiedlami. Trzeba im nadać status

gminnych. Nowo powstające ulice muszą

mieć nazwy. Rolą radnych jest podej-

mowanie uchwał w tej sprawie. Zajmo-

wali się tym także podczas ostatniej

sesji. Komorniki mają teraz ulicę Boczną,

a Wiry Wieczorną.

Radni zadecydowali o rozpoczęciu

prac nad dwoma planami zagospodaro-

wania przestrzennego. Pierwszy z nich,

o obszarze 0,8 hektara, dotyczy frag-

mentu wsi Plewiska w rejonie ulic Ja-

rzębinowej i Zakładowej. Według

obecnie obowiązującego planu teren

przeznaczony jest pod zabudowę usłu-

gową i drogi wewnętrzne oraz parkin-

gi. Właściciel wnioskuje o możliwość

budowy tu obiektu o czterech kondy-

gnacjach oraz rozszerzenie zakresu

usług o handel na parterze i hotel po-

wyżej. Radny Marek Kubiak wyraził

wątpliwość, czy nie powstanie w tym

miejscu jeszcze jeden budynek wielo-

rodzinny, co dla gminy nie byłoby ko-

rzystne. Radni zastanawiali się, czy sa-

morząd ma możliwości zobligowania

inwestora do wywiązania się z ustaleń.

Plan dopiero powstanie.

Drugi plan dotyczy 9,5-hektarowe-

go obszaru w Łęczycy, w rejonie ulic:

Poznańska, Zgodna, Łagodna. Teren

przeznaczony jest na cele zabudowy

mieszkaniowej z możliwością sytuowania

na działkach mało uciążliwej działalności

usługowej. Przewiduje się tam lokalizację

także dróg, przejść dla pieszych, zieleni

urządzonej. �

JD

ZIELONE ŒWIAT£O DLA WIADUKTU

Dwa g³ówne tematy zdominowa³y obrady radnych podczas styczniowej sesji. To inwestycje
drogowe i wyra¿enie zgody na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego.
Uchwa³y omawiane by³y przy stuprocentowej frekwencji, choæ nie przez ca³y czas. Przyjmowano je,
z ma³ymi wyj¹tkami,  jednog³oœnie.

Kolej zwróci³a siê do wójta gminy Komorniki 
z propozycj¹ wspólnej budowy wiaduktu nad torami
przecinaj¹cymi ulicê Kolejow¹, na granicy gminy
z s¹siedni¹, Dopiewem. 

SESJA RADY GMINY

Szczegó³y dotycz¹ce uchwa³, nad którymi pracuj¹ radni znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzêdu Gminy:
bip.komorniki.pl/komorniki/biuletyn-informacji-publicznej/uchwaly-rady-gminy/kadencja-2018-2023/2019.html 
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UU
roczystość zaczęła się mszą św.

w kościele pw. św. Faustyny.

Ks. proboszcz Roman Turoń

dziękował mieszkańcom miejscowości

za zamówienie tej intencji, za modlitwy

o ich dusze. Prosił o pamięć, o ciągłe

modlitwy za tych, którym zawdzięcza-

my polskość, a którzy nosili nazwiska

świadczące o pochodzeniu z tutejszych

rodów. Obecne były władze gminy Ko-

morniki z wójtem, przewodniczącym

Rady Gminy, radnymi. Nie zabrakło

pocztów sztandarowych.

Ciąg dalszy odbył się przed Domem

Kultury „Remiza”, z udziałem harcerzy,

strażaków, ułanów, delegacji szkół i dużej

grupy mieszkańców. Funkcję gospoda-

rza pełniła Małgorzata Degórska, pani

sołtys z Plewisk i radna gminna. Przypo-

mniała, że tablica powstała z inicjatywy

Mirosława Wielocha, radnego powiato-

wego i radnego gminnego Wojciecha

Pietrzaka. Już w okresie międzywojen-

nym mieszkańcy uczcili swych bohate-

rów postawieniem dużego dębowego

krzyża, umieszczeniem kamienia z napi-

sem 1918-1928. W czasie wojny Niemcy

krzyż zniszczyli. Kamień ocalał, znajduje

się nadal przy Szkole Podstawowej nr 1.

Przecięcia biało-czerwonej wstęgi

na pobłogosławionej przez księdza pro-

boszcza tablicy dokonał wójt Komornik

Jan Broda. Przemawiając, zwrócił uwagę,

że co prawda układ w Trewirze zakoń-

czył Powstanie, ale dużo czasu musiało

upłynąć, nim zapanowała całkowita wol-

ność. Dziś możemy wspominać i uczcić

tych, którzy o nią walczyli, lecz jej się

nie doczekali. Zwrócił uwagę, że miej-

sce, w którym tablica stanęła będzie

centralnym punktem Plewisk, za „Remizą”

powstaną nowe obiekty.

Marian Adamski, przewodniczący

Rady Gminy podkreślił, że uroczystość

w Plewiskach spina to, co rozpoczęło

się w Wirach, w rocznicę wybuchu Po-

wstania. Upamiętnienie ludzi, którzy

stąd pochodząc, walczyli o polskość,

ma dla mieszkańców duże znaczenie.

Jeden z nich, jak zauważył przewodni-

czący, przyszedł do kościoła ze zdję-

ciem dziadka, bohatera tamtych wyda-

rzeń. – Nie ma przyszłości bez pamięci

o tych, co za nas walczyli – podsumo-

wał przemawiający.

Pod tablicą znalazły się wiązanki

kwiatów przyniesione przez oficjalne dele-

gacje i przez mieszkańców Plewisk. �

JD

PLEWISKA UCZCI£Y SWYCH BOHATERÓW

Uk³ad w Trewirze formalnie i zwyciêsko zakoñczy³ Powstanie Wielkopolskie, po dwóch miesi¹cach
walk. W setn¹ rocznicê tego wydarzenia w Plewiskach ods³oniêta zosta³a tablica z nazwiskami
bohaterów sprzed stu lat, mieszkañców tej miejscowoœci.

WYDARZENIA



7NOWINY
KOMORNICKIE

WW
związku z tym na pierwszy

kwartał roku zaplanowano

zebrania wiejskie, na któ-

rych wybieramy swoich reprezentan-

tów na kadencję 2018 – 2023.  Zgodnie

z obowiązującymi przepisami kaden-

cja została przedłużona i będzie trwała

nie cztery, jak dotychczas, a pięć lat.

Cztery zebrania za nami, zdajemy

z nich relacje na sąsiednich stronach.

Przed nami kolejne.

Wszystkie odbywają się według okre-

ślonego porządku. W pierwszej kolejności

wybierany jest sołtys, potem rada sołecka

w liczbie od 3 do 7 osób. Wybory te są po-

wszechne, równe, bezpośrednie i odby-

wają się w głosowaniu tajnym. Zachęca-

my do udziału w spotkaniach i wyborach.

W tych dniach decydujemy o losach na-

szych lokalnych społeczności.  

Zebrania są również okazją, aby po-

rozmawiać o codziennych problemach

każdego sołectwa, o tym, co zostało zro-

bione oraz o planach na przyszłość. 

PPaammiięęttaajj!!  Nieobecni głosu nie mają.

Przyjdź na zebranie i zdecyduj, kto

będzie reprezentował Twoją wieś.  

PRZYPOMINAMY!

Prawo wyboru sołtysa i rady sołec-

kiej mają wszyscy mieszkańcy sołectwa

posiadający czynne prawo wyborcze

ustalone w oparciu o ustawę Kodeks

wyborczy dla wyboru rady gminy.

Kandydatem na sołtysa i członka

rady sołeckiej może być mieszkaniec

stale mieszkający na terenie sołectwa,

w którym jest wybierany. Prawo zgła-

szania kandydatów na sołtysa, do rady

sołeckiej i komisji wyborczej posiada

mieszkaniec stale mieszkający na terenie

sołectwa.

Wybory na sołtysa i do rady sołeckiej

przeprowadza się w głosowaniu tajnym

na oddzielnych kartach. 

ZAPRASZAMY!

Przyjdź i decyduj o miejscu, w którym

mieszkasz. Przyszłość Twojej miejsco-

wości zależy także od Ciebie! �

N r  2  ( 4 0 1 )  l u t y  2 0 1 9

HARMONOGRAM ZEBRAÑ WIEJSKICH
So³ectwo Data Godzina Miejsce

G£UCHOWO 26 lutego 18:00 Dom Kultury „Dworek” 

w G³uchowie ul. Parkowa 2

KOMORNIKI 27 lutego 18:00 Sala „Piwnica" 

w Komornikach, ul. Stawna 7/11

(budynek Oœrodka Zdrowia)

ROSNÓWKO Dom Kultury „Klub" 

WALERIANOWO 7 marca 18:00 w Rosnówku

JAROS£AWIEC ul. 1-Maja 50

£ÊCZYCA 12 marca 18:00 Dom Kultury „Nad Wirynk¹" 

w £êczycy, ul. Poznañska 14

WYBIERAMY SO£TYSÓW
Z koñcem kadencji samorz¹du dobieg³a te¿ koñca kadencja so³tysów i rad so³eckich. 

NEKROLOGI

„„NNiiee  uummiieerraa  tteenn,,  kkttoo  ttrrwwaa  
ww  ppaammiięęccii  żżyywwyycchh””

Pani 

BBaarrbbaarrzzee  
GGrraabboowwsskkiieejj    

wyrazy żalu i współczucia

z powodu śmierci 

TTAATTYY  

składają:

dyrektor, pracownicy 

i społeczność

Przedszkola Publicznego

Zielone Żabki w Komornikach

Wyrazy głębokiego 
współczucia

dla Pani

IIwwoonnyy  
GGrraajjeewwsskkiieejj

z powodu śmierci 

zziięęcciiaa

od wirowskiego 
Koła Gospodyń

Wyrazy współczucia

dla

PPaannii  DDyyrreekkttoorr  
MMaałłggoorrzzaattyy  
GGuubbaańńsskkiieejj

z powodu śmierci

TTEEŚŚCCIIOOWWEEJJ

składają pracownicy

Przedszkola 
Króla Maciusia I 
w Komornikach

ŚŚPP..

ZEBRANIA WIEJSKIE
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Chomêcice

DD
orota Trocha była jedynym kan-

dydatem na sołtysa w Chomęci-

cach. Zagłosowała na nią ogrom-

na większość osób obecnych na wiejskim

zebraniu. W ten sposób rozpoczęła nową

(czwartą kolejną) kadencję, podobnie jak

ośmioosobowa rada sołecka: Stanisław

Chłapowski, Danuta Czyż, Klaudia

Gonigroszek, Jacek Górczak, Andrzej

Jezierski, Jacek Linkowski, Jakub

Michałowski i Agnieszka Ogrodowczyk.

Tyle kandydatur zgłoszono, wszystkie

znalazły akceptację.

Wójt Jan Broda poinformował

mieszkańców o inwestycjach, na jakie

mogą liczyć i innych zamierzeniach

gminnego samorządu. Modernizacja

ulicy Poznańskiej to zadanie rozłożone

na kilka lat, bo trudno byłoby je sfinan-

sować z jednego budżetu. Powstanie

też obwodnica Chomęcic. Inwestycje te

są kluczowe ze względu na kończenie

budowy trasy ekspresowej nr 5, zapo-

biegną tranzytowi środkiem wsi. To

dlatego inne zadania, takie jak budowa

ulicy Polnej, o którą dopytywali miesz-

kańcy, realizowania będzie w później-

szym terminie.

Mieszkańcy interesowali się nie tylko

inwestycjami drogowymi, ale i troską

o czyste powietrze, wywożeniem odpa-

dów. Wójt nie mógł zagwarantować, że ce-

ny tej usługi długo się utrzymają. Plano-

wane przetargi mogą zmusić związek

międzygminny Selekt, do którego gmina

Komorniki należy, do wprowadzenia

wyższych stawek, jednak jeszcze nie

w najbliższych miesiącach. Główną przy-

czyną jest radykalne zwiększenie narzu-

conej przez rząd odpłatności za tonę

przywożonych na składowisko odpadów.

Problemem, z jakim w grudniu zma-

gały się Chomęcice, były powtarzające

się włamania. Mieszkańcy wzięli sprawy

we własne ręce, zorganizowali patrole,

problem przestał istnieć. Taka obywatelska

postawa została doceniona przez policję.

Popłynęły gratulacje.  �

Szreniawa

BB
yć może było to ostatnie zebra-

nie w Szreniawie organizowane

w starej świetlicy. Wkrótce zo-

stanie ona rozebrana, powstanie nowa.

W międzyczasie mieszkańcom służyć

będzie pomieszczenie udostępnione

przez sąsiednie Muzeum Rolnictwa.

7 lutego mieszkańcy z trudem zmie-

ścili się w starym miejscu. Wybory na

nowego sołtysa bezapelacyjnie wygrał

dotychczasowy, Władysław Kwaśniew-

ski. Mieszkańcy darzą go zaufaniem,

był jedynym kandydatem. Rada sołec-

ka, decyzją zebranych, będzie liczyła

sześć osób, wybranych spośród dzie-

więciu zgłoszonych kandydatów. Oto

one: Florian Brzezicha, Izabela Frącko-

wiak, Mariusz Jagodziński, Łukasz Ja-

rek, Szymon Kosmalski, Piotr Nawrat.

Stary-nowy sołtys mówił o najwięk-

szym problemie nisko położonej Szrenia-

wy – odprowadzaniem wody deszczowej.

Bez kosztownej troski o przepusty i inne

urządzenia część posesji zostałaby zala-

na. Wójt Jan Broda poinformował o pla-

nach gminy, przedstawił jej budżet. Zwró-

cił uwagę, że Szreniawa nie ma reprezen-

tanta w Radzie Gminy za sprawą nieko-

rzystnej ordynacji wyborczej, która zastą-

piła jednomandatowe okręgi. Póki co, rad-

ni zobowiązani są do troski o całą gminę,

a nie tylko o swe macierzyste okręgi.

Mieszkańcy najbardziej interesowa-

li się problemami czystości powietrza.

Stefan Silski, komendant Straży Gmin-

nej informował o procedurze „namie-

rzania” trucicieli. Mieszkańcy zdają so-

bie sprawę, że niskiej jakości węgiel za-

nieczyszcza powietrze w niemal takim

samym stopniu, jak palony plastik.

Dyskusję wzbudziła też organizacja

ruchu na drodze nr 5 po dokończeniu

budowy trasy ekspresowej. Wójt infor-

mował, że droga zmieni status na woje-

wódzki. Przedstawił też plany budowy

węzła przesiadkowego. Pojawiły się

szanse na unijne dofinansowanie, ale

po zmianie projektu: zamiast dwóch au-

tobusów z silnikiem Diesla, gmina kupi

tylko jeden, hybrydowy, dwukrotnie

droższy. �
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Plewiska

TT
akże w Plewiskach kandydatka

na funkcję sołtysa była tylko

jedna: Małgorzata Degórska,

gminna radna. Zagłosowała na nią

ogromna większość spośród ponad stu

osób obecnych na zebraniu sprawoz-

dawczo-wyborczym. W skład rady so-

łeckiej weszli: Marek Bogusławski, Mał-

gorzata Kempska, Tomasz Lubiński,

Marlena Ładoń, Daniel Pajączkowski,

Marta Seheńczuk, Mirosława Szaj.

Obecni byli dzielnicowi z komisa-

riatu w Komornikach, opiekujący się

częściami Plewisk leżącymi po obu stro-

nach ul. Grunwaldzkiej. Poinformowali

o przypadkach kradzieży aut i akceso-

riów samochodowych, dokonywanych

także tam, gdzie gmina zainstalowała

monitoring. Gmina, w trosce o bezpie-

czeństwo mieszkańców, sfinansowała

dodatkowe patrole.

Mieszkańcy Plewisk dyskutowali na

temat montażu na ulicach spowalniaczy.

Jedni przekonywali, że to jedyny sposób

ograniczania prędkości, inni wskazywali

na bezcelowość takich działań, narażanie

mieszkańców na dodatkowy hałas, na pę-

kanie ścian budynków. Ulicą, której

mieszkańcy szczególnie skarżą się na ko-

munikacyjne uciążliwości, jest Fabianow-

ska. Mowa była o innej organizacji ruchu.

Wójt informował o największych

inwestycjach w okolicy – budowie tu-

nelu pod torami kolejowymi na ul.

Grunwaldzkiej i wiaduktu nad torami

na ulicy Kolejowej. Oba zadania powin-

ny zostać wykonane w 2022 roku. Mo-

wa była też o budowie kolejnych ulic,

o wyższych stawkach za wywożenie

odpadów komunalnych, ale jeszcze nie

w tym roku. �

Wiry

DD
ominik Występski nie będzie

dłużej sołtysem w Wirach.

Zmienił miejsce pracy, dużo

czasu spędza poza swoją miejscowo-

ścią, zabrakło mu czasu na działalność

społeczną. Wygłosił pożegnalne spra-

wozdanie, usłyszał burzę oklasków.

Zastąpi go Katarzyna Wójcik. Była je-

dyną zgłoszoną kandydatką, tajne wy-

bory wygrała bezapelacyjnie. Członka-

mi rady sołeckiej zostali: Roman Fons,

Tadeusz Nawalaniec, Piotr Soboczyń-

ski, Mariusz Szajbe, Tomasz Śliwiński,

Michał Włodarczyk.

Aspirant sztabowy Dariusz Nowak,

komendant komisariatu w Komorni-

kach i Stefan Silski, komendant Straży

Gminnej złożyli sprawozdania. Liczba

interwencji policyjnych i strażników

gminnych w Wirach stanowi 10 procent

wszystkich odnotowanych w gminie, co

dobrze świadczy o bezpieczeństwie

w tej miejscowości.

Mieszkańcy wypowiadali się na te-

mat swoich największych bolączek. Du-

żym problemem jest dla nich prędkość,

jaką kierowcy rozwijają na przecinają-

cych Wiry ulicach Komornickiej i Łęczyc-

kiej. Domagali się działań ratunkowych ze

strony władz gminy. Wójt ma jednak zwią-

zane ręce, bo administratorem tych dróg

jest starostwo powiatowe. Panuje niespra-

wiedliwość – gmina Komorniki wspoma-

ga inwestycje na powiatowych drogach

milionowymi kwotami, a wpływ na to, co

się na nich dzieje, ma znikomy.

Innym problemem jest niebez-

pieczne przejście pod wiaduktem ko-

lejowym na ulicy Łęczyckiej. Marian

Adamski, przewodniczący Rady Gmi-

ny przypomniał, że zaangażował się

w poprawę sytuacji. Trudno jednak

o natychmiastowe działania. Trzeba

się porozumiewać z dodatkowym

podmiotem – PKP. �

ZEBRANIA WIEJSKIE
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Gmina Komorniki wzbogaci siê
o dwa nowoczesne autobusy
miejskie, wyprodukowane przez
firmê Solaris z podpoznañskiego
Bolechowa. Tylko ona zareagowa³a
na przetarg rozpisany w listopadzie.

PP
rzedsiębiorstwu Usług Komunalnych zależa-

ło na pojazdach niskopodłogowych, z silni-

kiem niskoemisyjnym, spełniającym normę

emisji spalin EURO VI.

Oba zamówione przez PUK Komorniki autobu-

sy Solaris Urbino 10,5 zaczną wozić pasażerów na

przełomie listopada i grudnia. Zastąpią one na ko-

mornickich liniach dwa najstarsze autobusy marki

MAN NL 202, spełniające normę emisji spalin EURO II.

Po realizacji kontraktu z firmą Solaris średnia wieku ko-

mornickich autobusów spadnie poniżej sześciu lat.

Nowe autobusy (takie, jak na zdjęciach) będą

całkowicie klimatyzowane. Zainstalowany będzie

system monitoringu wnętrza, kierowca zobaczy też

obraz sprzed pojazdu i z tyłu. Pojazdy wyposażone

będą w system liczenia potoku pasażerów oraz

w dynamiczną tablicę wewnętrzną wyświetlającą

bieżący przystanek i dwa kolejne. Na pionowych

poręczach zainstalowane będą gniazda USB do  ła-

dowania urządzeń elektronicznych.

Liczba autobusów jeżdżących w barwach PUK-u

Komorniki wynosi 26 sztuk. Z tego 24 to niskopodłogo-

we. Po ostatnim zakupie liczebna przewaga przechyli

się na stronę produktów firmy Solaris. Pozostałe to

MAN-y. Autobusy wożą pasażerów po terenie całej gmi-

ny Komorniki, ale korzystają z nich także  mieszkańcy

gminy Dopiewo, na linii do Ogrodów. �

POJEDZIEMY NOWOCZESNYMI
AUTOBUSAMI

Dni 
robocze

4 32

5 04 G
5 32

5 52

6 12

6 29 G
6 49 H
7 12

7 34 G
7 52 H
8 17

8 34 H
8 59 G
9 32

10 07

10 42

11 27

12 04 G
12 27

12 47

13 12

13 47

14 04 G
14 24 H
14 47

15 04 H
15 27

15 44 G
16 04 H
16 40

17 05 

17 35

18 05 G 
18 37

19 15

19 52 G
20 35 

21 15

21 52 G
22 35

Sobota

5 05

6 05

7 00 G
7 55

8 20 G 
8 50 G
9 20

9 50

10 30 G
11 00 G
11 35

12 05

12 30 G
13 00 G
13 35

14 05

15 00 G
16 05

17 00 G
17 55

18 50

20 05

21 00 G
22 20

Niedziele
i œwiêta

5 05

6 05

7 00 G
7 55

8 50 G
9 50 

11 00 G
12 05

13 00 G
14 05

15 00 G
16 05

17 00 G
17 55

18 50

20 05

21 00 G
22 20

Dni 
robocze

5 00

5 35

6 00 G
6 20 H
6 40

7 05 G
7 25 H
7 45

8 05 H
8 30 G
8 50

9 15

9 45

10 10 G
10 50

11 30 G
12 10

12 40

13 10

13 35 G 
13 55 H
14 15

14 35 H
14 55

15 15 G
15 35 H
15 55

16 15

16 35

17 05

17 35 G
18 05 

18 35

19 15 G
19 50

20 30

21 10 G
21 50

22 30 G
23 15

Sobota

5 35

6 30 G
7 30

8 20 G
8 50

9 20

10 00 G   
10 30 G
11 00

11 30

12 00 G 
12 30 G
13 00

13 30

14 00 G
14 30 G
15 30

16 30 G
17 30 

18 20 

19 35 

20 30 G
21 45 

23 15

Niedziele
i œwiêta

5 35

6 30 G
7 30

8 20 G
9 20

10 30 G
11 30

12 30 G
13 30

14 30 G
15 30

16 30 G
17 30

18 20

19 35 

20 30 G
21 45 

23 15

G£UCHOWO – POZNAÑ JUNIKOWO
GO£USKI – POZNAÑ JUNIKOWO

CHOMÊCICE – POZNAÑ JUNIKOWO

POZNAÑ JUNIKOWO – G£UCHOWO
POZNAÑ JUNIKOWO – GO£USKI

POZNAÑ JUNIKOWO – CHOMÊCICE

LINIA 716

0 GO£USKI /
CHOMÊCICE

5 G£UCHOWO,
STAWNA

6 TÊCZOWA n/¿

KOMORNIKI

9 Topolowa n/¿

10 Ks. Malinowskiego

PLEWISKA

14 Szko³a

15 Stra¿ Po¿arna

17 Rynek n/¿

18 Skryta

19 Po³udniowa

20 Wo³czyñska

21 Junikowo 

Stacja n/¿

24 JUNIKOWO

Przystanki 
oraz œredni
czas przyjazdu
w minutach

LEGENDA:  
G – do i z Go³usek ,  H – do i z Chomêcic  
N/¯ – przystanek na ¿¹danie

TOLERACJA: 
Przyspieszenie: 1 min.  OpóŸnienie: 3 min.

KOMUNIKACJA
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Dni robocze

4 30

5 30 E 
6 35 E
8 05

9 20

10 45

12 20

13 30 E
14 50

16 10

17 25

18 45

20 10

21 30

22 35

Dni robocze

5 00

6 05

6 45 K$
7 20

8 45

10 10

11 30

13 00

14 15

15 30 E
16 50

18 00

19 20 E
20 50

22 10

23 15

Sobota

6 30

7 30

8 45

10 20

11 30

12 50

14 15

15 30

Sobota

7 00 

8 10

9 25

10 55

12 10

13 30

14 50

16 10

Przystanki 
oraz œredni czas
przyjazdu 
w minutach

KOMORNIKI
0 Kolumba
1 Ks. Wawrzyniaka
PLEWISKA
3 Szkolna
4 Szko³a 
5 Boisko
8 St. Energetyczna
10  Boisko
11 Stra¿ Po¿arna
13 Rynek N/¯
14 Skryta
15 Zachodnia N/¯
16 Podgórna N/¯
17 S³oneczna N/¯
POZNAÑ
18 Trzebiñska N¯
19 Sycowska I N/¯
20 Sycowska II N/¯
21 Lange N/¯
22 Sycowska /C.H.
24 Konopackiej C.H.
26 Nowe Kotowo N/¯
28 Ostatnia N/¯
30 Bojanowska
34 GÓRCZYN

LEGENDA:
N/¯ - przystanek na ¿¹danie

TOLERACJA:       
Przyspieszenie: + 1 min. OpóŸnienie: - 3 min.

KOMORNIKI KOLUMBA –
PLEWISKA – GÓRCZYN

LINIA 710
GÓRCZYN – PLEWISKA –
KOMORNIKI KOLUMBA

Dni robocze

5 25

6 35 

7 30

8 35 

13 30

14 50

15 50

16 50

21 30

Przystanki 
oraz œredni czas
przyjazdu 
w minutach

G£UCHOWO
0 Stawna
2 Têczowa N/¯
KOMORNIKI
3 Kryszta³owa N/¯
4 Kolumba
5 Ks. Wawrzyniaka N/¯
5 Ks. Wawrzyniaka N/¯
6 Wiœniowa N/¯
7 Fabianowska N/¯
8 Kolejowa N/¯
POZNAÑ
9 Lange N/¯
10 Sycowska C.H.
12 Konopackiej N/¯
14 Nowe Kotowo N/¯
16 Ostatnia
18 Bojanowska
22 GÓRCZYN

G£UCHOWO STAWNA –
KOMORNIKI – GÓRCZYN

LINIA 704
GÓRCZYN – KOMORNIKI –
G£UCHOWO STAWNA

4 30

4 40 S
4 58 A
5 37 SOT
5 45 O
6 12 XR
6 10 OT
6 42 SO
6 55

7 25 XRO
7 30

8 10 RA
8 30 RA
9 05 RA

10 05 A
11 00 RA
12 00 RA
12 40 RA
13 15 K
13 30 R
14 02 KA
14 08 A
14 30 RA
14 50 S
15 13 A
15 46 S

15 58

16 23 A
16 50 RA
17 10 K
17 35 A
18 05 RA
18 20 K
19 10 A
19 55 RA
21 10 RA
22 05 A
23 30 K

4 35 A
5 00 SO
5 50 RO
6 55

7 15 RO
8 30 RA

10 20 RA
11 00 A
11 50 RA
12 20 KA
13 20 RA
13 50 A
14 40 A
15 20 RA
16 00 A
16 50 RA
17 35 A
18 15 A
19 10 RA
19 40 KA
20 55 RA
22 25 A
23 35 K

4 50 RA
6 15 RA
7 40 A 
9 07 A 

10 25 RA
11 20 KA
11 45 RA
12 55 KA
13 40 RA
14 40 KA
15 10 A
16 00 KA
16 35 RA
17 25 KA
18 00 A
18 40 KA
19 30 A
21 05 RA
22 20 

23 20 K

KONARZEWO – KOMORNIKI – POZNAÑ POZNAÑ – KOMORNIKI – KONARZEWO Przystanki oraz œredni 
czas przyjazdu 
w minutach

LINIA 703

Dni robocze

6 10

7 00

8 05

14 13

15 15

16 15

22 15

Dni robocze Sobota Niedziele i œwiêta

5 04

5 10 S
5 35 A
6 10 S
6 20 A
6 55

7 18 RA
7 35

8 05 K
8 20 A
9 20 RA
9 30 K

10 20 A
11 10 R
11 55 RA
12 45 RA
13 25 R
13 42 RAT
14 20 SA
14 40 

15 00 RAT
15 20 S
15 40 A
16 00 R
16 20 A
16 45 R

17 10 RA
17 40 R
18 20 RA
19 10 RA
20 10 RA
21 15 RA 
22 15 RA
23 00 R

5 15 A
6 15 RA
6 40 A
7 25 KA
7 55 A
9 30 RA

11 05 RA
11 45 KA
12 45 A
13 05 RA
14 05 A
14 25 RA
15 15 RA
16 05 A
16 35 RA
17 35 A
18 25 RA
19 10 KA
20 05 KA
20 20 R
21 35 A
23 00 RA

5 40 A
7 00 RA
8 30 

9 41 RA
11 08 A
12 00 KA
12 55 RA
13 40 KA
14 25 RA
15 10 KA
15 50 RA
16 30 KA
17 20 RA
18 00 KA
18 50 RA
19 30 KA
20 20 RA
21 50

22 50 R

KONARZEWO
0 Pêtla
1 os. 25-lecia n/¿
CHOMÊCICE
3 Szko³a
4 Œrodkowa n/¿
6 Podgórna n/¿
8 ROSNOWO
10 Walerianowo
12 ROSNÓWKO
14 Stawnego
SZRENIAWA
17 Nowa n/¿
18 Dworcowa n/¿
KOMORNIKI
21 Jeziorna n/¿
22 Centrum
24 Nowa n/¿
25 Magazynowa n/¿
POZNAÑ
28 Op³otki II n/¿
31 SYCOWSKA/AUCHAN
33 NOWE KOTOWO n/¿
36 Ostatnia n/¿
37 Bojanowskiego 
42 GÓRCZYN

Dni robocze Sobota Niedziele i œwiêta

LEGENDA: 
A – kurs przez C.H.
Auchan,  K – kurs 
z i do Komornik, ‘R
– kurs przez
Rosnówko, 
O – kurs 
przez Op³otki, 
X – kurs z Rosnowa, 
S – kurs 
z i do Rosnówka, 
T – kurs przez
Szreniawa / Stacja       

n/¿ –przystanek 
na ¿¹danie

TOLERACJA: 
przyspieszenie 
+1 min., 
opóŸnienie – 3 min. 

LEGENDA:  
K - kurs do Komornik Ks. Malinowskiego,  
$ - kursuje w dni nauki szkolnej,        
E -  kurs przez St. Energetyczn¹ Plewiska, 
N/¯ - przystanek na ¿¹danie

TOLERACJA:  
Przyspieszenie: + 1 min., OpóŸnienie: - 3 min.



12 NOWINY
KOMORNICKIE

WW
styczniu podzieliliśmy się opłatkiem, składając sobie

życzenia. Nigdy nie zapominamy o naszych wspaniałych

jubilatach. Mogliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia

państwu Bożenie i Wojciechowi Wojtkowiakom, którzy w ubiegłym

roku obchodzili Diamentowe Gody – 60 lat pożycia małżeńskiego.

Nasza koleżanka Bernadeta Orłowska świętowała 85 urodziny. Te

piękne rocznice uczciliśmy, śpiewając „Sto lat”, podpisując laurki.

Jubilatom życzymy wszystkiego co najpiękniejsze, ale przede

wszystkim zdrowia, aby mogli świętować kolejne rocznice we

wspaniałej kondycji, z uśmiechem.

Pierwsze tegoroczne zebranie zaszczycili obecnością dwaj

dyrektorzy Gminnego Ośrodka Kultury: Antoni Pawlik, który

przeszedł na emeryturę i Andrzej Trzeciak – obecny

dyrektor. Ich obecność była dla nas pozytywnym

zaskoczeniem. Ucieszyła nas wizyta pana Andrzeja

Trzeciaka, ponieważ większość z nas mogła poznać

nową twarz kulturalnej władzy naszej gminy.

Drugie zebranie odbyło się 3 lutego, jak zwykle

w pierwszą niedzielę miesiąca. Dzięki zaangażowaniu

kolegi Wiktora Cegiełki, z jego inicjatywy, przybył do

nas pan Paweł Kochański, mieszkaniec Wir, członek za-

rządu Stowarzyszenia Polskiego Klubu Kawaleryjskiego

im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Pan Paweł to przy-

kład człowieka, który ma jedną wielką pasję: szacunek

i kultywowanie polskiej historii.

Przybył w stroju ułańskim, co w naszych sercach

wzbudziło podziw i patriotyczny szacunek wobec

polskiego munduru. Jak większość z nas, interesuje się

wielkopolską historią. Kultywujemy ślady pamięci

przodków, a on, dzięki swojej rodzinie, szczególną pa-

mięcią czci Powstanie Wielkopolskie. Poświęcił nam

swój czas, opowiadając o genezie, przebiegu i we-

wnętrznych roszadach wokół Powstania.

Prelekcję pana Pawła, popartą pokazem slajdów,

nasze Towarzystwo uhonorowało głośnymi brawami.

Serce rośnie, chylimy czoło wobec takich osób,

pamiętając credo: „Kto nie pamięta historii, skazany

jest na jej ponowne przeżycie”. Doceniamy takich

pasjonatów i gratulujemy wiedzy historycznej.

Omówiliśmy plan wycieczek na ten rok. Wybieramy

się do Lichenia, Rogalina, Kalisza, Warszawy, Helu oraz, jak

co roku, organizujemy kilkudniowy wyjazd rehabilitacyjny

nad morze, tym razem do Niechorza. �

I tak oto Szanowni Państwo rozpoczęliśmy

Nowy Rok. Naszym kochanym jubilatom

życzę zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa

Bożego na długie lata życia. Panu dyrektorowi

Andrzejowi Trzeciakowi dziękujemy za

poświęcony czas w niedzielne popołudnie 

i życzymy samych dobrych decyzji, które

wzbogacą kulturalną ofertę naszej gminy.

A Was, kochani przyjaciele, zapraszam 

na następne zebranie, które odbędzie się 

w sali Piwnica 3 marca, jak zawsze o godz. 15. 

Barbara Turowska
Prezes TPZK
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U³añska prelekcja w TPZK
W tym roku Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Komornickiej spotka³o siê ju¿ dwa razy. Termin
13 stycznia zosta³ zsynchronizowany z hucznym graniem Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy. Towarzystwo co rok wspiera jego inicjatywê. W tym roku zebra³o 453 z³. Bior¹c pod
uwagê nasze w wiêkszoœci emerytalne portfele, to suma godna podkreœlenia.

WYDARZENIA
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rzed Domem Kultury w Wirach

20 stycznia zebrało się 46 osób

chętnych do wzięcia udziału

w styczniowym spacerze zorganizowa-

nym przez Gminny Ośrodek Kultury

w Komornikach, Klub Seniora, Dom Kul-

tury i Koło Gospodyń Wiejskich w Wi-

rach. Doświadczeni przewodnicy popro-

wadzili „rajdowiczów” szlakiem Jana

Pawła II, po rozległym obszarze Moreny

i Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Początkowo szliśmy przez wieś, jed-

nak na ul. Zespołowej skręciliśmy w stro-

nę mostu kolejowego nad  Wirynką. W tej

scenerii powstały grupowe zdjęcia. 

Ceglany most łukowy w Wirach został

uwieczniony na znaczku turystycznym,

który w 2018 roku otrzymał pierwsze miej-

sce w plebiscycie, a gmina Komorniki

została uhonorowana  Certyfikatem na

„Najładniejszy Znaczek Turystyczny

w 2017 roku”. Teren wokół wymaga

uporządkowania, ale może wiosną uda

się coś zorganizować.

Przepiękna słoneczna pogoda i nie-

wielka warstwa śniegu skrzypiącego

pod butami stanowiły dodatkowe walo-

ry tego rajdu. Różnorodne wzniesienia

i wąwozy na terenie lasu mieszanego

na Morenie i powalone drzewa tworzy-

ły  prawdziwy tor przeszkód. Roześmia-

ni, szczęśliwi i zrelaksowani przeszli-

śmy ok. 9 km. 

Ok. 13 wróciliśmy do DK w Wirach,

gdzie jak  zwykle czekała nas niespo-

dzianka. Pani Stenia z Koła Gospodyń

Wiejskich w Wirach ugotowała pyszną

zupę fasolową. Jak zwykle korzystali-

śmy z dokładek. Szefowa Domu Kultu-

ry, Pani Aleksandra, upiekła placek

drożdżowy. Dziękujemy! �

Krystyna Nowak-Górska

Rajd 
po Morenie

JJ
ak zwykle w styczniu WDK „Dwo-

rek” wspólnie z Radą Sołecką,

Kółkiem Rolniczym i Kołem Go-

spodyń oraz kołem Aktywne Mamuśki

przygotował Spotkanie Noworoczne

z Mieszkańcami Głuchowa.

31 stycznia gościliśmy szanownych

mieszkańców. Spotkanie połączone

z Dniem Babci i Dziadka było doskona-

łym momentem na składanie życzeń.

Uświetnili je  występami: zespół Ko-

morniczanie, grupy działające w Głu-

chowie, dzieci  z Przedszkola Arty-

stycznego Picasso,  ze świetlicy środo-

wiskowej Słoneczko, dziewczynki uczą-

ce się śpiewu oraz tancerze z projektu

Tańcbuda. Po części artystycznej był

czas na wspólną rozmowę przy kawie

i karnawałowe tańce. �

Noworoczne spotkanie w G³uchowie
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– To już siódma edycja akcji, ma-

jącej na celu rozpropagowanie insta-

lowania w domach czujki tlenku wę-

gla. Przez te lata rozdaliśmy tysiące

takich urządzeń. Na każdym kroku

promujemy hasło „Bezpieczny po-

wiat” i wychodzimy z założenia, że to

bardzo cenna inicjatywa. Tym bar-

dziej, że w okresie zimowym cały

czas dochodzi do zatruć tlenkiem wę-

gla – mówi starosta poznański, Jan

Grabkowski. 

Czujka to najtańszy, a także naj-

prostszy sposób na zabezpieczenie do-

mu oraz rodziny przed czadem, który

jest gazem bezbarwnym, bezwonnym

i, co najgorsze, silnie trującym. Nie

bez powodu zresztą nazywany jest

„cichym zabójcą”. Można się jednak przed

nim skutecznie bronić, instalując właśnie

czujnik, który zagrożenie zatruciem wykrywa

już we wczesnej fazie i, wydając głośny sygnał

dźwiękowy, ostrzega przed czyhającym nie-

bezpieczeństwem. Warto więc takie małe urzą-

dzenie zamontować w swoim domu. Jak je

zdobyć? Wystarczy wziąć udział w konkursie. 

– Jest on skierowany do mieszkańców

powiatu poznańskiego, którzy prawidłowo

wypełnią zamieszczoną na naszej stronie

internetowej ankietę. Do tej pory napłynęło

ponad pół tysiąca takich zgłoszeń. Spośród

poprawnych odpowiedzi, a takich jest zde-

cydowana większość, co dwa tygodnie lo-

sowanych jest dziesięć czujek – mówi Paweł

Kurosz, dyrektor Wydziału Bezpieczeń-

stwa i Zarządzania Kryzysowego w Staro-

stwie Powiatowym w Poznaniu. 

Regulamin konkursu jest dostępny na

stronie www.powiat.poznan.pl. � TS
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Wygraj czujkê czadu

Do koñca marca potrwa konkurs powiatu poznañskiego
oraz Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 
w Poznaniu „Czujka tlenku wêgla mo¿e uratowaæ
Twoje ¿ycie”. 



15NOWINY
KOMORNICKIE

PP
restiżowy tytuł otrzymują samo-

rządy, które uzyskały najwięk-

szy procentowy udział realizacji

wszystkich kategorii wyróżnionych

przez Związek Powiatów Polskich. Po-

wiat poznański zdobył punkty w 54

z 58 kategorii. To jeszcze lepszy rezul-

tat niż rok wcześniej. Drugie miejsce

w Ogólnopolskim Rankingu ZPP to

także powód do dumy. Tym bardziej,

że w minionych latach plasowaliśmy

się na trzecim, a następnie także na

drugim miejscu.

– Nie pracujemy dla wyników i ran-

kingów – zastrzega Jan Grabkowski, sta-

rosta poznański. – Jednak to miłe, kiedy

ktoś naszą pracę dostrzega. To, że zosta-

liśmy nazwani „mistrzami wśród samo-

rządowych liderów” pokazuje, że wizja

rozwoju naszej małej ojczyzny się

sprawdza. 

Ranking trwa przez cały rok i opiera

się na zasadzie dobrowolnego i bezpłat-

nego uczestnictwa większości jednostek

samorządu terytorialnego. Prowadzony

jest przez ekspertów na bieżąco w trybie

on-line. Powiat poznański klasyfikowany

jest w kategorii powyżej 120 tysięcy

mieszkańców. W tym zestawieniu lepszy

był tylko powiat kartuski, z którym nasz

samorząd podpisał w ubiegłym roku

umowę o współpracy. 

„Rozwój społeczeństwa obywatel-

skiego”, „wspieranie działań na rzecz

społeczności gospodarki rynkowej”,

„promocja rozwiązań z zakresu eduka-

cji, kultury i sportu” oraz „działania

promocyjne” to kategorie, w których za

rok 2018 powiat poznański zdobył mak-

symalną liczbę punktów. Bardzo wyso-

ko oceniony został także w pozostałych

sferach działalności, jak na przykład

„promocja rozwiązań z zakresu ochro-

ny zdrowia i pomocy społecznej” czy

„rozwiązania poprawiające jakość ob-

sługi mieszkańca oraz funkcjonowania

Jednostek Samorządu Terytorialnego”.

– Ocena naszych działań przez

ekspertów wskazuje, że w zarządzaniu

powiatem przede wszystkim liczy się

codzienna praca. To chyba najbardziej

doceniają też mieszkańcy, od tylu lat

obdarzając nas zaufaniem – mówi Jan

Grabkowski. – Wraz z współpracowni-

kami nie boimy się wyzwań i jestem

przekonany, że przed nami kolejny

ciekawy, choć bardzo pracowity rok.

Chcemy nadal być nie tylko najwięk-

szym, ale również najprężniej rozwija-

jącym się powiatem w regionie i kraju

– dodaje starosta. � KK

N r  2  ( 4 0 1 )  l u t y  2 0 1 9

Z POWIATU

POWIAT POZNAÑSKI JEST SUPER!
Powiat poznañski drugi raz z rzêdu zosta³ uhonorowany tytu³em Super Powiatu. Trzeci raz staje
te¿ na podium w ogólnopolskim rankingu organizowanym przez Zwi¹zek Powiatów Polskich.

W STYCZNIU 2019 r.:
� Zgromadzenie Ogólne ZPP wybra³o Jana

Grabkowskiego na stanowisko wiceprezesa

zarz¹du VI kadencji
� Starosta poznañski zosta³ przedstawicielem

ZPP w Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du

Terytorialnego
� J. Grabkowski jest wiceprzewodnicz¹cym

Konwentu Powiatów Województwa 

Wielkopolskiego

Prezes ZPP Andrzej P³onka, starosta bielski oraz wiceprezes Jan Grabkowski. 

JEDEN PROCENT DLA MICHA£A
Wielka proœba o przekazanie 1 procentu podatku na leczenie 
chorego na nowotwór z³oœliwy uk³adu nerwowego 
Micha³a Milczarka. Apel kierujemy do osób fizycznych, 
a tak¿e do firm. Ka¿da kwota ma znaczenie i jest wa¿na.
Dziêki naszej pomocy Micha³ ma szansê byæ zdrowy. 
Prosimy o pomoc i dziêkujemy, ¿e przez ca³y czas jesteœcie z nami.

K R S
0 0 0 0 3 8 2 2 4 3

Cel szczegó³owy:
1864 pomoc
dla Micha³a

Milczarka



16 NOWINY
KOMORNICKIE

N r  2  ( 4 0 1 )  l u t y  2 0 1 9

Gdzie ludzie wchodz¹ ze sob¹ w relacje,
tam pojawiaj¹ siê konflikty.

– To prawda. Taka jest nasza natu-

ra, ale nie ma takiego sporu, którego nie

dałoby się rozwiązać, jeśli tylko jeste-

śmy skłonni do rozmowy.

Komorniki nie s¹ wyj¹tkiem.
– Nie ma wyjątków. Do sądu zawsze

zdążymy, aby tam dochodzić swoich racji.

Tyle, że na werdykt nie mamy wpływu,

na rozstrzygnięcie sporu trzeba długo

czekać, a rezultat jest niepewny.

W związku z tym warto korzystać z alter-

natywnej metody rozwiązywania sporów,

jaką jest mediacja.

Co mo¿emy zrobiæ?
– Rozmawiać. W sytuacji spornej,

która nas dotyczy, trudno jest być

obiektywnym, dlatego warto korzystać

z pośrednictwa mediatora, osoby neu-

tralnej i bezstronnej, która nie jest zaan-

gażowana w konflikt.

Tak¿e w samorz¹dzie.
– Oczywiście, mediacja sprawdzi się

również w samorządzie. Miejsce dla me-

diacji w sporach między obywatelami,

przedsiębiorcami, a organami administra-

cji przewidział ustawodawca, wprowadza-

jąc w 2017 roku tę instytucję do Kodeksu

Postępowania Administracyjnego.

W jakich sytuacjach?
– W konfliktach między mieszkań-

cami a urzędnikami wydającymi ważne

dla nich decyzje, które nie zawsze są

zgodne z oczekiwaniami. Gmina może

wejść w spór z przedsiębiorcami wyko-

nującymi zlecone przez nią prace. Tak-

że sam Urząd to pole do wewnętrznych

nieporozumień i we wszystkich tych sy-

tuacjach można korzystać z mediacji.

Na czym polega praca mediatora?
– Mediator pomaga w rozmowie.

Usprawnia komunikację między uczest-

nikami sporu. Stwarza warunki do do-

brej rozmowy. Dba o równowagę i bez-

pieczeństwo. Mediacja objęta jest pouf-

nością, która dotyczy mediatora

i uczestników mediacji. Oznacza to, że

to, o czym rozmawia się w trakcie media-

cji, nie może być potem wykorzystywane

przed sądem, a mediator nie może być po-

woływany na świadka.

Niczego nie zdzia³a, jeœli strony nie
wyka¿¹ dobrej woli.

– Mediacja jest dobrowolna, to strony

decydują, czy chcą mediować, na każdym

etapie mogą z niej zrezygnować bez żad-

nych konsekwencji. Na mediację może

nas skierować sąd, ale możemy również

sami zwrócić się do mediatora.

O Polakach mówi siê, ¿e maj¹ naturê
konfliktow¹.

– To chyba prawda, ale kiedy już

emocje opadną i zaczynamy racjonalnie

rozmawiać, to jesteśmy skłonni dochodzić

do porozumienia. Mediacja w tym poma-

ga, bo obie strony mają wpływ na ostatecz-

ny rezultat, jeśli wypracują porozumienie

spisywana jest ugoda, która po zatwierdze-

niu przez sąd ma moc ugody sądowej.

Polubowne rozwi¹zywanie sporów
przynosi same korzyœci.

– Tak, oszczędza czas, pieniądze,

nie narażamy się na niepotrzebny stres,

mamy wpływ na rozwiązanie i często,

mimo zaistniałej niekomfortowej sytuacji,

zachowujemy relacje. �

Rozmawia³ Józef Djaczenko

Robert Schmidt

� Mediator Polskiego Centrum
Mediacji O/Poznañ 

� Radny Gminy Komorniki

– Komorniki to moja ma³a ojczyzna,

wiêc zdecydowa³em siê pracowaæ 

na rzecz lokalnej spo³ecznoœci, daj¹c 

z siebie jak najwiêcej. Jedn¹ z moich

kompetencji jest mediacja, czyli 

sprawianie, by ludzie budowali mosty,

a nie mury w kontaktach ze sob¹. 

Dlatego chcia³bym, by gmina 

wykorzysta³a ideê mediacji, rozumian¹

przede wszystkim jako koncyliacyjne

rozwi¹zywanie sporów i konfliktów. 

Taki sposób postêpowania ma 

doprowadziæ wszêdzie, gdzie to 

mo¿liwe, do ugodowego rozwi¹zywania

sporów i konfliktów, do budowania 

spo³eczeñstwa reprezentuj¹cego 

takie wartoœci, jak godnoœæ, m¹droœæ,

inicjatywa, nauka, altruizm.

Mediacje mo¿na wykorzystaæ 

w dzia³aniach administracji publicznej,

co mo¿e byæ zgodne z intencjami 

i ¿yczeniami kierownictwa urzêdu 

szanuj¹cego naszych mieszkañców. 

Takie podejœcie jest te¿ zgodne 

z artyku³em 13 Kodeksu Postêpowania

Administracyjnego. Na bazie mediacji

mo¿na budowaæ grupy dialogu 

spo³ecznego, w celu inicjowania rozmów

miêdzy mieszkañcami i urzêdnikami 

na konkretne tematy do diagnozowania

sytuacji i rozwi¹zywania problemów.

Konkretne modele zachowania mo¿na

te¿ przenosiæ do sali sesyjnej, 

bo nic tak nie napêdza pozytywnych

emocji, jak odnajdywanie 

porozumienia na drodze dialogu. 

Wa¿ne, a mo¿e najwa¿niejsze,

jest szerzenie idei mediacji

i pokojowego rozwi¹zywania 

konfliktów w œrodowisku szkolnym,

wœród uczniów, nauczycieli 

i rodziców. Po to, by tworzyæ 

spo³eczeñstwo przysz³oœci, które 

w oparciu o umiejêtnoœci wielo-

p³aszczyznowego dialogu zbuduje 

w naszej gminie swoj¹ ma³¹ ojczyznê,

gdzie wszyscy bêdziemy czuli siê 

bezpiecznie i dobrze. �

Katarzyna Radziejewska, mediator Polskiego Centrum Mediacji O/Poznañ 

Konflikty s¹ po to, by je rozwi¹zywaæ

SZTUKA MEDIACJI
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PP
ierwsze przedstawienie grupy Muscialove’j „O mnie

się nie martw”. Podczas spektaklu muzycznego

usłyszeliśmy piosenki: „Trzynastego”, „Czarny

Alibaba”, tytułową „O mnie się nie martw”, czy też „Mechaniczną

Lalkę”. Pierwsze koty za płoty, następne przedstawienie

prawdopodobnie w kwietniu. � MS

Fo
t.

 F
o

to
g

ra
fp

le
w

is
ka

.p
l

Muzyczny spektakl

BIBLIOTECZNY REGA£ NOWOŒCI
wybra³a Monika P³otkowiak

(na podstawie materia³ów wydawnictw)

„GENIALNA PRZYJACIÓ£KA” –
ELENA FERRANTE

Szeœædziesiêcioletnia Elena Greco dowiaduje siê, 

¿e Lila, jej przyjació³ka z czasów dzieciñstwa, 

zniknê³a bez œladu. Elena przypuszcza, 

¿e przyjació³ka wprowadzi³a w ¿ycie swoje

odwieczne pragnienie znikniêcia ze œwiata, 

w którym ¿y³a, usun¹wszy przedtem wszelkie

œlady swego istnienia. Chc¹c znaleŸæ wyt³umaczenie

dla tego gestu, Elena postanawia opowiedzieæ

niezwyk³¹ historiê ich przyjaŸni. I tu rozpoczyna siê

podró¿ w przesz³oœæ, która przeniesie czytelnika 

lata piêædziesi¹te ubieg³ego wieku, na przedmieœcia

Neapolu.

Niezwyk³a opowieœæ o przyjaŸni i d¹¿eniu 

do wyrwania siê z rzeczywistoœci zdominowanej

przez biedê, ciemnotê i przemoc. �

„NASZE DUSZE NOC¥” - 
KENT HARUF

Addie i Louis to samotni, owdowiali

siedemdziesiêciolatkowie, mieszkaj¹cy w niewielkim

miasteczku. On ma córkê, ona syna i wnuka. 

Ma tak¿e dom, a w nim du¿e ³ó¿ko, w którym 

co noc k³adzie siê sama. A przecie¿ noce s¹

najgorsze… Pewnego razu postanawiaj¹ spêdzaæ 

je wspólnie. Nie chodzi im o seks, ani nawet romans.

Chodzi o doskwieraj¹c¹ samotnoœæ. Wieœæ o tym

dziwnym zwi¹zku szybko rozchodzi siê po okolicy.

Jak zareaguj¹ najbli¿si?

„Nasze dusze noc¹” to przepiêkna i wzruszaj¹ca

historia, która dziêki swej prostocie nabiera niemal

symbolicznego wymiaru. Kameralna opowieœæ 

o lêku przed samotnoœci¹, staroœci¹ i œmierci¹, 

któr¹ w brawurowy sposób odegrali Jane Fonda 

oraz Robert Redford w ekranizacji Netflixa. �

„JESZCZE JEDEN UŒMIECH” –
MAGDALENA MAJCHER

Matki feministki kontra Matki Polki kury domowe.

Ekomamy w kontrze do klientek McDonalda. 

Matki pracuj¹ce przeciwko pe³noetatowym

mamom. 

Kariera czy dziecko? Poród naturalny 

czy cesarskie ciêcie? Pierœ czy butelka?

Wspó³czesnym kobietom nie ¿yje siê lekko, 

ale ka¿da z nich uwa¿a, ¿e ma ³adniejsze mieszkanie,

lepszego mê¿a i grzeczniejsze dzieci ni¿ kole¿anka.

Monika, Karolina, Olga i Agnieszka spotykaj¹ siê 

w kawiarni dla mam z dzieæmi. Ka¿da z nich próbuje

przekonaæ pozosta³e, ¿e jej sposób na ¿ycie 

jest najlepszy. Do czasu...

Kiedy dziecko jednej z nich powa¿nie zachoruje, 

staj¹ w jednym szeregu, ¿eby ratowaæ ¿ycie

dziewczynki. Bo przecie¿ s¹ matkami!  �

„NIEODGADNIONA” –
REMIGIUSZ MRÓZ

Rok po ucieczce od mê¿a Kasandra Reimann

prowadzi spokojne, ustatkowane ¿ycie za granic¹.

Jest przekonana, ¿e uda³o jej siê zostawiæ wszystko

za sob¹ - tak¿e konsekwencje tego, co zrobi³a, by

ratowaæ siebie i dziecko. Do czasu. Pewnego dnia jej

syn nie wraca do domu po wizycie u kolegi, 

a jedyny œlad prowadzi do Opola.

Zrozpaczona matka zrobi wszystko, by odnaleŸæ

dziecko, nawet jeœli bêdzie oznacza³o to ponowne

spotkanie z cz³owiekiem, którego ¿ycie zniszczy³a.

Damian Werner tymczasem wprowadza siê do

nowego mieszkania, wci¹¿ staraj¹c siê zapomnieæ 

o wszystkim, co spotka³o go rok temu. Przegl¹daj¹c

jednak rzeczy zostawione przez poprzedniego

w³aœciciela, trafia na star¹ kasetê VHS, która rzuca

nowe œwiat³o na jego przesz³oœæ… �
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SZKO£A PODSTAWOWA IM. POWSTAÑCÓW WIELKOPOLSKICH 
W WIRACH, UL. SZRENIAWSKA 6 , 62-051 WIRY 

tel. (61) 8106 565, www.spwiry.edupage.org

og³asza

zapisy do klasy pierwszej i oddzia³u wychowania przedszkolnego na rok szkolny

2019/2020 do klasy pierwszej – dzieci z rocznika 2012 lub 2013 na podstawie

zg³oszenia do oddzia³u wychowania przedszkolnego – dzieci z rocznika 2013

zamieszka³e na obszarze gminy  Komorniki na podstawie wniosku.

Zapisy odbywaæ siê bêd¹ w sekretariacie szko³y w dniach:

01.03.2019r – 15.03.2019r w godz. 8,00 – 15,00

oraz 06 i 13 marca (œroda) w godz. 9,00 – 17,00

Obwód szko³y obejmuje ca³¹ miejscowoœæ Wiry i £êczycê ( dotyczy klasy pierwszej)

Dokumenty wymagane przy zapisach : karta zg³oszenia lub wniosek ( do pobrania

ze strony internetowej szko³y www.spwiry.edupage.org w zak³adce Rekrutacja 

lub w sekretariacie szko³y),dowód osobisty rodzica oraz orygina³ skróconego aktu

urodzenia do wgl¹du. W przypadku zapisu dziecka do innej szko³y, prosimy

o powiadomienie nas o tym fakcie.

Dyrektor Szko³y

gr Janusz Judziñski 

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2 IM. EDWARDA HR. RACZYÑSKIEGO 
W KOMORNIKACH, UL. POCZTOWA 30, 62-052 KOMORNIKI, 

tel. 61 8107 726, e-mail: sekretariat@sp2k.pl

og³asza 

zapisy do klasy pierwszej i oddzia³u wychowania przedszkolnego 

na rok szkolny 2019/2020
�  do klasy pierwszej dzieci z rocznika 2012 lub 2013 na podstawie zg³oszenia,
�  do oddzia³u wychowania przedszkolnego dzieci z rocznika 2013 zamieszka³e 

na terenie gminy Komorniki na podstawie wniosku.

Zapisy bêd¹ prowadzone w sekretariacie szko³y w dniach:

1.03 – 15.03. 2019 r. w godz. od 8:00 – 16:00

5.03. i 12.03. 2019 r. od godz. 15:00 – 18:00

GRANICE OBWODU SZKO£Y 

(UCHWA£A NR XLVIII/468/2018 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 1 marca 2018 r.)

Komorniki, ulice: Akacjowa, Benedykta Wielocha, Brzozowa, Diamentowa, 

Drzyma³y, Gerwazego, Haliny Poœwiatowskiej, Horeszki, Ignacego D. Kaczmarka,

Jankiela, Jesionowa, Je¿ynowa, Kasztanowa, Kraszewskiego, Krzysztofa Kamila

Baczyñskiego, ks. G³adysza, ks. Malinowskiego, ks. Robaka, Leopolda Staffa, 

Leœna, Lipowa, Ogrodowa, os. Spó³dzielcze, Pana Tadeusza, Pañska, Pocztowa, 

Polna, Poznañska od ulicy Pocztowej do granicy ze Szreniaw¹, Protazego,

Rosnowska, S³oneczna, Sienkiewicza, Spokojna, œw. Rocha, Telimeny, 

Topolowa, Zbo¿owa.

Dokumenty wymagane przy zapisach: 
�  karta zg³oszenia lub wniosek (do pobrania ze strony szko³y www.sp2k.p

w zak³adce Rekrutacja lub sekretariacie szko³y), 
�  dowód osobisty rodzica
�  orygina³ skróconego aktu urodzenia (do wgl¹du).

Dyrektor Szko³y
Barbara Koralewska-Idzikowska
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REKRUTACJA 2019/2020
Zapisy do Szko³y Podstawowej 

im. Arkadego Fiedlera w Chomêcicach

Odbywaæ siê bêd¹  od 01.03.br. do 15.03.br. w sekretariacie szko³y

w godzinach od 7:00 do 15:00 (w innych godzinach po wczeœniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym)  .

Dzieci z rocznika 2013 do oddzia³u przedszkolnego. 

Proszê zabraæ z sob¹ dowód osobisty, PESEL dziecka oraz skrócony 

odpis aktu urodzenia dziecka. Karta zg³oszenia dostêpna bêdzie równie¿

na stronie internetowej szko³y. 

Pomaganie jest ³atwe

UU
czniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawo-

wej nr 1 w Plewiskach chętnie podejmują

inicjatywy mające na celu wsparcie osób

potrzebujących. Od początku roku szkolnego

zorganizowali wiele akcji charytatywnych. 

ZZbbiieerraallii::

�  plastikowe nakrętki – pieniądze z ich sprzedaży pozwalają

na rehabilitację Stefanii,

�  żywność w Światowym Dniu Walki z Głodem i przed

świętami Bożego Narodzenia w akcji „Dar Serca” –

produkty żywnościowe trafiły do Ośrodka Pomocy

Społecznej w Komornikach i Caritas przy parafii

pw. św. Faustyny w Plewiskach,

�  grosze w przedsięwzięciu charytatywnym „Góra Grosza”,

�  książki, zabawki, gry i pacynki dla małych pacjentów

oddziałów onkologicznych szpitala przy ul. Szpitalnej

w Poznaniu,

�  karmę, drapaki, koce i kołdry dla zwierząt ze schroniska

przy ul. Bukowskiej w Poznaniu,

�  słodycze dla dzieci ze wsi Kuty na Ukrainie.

PPoonnaaddttoo::

�  przygotowali kanapki dla bezdomnych, które trafiły do

jadłodajni przy ul. Łąkowej w Poznaniu,

�  sprzedawali rogale świętomarcińskie, a fundusze

z ich sprzedaży zasiliły konto fundacji wspierającej le-

czenie Michała,

�  wykonali kartki świąteczne dla polskich żołnierzy

w Afganistanie, dla podopiecznych fundacji „Razem

łatwiej” i Stowarzyszenia Susrsum Corda,

�  zorganizowali dwudniowy kiermasz bożonarodzenio-

wy, a pieniądze ze sprzedaży ozdób i upominków

świątecznych zostały przeznaczone na leczenie Mi-

chała i Matyldy,

�  wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu przygoto-

wali dary na kiermasz fundacji „Bread of Life”, który

odbył się podczas Poznańskiego Betlejem.

Uczniowie jak co roku grali w Wielkiej Orkiestrze

Świątecznej Pomocy. �
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kazją do realizacji celów wy-

chowawczych stały się setne

rocznice – odzyskania niepod-

ległości  i wybuchu Powstania Wielkopol-

skiego. Obydwa te wydarzenia pokazały,

że wspomniane wartości są dla pokoleń

Polaków dobrem najwyższym, dla spo-

łeczności chomęcickiej „podstawówki”

również. Młode serca zrobiły wiele, by

uczcić święto  ukochanej ojczyzny.

W czerwcu uczniowie pod opieką

wychowawców i rodziców poznawali

losy i miejsca istotne dla zasłużonych

Wielkopolan, rozwiązując zadania za-

warte w grze miejskiej „Czas patrio-

tów”, wtedy też zaplanowali również

wizytę w Muzeum Powstania Wielko-

polskiego w Lusowie. Jesienią dotarli

do miejsca zamieszkania generała Józe-

fa Dowbor-Muśnickiego, jednego

z przywódców powstania. Na jego gro-

bie złożyli wiązankę biało-czerwonych

kwiatów, zapalili znicz i minutą ciszy

uczcili bohatera. Lekcja muzealna,

wśród setek pamiątek, zdjęć i niezwy-

kłych informacji, okazała się wartościo-

wą lekcja historii i patriotyzmu.

Społeczność szkoły w Chomęci-

cach rozpoczęła we wrześniu 2018 ro-

ku naukę  w nowo wzniesionym gma-

chu. Podczas wakacji zadbano, by

w wystroju królowały narodowe bar-

wy, a z portretów spoglądali ojcowie

niepodległości: Ignacy Jan Paderewski,

Józef Piłsudski, Roman Dmowski oraz

Józef Dowbor-Muśnicki. Tak historia wkro-

czyła w mury  nowoczesnej budowli.

Kolejne miesiące roku szkolnego

przybliżały społeczność szkoły

do wielkich rocznic, zatem i działania

były na tę miarę, np. przygotowywanie

spektaklu „Polska to Wielka Rzecz”,

który zachwycił widzów połączeniem

gry aktorskiej z muzyką i tańcem,

a wszystko, by pokazać drogę roda-

ków do Niepodległej.

Dla Niepodległej uczniowie śpiewali

pieśni narodowe, odpowiadając na za-

proszenie  do udziału w ogólnopolskim

konkursie. Były to: Mazurek Dąbrow-

skiego, Rota oraz pieśń Boże coś Pol-

skę. Dziesiątki dziecięcych głosów wzy-

wały, deklarowały, błagały, a śpiew

niósł młode serca ku integracji, jedno-

ści, poczuciu wolności. Podobnie działo

się podczas wspólnego działania, gdy

wezwano: „Niepodległą do hymnu!”.

Społeczność szkoły odśpiewała więc

hymn i odtańczyła poloneza, najstosow-

niejszy na tę okoliczność taniec. Działo

się to w tym samym czasie, gdy śpiewa-

ła cała Polska.

W Chomęcicach powstał wspaniały

mural ku chwale bohaterom Powstania

Wielkopolskiego. Na tej uroczystości

nie zabrało uczniów ze SP im. Arkadego

Fiedlera i ich występów.

Jeszcze kilka ważnych i  integralnie

związanych z walką Polaków o niepodle-

głość zadań wykonali młodzi chomęci-

czanie, pisząc kartki z życzeniami

dla bohaterów powstania warszawskie-

go oraz gremialnie uczestnicząc w sean-

sie filmowym „Bitwa o Anglię”. Historia

prawdziwa. Bohaterstwo polskich lotni-

ków, broniących brytyjskiego nieba,

ukazał w swej książce „Dywizjon 303”

Patron Szkoły, Arkady Fiedler. Dzisiaj mło-

de serca  gotowe są czcić pamięć, kultywo-

wać tradycje, śpiewać pieśni i odczuwać

dumę z bycia Polakami. A pedagodzy,

wiedząc, że takie będą Rzeczypospolite,

jakie ich młodzieży chowanie, rozbudzają

w uczniach poczucie patriotyzmu i umiło-

wania Ojczyzny. �

Mira JóŸwiak
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M£ODE SERCA DLA NIEPODLEG£EJ

O tym, ¿e Polska, ¿e Wielkopolska jest najwa¿niejsza, wiedz¹ wszyscy uczniowie, poniewa¿
wiedz¹ to rodzice i  nauczyciele w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Chomêcicach.
Skoro to wiedz¹, to od lat wychowuj¹ m³ode pokolenia do wartoœci: Ojczyzna, Pamiêæ, Honor,
Wolnoœæ. Kszta³tuj¹ postawy patriotyzmu, by potomkowie Chopina, Paderewskiego, Taczaka,
Muœnickiego, Pi³sudskiego, Andersa, Wojty³y, Nowaka-Jeziorañskiego i wielu innych wspania³ych
ludzi, byli godni i dumni, ¿e s¹ Polakami.

KOLEJNE MIESI¥CE 
ROKU SZKOLNEGO 
PRZYBLI¯A£Y 
SPO£ECZNOŒÆ SZKO£Y
DO WIELKICH ROCZNIC, 
ZATEM I DZIA£ANIA 
BY£Y NA TÊ MIARÊ
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ołowa grupy realizowała ścież-

kę „Bohaterowie codzienności”.

Pozostała część zespołu skupiła

się na planowaniu działań dotyczących

„Codziennego patriotyzmu”. Chcieli-

śmy promować postawy patriotyczne,

odpowiedzieć sobie na pytanie czym

jest patriotyzm teraz i czym był daw-

niej. Staraliśmy się zaangażować spo-

łeczność szkolną i mieszkańców wsi

w nasze działania.

Na pierwszy spotkaniu wyjaśniliśmy

sobie, czym jest współczesny patriotyzm.

Dla jednych to poszanowanie symboli na-

rodowych, dla innych obchody świąt pań-

stwowych i czynne uczestnictwo w impre-

zach, głosowanie w wyborach, interesowa-

nie się problemami lokalnymi, pomoc

mieszkańcom gminy. Dla kilku osób patrio-

tyzm kojarzył się z uczciwością podczas

egzaminów (nie ściągamy!), z pracą na

rzecz środowiska lokalnego, promocją na-

szej wsi, czy po prostu poszanowaniem

drugiego człowieka.

100 POZDROWIEÑ 
NA 100-LECIE 
NIEPODLEG£OŒCI

Po długich naradach zdecydowali-

śmy włączyć się w akcję o zasięgu ogól-

nopolskim. Celem było nie tylko nawią-

zanie współpracy ze szkołami z różnych

zakątków kraju, ale i promocja Komornik

i naszej szkoły.

Działania rozpoczęliśmy od przygo-

towania pocztówek promujących gminę,

które rozesłaliśmy do szkół w ramach

akcji „100 pozdrowień na 100-lecie Nie-

podległości”. Wszystkie wykonaliśmy

samodzielnie podczas wielu spotkań

warsztatowych po zajęciach lekcyjnych,

zorganizowaliśmy zbiórkę znaczków

i w październiku rozesłaliśmy pozdro-

wienia do stu szkół w całej Polsce. Zor-

ganizowaliśmy też wystawę pocztówek,

które otrzymaliśmy w ramach akcji.

9 listopada przygotowaliśmy kolej-

ne działanie na terenie Komornik,

w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Urzę-

dzie Gminy. Śpiewaliśmy polskie pio-

senki patriotyczne, ankietowaliśmy

mieszkańców na temat patriotyzmu,

a wszystkim włączającym się w nasz

projekt wręczaliśmy biało-czerwone ba-

lony. Rozdawaliśmy pod marketami,

przed urzędem, biblioteką, przedszko-

lakom i uczniom. W towarzystwie na-

szej opiekunki odwiedziliśmy pana wój-

ta Jana Brodę, który był zachwycony

pomysłem na promocję wsi. 

AKCJE W RAMACH 
ŒCIE¯KI „CODZIENNY 
PATRIOTYZM”

W grudniu zorganizowaliśmy w Szkole

Podstawowej nr 2 zbiórkę darów dla schro-

niska dla zwierząt w Poznaniu. Zaintereso-

wanie akcją było bardzo duże: ucznio-

wie młodszych klas przynieśli zabawki,

karmy, drapaki dla kotów, koce i miski.

Przy małej pomocy naszych rodziców

przewieźliśmy dary do schroniska.

Zbiórkę koordynowały Marta Babicka

i Aleksandra Wagner. 

Zorganizowaliśmy śniadanie dla

klasy 5c. Vanessa Wawrzyszyn, Monika

Ciszak i Amelia Kaczmarek przygotowy-

wały naleśniki dla dzieci podczas godzi-

ny wychowawczej. Dzięki temu zrodził

się pomysł na pomaganie młodszym ko-

legom, okazywania im koleżeństwa

i wsparcia dobrym słowem. 

AKCJA W RAMACH 
ŒCIE¯KI „BOHATER 
CODZIENNOŒCI”

W styczniu zorganizowaliśmy wy-

stawę prac o naszych bohaterach co-

dzienności. Byli nimi zarówno rodzice

docenieni za złote serce, cierpliwość,

poświęcony czas i ogrom pracy włożo-

ny w nasze wychowanie, za wsparcie

w trudnych chwilach, za dobre słowo,

ale też za konstruktywną krytykę. Nasi

chłopcy odnaleźli bohaterów codzien-

ności także w szkole. Są nimi panie woź-

ne i pan konserwator. �

Grupa projektowa: Marta Babicka, 

Mateusz Chludziński, Monika Ciszak,

Julia Dudziak, Marcin Grabarz, 

Mikołaj Jańczak, Amelia Kaczmarek,

Mateusz Wieczorek, Maksymilian 

Prętki, Adam Marcinkowski, Łukasz

Moskalik, Dominika Szymczak, 

Alan Sadalski, Aleksandra Przybylska,

Paulina Nowakowska, Vanessa 

Wawrzyszyn, Paulina Wiąz, Aleksandra

Wagner, Aleksandra Zielonka.
Opiekun: 

Anna Golczak
Nauczyciel jêzyka angielskiego,

wychowawca klasy 8b 
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CZAS PATRIOTÓW
Grupa projektowa, której
opiekunem by³a nasza 
wychowawczyni pani 
Anna Golczak sk³ada³a siê
z dziewiêtnastu osób, czyli 
ca³ej klasy 8b. Postanowiliœmy
zrealizowaæ dwie œcie¿ki 
aproponowane przez 
Centrum Edukacji
Obywatelskiej w ramach 
zimowej edycji „M³odych 
w akcji”. 
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mpreza o takiej nazwie odbyła się

w Domu Kultury w Wirach w dniach

od  14 do 18 stycznia. W codziennych

spotkaniach uczestniczyło od 9 do 15 dzie-

ci – dziewczęta i chłopcy. Radości i uciechy

nie brakowało. 

Zwieńczeniem spotkań był prze-

prowadzony 18 stycznia WIELKI TUR-

NIEJ. Uczestniczyło w nim 15: sześć

dziewczynek i dziewięciu chłopców.

W naszych warunkach wydawało się

niemożliwe do zrealizowania, ale dzięki

pomocy i zaangażowaniu osób dobrej

woli wszystko się udało..

Turniej to i wygrane, i przegrane,

ale najwięcej było radości i uśmiechów.

To również nagrody. Piękne statuetki

dla najlepszych otrzymali:

1. Maksymilian  Świtała

2. Anastazja  Marciniak

3. Igor  Płocharski

4. Maciej  Bilingrek

5. Zuzanna  Karaszewska

6. Adrian  Tylewicz

Wszystkie dzieci otrzymały dyplo-

my i okolicznościowe medale. Piękne

pucharki trafiły do dwójki najmłod-

szych uczestników: Mai Kuraszewskiej

(2009 rocznik) i Michała Kutkowskiego

(2010 rocznik). �

Andrzej  Wietrzykowski
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FERIE Z TENISEM 
STO£OWYM

„Działajmy razem” – to hasło obcho-

dzonego w Polsce 5 lutego Dnia Bezpiecz-

nego Internetu. W ramach obchodów

uczniowie klas 1-3 pracowali metodą pro-

jektu. Celem był wzrost świadomości

uczniów, rodziców i nauczycieli na temat

negatywnych konsekwencji związanych

z Internetem. Uczyli się mądrego i bez-

piecznego korzystania z internetu, wyra-

biali nawyki korzystania z komputera,

uświadamiali sobie potrzebę ochrony

prywatności, dowiedzieli się, co to jest

cyberprzemoc i gdzie szukać pomocy.

Uczniowie spotkali się z policjan-

tem, który przypomniał o zasadach bez-

piecznego spędzania czasu wolnego

oraz bezpiecznego korzystania z inter-

netu.  Realizowali tematykę w ramach

projektu Akademii Bezpiecznego Pu-

chatka, a następnie przystąpili do roz-

wiązania Ogólnopolskiego Testu Bezpie-

czeństwa. Obejrzeli również prezentacje

filmów edukacyjnych o cyberprzemocy.

Przygotowali plakaty na konkurs pla-

styczny „Bezpiecznie korzystam z in-

ternetu”, który był podsumowaniem

wiedzy i okazją do prezentacji pla-

stycznych  uzdolnień uczniów. W szko-

le wyeksponowano gazetki tematyczne

i prace plastyczne uczniów.  

Podczas szkolnego apelu dyrektor

Bożena Czaińska podsumowała projekt

oraz wręczyła dyplomy laureatom kon-

kursu plastycznego. �

Organizatorki konkursu plastycznego:

Dorota B³aszczyk, Hanna WoŸniak, 

Katarzyna Proch

Bezpieczny internet



22 NOWINY
KOMORNICKIE

Kiedy powsta³y Komorniki?
– W okolicach Szreniawy odkryto

prehistoryczne obiekty świadczące, że

ludzie mieszkali tu już tysiące lat temu,

polowali na mamuty i inne zwierzęta.

Przyroda się zmieniała, rozwijały cywiliza-

cje. Pierwsze konkretne, historyczne wia-

domości o Komornikach mamy z okresu

przyjęcia chrztu przez Mieszka I.

Czyli sprzed ponad tysi¹ca lat.
– Znajdowała się tu osada komorni-

ków książęcych. Tędy biegł trakt do Wro-

cławia. Przedstawiciele księcia pobierali

opłaty, pełnili funkcje urzędnicze.

S¹siedztwo Poznania zawsze od-
dzia³ywa³o na te tereny.

– Oczywiście. Książęcy urzędnicy

mieli tu domy, majątki. Powstałą tu parafię

pierwsi Piastowie, razem z rozległymi do-

brami, przekazali kapitule poznańskiej.

Okolice te nale¿a³y wiêc do Koœcio³a.
– Tak. Własności prywatnej nie by-

ło. Książęcy majątek został ofiarowany

kanonikom poznańskiej katedry. Z cze-

goś musieli przecież żyć. Rozległymi

ziemiami komornickimi władał pleban,

który mógł być osobą świecką pełniącą

urząd kościelny. Z reguły mieszkał przy

katedrze. Na miejscu reprezentowali go

wikariusze.

A¿ przyszed³ czas rozbiorów
i wszystko siê zmieni³o.

– Prusacy dokonali sekularyzacji,

Kościół katolicki stracił znaczenie i ma-

jątek. Z tutejszych ziem pozostała mu

malutka część, z której pleban miał

utrzymywać kościół.

Co siê sta³o z reszt¹ komornickiego
maj¹tku?

– Rząd pruski rozdał go swoim lu-

dziom, głównie urzędnikom. Nie tylko

Niemcom. Także lojalnym Polakom.

Mogli oni pełnić ważniejsze funkcje

w wojsku, czy w administracji tylko po

przejściu na protestantyzm, który był

religią państwową. Podobnie było pod

zaborem rosyjskim, gdzie liczyło się

prawosławie. Tylko Austriakom wyzna-

nie obywateli nie sprawiało różnicy.

Tak by³o a¿ do Powstania Wielko-
polskiego.

– Zanim wybuchło, w Poznaniu,

w sali późniejszego kina „Apollo” odbył

się sejm dzielnicowy. Przyjechali Pola-

cy z całego pruskiego zaboru, także

z Chomęcic, z Konarzewa. Powstało coś

w rodzaju pierwszego rządu. Prusacy

wciąż panowali, a Polacy już się sposo-

bili do odzyskania państwowości. Cie-

kawa rzecz: kiedy Powstanie wybuchło,

na tym terenie nie było oficerów wyż-

szego stopnia, w wojsku Polacy mogli

przecież dojść najwyżej do stopnia pod-

porucznika. W oddziałach powstańczych

rolę dowódców, choć nie noszących mun-

durów, nie używających broni, pełniki

księża proboszczowie. Ich rolę można po-

równać do oficerów politycznych.

Wczeœniej kultywowali patriotyzm
wœród mieszkañców, g³ównie m³o-
dzie¿y. To by³y takie osoby, jak
ksi¹dz Karol Seichter z Wir.

– W Komornikach był ksiądz Stani-

sław Gładysz. We Wrześni ksiądz Jan

Laskowski. Ochotników, chcących wal-

czyć w Powstaniu, zaprowadzono do

Konarzewa, gdzie odprawiono uroczy-

stą mszę św. Na dworcu w Dopiewie od-

była się selekcja. Kto nie miał wystar-

czającego wieku, postarzał się. Kto do-

zwolony wiek przekroczył, podawał niż-

szy, bo wszyscy chcieli walczyć. Nielet-

ni chłopcy mogli zostać doboszami.

Często ginęli.

Kto dowodzi³ oddzia³em stworzo-
nym na tych terenach?

– Podporucznik Andrzej Kopa. Ten,

który potem zdobył lotnisko na Ławicy.

Brakowało mundurów polskich, zrywa-

no więc dystynkcje z pruskich, przypina-

no biało-czerwone kokardy. Mężczyźni

walczyli, kobiety przygotowywały posiłki,

zajmowały się rannymi.

Praca w³o¿ona w kszta³towanie
œwiadomoœci narodowej przyda³a
siê, gdy zapanowa³a wolnoœæ.

– W tamtym okresie Wielkopolska

była, można powiedzieć, osobnym pań-

stwem. Miała swoich przedstawicieli do

sejmu dzielnicowego, stutysięczną ar-

mię. Dlatego w 1920 roku, gdy wybu-

chła wojna z bolszewikami, zaprawieni

w bojach Wielkopolanie ruszyli na

wschód. Ich wkład w zwycięstwo był

niekwestionowany.

Dla Wielkopolan liczy³ siê wiêc nie
w³asny region, ale ca³a Polska.

– Mieli w sercu małą ojczyznę,

w której się urodzili, ale równie mocno

kochali tę wielką.

Jak zmieni³y siê Komorniki po odzy-
skaniu niepodleg³oœci?

– Znów trzeba wspomnieć o roli pro-

boszczów. Ksiądz Stanisław Gładysz wy-

kupił dobra z rąk niemieckich i podzielił

między tutejszych rolników, władających

niewielkimi kawałkami ziemi. Oczywiście

nie za darmo, majątek ten trzeba było

spłacać. Proboszcz potrafił eksmitować ta-

kiego, co wolał pieniądze przepić. �

Rozmawia³ Józef Djaczenko
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OJCZYZNA DU¯A I MA£A
Rozmowa z Bogdanem Czerwiñskim, znawc¹ dziejów Wielkopolski

HISTORIA
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ani Mieczysława urodziła się 95

lat temu w Dopiewcu. Czuła się

związana ze swą miejscowością.

– Nie miałam zamiaru się przeprowa-

dzać. Dobrze mi tam było, z rodziną.

Mieszkaliśmy w osadzie, wokół były la-

sy – opowiada. Kiedy wybuchła wojna,

Niemcy do tych lasów zwozili polską

ludność. Słychać było strzały, więc

mieszkańcy wiedzieli, jaki los spotyka

nieszczęśników.

Niebawem pani Mieczysława na

własne oczy przekonała się, do czego

zdolni są Niemcy, a wojenne wspomnie-

nia nigdy nie przestaną jej prześlado-

wać. Nie miała jeszcze czternastu lat,

gdy w środku nocy gestapowcy wywle-

kli ją i jej najbliższych z domu. Prze-

wieźli ciężarówką do Komornik, pod go-

spodę Kurasia. Tam trzeba było czekać,

aż podjedzie większy samochód cięża-

rowy. Załadowali do niego ludzi i ruszy-

li w długą podróż na zachód. Na roboty.

W transporcie były dzieci. Nikt nie

myślał ich karmić, niektóre płakały

z głodu, co Niemców denerwowało. –

Jeden z nich zamachnął się na dziecko

młodsze ode mnie. Osłoniłam je ramio-

nami, a Niemiec zdzielił mnie kolbą ka-

rabinu. Wtedy nawet nie czułam dużego

bólu, ale teraz mi się to odzywa, do dziś

badania wykazują ślady po uderzeniu –

mówi pani Mieczysława. Może być za-

dowolona, bo przeżyła tę wędrówkę. In-

nym, z powodu bestialstwa Niemców,

nie było to dane. 

– Dotarliśmy wreszcie do jakiegoś

miasta, gdzie czekaliśmy na rozwój wy-

darzeń. Niemcy przychodzili, oglądali

nas, wybierali. Czułam się jak narzę-

dzie, które komuś może się przydać –

opowiada. Nie pamięta już nazwy wsi,

w której spędziła kilka wojennych lat ja-

ko niewolnica wielodzietnej niemieckiej

rodziny. Miała zajmować się dziećmi,

ale pracowała też w gospodarstwie, i to

bardzo ciężko.

Głową rodziny był esesman. O dzi-

wo, nie on obchodził się z młodą Polką

najgorzej, lecz jego żona. Nie szczędziła

obelg, potrafiła uderzyć. Jej mąż, hitle-

rowski funkcjonariusz, pracował w do-

mu. Ze słuchawkami na uszach obsługi-

wał techniczne urządzenia ulokowane

w szafie. Możemy się domyślać, że była

to radiostacja.

Po wojnie pani Mieczysława wróciła

do domu, pokonując całą drogę pieszo.

Pracowała w rodzinnym gospodarstwie,

a także w zupełnie innym zawodzie. –

Nikt nie chce wierzyć, że jako dziew-

czyna obsługiwałam szlifierkę – śmie-

je się. Niebawem zamieszkała w Ko-

mornikach. Została żoną tutejszego

gospodarza. 

– Mieszkańcy Komornik nie byli lu-

biani. Uchodzili za zarozumiałych, za-

dzierających nosa. Byli bogaci, jak na

tamte czasy, mieli po kilkaset mórg,

więc rozpierała ich duma. Nigdy bym

nie pomyślała, że zostanę żoną jednego

z nich – uśmiecha się pani Przybylska.

W tamtych Komornikach ludzie czuli

się wspólnotą. Nikt nie był anonimowy,

skazany tylko na siebie. Zawsze można

było liczyć na pomoc sąsiadów. Najbliż-

szą większą miejscowością było Dopie-

wo. Woziło się tam płody rolne, czyli

zboże, buraki cukrowe, len. Kupowało

wszystko, co w gospodarstwie potrzeb-

ne. Kto wybierał się do Dopiewa, zała-

twiał sprawy własne i sąsiadów.

Na całe Komorniki składało się kil-

ka dzisiejszych ulic wokół kościoła, kil-

ka po drugiej stronie szosy. Oprócz

szkoły i gospody były tu tylko rolne go-

spodarstwa. Do dziś przetrwało jedno,

sąsiada pani Mieczysławy. Mieszka ona

wciąż w tym samym domu. Kiedyś była

żoną gospodarza. Dziś znajduje się pod

troskliwą opieką wnuków.

W latach sześćdziesiątych Komorni-

ki zaczęły się zmieniać. Największe go-

spodarstwa rozparcelowano. Zabudowy

przybywało, bo mężczyźni, zatrudniani

do prac rolnych, za zaoszczędzone pie-

niądze stawiali sobie skromne domy, by

mieszkać na własnym. Coraz chętniej po-

dejmowali pracę w Poznaniu, głównie

w „Cegielskim”. Jeszcze większe przemia-

ny nastąpiły w latach dziewięćdziesią-

tych, rozpoczęte wówczas przyspieszenie

trwa. Stary świat przetrwał tylko we

wspomnieniach takich osób, jak pani

Mieczysława Przybylska. �

Józef Djaczenko

Mieczys³awa Przybylska wspomina 

GDY KOMORNIKI 
UTRZYMYWA£Y
SIÊ Z ROLI

Niewielu mieszkañców Komornik pamiêta czasy, gdy by³y
one niewielk¹, typowo rolnicz¹ miejscowoœci¹. Wœród nich 
jest pani Mieczys³awa Przybylska. Gmina przeobra¿a³a siê
na jej oczach.

W LATACH 60.
KOMORNIKI ZACZÊ£Y
SIÊ ZMIENIAÆ. 
NAJWIÊKSZE
GOSPODARSTWA 
ROZPARCELOWANO.

TWÓJ S¥SIAD
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ył 2016 rok, kiedy grupa lokal-

nych wielbicieli rowerów gór-

skich ze Szreniawy postanowiła

zintegrować rowerzystów pokonują-

cych dukty leśne pobliskiego Wielko-

polskiego Parku Narodowego. Okazało

się to strzałem w dziesiątkę. Kolejni

chętni dołączali do teamu, grupa syste-

matycznie powiększała się. Sprzyja te-

mu bogata oferta ścieżek rowerowych

w Komornikach oraz ich bliskość. 

Jednak od samego początku ambicją

grupy było stworzenie amatorskiego te-

amu rowerowego, który będzie godnie

reprezentował gminę Komorniki na za-

wodach rowerowych w całej Polsce;

aby zarówno zawodnik, jak i mieszka-

niec gminy z dumą mówił o klubie i gło-

śno dopingował znajomym twarzom na

trasie zawodów. I tak dzięki zaufaniu

i wsparciu Urzędu Gminy Komorniki

oraz sponsorom: Aquila, Albeco, Activus,

Myiso oraz Kompanii Piwowarskiej udało

się już w trzecim roku stworzyć zgrany

26-osobowy zespół kolarzy, regularnie

startujących w zawodach MTB.

Choć trzon nazwy klubu (MTB, Mo-

untain Terrain Bike) może wskazywać na

jeden rodzaj uprawianej dyscypliny ro-

werowej, to członkowie teamu zaznacza-

ją aktywność na różnych imprezach

sportowych. Poprzedni sezon zaliczyli

do udanych. Z powodzeniem wystarto-

wali w 42 maratonach MTB oraz 5 wyści-

gach szosowych. Uczestniczyli w Bike

Challenge w Poznaniu oraz zadebiutowa-

li w słynnych etapowych wyścigach gór-

skich: Beskidy MTB Trophy oraz Epicka

Czwórka. Barwna, ponad 46-osobowa

grupa zawodników z rodzinami pojawiła

się na trasie Rowerowego Biegu Piastów

na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Po-

rębie. Komorniki MTB Team to również

dyscypliny sportowe powiązane z biega-

niem. Wystartowali w 12 imprezach bie-

gowych oraz 2 duathlonach. 

Plany startowe Komorniki MTB Te-

am na rozpoczynający się sezon rowe-

rowy są bogate. Przygotowania rozpo-

częto wczesną zimą. Nasi zawodnicy,

oprócz otwartych dla innych mieszkań-

ców gminy spotkań rowerowych na te-

renie WPN-u, korzystają także z pomo-

cy profesjonalistów ze Studia High Fit

w Komornikach. Tam, pod czujnym

okiem instruktorów, na specjalnie przy-

gotowanych treningach, pracują nad

wytrzymałością ogólną i siłową.  

Kalendarz startów został na ten rok

zaplanowany. Team pojawi się na większo-

ści organizowanych imprez w Polsce. Nasi

zawodnicy regularnie będą startować

w wyścigach z cyklu Solid MTB, Gogol

MTB, Kaczmarek Electric MTB, Leszczyń-

skiej Ligi Rowerowej i Zachodniej Ligi

MTB, Pucharu Strefy MTB Sudety oraz Bi-

ke Maraton. Czarno-zielone koszulki za-

wodników Komorniki MTB Team pojawią

się też na najważniejszych wyścigach eta-

powych w Polsce: Gwiazda Południa,

Gwiazda Północy, Beskidy MTB Trophy

oraz Ochotnica 4 Towers. Ważnym

punktem sezonu będzie start w najtrud-

niejszym maratonie MTB w Polsce –

Trek Extreme MTB Challenge

w Głuszycy, a wisienką na torcie

wyjazd do Szklarskiej Poręby na kolej-

ny Rowerowy Bieg Piastów.

Komorniki MTB Team to jednak nie

tylko wyścigi i sportowa rywalizacja. To

także szeroko pojęta rekreacja. Turystyka

rowerowa, wspólne rowerowe wyjazdy

weekendowe oraz eskapady wakacyjne

to nie wszystko. W tym roku nasi człon-

kowie znów chcą pokonać trasę rowero-

wą wzdłuż polskich granic. Będzie to

ostatni, brakujący odcinek, który za-

mknie rozpoczętą kilka lat temu próbę

pokonania symbolicznego pierścienia

wzdłuż polskich granic. �

Komorniki MTB Team zaprasza 
do wspólnej jazdy wszystkich 
zainteresowanych. Jeœli kochasz ten
rodzaj aktywnego wypoczynku 
i pragniesz reprezentowaæ gminê
Komorniki w sportowych zawodach 
rowerowych – nie zwlekaj i przy³¹cz siê
do naszego gminnego teamu. 
Czekamy na Ciebie !

Kontakt: 
www.facebook.com/Komorniki.MTB

Z MI£OŒCI DO ROWERÓW
Komorniki MTB Team to amatorska dru¿yna kolarstwa górskiego i nie tylko. Zgrany 
zespó³, którego trzon stanowi¹ mieszkañcy gminy Komorniki. To turystyczna i sportowa
wizytówka Komornik, która z powodzeniem startuje w rowerowych zawodach nie tylko
w Wielkopolsce, ale i w ca³ej Polsce! 
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TT
egoroczny cykl turniejów halo-

wych dla czterech roczników

młodych piłkarzy zakończył

czwarty etap rywalizacji. W dwie nie-

dziele – 3 i 10 lutego w hali Gminnego

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komorni-

kach, w sportowej walce uczestniczyły

drużyny rocznika 2010 i młodszych. 

Po pierwszym turnieju liderem by-

ła drużyna AF Orły Komorniki A, która

zgromadziła 13 punktów. Wiceliderem

był zespół Grom Plewiska A z 11 punk-

tami, a trzecie miejsce zajmowała ekipa

AP Calcio Wągrowiec (10 pkt.). Ale pod-

czas drugiego turnieju świetnie zaprezen-

towała się drużyna z Wągrowca, która

wygrała sześć spotkań i w obu imprezach

zgromadziła 28 punktów, zdecydowanie

zwyciężając w tej edycji.

Orły Komorniki A straciły pozycję

lidera po pierwszym turnieju i uplaso-

wały się na drugim miejscu z dorob-

kiem 23 punktów. Skutecznie finiszowa-

ła także ekipa Startu Płoty, która w dru-

gim turnieju wygrała pięć pojedynków

i zajęła trzecią pozycję (22 pkt.). Kolejne

miejsce zajęły drużyny: 4. Grom Plewiska

A, 5. UKS Orzeł Granowo, 6. AF Orły

Komorniki B, 7. Grom Plewiska B.

Jak zwykle wszyscy uczestnicy tur-

niejów otrzymali złote medale i upomin-

ki, a zespoły puchar. Wybrano również

najlepszych graczy w poszczególnych

zespołach. Wśród wyróżnionych zna-

leźli się: Jan Kołodziejczak (Grom Ple-

wiska A), Paweł Paryzek (Grom Plewi-

ska B), Antoni Gabler (AF Orły Komor-

niki A), Kacper Czerniejewicz (AF Orły

Komorniki B), Borys Olech (AP Calcio

Wągrowiec), Alan Tomaszewski (UKS

Orzeł Granowo) oraz Maciej Koleżak

(Start Płoty). �

GOK Komorniki

N r  2  ( 4 0 1 )  l u t y  2 0 1 9

SPORT

Czwarta edycja Halowej Ligi Dzieci zakoñczona 
GOSiR Komorniki Cup – Halowa Liga Dzieci - dobieg³a koñca. Przez cztery sezony rywalizowa³o
ponad 1200 dzieciaków. 

WW
sobotę, 2 lutego w Krotoszy-

nie odbyły się Mistrzostwa

Wielkopolski w zapasach

w stylu wolnym młodzików, młodzi-

czek, kadetek i kadetów. Bardzo dobrze

spisali się na nich zawodnicy UKS Za-

pasy Plewiska, zdobywając 3 złote,

5 srebrnych, 5 brązowych.

Medal złoty zdobyły: Marta Sós,

Martyna Czosnowska, Oliwia Paczkowska.

Medale srebrne zdobyli: 

Zuzanna Misiorna, Jagoda Jodłowska,

Jędrzej Jodłowski, Aleksander Urban,

Marcin Czosnowski. 

Brązowe medale zdobyli: 

Jana Antonenko, IgaWierzbicka, 

Nina Ratajczak, Natan Kulczyński, 

Mariusz Nartea.

Drużynowo UKS Zapasy Plewiska zajął

trzecie miejsce. �

Trzecie miejsce zapaœników z Plewisk
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WIELKANOCNE WARSZTATY
KULINARNE DLA DZIECI

5 kwietnia, Gminny Oœrodek Kultury w Komornikach 

w Sali Piwnica, cena: 20 z³/dziecko

ZAPISY – GOK KOMORNIKI

Tel. 61 8107 449

godz. 17.00-18.30 (5-12 LAT)

Zaprasza Beata Bukowiecka, dietetyk i edukator ¿ywienia,

wspó³autorka ksi¹¿ki o ¿ywieniu dzieci

STARE KINO 
W „REMIZIE”

12 marca, godz. 19.00, DK „Remiza”,
Plewiska, ul. Grunwaldzka 565, 
wstêp wolny

Zapraszamy do Starego Kina w „Remizie”

na film, który odkry³ talent

legendarnego muzyka Elvisa

Presleya! Mi³oœæ, 

rywalizacja i pieni¹dze w obrazie 

pt. „Kochaj mnie czule”. To dziêki 

Elvisowi opowiedziana historia sta³a siê

przebojem w dziejach kina! �

SAM SOBIE 
ZRÓB KANAPKÊ

9 marca, o godz. 17.00,  
DK „Remiza” w Plewiskach

Dzieñ Kobiet z kabaretem
muzycznym Klub Szyderców Bis 
w Domu Kultury „Remiza” 
w Plewiskach, w programie 
„Sam sobie zrób kanapkê”. 
Bilety w cenie 15 z³ dostêpne s¹ 
w GOK Komorniki oraz filiach. �

Informacje: 61 8107 449 
oraz 535 997 076

WÊDROWNY FESTIWAL ARTYSTÓW

NIETUZINKOWYCH

DZIEÑ ŒW. PATRYKA 
W £ÊCZYCY

£ÊCZYCA, DK „Nad Wirynk¹”, niedziela 
17 marca, godz. 17:00, bezp³atne zaproszenia

Duet ROADHOUSE, czyli Adam Czech i Mateusz

Rych³y istnieje od 2014 r. Zespó³ eksploruje

przestrzenie takich gatunków, jak country, blues,

bluegrass, czy gospel. Specjalnie z okazji dnia

œw. Patryka, patrona Irlandii, poznañski duet

zaprezentuje siê w wyj¹tkowym programie

ROADHOUSE goes IRISH, podczas którego us³yszeæ

bêdzie mo¿na tradycyjne utwory muzyki irlandzkiej

m.in. takie jak „Whisky in the Jar” czy „Sweet Molly

Malone”. �

EDWARD
HULEWICZ 
W £ÊCZYCY
3 marca 2019

(niedziela), 
godz. 17:00

Kto mo¿e z³o¿yæ 

Paniom „Serdeczne

¯yczenia” 

i zaproponowaæ toast 

za ich zdrowie? 

Tylko EDWARD 

HULEWICZ! �
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Wspólne prze¿ycie 50 lat to powód do
œwiêtowania, przyjmowania gratulacji.
Ma³¿eñstwa z tak d³ugim po¿yciem zosta³y
zaproszone do Urzêdu Gminy. Wójt Jan
Broda wrêczy³ im medale nadane przez
prezydenta RP i dyplomy, z³o¿y³ ¿yczenia.
Przy s³odkim poczêstunku by³a okazja
do rozmowy na temat przesz³oœci, snucia
planów na przysz³oœæ.

Jubileusz obchodzi szeœæ komornickich par:
Ewa i W³odzimierz Drzewieccy, 
Urszula i Antoni Jaskó³ka, 
Teresa i Ryszard Kowalczykowie, 
Maria i Mieczys³aw Miko³ajczykowie, 
Emilia i Marian Adamscy, 
Stefania i Józef Szymañscy.

W uroczystoœci uczestniczy³y cztery z nich. 

Z£OTE 
GODY


