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Przed nami wa¿ne rocznice. W sierpniu minie sto lat od Bitwy Warszawskiej,
czyli zatrzymania pochodu bolszewików na Zachód. Stolica Polski mia³a byæ 
dla nich tylko przystankiem. Czerwiec to 30-lecie odzyskania samorz¹du. 
Oba wydarzenia maj¹ wspólny mianownik: wolnoœæ. Od jakiegoœ czasu 
traktujemy j¹ jako coœ danego na zawsze, a to b³¹d. Nie zawsze pamiêtamy, 
jak trudno by³o j¹ zdobyæ. Mieszkañcy miast, wsi i miasteczek mogli niegdyœ 
tylko pomarzyæ o wziêciu spraw we w³asne rêce, o przeobra¿aniu najmniejszej 
z ojczyzn w przestrzeñ przyjazn¹ i wygodn¹.

Dziœ samorz¹d bywa nazywany, nieco górnolotnie, ostatnim bastionem wolnoœci.
Ludzie rz¹dz¹cy krajem maj¹ naturaln¹ sk³onnoœæ do podporz¹dkowywania 
sobie wszystkiego, co popadnie, mimo i¿ oficjalnie od¿egnuj¹ siê od centralizacji.
Ostatnio obserwujemy nasilenie takich tendencji. Rocznica polskiej 
samorz¹dnoœci powinna nam uœwiadomiæ, ile byœmy stracili, gdybyœmy przestali
byæ gospodarzami na w³asnym terenie, gdyby gmina sta³a siê polem partyjnej
rywalizacji.

Kiedy zagro¿one s¹ wspólne interesy, ludzie jednocz¹ siê. Tak jest w samorz¹dach,
tak jest wszêdzie, gdzie trzeba poprzeæ wa¿n¹ inicjatywê, stan¹æ w czyjejœ obronie.
Organizujemy zbieranie pieniêdzy na ratowanie dzieci, których leczenie jest 
dla pañstwowych instytucji zbyt kosztowne. Gdy polskiej s³u¿bie zdrowia brakuje
wszystkiego, szczególnie pieniêdzy i sensownych reform, Wielka Orkiestra
Œwi¹tecznej Pomocy ratuje sytuacjê. D³uga jest lista ocalonych dziêki sprzêtowi
kupionemu przez ni¹, czyli przez nas. W tym roku mieszkañcy Komornik znów 
nie zawiedli, zebrali rekordow¹ kwotê, prawdopodobnie uratowali niejedno ¿ycie. �

Józef Djaczenko
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Min¹³ pierwszy rok kadencji innej ni¿
poprzednie, bo piêcioletniej. Czy ta
zmiana by³a odczuwalna w dzia³alnoœci
Rady Gminy?

– Nie zauważa się tego, działamy po

staremu. Nowość polega tylko na tym,

że po pierwszym roku nie mówi się

„jeszcze trzy lata”, lecz „jeszcze cztery

lata”. Tematyka, jaką się zajmujemy, po-

została przecież ta sama.

Du¿a grupa radnych to samorz¹dowi
debiutanci.

– Tak. Od początku są bardzo zaan-

gażowani, pełni energii, chcieliby od ra-

zu załatwić jak najwięcej ważnych

spraw, z którymi szli do wyborów. Prze-

konali się, że niektóre wymagają czasu,

zwłaszcza te, które są w toku i trzeba je

kontynuować. Samorząd ma ograniczo-

ne możliwości, zwłaszcza finansowe.

Trzeba uwzględniać wiele racji, nie jest

łatwo je godzić.

Widoczne to by³o podczas uchwalania
bud¿etu na ten rok.

– Procedura jest taka, że służby pa-

na wójta składają zapotrzebowanie na

środki finansowe. Pani skarbnik bez-

względnie to weryfikuje, wiedząc, czym

gmina dysponuje i że są tematy wyma-

gające kontynuacji. Niewiele pieniędzy

zostaje na całkiem nowe zadania, a fi-

nansowe możliwości samorządu mocno

ogranicza budowa szkoły w Wirach, bar-

dzo zresztą potrzebnej. Inwestycja ta po-

chłonie w tym roku 16 milionów zł. Nowi

radni chcą mieć większy udział w kon-

struowaniu budżetu. Jest to trudne w sy-

tuacji, gdy praca nad tym dokumentem

polega głównie na obcinaniu wydatków

o których wiemy, że są potrzebne.

W tej sytuacji chyba nie ma nikogo usa-
tysfakcjonowanego kszta³tem bud¿etu.

– Wszyscy chcielibyśmy zrobić dużo

więcej, choćby zbudować ulice, których

dopominają się mieszkańcy. Tymczasem

program drogowy znów trzeba opóźnić.

Wspomnia³ Pan o nowych radnych.
Weszli oni do samorz¹du z listy ugru-
powania konkuruj¹cego z pañskim.

Jednak podczas sesji nie widaæ tu tego,
co w innych samorz¹dach – wyraŸnych
podzia³ów, walki politycznej, obstrukcji
i innych nieciekawych zachowañ. Widaæ
za to dzia³anie na rzecz mieszkañców,
szanowanie wspólnych wartoœci.

– Trafne spostrzeżenie. To oczywi-

ste, że każdy walczy o swój program,

ma jakieś plany i pomysły, ale i ja, i pan

wójt widzimy, że dyskusja jest meryto-

ryczna, że się szanujemy. Być może nie

każdy radny został poinformowany

o możliwościach gminy. Jednak dla nas

jest niezrozumiałe, że klub radnych

„Głos Mieszkańców” zagłosował prze-

ciwko budżetowi. Przez rok zaobserwo-

wali, że wykorzystujemy wszystkie

możliwości, poprawki bywają uwzględ-

niane, przesunięć budżetowych było

sporo, podobnie zdarzy się w tym roku.

Jaki to bêdzie rok?
– Patrząc na budżet, na doświad-

czenie pana wójta, urzędników i rad-

nych, powinniśmy sobie z realizacją

wszystkich zadań poradzić. Liczymy na

nadwyżkę budżetową, którą będzie

można zagospodarować. Wszystkie

służby, także te wypłacające 500+ działają

sprawnie, należy im się podziękowanie.

Jeżeli tylko pozyskamy dodatkowe pienią-

dze na finansowanie inwestycji, będzie

bardzo dobrze. Bez zewnętrznych dotacji

z pewnością nie poradzilibyśmy sobie

choćby z budową boiska w Szreniawie,

trzeba byłoby to odłożyć.

Gorzej mo¿e byæ w przysz³ym roku.
– Rzeczywiście, to dziś wielka nie-

wiadoma. Będziemy w niej żyli do

września lub października, kiedy po-

znamy pierwsze wskaźniki finansowe

Ministerstwa Finansów. Boimy się, by in-

westycje drogowe znów nie zostały

wstrzymane. Z pewnością będziemy kon-

tynuować zadania rozpoczęte. Przyszły

rok może być trudniejszy niż 2020.

Ten jest szczególny, bo jubileuszowy.
30 lat temu odrodzi³ siê polski samorz¹d.

– Tak się składa, że jestem jedynym

radnym działającym w naszym samo-

rządzie od samego początku. Wydaje

się, że przeleciało to błyskawicznie, ale

wydarzyło się wiele.

Gdyby 30 lat temu ktoœ Panu powie-
dzia³, jakie bêd¹ efekty rozwoju gminy
Komorniki, uwierzy³by Pan?

– Nie spodziewałbym się, że pój-

dzie to tak dobrze, że podążymy we

właściwym kierunku. Wtedy jeszcze

nie można było myśleć nawet o przeję-

ciu przez samorządy wszystkich zadań

dotyczących gminy, a tak się stało.

W 1990 roku cała gmina miała ok. 9 tys.

mieszkańców. Dziś liczba ta jest ponad

trzykrotnie wyższa. Kto by się spodzie-

wał takiego rozmachu? Infrastruktura –

trasy, drogi, szkoły – jest nieporównywalna.

Takiej wizji z pewnością nikt nie miał. Duże

przemiany widać także w moich Wirach,

gdzie ludzie na mnie głosują, za co chcę

im podziękować.

Nie boi siê Pan zagro¿eñ, o których tyle
siê mówi – o d¹¿eniu do centralizacji
pañstwa, ograniczaniu samorz¹dnoœci?

– Jeżeli nawet słyszymy o takich

pomysłach, to z pewnością do tego nie

dojdzie. Samorząd jest skarbem stworzo-

nym i ofiarowanym ludziom 30 lat temu.

Żadna władza,  ani obecna, ani przyszła,

nam tego nie odbierze. �

Rozmawia³
Józef Djaczenko
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MARIAN ADAMSKI, PRZEWODNICZ¥CY RADY GMINY:

NIKT NAM TEGO SKARBU NIE ODBIERZE
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J
ak podkreślił Marian Adamski,

przewodniczący Rady Gminy,

nie ma osoby usatysfakcjonowa-

nej kształtem budżetu. Wszyscy by

chcieli wydać dużo więcej pieniędzy,

ale na to gminy nie stać. Jest nadzieja,

że w trakcie roku uda się pozyskać do-

datkowe kwoty.

Nie wszyscy radni zaakceptowali

dokument. Dwie osoby wstrzymały się

od głosu, pięć było przeciw. – Tego bu-

dżetu nie mogę nazwać swoim. Nie mo-

głem go kształtować, nikt nie pytał mnie

o wnioski. Na posiedzeniu komisji

otrzymaliśmy gotowy dokument – mó-

wił radny Robert Schmidt. Dodał, że je-

go zdaniem budżet jest pasywny, mało

kreatywny, smutny, wygodny dla władz

gminy. Inni radni z ugrupowania „Głos

Mieszkańców” dodali, że nie mieli możli-

wości aktywnego uczestnictwa w pracach

nad dokumentem.

Wójt Jan Broda zdziwił się tymi za-

rzutami. Podkreślił, że trudno o kre-

atywność, gdy możliwości finansowe

gminy są niewielkie, a potrzeby

ogromne. Opracowywanie budżetu

polegało przede wszystkim na skreśla-

niu tego, na co gminę nie stać. Samo-

rząd ma związane ręce, bezpieczne są

tylko zadania będące w trakcie realiza-

cji. Jak tu więc mówić o „kreatywności”?

Przekonywał, że dokument trafił do

wszystkich radnych, gdy tylko opinię

wyraziła o nim Regionalna Izba Obra-

chunkowa. Każdy mógł składać wnio-

ski.

Wywiązała się dyskusja podczas

której była mowa o przyszłorocznej pro-

cedurze pracy nad dokumentem. Wójt

zapowiedział zorganizowanie debaty na

wczesnym, jesiennym etapie. – Każdy

się wypowie, ale potem… trzeba będzie

ciąć – stwierdził ze smutkiem. Spodzie-

wa się w tym roku tak negatywnych dla

gminnych finansów zjawisk, jak reforma

podatkowa, wzrost płacy minimalnej.

Radni opozycyjni zapewniali, że

nie kwestionują zasadności prowadze-

nia najważniejszych inwestycji, takich

jak budowa szkoły w Wirach i tunelu

w Plewiskach. Mniejsze zadania to kwe-

stia dyskusji. – Będziemy się spierać,

dyskutować nad kształtem budżetu, ale

z pewnością zawsze będziemy się sza-

nować – podkreślił Marek Kubiak, co

przewodniczący Marian Adamski przyjął

z uznaniem.

Na inwestycje w 2020 roku gmina

zamierza wydać 43 miliony zł. Największą,

oprócz szkoły w Wirach (na wizualizacji)

i węzła komunikacji w Plewiskach, jest

Centrum Tradycji i Kultury w Komorni-

kach. Zwiększą się wydatki na oświatę

i wychowanie, przekraczając 80 milio-

nów zł, z czego 47 milionów to wynagro-

dzenia dla nauczycieli i pracowników

samorządowych.

Ponad milion zł gmina przeznaczy

na II etap przebudowy drogi powiato-

wej Głuchowo-Chomęcice, tzw. obwod-

nicę Głuchowa. Kontynuowany będzie

program budowy dróg. Planuje się zre-

alizowanie ulic Ravela i Wieniawskiego

w Szreniawie, dokończenie budowy

Żytniej i budowa Porannej w Plewi-

skach, dokończenie budowy Ognikowej

i Malwowej w Komornikach, budowa

Pogodnej i Spokojnej w Łęczycy.

Wartość budżetu zwiększa dota-

cja z budżetu państwa na program

„Rodzina 500 plus” w wysokości 50

mln zł. Gmina jest tu jednak tylko po-

średnikiem. Zadłużenie na rok 2020

planuje się w kwocie ponad 40 milio-

nów zł, co stanowi 19,14 proc. planów

dochodów. �
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Z URZÊDU

Radni uchwalili bud¿et. Na co nas staæ?
W 2020 roku gmina wyda 209.798.066 z³. Dochody wynios¹ 211.750.316 z³. Deficyt bud¿etowy zostanie 
sfinansowany kredytem. Uchwa³a radnych w tej sprawie nie zosta³a podjêta jednomyœlnie.

Na inwestycje w 2020 r.
gmina zamierza wydaæ 
43 miliony z³. Najwiêksz¹,
oprócz szko³y w Wirach
(na wizualizacji) i wêz³a
komunikacji w Plewiskach,
jest Centrum Tradycji 
i Kultury w Komornikach. 
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R
adykalnie poprawiły się warun-

ki pracy i obsługi interesantów

po oddaniu do użytku nowego

samorządowego obiektu przy ul.

Młyńskiej w Komornikach. Mieści się

tu teraz Ośrodek Pomocy Społecznej

i Straż Gminna, a także Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych i Uzależnień i redakcja „Nowin

Komornickiech”.

Uroczyste oddanie budynku do

użytku, z udziałem władz gminy Ko-

morniki i zaproszonych samorządow-

ców z sąsiedztwa, odbyło się 2 stycz-

nia. Obiekt kosztował 5,5 miliona zł.

Gmina zyskała ponad 800 metrów

kwadratowych powierzchni do obsługi

mieszkańców.

Proboszcz komornickiej parafii

ks. Adam Skrzypczak pobłogosławił

nową siedzibę gminnych instytucji. Po

przecięciu wstęgi wójt Jan Broda za-

prosił gości do zwiedzenia nowocze-

śnie wyposażonych, lśniących nowo-

ścią pomieszczeń. �
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Z URZÊDU

Julia 
Pankiewicz-Sobisiak 

J
ulia Pankiewicz-Sobisiak urodziła się 34

lata temu pod znakiem Wodnika. Z za-

wodu jest architektem, urbanistą. Pro-

wadzi własną pracownię projektową, w której

powstają budynki użyteczności publicznej,

handlowe, biura, budynki wielorodzinne

i jednorodzinne. Daje drugie życie budynkom

zabytkowym.

Ma męża i dwie córki, w wieku szkolnym

i przedszkolnym. Z urodzenia jest poznanian-

ką, ale od dzieciństwa mieszka w Plewiskach.

W wyborach kandydowała z listy ugrupowania

„Nasza Gmina Komorniki”. Radną jest już

trzecią kadencję.

– Głównym obszarem mojego samorządo-

wego zainteresowania, a nawet mogę powie-

dzieć, że pasji, jest planowanie przestrzenne –

mówi radna. W bieżącej kadencji została wy-

brana przewodniczącą Komisji Polityki Prze-

strzennej. – Mam poczucie, że w tej i poprzed-

niej kadencji dużo dobrych rzeczy udało nam

się w planowaniu przestrzennym naszej gminy

zrobić – dodaje.

Gmina w szybkim tempie zwiększa liczbę

mieszkańców. Czy powinno się ten proces

ograniczyć? – Niekoniecznie. Jednakże musi

to iść z rozwojem dróg, dobrej komunikacji,

infrastruktury technicznej i oświatowej oraz

przestrzeni publicznych. Widzę możliwość,

by mieszkańców było więcej, jednak pod

warunkiem troszczenia się o sensowne roz-

wiązywanie problemów codziennego życia,

w tym właśnie komunikacji. Takie rozwiązania

już są realizowane, punktów kolizyjnych

ubywa, modernizujemy oraz dostosowujemy

do aktualnych i przyszłych potrzeb drogi.

Niestety na to potrzeba czasu – podkreśla

Julia Pankiewicz-Sobisiak.

W wolnych chwilach, a nie ma ich wiele,

lubi oglądać filmy, często chodzi do kina.

– Najchętniej oglądam dramaty i filmy

psychologiczne, choć nie pogardzę

i dobrą komedią – informuje. Lubi tak-

że ćwiczyć jogę i spacerować, najchęt-

niej po górach. – Uwielbiam górskie

podróże. W ubiegłym roku udało mi

się tam pojechać aż cztery razy w róż-

nych porach roku – wiosną, późnym la-

tem, zimą nawet dwukrotnie. Lubię też jeź-

dzić na desce snowboardowej – zdradza Julia

Pankiewicz-Sobisiak. � JD

Gmina wzbogaci³a siê o nowy obiekt 

TWÓJ RADNY



W
arunkiem podpisania umowy

z firmą „Komunalnik” jest do-

starczenie przez nią wszyst-

kich wymaganych przetargową proce-

durą dokumentów. Jeśli się z tego nie

wywiąże, przetarg znów trzeba będzie

powtórzyć. Nie można skorzystać z dru-

giej pod względem ceny oferty, bo była

ona wyższa od tego, co zaproponował

zwycięzca o ponad sto procent.

Umowa opiewa na trzy lata, ale jest

wątpliwe, by stawka 27 zł za osobę prze-

trwała dłużej niż do końca roku. Takie są

konsekwencje przyjętej przez Sejm

ustawy. Oczywiście mowa jest o opłacie

obowiązującej tam, gdzie segreguje się

śmieci. Od początku roku jest to obo-

wiązkowe. Kto wrzuca wszystko do jed-

nego kubła zapłaci dwukrotnie więcej.

W przypadku dużej liczebnie rodziny

będzie to odczuwane boleśnie.

Decyzja o nałożeniu podwójnej

stawki za brak segregacji może być opro-

testowana. Procedura nie zakończy się

szybko, więc podwójna opłata będzie

w rzeczywistości obowiązywać tylko

przez miesiąc, chyba że producent śmieci

będzie konsekwentny w łamaniu przepi-

sów. Wtedy otrzyma kolejną karę.

Odpady kuchenne i zielone trzeba

teraz umieszczać w specjalnych brązo-

wych pojemnikach. Nie ma jeszcze ustaleń

w sprawie ich liczby. Najbardziej sen-

sownym rozwiązaniem byłoby przyjęcie,

że na nieruchomość przypada jeden, ale

sprawę komplikują budynki wielorodzin-

ne i wspólnoty mieszkaniowe. Trzeba

znaleźć rozwiązanie przystające i do

takiej sytuacji.

– Starałem się przekonać członków

związku Selekt, by i ten przetarg, obo-

wiązujący trzy lata, całkowicie unieważnić,

wprowadzić umowy na rok – mówi Jan

Broda, wójt gminy Komorniki. – Nie udało

mi się. Podczas rocznej umowy firmy same

mogłyby ocenić, jak wygląda sytuacja,

ile trzeba odbierać odpadów typu „bio”

poza okresem letnim. �
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P
rzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki 30

grudnia rozpoczęło akcję zamykania przyłączy

wody tym mieszkańcom, którzy zalegają

z płatnościami. Ponowne uruchomienie przyłącza będzie

możliwe, gdy odbiorca złoży o to pisemny wniosek,

załączając dowód opłacenia zaległości.

Nie można jednak liczyć na natychmiastowe

odzyskanie wody. Z uwagi na skalę działań termin

ponownego uruchomienia przyłącza może przedłużyć

się do siedmiu dni. �
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Z URZÊDU

NIE P£ACISZ ZA WODÊ? 
ZAMKN¥ CI PRZY£¥CZE

Œmieci dro¿sze dwukrotnie. Od kwietnia
Pierwszy przetarg na odbiór odpadów trzeba by³o uniewa¿niæ. Drugi przyniós³ rozstrzygniêcie.
Gminê Komorniki przez trzy lata ma obs³ugiwaæ firma „Komunalnik” z Wroc³awia. Od 1 kwietnia 
stawka za jedn¹ osobê na miesi¹c bêdzie wynosiæ nie 13 jak do tej pory, a 27 z³.
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KOMUNIKACJA

4 50 A
5 55 XA
7 30 X
8 00 A
8 30 A
9 05 A

10 55 A
11 45 A
12 35 A
13 35 A
14 30 A
16 45 A

18 00 A
18 40 A
20 25 A
21 10 A

5 45

7 40

8 20 A
9 45 A

11 25 A
13 10 A
15 25 A
17 10 A
19 35 A
21 05 A

4 50

6 10

10 25

11 45

13 35

16 35

18 00

19 35

20 35

KONARZEWO – ROSNÓWKO – KOMORNIKI – POZNAÑ POZNAÑ – KOMORNIKI – ROSNÓWKO – KONARZEWO PRZYSTANKI ORAZ ŒREDNI CZAS PRZYJAZDU 
W MINUTACH

LINIA 705

Dni robocze Sobota Niedziele i œwiêta

7 10 A
8 05 A
9 05 A

11 00

11 45 A
12 45 A
13 30

13 40 AT
15 05 AT

16 20

16 50 A
17 15

17 40 A
18 05 A
18 50 A
19 30 A
20 25 A
21 20 A 
22 15 A
23 00

6 15 A
7 35 A
920 A

10 40 A
13 05 A
14 35 A
15 30 A
17 15 A
18 05 A
18 40 A
20 25 A
23 00 A

655

940

1240

1410

1540

1710

1850

1940

2300

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 SYCOWSKA/AUCHAN
31 Modliborskiej n/¿
32 Kotowo n/¿
33 Tyniecka n/¿
34 Fabianowo n/¿
35 Komornicka n/¿
36 Ostatnia n/¿
37 Bojanowska 

40 GÓRCZYN

Dni robocze Sobota Niedziele i œwiêta

LEGENDA: A – kurs przez CH Auchan,  X  – kurs z Rosnowa, T – kurs przez Szreniawa / Stacja, n/¿ – przystanek na ¿¹danie

TOLERANCJA:  przyspieszenie +1 min., opóŸnienie - 3 min. 

ZMIANY W ROZK£ADZIE JAZDY

420

540

610 

645 T

720 A

1000 A

1415 A

1530 A

1615 A

1710

1740 K

1850 K

1935 A

2210 A

2333 K

435 A
655

1055 A
1350 A
1445 A
1620 A
1800 A
1850 A
2225 A
2335 K

735 

900

1455

2215

2335 K

KONARZEWO – KOMORNIKI – POZNAÑ POZNAÑ – KOMORNIKI – KONARZEWO PRZYSTANKI ORAZ ŒREDNI CZAS PRZYJAZDU 
W MINUTACH

LINIA 703

Dni robocze Sobota Niedziele i œwiêta

505 A

535 A

615

645

735

1015 A

1445 T

1555 AT

510 A

645 A

825 A

1230 A

1405 A

1630 A

2150 A

535

825 

1100

2130

KONARZEWO
0 Pêtla
1 os. 25-lecia n/¿

CHOMÊCICE
3 Szko³a
4 Œrodkowa n/¿
6 Podgórna n/¿

8 ROSNOWO

SZRENIAWA
10  Dworcowa n/¿

KOMORNIKI
12  Jeziorna n/¿

14  Centrum
16  Nowa n/¿ 
18  Magazynowa
POZNAÑ
22 Sycowska/Centrum Handlowe
24 Modliborskiej n/¿
25 Kotowo n/¿
26 Tyniecka n/¿
27 Fabianowo n/¿
28 Komornicka n/¿ 
29 Ostatnia n/¿
30 Bojanowska 

33 GÓRCZYN

Dni robocze Sobota Niedziele i œwiêta

LEGENDA: A – kurs przez CH Auchan,  K – kurs z i do Komornik,  T – kurs przez Szreniawa / Stacja, n/¿ – przystanek na ¿¹danie
TOLERANCJA:  przyspieszenie +1 min., opóŸnienie - 3 min.

430

525

630

1310 K

1410 K

1510 A

1605

450

1230 KA

2010 KA

1025 K

1230 K

1335 K

1530 K

1635 K

1900 K

ROSNÓWKO STACJA – KOMORNIKI – POZNAÑ POZNAÑ – KOMORNIKI – ROSNÓWKO STACJA PRZYSTANKI ORAZ ŒREDNI CZAS PRZYJAZDU 
W MINUTACH

LINIA 707

Dni robocze Sobota Niedziele i œwiêta

500

600 A

830 K

935 AK

1430 A

1530

1145 AK

1940 AK

2040 AK

1135 K

1310 K

1450 K

1610 K

1800 K

2025 K

ROSNÓWKO
STACJA PKP
0 Pêtla
1 Dworcowa
2 Stawnego 
3 Dom Kultury n/¿ 
4 Wichrowa n/¿

WALERIANOWO
5 Bukowa n/¿
6 Brzozowa n/¿
7 Rosnowo

SZRENIAWA
9 Dworcowa n/¿

KOMORNIKI
11 Jeziorna n/¿

12 Centrum
14 Nowa n/¿
16 Magazynowa n/¿

POZNAÑ
20 SYCOWSKA/CENTRUM 

HANDLOWE
23 Modliborskiej n/¿
24 Kotowo n/¿
25Tyniecka n/¿
26 Fabianowo n/¿
27 Komornicka n/¿
28 Ostatnia 
29 Bojanowska 

32 GÓRCZYN

Dni robocze Sobota Niedziele i œwiêta

LEGENDA: A – kurs przez CH Auchan,  K – kurs z i do Komornik,  n/¿ – przystanek na ¿¹danie
TOLERANCJA:  przyspieszenie +1 min., opóŸnienie - 3 min.
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B
udynek, który stanie przy ul. Ze-

społowej w Wirach, został zapro-

jektowany przez biuro ABK Projekt

z Zielonej Góry. Placówka będzie za-

wierała 26 sal lekcyjnych, 2 pracownie

językowe, 2 sale komputerowe, 3 świetli-

ce, gabinety specjalistyczne dla pedagoga,

psychologa, logopedy, pokój nauczyciel-

ski, pomieszczenia administracyjne, salę

do gimnastyki korekcyjnej, salę gimna-

styczną o wymiarach 20 x 40 metrów

umożliwiającą równoczesne prowa-

dzenie lekcji wychowania fizycznego

dla trzech klas, a także boisko sporto-

we z bieżnią okólną, plac zabaw, teren

rekreacyjny. 

Na budynku, podobnie jak w Szkole

Podstawowej nr 2 w Plewiskach, zostanie

zamontowana instalacja fotowoltaiki

o mocy 90 kW.

Według ustaleń z wykonawcą część

edukacyjna obiektu będzie oddana do

użytkowania w styczniu 2021 roku. Dru-

gie półrocze roku szkolnego 2020/2021

rozpocznie się więc już w nowym bu-

dynku. Sala sportowa zostanie prze-

kazana do użytkowania z początkiem

kolejnego roku szkolnego. �
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WYDARZENIA

Umowa podpisana. Rusza budowa 
Szko³y Podstawowej w Wirach
Firma Budimex wygra³a przetarg na budowê szko³y w Wirach. By³a jednym z czterech oferentów. 
Umowê w sprawie realizacji tej inwestycji podpisali wójt Jan Broda i dyrektor oddzia³u Budimex S.A. 
Andrzej Schmalenberg (na zdjêciu). Budowa budynku dydaktycznego zakoñczy siê jeszcze w tym roku, 
sali gimnastycznej w lipcu 2021 roku.

DLA DOBRA WIR

S
towarzyszenie Przyjaciół Wir w ro-

ku 2019 działało na rzecz lokalnego

dobrostanu. Oto nasze większe

i mniejsze sukcesy:

1. Zorganizowaliśmy „Wielkanocne po-

szukiwanie jajek” dla najmłodszych

mieszkańców Wir, czym sprawiliśmy

frajdę całej rzeszy Poszukiwaczy.

2. Pięciokrotnie, uzbrojeni w rękawice,

worki i łopaty, wyruszyliśmy do walki

z pozostawianymi przez innych miesz-

kańców Wir śmieciami. I walkę tę za-

mierzamy toczyć do ostatniej butelki

w trawie!

3. Dbaliśmy o wizerunek parków, również

poprzez koszenie trawy.

4. Zorganizowaliśmy zbiórkę książek,

które trafiły do szpitali.

5. Przez Facebook upowszechnialiśmy

historię naszej okolicy, braliśmy czynny

udział w obchodach wydarzeń histo-

rycznych.

6. Wsparliśmy szkolny piknik rodzinny.

7. Na niebezpieczne wirowskie skrzyżo-

wanie udało nam się wprowadzić Pana

Stopka, czyli osobę, której zadaniem

jest przeprowadzanie dzieciaków przez

ulicę.

8. Udało nam się zasadzić 45 drzew!

9. Zgłosiliśmy 3 projekty do Budżetu

Obywatelskiego, z których dwa zostały

zaaprobowane.

10. Uprzątnęliśmy atrakcję turystyczną –

piękny most kolejowy, wspólnie

z Klubem Kolekcjonerów Znaczków

Turystycznych.

11. Zorganizowaliśmy rajd na powitanie lata.

12. Braliśmy udział w akcjach charyta-

tywnych.

Wśród pomysłów na działania

w 2020 roku jest wsparcie mieszkańców

i troska o przyrodę. Chcielibyśmy zorga-

nizować punkt dzielenia się odzieżą

i sprzętami, kolejne nasadzenia drzew

i kwiatów, domki dla pożytecznych owadów.

Mamy też zamiar ponownie zorganizować

imprezy dla dzieci i rodzin. 

Stowarzyszenie to nie tylko praca,

ale i bycie razem, poznawanie drugiego

człowieka, wsparcie w trudnych chwi-

lach, czasem wspólna zabawa. Zaprasza-

my wszystkich mających pomysły lub

chęć do działania, coś do powiedzenia

lub chęć zadawania pytań na zebrania

Stowarzyszenia (info na stronie facebo-

okowej). Mile widziane są także osoby,

które nie mają czasu na uczestnictwo

w zebraniach, ale mogą nas wesprzeć

wiedzą lub nowatorskim pomysłem.

Mieszkańcy Wir z pewnością mają potencjał,

a jak wiadomo – razem można więcej! �
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U
czniowie Szkoły Podstawowej

nr 2 z Plewisk rozdawali przygo-

towane przez siebie okoliczno-

ściowe wydawnictwo – „Głos Szkolny”,

zawierający kalendarium Powstania,

opis wydarzeń, historyczne zdjęcia.

Pieśń zwaną „Poznańską Marsylianką”

wykonał chór „Francesco” z Wir.

Prowadzący uroczystość prze-

wodniczący Rady Gminy Marian

Adamski mówił o znaczeniu Powsta-

nia. Rys historyczny przedstawiła Do-

rota Nowak-Włodarczyk, nauczycielka

historii ze Szkoły Podstawowej nr 2.

Wymieniła pochodzących z Plewisk

bohaterów wydarzeń z 1918 roku. Na-

wiązała do roli kobiet, które nie tylko

walczyły, ale i prowadziły kuchnie po-

lowe, były emisariuszkami, sanita-

riuszkami, łączniczkami. Bywały ran-

ne, niejedna udział w Powstaniu przy-

płaciła kalectwem.

Na ten sam temat mówił radny po-

wiatowy Mirosław Wieloch, który

przedstawił tło historyczne pamiętnych

wydarzeń, wspomniał działających na

tym terenie dowódców i zasłużonych

proboszczów. Ciekawostki związane

z Powstaniem przedstawił Marek Cie-

bielski z uświetniającej obchody grupy

rekonstrukcyjnej. Wspomniał, jak

w pruskich koszarach przy obecnej

ul. Szylinga żołnierze polskiej narodo-

wości przygotowywali się do udziału

w walce o wolność swej ojczyzny. Opo-

wiedział o zdobywaniu lotniska na Ławicy

i największym łupie wojennym, jaki

kiedykolwiek trafił w ręce polskiego

wojska – setkach samolotów na Ławicy

i w bazie na Winiarach.

Nastąpiło składanie wieńców i zapa-

lenie zniczy przez władze gminy, sołty-

sów, kierownictwo szkół, młodzież, sto-

warzyszenia i organizacje. Na zakończe-

nie wójt Jan Broda, dziękując za wygło-

szone przemówienia, podkreślił, że dzię-

ki każdemu z nich można dowiedzieć się

więcej o historycznych wydarzeniach.

Także on mówił o roli kobiet, które nie

tylko uczestniczyły w czynie zbrojnym,

ale i w przygotowaniach do niego. Uczy-

ły swe dzieci polskiego pacierza,

kształtowały u nich patriotyzm, co miało

wpływ na to, że Wielkopolska mogła

wrócić do macierzy. – Cześć i chwała

bohaterom! – zakończył. �
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WYDARZENIA

CZEŒÆ I CHWA£A BOHATEROM!
Plewiska by³y miejscem tegorocznych gminnych obchodów 101 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
M³odzie¿y szkolnej, w tym harcerzom towarzyszyli nauczyciele. Nie zabrak³o pocztów sztandarowych, w³adz
samorz¹dowych, przedstawicieli dzia³aj¹cych w gminie organizacji.

JAK ROSN¥ 
KOMORNIKI?

Z
danych, jakimi dysponuje Wydział

Spraw Obywatelskich Urzędu Gmi-

ny wynika, że ostatniego dnia 2019

roku liczba osób, zameldowanych w gmi-

nie Komorniki na stałe, wyniosła 28895.

Rok temu mieszkańców było tu 27818. Jak

z tego wynika, w ciągu roku przybyło 1077

mieszkańców, oczywiście zameldowa-

nych. Liczba mieszkających tu bez mel-

dunku przypuszczalnie jest znacznie

większa.

W 2019 roku w gminie przyszło na

świat 485 dzieci, a zmarły 152 osoby. Za-

meldowało się tu 1774 osób spoza gminy.

Liczba małżeństw zawartych w 2019

roku przez mieszkańców gminy Komorniki

wyniosła 258. Z tego 134 zarejestrowały się

w Urzędzie Stanu Cywilnego w Komor-

nikach.

Liczba cudzoziemców zameldowa-

nych w gminie w 2019 roku wyniosła

653. Działalność gospodarczą w 2019

roku rozpoczęły 253 nowe firmy. �



N
a wstępie głos zabrała przewod-

nicząca Franciszka Wasilewska,

która przedstawiła gości, a na-

stępnie złożyła wszystkim życzenia świą-

teczne. Seniorzy podzielili się opłatkiem,

składając sobie nawzajem życzenia,

przede wszystkim zdrowia. W dalszej

części mieliśmy okazję poznać nowo

mianowanego dyrektora GOK-u pana

Adama Padłę, który złożył życzenia se-

niorom oraz przedstawił w kilku sło-

wach swoją wizję współpracy z nimi.

Swoje wystąpienie zakończył, ku zasko-

czeniu wszystkich, wykonaniem przed-

wojennej piosenki z repertuaru Eugeniu-

sza Bodo, za co zebrał gromkie brawa.

Następnie głos zabrał radny Piotr

Wiśniewski, który życzył seniorom

wszystkiego dobrego w imieniu wójta

i przewodniczącego Rady Gminy. Jako

radny biorący udział w tworzeniu pro-

gramu dla seniorów wyraził swą troskę

o ich problemy i zapewnił, że będzie stał

na straży realizacji polityki senioralnej.

Radny Marek Kubiak po złożeniu

życzeń w imieniu swoim oraz radnych

komitetu „Głos Mieszkańców” stwier-

dził, że rosnąca w dużym tempie grupa

ludzi starszych zasługuje na zaintereso-

wanie ze strony władz gminy, bowiem

to dzięki temu pokoleniu rozwijamy się

i jemu zawdzięczamy swoje osiągnięcia.

Spotkanie uświetnił też swoją obecno-

ścią Damian Konieczek, który dał się

już poznać nie tylko jako znakomity artysta

operowy, ale również przyjaciel senio-

rów, który w krótkim czasie zyskał ich

sympatię.

Szczególne podziękowania należą

się radnemu Damianowi Nowakowi.

Ufundował on seniorom piękny baner

z logo gminy Komorniki. Będzie on za-

pewne towarzyszył nam we wszystkich

ważnych dla klubu chwilach. Dziękuje-

my również firmie Prebena za prezent,

jakim była świąteczna paczka z produk-

tami spożywczymi i materiałami biuro-

wymi. Wszystkim mieszkańcom naszej

gminy seniorzy życzą zdrowia i pomyśl-

ności w nowym roku. �

Krystyna Kroll-Chilomer
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– Każdy mors liczy na mróz, na ką-

piel w przerębli. Ostatnio niestety tego

nie mamy – mówi Anna Stemplewska,

jedna z inicjatorek zimowych kąpieli.

– Nasze spotkania to wspólna inicjatywa.

Kilka osób zorganizowało grupę regular-

ną, istniejącą od grudnia ubiegłego roku.

Morsy najpierw przeprowadzają

rozgrzewkę, potem rozbierają się

i wspólnie wchodzą do wody, której

temperatura w ostatnich dniach niewiele

różni się od temperatury powietrza.

Pierwsze osoby wychodzą na brzeg po

kilku minutach, bardziej wytrwali wy-

trzymują 5 minut, niektórzy ten czas

przedłużają, stawiają sobie ambitne cele.

– Jeszcze dwie minuty – proponuje jeden

z morsów, gdy inni opuszczają jezioro.

Co tydzień regularnie kąpie się tu

ponad 30 osób. Grupa się powiększa,

szczególnie liczna była w ostatnią nie-

dzielę przed świętami. – Zapraszamy

wszystkich chętnych – mówi Anna

Stemplewska. �

N r  1  ( 4 1 1 )  S T Y C Z E Ñ  2 0 2 0

WYDARZENIA

MORSY NIE MARZN¥
Pla¿a w Chomêcicach to ulubione miejsce morsów. Spotykaj¹ siê tu 
co niedzielê o godzinie 11.30, oczywiœcie w sezonie, czyli od pocz¹tku
paŸdziernika do koñca kwietnia, niezale¿nie od pogody.

WIGILIA 
U SENIORÓW
W przedœwi¹teczn¹ œrodê w sali
„Piwnica” Gminnego Oœrodka 
Kultury odby³o siê spotkanie 
wigilijne seniorów komornickiego
klubu. Ponad sto osób 
postanowi³o spêdziæ ze sob¹ 
ten ciep³y, nastrojowy wieczór.
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R
ajd zaczął się w Łęczycy. To

miejscowość, która jako jedyna

na terenie obecnej gminy była

miastem. Według źródeł historycznych

już w 1442 roku mieszkańców nazywa-

no mieszczanami i już wówczas był

wójt. W 1510 roku jest mowa o Łęczycy

jako wsi, a nie o mieście. Jakie były

przyczyny utraty praw miejskich, nie wie-

my. Z Łęczycą związane jest ciekawe wy-

darzenie z czasów konfederacji barskiej

i pułkownika Antoniego Morawskiego. 

Trasa, jaką obrali przewodnicy, pro-

wadziła ścieżką rowerową do Puszczy-

kowa. Na przejeździe kolejowym wciąż

płoną znicze. Skierowaliśmy się w stronę

Warty, dalej poszliśmy ścieżką wzdłuż

jej brzegu do Kątnika. 

Przed rajdem rozmawiałam  z prze-

wodnikiem Wiktorem na temat pomników

przyrody, które znajdują się przy tej trasie.

Według jego wiedzy sosna, która leży

i próchnieje przy parkingu koło miejsca,

gdzie kiedyś pływał prom, jest jednym

z nich. Nikt nie odważy się nic z tym

zrobić. Pień może posiadać w sobie

odłamki amunicji i naboje z czasów

słynnej przeprawy Rosjan przez Wartę

w Kątniku.

Próbowałam potwierdzić wiado-

mość w Wielkopolskim Parku Narodo-

wym. Są innego zdania. Sosna, o której

mowa, w wielu przewodnikach turystycz-

nych jest nieoznaczonym pomnikiem

przyrody i znajduje się na terenie WPN,

ale na trasie z Kątnika do przejścia na

starej Warcie. Obiecuję drążyć temat.

Spacer udany, w rozmowach prze-

wijały się najróżniejsze tematy, sporo

było radości, panowała niepowtarzalna

atmosfera, wielu z nas czeka na te spo-

tkania. Przeszliśmy ponad 10 km.

Grudniowy rajd jest podsumowa-

niem roku. Na mecie, przed DK „Nad Wi-

rynką” przywitał nas dyrektor Antoni Paw-

lik, co oznaczało losowanie upominków

dla najwierniejszych uczestników. Liczyła

się frekwencja. Kilka osób miało wszystkie

obecności w 2019 roku. Brawo!

Panie Joanna, Mirosława i Weronika

z Koła Gospodyń Wiejskich w Łęczycy,

przy udziale kierownika domu kultury

Jacka Wietrzykowskiego przygotowały

gorący poczęstunek. Uczestniczki co-

miesięcznych spacerów z Lubonia tra-

dycyjnie obdarowały nas własnoręcznie

upieczonym plackiem. Dziękujemy!

W tak miłym nastroju składaliśmy sobie

świąteczno-noworoczne życzenia. W stycz-

niu będą nowe „Kalendarze turysty”. �

Krystyna Nowak-Górska
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RAJD DO K¥TNIKA
Do startu w ostatnim w tym roku spaceru zg³osi³y siê 33 osoby. Wielu wystraszy³o siê zapowiadanego 
obfitego deszczu, tymczasem niebo by³o tylko zachmurzone i chwilami nieœmia³o wygl¹da³o s³oñce.

Koncert dla Nadii

W
kościele pod wezwaniem Mat-

ki Boskiej Częstochowskiej

w Rosnówku odbył się koncert

charytatywny, którego organizatorem było

Przedszkole Samorządowe „Słoneczko”.

Cel – zebranie funduszy i wsparcie lecze-

nia Nadii Szarek, mieszkanki naszej gminy

przygotowującej się do kolejnej kosztownej

operacji kręgosłupa, a także integracja

społeczności lokalnej.

Nasi przedszkolacy wprowadzili

mieszkańców Rosnówka oraz Waleriano-

wa w magiczny nastrój świąt, prezentując

utwory dziecięcego idola Przemka Urba-

niaka vel „Wujka Ogórka”. Pragnąc zaan-

gażować seniorów w życie przedszkola,

zaplanowaliśmy wspólne ubieranie choin-

ki i żłóbka, co przyniosło ogromną radość

młodszym i starszym, ale przede wszystkim

zintegrowało pokolenia. W trakcie kon-

certu przedszkolakom udało się zebrać

kwotę 1394 zł, która w całości została prze-

kazana na rzecz Nadii.

Organizatorzy i uczestnicy koncertu

serdecznie dziękują ks. proboszczowi Ada-

mowi Skrzypczakowi, państwu Joannie

i Krzysztofowi Ratajczakom za udostęp-

nienie miejsca i nieocenioną pomoc,

a także wszystkim, którzy wsparli akcję. 

Mając na uwadze, że wszelkie do-

bro, które dajemy, zatacza koło i wraca

do nas, pragniemy życzyć, by w nowym

roku spełniły się marzenia, otaczali nas

życzliwi i wrażliwi ludzie. �

Mirella Salamon-Tyma
Michalina Michalczyk



K
ażde spotkanie opłatkowe po-

przedzone jest w tym dniu „Ja-

sełkami” w parafialnym kościele,

przedstawianymi przez uczniów naszej

szkoły podstawowej pod kierunkiem pań

Mirosławy Koniecznej i Justyny Lisik.

Tym razem historia narodzin Jezusa zo-

stała ukazana jako walka dobra ze złem,

w której dobro zwyciężyło.

Po „Jasełkach” ministranci i lektorki

z ks. proboszczem kan. Janem Polcem

i gościnnie ks. seniorem kan. Kazimie-

rzem Szachowiczem (w tym roku z racji

wyjazdu ks. Józefa Przekopa TChr do

USA nie było go z nami) oraz z zapro-

szonymi gośćmi i rodzicami przeszli do

salki parafialnej, by tam „przełamać się

opłatkiem”. Prezes podziękował rodzi-

com za wychowanie dziewcząt i chłop-

ców także dla służby liturgicznej, a mi-

nistrantom i lektorkom za gorliwość.

Nie ma mszy św. w parafii bez mini-

strantów, lektora lub lektorki i obsługi

mszału, tak jest w tygodniu i w niedzielę,

gdy są dyżurne grupy. 

Po życzeniach prezes ogłosił wyniki

corocznego Konkursu Ministranckiej

Gorliwości, gdzie minimum służby bez

niedziel i świąt wynosi 40 mszy św.

w ciągu roku. Niemal wszyscy ten obowią-

zek spełnili, a najlepsi to: K. Wiśckicki 182

msze, P. Bilengrek 139, M. Mitura 135,

M. Motała 102, A. Mitura 102, K. Skotar-

czak 95, A. Szenajch 83, K. Mączyński 83,

O. Urbaniak (S) 76, I. Misztal 72, G. Karlik

72, M. Bilengrek 72, T. Przybylski 60,

K. Przybylski 59. To pierwsza dziesiątka.

Po dodaniu wyników obecności na

mszach dyżurnych w niedziele i święta,

gorzkich żalach, a także zachowania,

ogłoszono Najlepszą Dziesiątkę Mini-

strantów za 2019 rok. Są nimi:

1. P. Bilengrek, K. Wiścicki, 

K. Skotarczak, M. Mitura, 

M. Motała, O. Urbaniak (S), 

2. A. Szenajch, 

3. J. Makowski, I. Misztal, G. Karlik, 

K. Mączyński, A. Mitura, P. Spychała, 

4. M. Bilengrek, T. Przybylski, 

K. Przybylski, M. Krajewski, 

F. Chmielewski.

Pozostałych miejsc nie przyznano.

Także poza konkursami każdy z mini-

strantów i lektorek otrzymał nagrody

książkowe (z dedykacjami za zasługi),

których było ponad 100. Hitem tego-

rocznego opłatka było przygotowanie

przez starszą młodzież służby liturgicz-

nej rozdania „Floscarów” dla księży

proboszczów, ks. Józefa Przekopa,

prezesa koła, pani katechetki Mirki

Koniecznej oraz pani Teresy Makowskiej.

Spotkało się to z wielkim aplauzem

zgromadzonych. 

Dla pełnej informacji podam, że na-

sze koło liczy 55 ministrantów (w tym 25

lektorów, 18 ceremoniarzy) i 10 lektorek.

Razem służba liturgiczna liczy 65 osób. 
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S£U¯BA LITURGICZNA Z WIR 
PODSUMOWA£A ROK

Na tradycyjnym styczniowym op³atku podsumowaliœmy miniony rok, który jak zawsze wype³niony 
by³ codzienn¹ i niedzieln¹ s³u¿b¹ przy o³tarzu, ale tak¿e sportem i wakacjami nad morzem. 



W roku 2019 odbyło się wiele wyda-

rzeń liturgicznych. W okresie Wielkiego

Postu to ogromne zaangażowanie w tri-

duum paschalne i gorzkie żale,

w czerwcu pożegnanie długoletniego

proboszcza ks. kan. Kazimierza Szacho-

wicza. Przy tej okazji ks. Kazimierz wrę-

czył 30 złotych odznak ministranckich

(w tym ks. Krystianowi Gramzie oraz

o. Rafałowi Wleklakowi OMI – obecnie

na misji w Wenezueli) i 7 srebrnych – za

pełnienie funkcji wiceprezesów w czasie

jego 26-letniej posługi kapłańskiej

w naszej parafii. 

W lipcu przywitaliśmy nowego pro-

boszcza, ks. kan. Jana Polca. W prezbi-

terium wzięło w tym udział 56 osób

służby liturgicznej. Jak co roku, tym

razem z udziałem nowego księdza

proboszcza, ponad 40 ministrantów

wzięło udział w procesji Wszystkich

Świętych na cmentarzu parafialnym.

Wielkim przeżyciem dla całej parafii

i dla nas były misje parafialne, gdzie

specjalne spotkanie na temat służby

liturgicznej z nami miał o. Filipin

misjonarz Stanisław. Największe wyda-

rzenie w parafii związane było z Peregry-

nacją Obrazu Matki Bożej Częstochow-

skiej, tym razem połączone ze Świę-

tem Niepodległości 11 listopada. W sa-

mej uroczystości, na wszystkich

trzech mszach, wzięła udział prawie

cała służba liturgiczna!

Nie samą służbą przy ołtarzu mini-

stranci wirowscy żyją. Wyjeżdżamy

również wspólnie na wakacje, tradycyjnie

od kilku lat nad morze do Trzęsacza. To

nasze sprawdzone miejsce, gdzie i do

morza blisko, i kościół, i boisko, i wyjaz-

dy na zwiedzanie atrakcyjnych miejsc

Pomorza, Świnoujścia, Kołobrzegu, Parku

Wolińskiego.

Nasi ministranci są usportowieni!

Nasze drużyny w sezonie 2019/2020

zajmują piąte miejsca w rozgrywkach

Archidiecezji Poznańskiej, z szansami

na wyższe miejsce wiosną. Królem

strzelców w Archidiecezjalnej Lidze Senio-

rów sezonu 2019 jest Nikodem Moliński.

Mamy ponad 40 grających w piłkę mi-

nistrantów.

Wielki sukces zanotowaliśmy

w rozgrywkach tenisa stołowego w Ar-

chidiecezji Poznańskiej, gdzie nasz mi-

nistrant Jakub Makowski zdobył złoty

medal w kategorii szkół podstawowych,

a w kategorii seniorów startowało dwóch

naszych zawodników. Oto usportowiona

grupa ministrantów z Wir! Na zakończenie

sezonu piłkarskiego, w czerwcu, ks. pro-

boszcz celebruje tzw. mszę piłkarską,

w której w strojach piłkarskich uczestniczą

wszystkie drużyny. 

Na zakończenie opłatka tradycyjnie

już ministranci i lektorki przedstawiają

„Kabarecik M”. Świetnie przygotowane

skecze, rozbawiające humorki i konkurs

ubijania piany dla lektorek spowodowały,

że publiczność czekała na następne nu-

mery kabareciku. Wszyscy byli bardzo za-

dowoleni i mówili: – Do zobaczenia za rok!

Jak widać – warto być ministrantem

w Wirach! �

Króluj nam Chryste!
Prezes Marian Adamski

Zdjêcia:  Robert Szenajch
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Œwietnie przygotowane skecze, rozbawiaj¹ce
humorki i konkurs ubijania piany dla lektorek 
spowodowa³y, ¿e publicznoœæ czeka³a na nastêpne
numery kabareciku.  

Prezes Marian Adamski.
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C
uda, cuda ogłaszają – to hasło te-

gorocznego orszaku Trzech Króli.

Parafia pod wezwaniem św. Flo-

riana w Wirach po raz trzeci brała

w nim udział razem z 872 orszakami

z Polski i zagranicy.

Wyszliśmy z kolędami poza świąty-

nię, poza rodzinne domy. Śpiewaliśmy

kolędy, które dla każdego z nas są wspo-

mnieniem z dzieciństwa, radosnym cza-

sem przeżywanym w gronie najbliższych,

sposobem na zagłębienie się w treść

Bożego Narodzenia, a przede wszyst-

kim modlitwą.

Drogę do stajenki umilały nam

scenki jasełkowe: „Dwór Heroda”, „Walka

dobra ze złem”, „Pokłon pasterzy”

i oczywiście „Pokłon Trzech Króli”.

W stajence, w parku ks. Seichtera, cze-

kała na nas Święta Rodzina. Trzej Królowie

i my wszyscy oddaliśmy pokłon Dzieciąt-

ku. Na koniec był słodki poczęstunek.

Bardzo serdecznie dziękuję wszyst-

kim, którzy przyczynili się do zorganizo-

wania orszaku, aktorom, Trzem Królom,

Świętej Rodzinie, a przede wszystkim

uczestnikom orszaku – było nas około

350 osób. Na uznanie zasługuje też Straż

Gminna, która sprawnie i profesjonalnie

zadbała o bezpieczeństwo wszystkich

uczestników. �

Organizator 
Helena (Ala) Pi¹tek
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ORSZAK TRZECH KRÓLI PRZESZED£ 
PRZEZ WIRY

G
minna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholo-

wych i Uzależnień wyłoniła zwycięzców konkursu pla-

stycznego, nawiązującego tematycznie do problemów

związanych ze skutkami spożywania alkoholu przez  kobiety

w ciąży. Hasło prac plastycznych dla dzieci młodszych brzmiało:

„Mój szczęśliwy dzień”. Dla starszych – „Profilaktyka kobiet

w ciąży”.

W kategorii prac dzieci młodszych nagrodzono:
� Dawida Hemmerlinga ze Świetlicy w Chomęcicach;
� Maję Smoczyńską ze Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Komornikach;
� Filipa Łukasika ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Komornikach.

W kategorii prac dzieci starszych nagrodzono:

� Natalię Maciejewską ze Świetlicy w Chomęcicach;
� Julię Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Komornikach;
� Zosię Lemańską ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Komornikach.

DRODZY UCZNIOWIE!

Dziękujemy za udział  w  konkursie, doceniamy Wasze

zaangażowanie  i kreatywność, mamy nadzieję, że idea

szkodliwości każdej dawki alkoholu dla kobiety ciężarnej

i jej dziecka została zrozumiana i zapamiętana! �

Gminna  Komisja  
Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych i Uzale¿nieñ

Konkurs plastyczny rozstrzygniêty
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A
utokar z darami wyruszył wcze-

snym, grudniowym rankiem

z Placu Zbawiciela przy gór-

czyńskim kościele pw. św. Krzyża.

Wśród uczestników wyprawy byli Sybi-

racy, osoby korzeniami rodzinnymi

związane z ukochaną ziemią wileńską,

nauczyciele i księża. Odwiedziliśmy

6 polskich szkół podstawowych – w tym

jedna szkoła im. Jana Pawła II obejmo-

wała również liceum. W szkole tej po

pięknych występach uczniów odbyło

się spotkanie z Dyrekcją, uczniami oraz

grupą Kombatantów i Osób Represjonowa-

nych. Ze szczególnie radosnym przyjęciem

spotykał się nasz Mikołaj z najmłodszymi

grupami, które wypatrywały go przez okna,

a potem biegły i otaczały go. Dzieci zostały

obdarowane słodyczami, książkami,

zeszytami i pluszakami, a my zostali-

śmy obdarowani pięknymi występami

dzieci i młodzieży.

Uczniowie wykonywali polskie tańce

w pięknych ludowych strojach, a recy-

tacje i  pieśni patriotyczne wywoływały

w nas wzruszenie i łzy. Pieśń „Pierwsza

Brygada”, w wykonaniu chóru chłopię-

cego, oraz piosenka Michała Bajora „Ja to

mam szczęście”, w wykonaniu licealistki,

szczególnie poruszyły nasze serca.

W rozmowach z nauczycielami dowie-

dzieliśmy się, że ich praca jest coraz

trudniejsza, gdyż muszą utrzymać wyż-

szy poziom od szkół litewskich, aby ro-

dzice chcieli przysyłać swoje dzieci do

szkół polskich. Przemierzając wileńską

ziemię odwiedzaliśmy miejsca szczegól-

nej pamięci związane z walkami żołnie-

rzy o wolność Polski. Przejmujące miej-

sce – Cmentarz Wojskowy na Antokolu,

położony na pięknych krajobrazowo

Rowach Sapieżyńskich. Pochowano tu

żołnierzy, którzy polegli w walkach

w latach 1919-20 oraz w 1939 r. Cmen-

tarz na Rossie i mauzoleum „Matka i Ser-

ce Syna” marszałka Józefa Piłsudskiego

oraz niedawno z honorami pochowani

(z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy)

powstańcy styczniowi, których szczątki

odnaleziono na Górze Zamkowej Giedy-

mina, a teraz spoczywają w Panteonie

na wileńskiej Rossie. W tych historycz-

nych miejscach złożylismy biało-czer-

wone wiązanki kwiatów, zapaliliśmy

znicze i przystanęliśmy na chwilę mo-

dlitwy i zadumy (już w kraju odwiedzi-

liśmy i zapaliliśmy znicze również w Gi-

bach, miejscu pochówku ofiar obławy

augustowskiej oraz w Suchowoli – przed

pomnikiem zamordowanego ks. Jerze-

go Popiełuszki). 

Był również czas na zwiedzanie

pięknego Wilna szlakiem wybitnych pi-

sarzy i poetów: Adama Mickiewicza, Ju-

liusza Słowackiego, Józefa Ignacego

Kraszewskiego i innych. Wilno, mimo

zimowej pory, było piękne – rozświetlo-

ne tysiącami kolorowych, świątecznych

światełek, a w centrum piękne, pomysło-

we choinki, biorące udział w europejskim

konkursie (w poprzednich latach Wilno

zdobyło nagrody). 

Wilno to miasto wielu  pięknych ko-

ściołów z bogatym wystrojem rzeźb,

płaskorzeźb i obrazów, a wśród nich ta

najważniejsza – kaplica Matki Bożej

Ostrobramskiej. Modliliśmy się w niej

codziennie na mszy świętej odprawianej

przez czterech wyjątkowych kapłanów,

którzy z nami podróżowali. W modli-

twach polecaliśmy Bogu wszystkich Po-

laków żyjących na Litwie. Mieliśmy

również ciekawe spotkanie z przedsta-

wicielami polskich środowisk twór-

czych na Wileńszczyźnie pracujących

dla „Kuriera Wileńskiego”, tygodnika

Związku Polaków  na Litwie oraz katolickiej

gazety „Spotkania”. Trzeba jeszcze wspo-

mnieć o polskiej siostrze zakonnej Michaeli,

która prowadzi jedyne w Wilnie hospicjum

dla dorosłych, a obecnie buduje oddział dla

dzieci dzięki pomocy idącej z Polski. Dla

niej też zawieźliśmy dary.

Pragniemy podziękować wszystkim

uczniom Szkoły Podstawowej im. Po-

wstańców Wielkopolskich w Wirach

i ich rodzicom, którzy podzielili się

świątecznymi słodkościami z polskimi

dziećmi na Litwie – przekazujemy ich

serdeczne uśmiechy podziękowań!

Dziękujemy również organizatorom

świątecznej misji, szczególnie pani Krysty-

nie Liminowicz i panu Romanowi Waśko

z Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi

Wileńskiej za to, że mogłyśmy wziąć udział

w tej szlachetnej wyprawie. �

Maria Sikorska 
Wanda Rosiñska
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WYDARZENIA

ICH SERCA BIJ¥ DLA POLSKI

To ju¿ siedemnasty wyjazd mi³oœników Wilna i Ziemi Wileñskiej z Poznania na Litwê z darami dla dzieci. 
Szko³a z Wir w³¹czy³a siê ju¿ trzeci raz w tê niezwyk³¹ misjê. 



P
odczas 28 finału Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy, który w tym roku

odbył się również w WDK „Dworek”

w Głuchowie, uczniowie z klas 0a i 2a Szkoły

Podstawowej nr 2 w Komornikach przedstawili

jasełka. Dzieci, w ten styczniowy, wyjątkowy

dzień, przeniosły swoich rodziców, dziadków

i zebranych gości w atmosferę stajenki. Występ

ubogacony był licznymi kolędami i pastorał-

kami, tańcem pasterzy i grą na gitarze.

Wszystko to, aby zebrać jak największą kwotę

na WOŚP. W tym roku na dziecięcą medycynę

zabiegową. 

Po przedstawieniu jasełkowym dla wszyst-

kich gości otwarta była kawiarenka, w której

można było wypić kawę, zjeść coś słodkiego.

Atmosfera sprzyjała rozmowom i hojności

darczyńców. Uzbieraliśmy rekordową kwotę:

1450,55 zł. �
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Gmina Komorniki znów 
zagra³a w Wielkiej Orkiestrze
Œwi¹tecznej Pomocy. I pobi³a
rekord! Organizatorem akcji 
by³ wójt Jan Broda, a szefem
komornickiego sztabu – Antoni
Pawlik. Z ramienia sztabu
wolontariuszami opiekowa³a siê
Urszula Koliñska. 

W
tym roku WOŚP grała już 28.

raz, ale w naszej gminie po

raz 17. Prowadzona była pu-

bliczna zbiórka pieniędzy, towarzyszyły

jej imprezy, m.in. w Komornikach, Ple-

wiskach, Chomęcicach, Głuchowie,

Łęczycy. Sztab ludzi pracował na sukces

zebrania tak dużej kwoty. Pieniądze

zbierało 49 wolontariuszy i wielu ludzi

dobrego serca.

Dzięki zaangażowaniu i hojności ze-

braliśmy kwotę 77419,45 zł i 130,41 Euro.

Pieniądze te zostały przeliczone przez

panie księgowe – wolontariuszki – co

do grosza i przekazane do mBanku na

rzecz Fundacji WOŚP. Przeznaczone będą

na zapewnienie najwyższych standar-

dów diagnostycznych i leczniczych

w dziecięcej medycynie zabiegowej.

Mamy w tym udział, jako mieszkań-

cy gminy Komorniki możemy być z tego

dumni.

Jako szef sztabu dziękuję tym, któ-

rzy złożyli pieniądze do puszek lub

przekazali na rzecz fundacji WOŚP oraz

wszystkim, którzy pomagali przy organi-

zacji tego szlachetnego przedsięwzięcia,

a zrobili to bezinteresownie, z potrzeby

serca. Bez Waszej pomocy, hojności,

pomysłowości, bezinteresowności nie

moglibyśmy tego dokonać. �

Szef sztabu 28 fina³u WOŒP 
w gminie Komorniki

Antoni Pawlik
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SZTAB WOŒP PODSUMOWUJE

Graliœmy w G³uchowie
Leć kolędo w świat, niech Cię niesie wiatr. Leć kolędo do ludzi, by w nich
radość obudzić, bo narodził się Jezus Pan… 



J
asełka i inne występy artystycz-

ne dzieci z przedszkola „Słonecz-

ko” z Rosnówka oraz ze Szkoły

Podstawowej im. Arkadego Fiedlera

z Chomęcic towarzyszyły zbieraniu pie-

niędzy na rzecz Orkiestry w WDK „Koź-

lak”. Starsi i młodsi odwiedzali słodki

kącik, racząc się smakołykami. Nauczy-

cielom przygotowującym uczniów należą

się wielkie podziękowania. �

P
ierwsze słowa, jakie cisną się na

usta – kto nie był, niech żałuje!

Szczodrość i zaangażowanie, jakich

doświadczyliśmy 12 stycznia, na długo zo-

staną w naszej pamięci. Na profesjonalnej

scenie wystąpili z piosenkami i układami

tanecznymi młodzi artyści z Przedszkola

Samorządowego „Zielony Zakątek”, Szkoły

Podstawowej nr 2 w Plewiskach, a także

gospodarze orkiestrowego koncertowania

– uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1

w Plewiskach (Zespół Wokalny „Rytm

i Muzyka”, grupy taneczne zespołu „Pante-

ry i Tygrysy”, soliści, grupa taneczna „Ak-

tivus” i prezentujący sprawność fizyczną

członkowie UKS „Zapasy Plewiska”).

W koncercie wystąpiła również pani

Anna Wojciechowska – instruktorka tańca

orientalnego w DK „Remiza” w Plewi-

skach. Tłumnie zgromadzeni widzowie

gromkimi brawami nagradzali wykonaw-

ców, zajadali się pysznościami z kawia-

renki prowadzonej przez panie

z plewiskiego Koła Gospodyń, wspierali

datkami puszki wolontariuszy, uczniowskie

stoisko z pamiątkami oraz koncertowe

kwestowanie. Wszystko to sprawiło, że w

ramach orkiestrowego grania w Plewiskach

zebraliśmy 17766.49 zł!!! Pieniądze zebrane

podczas koncertu uwzględnione są

w „Protokole z wpłat” sztabu 752 – pozycje

17 i 18. Wszystkim darczyńcom, ofiarodaw-

com, wolontariuszom, artystom, uczniom,

nauczycielom, pani Aldonie Kindze Wysoc-

kiej, pracownikom SP1 w Plewiskach, pa-

niom z KG w Plewiskach, panu prezesowi

Markowi Gmerkowi i pracownikom firmy

Kombiko – wykonawcom orkiestrowej sce-

ny składamy serdeczne podziękowania. �

Organizatorzy Koncertu
Lidia Magdalena Klorek

Robert Witkowski

Podczas sportowych imprez 
odbywaj¹cych siê na obiektach
Gminnego Oœrodka Sportu
i Rekreacji w Komornikach 
uda³o siê zebraæ na rzecz Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
ponad 5700 z³. 

W
hali GOSiR odbył się halowy

turniej seniorów w piłce nożnej

o puchar wójta gminy Komorni-

ki, w którym uczestniczyło osiem drużyn.

W hali przy ul. Jeziornej odbył się turniej

tenisa stołowego, natomiast ponad

20 osób wzięło udział w rajdzie nordic

walking po Wielkopolskim Parku Naro-

dowym. Zbiórka prowadzona była także

na lodowisku w Plewiskach, pieniądze

za wynajmowanie łyżew i kasków można

było przeznaczyć na WOŚP. W Szkole

Podstawowej nr 1 w Plewiskach wylicy-

towane zostały nasze bony podarunko-

we na wynajem lodowiska.

W turnieju piłkarskim przez wiele

godzin trwała interesująca rywalizacja. Ze-

społy podzielone na dwie grupy najpierw

rozegrały eliminacje, a potem stoczyły wal-

kę o poszczególne miejsca. W pojedynkach

półfinałowych Grom Plewiska przegrał

z GKS Dopiewo 1:2. W drugim półfinale za-

nosiło się na rzuty karne, ale dosłownie

jedną sekundę przed zakończeniem Piast

Kobylnica zdobył decydującego gola i po-

konał Wielkopolskę Komorniki 3:2. Siódme

miejsce w imprezie wywalczył Huragan Po-

biedziska, który pokonał Lechię Kostrzyn

5:0. Tarnovia Tarnowo Podgórne uplasowa-

ła się na piątej pozycji, wygrywając z TPS

Winogrady Poznań 4:3.

Spotkania o czołowe lokaty w turnieju

zakończyły się dopiero po seriach rzutów

karnych. W boju o trzecie miejsce Grom

Plewiska wygrał z Wielkopolską Komorniki

2:1 (w meczu był remis 2:2). Natomiast

w finale imprezy Piast Kobylnica pokonał

w karnych GKS Dopiewo 6:5 (w ciekawym

pojedynku był remis 3:3).

Najlepszym zawodnikiem turnieju

został wybrany Franciszek Siwek (Wielko-

polska Komorniki). Najlepszym strzelcem

został Jakub Mikołajczak, a najlepszym

bramkarzem Bartek Kowalski (obaj Piast

Kobylnica).

Wszystkim uczestnikom oraz darczyń-

com serdecznie dziękujemy i zapraszamy

na kolejną edycję WOŚP za rok. �

GOSiR Komorniki   
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Graliœmy 
na sportowo

Radoœnie
w „KoŸlaku”

Hojne Plewiska
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STRA¯NICY W NOWEJ 
SIEDZIBIE. INNY ŒWIAT

W
bez porównania lepszych warun-

kach obsługiwani są teraz miesz-

kańcy odwiedzający siedzibę Straży

Gminnej. Działa teraz ona w nowym budynku

przy ul. Młyńskiej. Wnętrza są tu przestronne

i jasne, cały obiekt jest dostosowany do po-

trzeb osób niepełnosprawnych, nie znajdą

tu żadnej bariery architektonicznej. To inny

świat niż w poprzednim miejscu, gdzie osoby

na wózku inwalidzkim trzeba było przyjmować

na zewnątrz.

Tu można korzystać z windy. Toalety też

są dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych.

Mają nawet alarm, który można uruchomić

w razie konieczności, wezwać pracownika. Od

godziny 6 do 22 zawsze ktoś tu dyżuruje.

W weekendy czas dyżurów jest ruchomy, na

wypadek organizowania imprez, gdy pomoc

strażników jest konieczna. Jeśli takie się nie

odbywają, strażnicy dyżurują od godz. 9 do 17.

Petent nie musi już wchodzić na zaplecze,

szukać kogoś, z kim załatwi sprawę. Obsłużony

zostanie przy okienku, w razie konieczności

wpuszczony do dyżurki. Pracownicy korzy-

stają z pomieszczenia socjalnego. Mają dwie

szatnie, dwie toalety – na ewentualność przy-

jęcia do pracy kobiet, które znajdą tu osobne

pomieszczenia. Projektanci pomyśleli nawet

o suszarni, gdzie można szybko doprowadzić

do porządku odzież, jeżeli w złą pogodę

działa się na zewnątrz. Są też dobre warunki

do pracy biurowej.

Osobno stoi garaż z automatyczną bramą.

Przylegają do niego pomieszczenia gospodarcze,

w których przechowuje się takie akcesoria,

jak zapory, znaki drogowe. Na zewnątrz wy-

prowadzona jest woda, można więc doraźnie,

bez użycia detergentów spłukać zabrudzenia

z pojazdów. �
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BEZPIECZEÑSTWO

W PLEWISKACh przy ul. Lukrecjowej 11

grudnia nast¹pi³o rozszczelnienie instalacji

doprowadzaj¹cej gaz do budynku. Zagro¿enie

pojawi³o siê te¿ wewn¹trz, na klatce

schodowej. Na miejsce, oprócz pogotowia

gazowego, przyby³a jednostka stra¿aków 

z Plewisk. Na szczêœcie oby³o siê bez ewakuacji.

W HURTOWNI chemicznej na ul. Kopanina 18

w Poznaniu grudnia zapali³y siê samochody.

Istnia³o zagro¿enie, ¿e od ognia zajmie siê hala

magazynowa. Na szczêœcie dziêki szybkiej akcji

uda³o siê tego unikn¹æ. W ratowaniu hurtowni

brali udzia³ stra¿acy OSP z Plewisk, Lubonia,

Szko³y Aspirantów Po¿arnictwa i JRG 2.

W NOCY z 18 na 19 grudnia na ul. Spokojnej 

w Plewiskach zapali³ siê œmietnik, a od niego

ogniem zajê³a siê skrzynka energetyczna. 

Do akcji przyst¹pili stra¿acy z OSP Plewiska.

STRA¯ACY z OSP Plewiska 20 grudnia 

zostali wezwani na ul. Wo³czyñsk¹ 

w Poznaniu. Podczas prac z u¿yciem

wysiêgnika z³ama³ siê uliczny s³up. 

Mog³o to spowodowaæ zagro¿enie w ruchu

drogowym, trzeba by³o zabezpieczyæ teren.

PO¯AR w kot³owni budynku przy ul. 1 Maja 

w Rosnówku wybuch³ 23 grudnia. 

W akcji gaœniczej, oprócz OSP Plewiska, 

bra³y udzia³ OSP Luboñ i JRG 9.

¯adna osoba nie zosta³a poszkodowana.

W DRUGI dzieñ œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

jedna osoba zosta³a poszkodowana 

w wypadku, do którego dosz³o na ulicy

Poznañskiej w Komornikach. Samochód

osobowy zderzy³ siê tam z barierk¹. 

W akcji ratunkowej uczestniczyli stra¿acy 

z Plewisk.

W£AŒCICIEL posesji przy ul. Stawnej 

w Komornikach 27 grudnia utylizowa³ 

œmieci, pal¹c je w ognisku. Na miejsce

przyjechali stra¿acy SSP z Plewisk. 

Ogieñ ugasili, mieszkañca o niew³aœciwoœci

takiego postêpowania pouczyli.

27 GRUDNIA zapali³ siê pustostan 

na ul. Fabianowo w Poznaniu. 

W akcji gaœniczej uczestniczy³y 

jednostki z Plewisk, Lubonia i JRG 2.

W NOC sylwestrow¹ stra¿acy OSP Plewiska

kilkakrotnie przystêpowali do akcji. 

W G¹skach musieli ugasiæ po¿ar trawy

spowodowany wybuchami petard. 

Wezwano ich te¿ na ul. M³yñsk¹ pod sklep

Tesco w Komornikach. W Plewiskach na osiedlu

Zielarskim otwierali mieszkanie, do którego nie

mo¿na by³o siê dostaæ z powodu braku kluczy. 

KU PRZESTRODZE
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T
uż przed przerwą świąteczną, na

mocy porozumienia o współpra-

cy dwóch szkół, odbyła się

I Spartakiada Gwiazdkowa dla klas V

i VI. W rywalizacji udział wzięły Szkoła

Podstawowa im. Arkadego Fiedlera

w Chomęcicach oraz tegoroczny gospo-

darz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewi-

skach. Impreza miała na celu integrację

szkół oraz kształtowanie postawy fair

play i umiejętności współdziałania

w grupie. Nie zabrakło emocjonujących

i trzymających w napięciu do ostatniej

sekundy momentów. 

Uczniowie, mimo świątecznej at-

mosfery, spisali się na medal, pokazując

niemałe umiejętności sportowe. Zmaga-

nia podzielone były na wyścigi rzędów

oraz wybrane sporty zespołowe, takie

jak piłka ręczna, piłka koszykowa i piłka

nożna. W wyścigach rzędów udział brali

wszyscy uczniowie reprezentujący daną

szkołę – 10 dziewcząt i 10 chłopców, nato-

miast rozgrywki zespołowe podzielone

były na kategorie dziewcząt i chłopców.

Zawodnicy musieli wykazać się przede

wszystkim umiejętnościami sportowymi,

ale również wiedzą. 

Każdy z uczestników w trakcie ry-

walizacji był zobowiązany odpowiadać

na przygotowane wcześniej pytania

z różnych kategorii, które także były

punktowane. Za zwycięstwo reprezen-

tacja szkoły otrzymywała 3 pkt.,

w przypadku remisu po 1 pkt.

Zwieńczeniem imprezy była tanecz-

na niespodzianka przygotowana przez

uczniów z Chomęcic, wręczenie pamiątko-

wych medali dla wszystkich uczestników

oraz okazałego pucharu dla zwycięzcy,

którym w tym roku okazała się Szkoła

Podstawowa nr 2 w Plewiskach. 

Gratulujemy wygranej i do zoba-

czenia za rok! �

P. Schulze

Œ
więty Mikołaj sprawił przed-

szkolakom niespodziankę.

Przyniósł im oczyszczacze po-

wietrza.

Jak wynika z wielu naukowych

badań, dzieci są szczególnie narażone

na szkodliwy wpływ zanieczyszczeń

powietrza. Przedszkole jest miejscem,

w którym jednocześnie przebywa

wiele dzieci. Część z nich zmaga się

z infekcjami bakteryjnymi, wirusowy-

mi lub z alergiami. Sezon jesienno-zi-

mowy nierozerwalnie łączy się ze

smogiem i ze zwiększoną zachorowal-

nością na przeziębienie i grypę.

Dyrekcja przedszkola „Kraina

Talentów” w Komornikach, chcąc

zadbać o zdrowie przedszkolaków

i kadry pracowniczej, zdecydowała się

na zakup oczyszczaczy powietrza dla

każdej grupy. Zakupione urządze-

nia dostosowane są do wielkości

pomieszczeń oraz liczby dzieci

w grupie. Posiadają system inteli-

gentnego oczyszczania wyposażony

we wszystkie niezbędne filtry

umożliwiające usunięcie z otocze-

nia zanieczyszczeń, w tym pyłów

i toksyn spowodowanych smogiem,

bakterii i wirusów. Także alergenów,

takich jak roztocza i pyłki roślin.

Błyskawicznie pozwalają cieszyć

się czystym powietrzem.

Jest to inwestycja nie tylko

w czyste powietrze, ale również

w zdrowie i dobre samopoczucie

podopiecznych. Temat oczyszcza-

czy powietrza zainicjowała rada

rodziców. �

Katarzyna Furmaniak
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OŒWIATA

Rywalizacja miêdzyszkolna

„Kraina talentów” stawia 
na czyste powietrze



OBJAŒNIENIE:

1*) Stra¿nik korzystaj¹cy z ulgi winien przedstawiæ aktualn¹ na dany rok legitymacjê stra¿nika SSR

potwierdzaj¹c¹ roczny sta¿, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo

zaœwiadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR o sta¿u s³u¿by. 
2*) Przyznanie ulgi ze wzglêdu na wiek, ³¹cznie z obowi¹zuj¹cym sta¿em PZW, obowi¹zuje od 01.01.2018 r. 

na podstawie karty ewidencyjnej cz³onka PZW lub legitymacji Cz³onkowskiej poœwiadczaj¹cej sta¿. 
3*) Sk³adkê za osobê towarzysz¹c¹ wnosi siê bezpoœrednio w Biurze ZO PZW w Poznaniu na podstawie

z³o¿onego pisemnego wniosku. Osoba towarzysz¹ca nabywa uprawnienia do wêdkowania 

w granicach uprawnieñ, stanowiska i limitu po³owu Cz³onka PZW wnosz¹cego sk³adkê. Osoba

towarzysz¹ca zobowi¹zana jest do posiadania karty wêdkarskiej. Wnosz¹cy sk³adkê otrzymuje 

dla osoby towarzysz¹cej zezwolenie na amatorski po³ów ryb. 
4*) Sk³adka uzupe³niaj¹ca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wêdkowanie o dodatkowe metody

wêdkowania tj. przejœcie od sk³adki niepe³nej podstawowej do sk³adki pe³nej podstawowej. Poszczególne

dodatkowe hologramy rozszerzaj¹ce bêd¹ wklejane w wydan¹ pocz¹tkowo ksi¹¿eczkê zezwolenia.

WYSOKOŒÆ OP£ATY ZA EGZAMIN NA KARTÊ WÊDKARSK¥

� Op³ata za egzamin na kartê wêdkarsk¹ – 30 z³ z VAT. Z op³aty zwolniona jest m³odzie¿

ucz¹ca siê do ukoñczenia 19 lat.
� Wszystkich op³at mo¿na dokonywaæ standardowo w ka¿dy poniedzia³ek od 17.00 do 19.00 

w Komornikach, ul. Staszica 30. Mo¿na te¿ w sytuacjach wyj¹tkowych zg³aszaæ siê w innych 

terminach, najlepiej po wczeœniejszym umówieniu telefonicznym pod moim nr 601736241.

Z wêdkarskim pozdrowieniem

Piotr Wiœniewski
Prezes Gminnego Ko³a Wêdkarskiego 

PZW w Komornikach
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Wêdkarskie 
zebranie

Z
godnie z coroczną tradycją

w styczniu w sali „Piwnica” od-

było się walne zebranie koła

PZW Komorniki. Omawiane były spra-

wy dotyczące zarybiania, tegorocznego

planu zawodów wędkarskich, a także

inne dotyczące koła. Po odczytaniu

przez prezesa koła Piotra Wiśniewskiego

sprawozdania z całorocznej działalności

odbyło się wręczenie nagród i dyplomów

dla najlepszej piątki GPX.

Dziękujemy wszystkim za przyby-

cie i zapraszamy na pierwsze zawody,

które odbędą się w miejscowości Bucz

w kwietniu. Szczegóły niebawem na naszej

stronie www.pzwkomorniki.pl. �
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Sk³adka pe³na (z brzegu, lodu i ³odzi, wszystkie metody zgodnie z wydanym zezwoleniem)

1 Sk³adka podstawowa pe³na 190 z³

2 Sk³adka dla: - odznaczonych Srebrn¹ Odznak¹ PZW - stra¿ników SSR posiadaj¹cych 
minimum rok s³u¿by 1* 130 z³

3 Sk³adka dla:

� odznaczonych Z³ot¹ Odznak¹ PZW - m³odzie¿y szkolnej i studentów w wieku 
od 16 lat do 24 lat 100 z³
� mê¿czyzn od 65 roku ¿ycia posiadaj¹cych 10-letni sta¿ w PZW 2*

� kobiet bez wzglêdu na wiek i sta¿ w PZW

4 Sk³adka dla:
� cz³onka uczestnika (m³odzie¿ do lat 16) – 
odznaczonych Z³ot¹ Odznak¹ PZW z Wieñcami 30 z³

5 Sk³adka dla cz³onka PZW za osobê towarzysz¹c¹ 3* 40 z³

Sk³adka niepe³na

6 podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody) 180 z³

7 podstawowa z brzegu i lodu metod¹ sp³awikowo-gruntow¹ 170 z³

9 podstawowa na jeden wybrany akwen – jeden staw, jezioro, obwód 
rybacki rzeki (wszystkie metody) 140 z³

Sk³adka uzupe³niaj¹ca

10 uzupe³niaj¹ca do sk³adki niepe³nej podstawowej 4* 10 z³ – 30 z³

WYSOKOŒÆ SK£ADKI
CZ£ONKOWSKIEJ NA OCHRONÊ 
I ZAGOSPODAROWANIE WÓD
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– Mamy ponton z silnikiem elek-

trycznym oraz spalinowym. W trudno

dostępnych miejscach używamy siły

mięśni. Mamy też kotwicę na linie –

tłumaczą strażnicy. – Wypływamy na

jezioro, przemieszczamy się tam i z po-

wrotem, przeczesujemy dno. Jeżeli ko-

twica o coś zahaczy, z reguły jest to

sieć. Wyciągamy ją.

W tym roku jeszcze się nie zdarzyło

odnaleźć śladów kłusownictwa. W po-

przednich latach udawało się wyławiać

sieci ze złapanymi rybami. Zostały uwol-

nione. Znaleziona sieć za każdym razem

przekazywana jest władzom Polskiego

Związku Wędkarskiego, takie są przepisy.

Przy komornickim kole działa 12

strażników. Mają pod opieką wszystkie

tutejsze jeziora – Rosnowieckie, Głębokie,

Konarzewskie. W ramach porozumienia

z Wielkopolskim Parkiem Narodowym

wypływają też na Chomęcickie. Wszystkie

tutejsze jeziora są połączone. Wędkarze

zajmują się zarybianiem, więc mogą się

spodziewać, że „ich” ryby pływają we

wszystkich akwenach. Zamierzają je

chronić przed kłusownikami. �

AMATORZY DARMOWYCH RYB
Jak zwykle przed œwiêtami nasili³o siê zjawisko k³usownictwa. Niejeden amator ³atwego zarobku zarzuca³ 
w jeziorach sieci, oczywiœcie nielegalnie, licz¹c na bogaty po³ów. Z tym procederem walczy stra¿ rybacka 
przy komornickim kole wêdkarskim.



– Mamy zbilansowany, zrównowa-

żony budżet, który zaspokaja wszystkie

potrzeby mieszkańców pod względem

edukacyjnym, zdrowotnym, społecz-

nym oraz pod kątem bezpieczeństwa

czy dbałości o drogi – mówił po głosowa-

niu Jan Grabkowski, starosta poznański.

W 2020 roku powiat dołoży m.in.

do dwóch wiaduktów i dwóch tuneli. Po

2 mln zł przeznaczy na tunel w ulicy

Grunwaldzkiej (Plewiska/Poznań) oraz

w Kostrzynie. 2,5 mln złotych zostanie

wydanych na nowy wiadukt PKP w cią-

gu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej

Goślinie, a 200 tys. złotych na powstanie

tunelu w Kobylnicy. Budowane będą też

węzły przesiadkowe w Gułtowach, Buku

i Stęszewie. Zmodernizowane zostaną

ul. Poznańska w Koziegłowach, droga

Pobiedziska-Iwno, Lusówko-Więckowice

oraz Więckowice-Dopiewo. 

Z pieniędzy na edukację finanso-

wane będzie prowadzenie szkół, projek-

ty edukacyjne, dokumentacje na przebu-

dowy oraz budowa boisk. Aż 38 mln zł

kosztować ma polityka społeczna, m.in.

działalność DPS w Lisówkach, PCPR-u,

domu dziecka w Kórniku-Bninie i domu

rodzinnego w Swarzędzu, rodzin za-

stępczych, WTZ-ów czy zapewnienie

potrzebującym turnusów rehabilitacyj-

nych. Kontynuowane będą też szczepie-

nia przeciwko grypie czy HPV. Nasz sa-

morząd nadal chce wspierać wymianę

starych pieców oraz – wspólnie z gmi-

nami – prowadzić program likwidacji

azbestu. W budżecie nie zabraknie pie-

niędzy na bezpieczeństwo (3,3 mln zł).

W przyszłym roku zostanie zmoderni-

zowany m.in. powiatowy ośrodek OSP

w Bolechowie.

Mieszkańców Komornik szczególnie

ucieszy wiadomość, że wzdłuż drogi do

Szreniawy powstanie ścieżka rowerowa

(za 125 tys. zł). Środki powiatowe sfinan-

sują też projekt przebudowy trasy do

Plewisk oraz remontu przepustu

w Szreniawie. Niemal 2 mln zł dotacji

trafi do miasta na potrzeby wspomnia-

nej już budowy zintegrowanego węzła

transportowego Grunwaldzka, w miej-

scu przejazdu przez linię kolejową E-20.

To przedsięwzięcie w ramach Zintegrowa-

nych Inwestycji Terytorialnych realizują

wspólnie Poznań, powiat oraz gmina Ko-

morniki. Skorzystają na nim wszyscy zmo-

toryzowani, jak i pasażerowie komunikacji

zbiorowej, poprawi się bowiem komfort

i bezpieczeństwo podróżowania.

– Dążymy do tego, aby sukcesyw-

nie, konsekwentnie i wszechstronnie

realizować zadania, które odpowiadają

na rozmaite potrzeby naszych miesz-

kańców. I tak w powiecie łącznie prze-

budowanych zostanie 36 kilometrów

dróg, powstanie 20 kilometrów ścieżek

rowerowych. 4 miliony złotych prze-

znaczymy ma ratowanie bezcennego

dziedzictwa architektonicznego, a 1,2

miliona złotych na kontynuację rozwoju

połączeń w ramach Poznańskiej Kolei

Metropolitalnej. Myślimy też o klientach

naszego urzędu. To dla nich planujemy

otwarcie nowej siedziby Powiatowego

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej – podsumowuje Jan

Grabkowski. �

KG
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Z POWIATU POZNAÑSKIEGO

NAJWIÊCEJ WYDATKÓW NA DROGI 
I OŒWIATÊ
Powiat poznañski ma bud¿et na 2020 rok. Najwiêcej, bo blisko 128 mln z³, powiat poznañski  zainwestuje 
w drogi i transport. Na drugim miejscu jest oœwiata z 90 mln z³ wydatków. Samorz¹d nie bêdzie te¿ oszczêdza³
na polityce spo³ecznej, ochronie zdrowia oraz wsparciu rodzin.  Znalaz³y siê te¿ pieni¹dze na walkê ze smogiem
i ochronê zabytków, a tak¿e na bezpieczeñstwo. Sporo bêdzie trzeba oddaæ do bud¿etu pañstwa. Podatek 
janosikowy wynosi a¿ 38,3 mln z³.

Niemal 2 mln z³ dotacji trafi do miasta na potrzeby wspomnianej ju¿ budowy zintegrowanego wêz³a transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez liniê kolejow¹ E-20. 
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F
abryka mebli biurowych z Ko-

mornik, stowarzyszenie osób

niepełnosprawnych oraz prezes

spółdzielni „ROLNIK” to tegoroczni

laureaci Nagrody Starosty Poznańskie-

go. Kapituła konkursu doceniła ich ak-

tywność na polach przedsiębiorczo-

ści, aktywności społecznej czy inicja-

tyw obywatelskich. Tradycyjne spo-

tkanie noworoczne było okazją do

wręczenia statuetek wyróżnionym

oraz przekazania wszystkim zgroma-

dzonym życzeń na kolejnych dwana-

ście miesięcy. 

W kategorii inicjatywy obywatel-

skie statuetka trafiła do Grażyny Mani-

kowskiej-Krawiec, społeczniczki, po-

mysłodawczyni i współtwórczyni

Spółdzielczej Izby Pamięci w Pobie-

dziskach. Kobieta twórcza, organiza-

torka m.in. spotkań historycznych

„Ludzie zwyczajni, a jednak nadzwy-

czajni”, od lat jest oddana sprawom

lokalnym. Na co dzień prezesuje Spół-

dzielni Rolniczo-Handlowej „ROLNIK”

w Pobiedziskach. 

Drugim laureatem nagrody jest fir-

ma MARO z Komornik, producent me-

bli biurowych, który duży nacisk kła-

dzie na odpowiedzialność społeczną.

Od kilku lat pomaga organizacjom cha-

rytatywnym, ośrodkom pomocy, pobli-

skim szkołom czy przedszkolom.

Współpracuje z fundacjami, wspiera

wychowanków domów dziecka oraz lo-

kalne inicjatywy społeczne, kulturalne,

jak i sportowe. – Ta nagroda pokazuje,

że nasze działania są dostrzegane, a to

motywuje do podejmowania dalszych

wyzwań. Cieszę się, że powiat poznański

stwarza warunki nie tylko dla rozwoju

przedsiębiorstw, ale także sprzyja spo-

łecznikom – mówił Roman Błaszak,

prezes MARO. 

Stowarzyszenie ROKTAR otrzyma-

ło wyróżnienie w kategorii organizacje

pozarządowe. Od  11 lat działa ono na

terenie Rokietnicy i Tarnowa Podgórnego.

Założyli je rodzice osób niepełno-

sprawnych. Dziś może ono pochwalić

się nowoczesną siedzibą WTZ-ów

z licznymi pracowniami. Prowadzona

w warsztatach rehabilitacja społeczna

ma na celu naukę codziennych czynno-

ści oraz rozwijanie zaradności osobistej

podopiecznych. � KG

Nagroda Starosty Poznañskiego dla aktywnych
i zaanga¿owanych
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Z
e sportem związany jest od

dziecka. Zaczęło się od pływa-

nia, które przez długie lata

uprawiał w Warcie Poznań. Potem tre-

nował hokej na trawie w Grunwaldzie

Poznań, najmocniejszym obecnie klu-

bie w Polsce. Pasja nie ustąpiła po za-

kończeniu związków ze sportem wy-

czynowym. Społecznie działa w AZS

Poznań, a kibicem akademickiej ko-

szykówki jest od wielu lat. Żeńska

drużyna nie odnosi już sukcesów, ale

wielki sentyment pozostał.

Od wielu lat gra w tenisa. Grze tej

poświęca tyle czasu, ile tylko może.

Wśród partnerów, z którymi regularnie

spotyka się na kortach, są osoby zna-

ne, tacy jak byli piłkarze Lecha. Biały

sport to dyscyplina dla każdego, nie-

zależnie od wieku, kto lubi ruch,

chce poczuć zmęczenie, wykazać się

kunsztem, sprawia mu przyjemność

sportowa rywalizacja.

Prowadząc szkołę, stara się, by

w procesie edukacji sport był stale

obecny. Twierdzi, że kształtuje to cha-

rakter, uczy zdrowej rywalizacji, sza-

nowania przeciwników, wyrabia

sprawność. Piłkarska drużyna ZSB

zalicza się do krajowej czołówki

wśród tego typu placówek, zdobywa

tytuły mistrzów Polski szkół budowla-

nych. Zdobyła też mistrzostwo Poznania,

uczestniczy w zagranicznych turniejach.

Co ciekawe, uczniowie poznańskiej

„Budowlanki” odnoszą sukcesy w spor-

tach zimowych, rywalizując z kolegami

z całego kraju, także z pochodzącym

z terenów górskich.

Arkadiusz Dratwa wychował się

na poznańskich Ratajach. Mieszkał

też na osiedlu na Piątkowie. Od pię-

ciu lat jest mieszkańcem Chomęcic,

choć z tą miejscowością związany

jest od kilkudziesięciu lat. Miał tam

dobrych znajomych, często ich od-

wiedzał, teraz są sąsiadami. – Wła-

śnie te kontakty zachęciły mnie moc-

no, by się tam osiedlić. Absolutnie

nie żałuję przeprowadzki z Poznania

– mówi.

Od kiedy zbudowano tam chodnik,

może bardzo wygodnie spacerować

z wnukami i z żoną. A ciekawych miejsc,

do których można się skierować, jest

w okolicy mnóstwo. W pobliżu znajduje

się jezioro z dostępną latem plażą. Wo-

kół rozciągają się pola, łąki, blisko jest do

lasu należącego do Wielkopolskiego Par-

ku Narodowego. Trudno sobie wyobrazić

tereny ciekawsze dla ludzi ceniących

rekreację, obcowanie z przyrodą.

Miejscowość oddalona jest od Pozna-

nia o kilkanaście kilometrów, ale podróż

nie zajmuje więcej czasu niż przemiesz-

czenie się z jednej części Poznania na

drugą. Szczególnie wygodnie zrobiło się

po oddaniu do użytku trasy ekspreso-

wej, dzięki której podróż w dowolnym

kierunku skróciła się radykalnie. – Czę-

sto wyjeżdżam służbowo. Krótko po

opuszczeniu domu znajduję się na au-

tostradzie, albo na „piątce” w kierunku

Wrocławia – mówi dyrektor Dratwa.

Szkoła, którą kieruje, wykształciła

tysiące fachowców, specjalistów  w róż-

nych dziedzinach. Aktualnie uczęszcza

do niej wielu uczniów z gminy Komorniki,

także z samych Chomęcic. Absolwenci

„Budowlanki” znaleźli zatrudnienie

w firmach działających na tym terenie.

Dyrektor chce wykorzystać te związki.

Zaproponował gminie współpracę,

oczywiście sportową. Nauczyciele wy-

chowania fizycznego zaangażowaliby

się w proces trenowania młodzieży

z tutejszych klubów sportowych, także

z klas sportowych tutejszych szkół pod-

stawowych. Być może absolwenci tych

placówek zainteresowaliby się kontynuacją

nauki w „Budowlance”.

– Pan wójt poważnie podszedł do

tego pomysłu. Spotkaliśmy się, będziemy

o tym rozmawiać, może coś ciekawego

dla młodych mieszkańców gminy z tego

wyniknie – mówi dyrektor Dratwa, za-

interesowany jak największą liczbą

uczniów z terenu gminy, w której

mieszka, a także zasileniem tutejsze-

go rynku pracy przez absolwentów

„Budowlanki”. �

JD

SPORT UCZY I WYCHOWUJE

Arkadiusz Dratwa, mieszkaniec Chomêcic, jest dyrektorem Zespo³u Szkó³ Budowlanych w Poznaniu – jedynej 
w aglomeracji poznañskiej placówki prowadzonej nie przez samorz¹d, a przez Wielkopolsk¹ Izbê Budownictwa. 
Wyznaje zasadê, ¿e w procesie wychowania pomocn¹ rolê pe³ni sport.
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P
o apelu „Nowin Komornickich”

zgłaszają się do nas osoby, których

przodkowie walczyli o niepodle-

głość ojczyzny. Ich losy splatały się po-

dobnie. Podczas I wojny światowej służyli

w pruskim wojsku, najczęściej walczyli na

froncie zachodnim, przeciwko Francu-

zom i… Polakom, bo naszych rodaków nie

brakowało po obu stronach frontu.

Młodzi ludzie po opuszczeniu pru-

skiej armii, często w wyniku odniesio-

nych ran, po wyleczeniu ich wstępowali

do polskich oddziałów tworzonych

przez Franciszka Hallera. Zdarzało się

też, że od razu wracali do swoich ro-

dzin, jednak długo nie pozostawali

w bezczynności. Niektórzy zdążyli

wziąć udział w Powstaniu Wielkopolskim,

inni jako polscy żołnierze uczestniczyli

w wojnie z bolszewikami.

Mieszkający w Komornikach pan

Mirosław Frankiewicz odpowiedział na

nasz apel i opowiedział o losach swego

dziadka walczącego o polskość tych

ziem, pokazał archiwalne dokumenty

i inne rodzinne pamiątki. Stanisław

Frankiewicz urodził się 26 sierpnia 1898

roku w Wiórku jako syn Andrzeja i Bar-

bary z domu Plenzner. Od marca 1917

do 1918 roku służył w pruskim wojsku,

w oddziale artylerii polowej. Został ranny,

skierowany na leczenie. Gdy wybuchła

wojna polsko-bolszewicka, powołano go

do wojska polskiego, do 17 Pułku Arty-

lerii Polowej. W stopniu bombardiera

służył do października 1920 roku.

W 1929 roku ożenił się z Agnieszką

Mączyńską, zamieszkali w Komornikach.

Mieli czworo dzieci, w tym syna Stanisława,

ojca pana Mirosława Frankiewicza, który

opowiedział nam o losach swego przodka.

Po II wojnie  światowej jego dziadek aż

do śmierci nie mógł chwalić się wojen-

ną przeszłością, musiał zachować ją

w tajemnicy. Gdyby władze dowiedziały

się o jego udziale w wojnie przeciwko

Związkowi Radzieckiemu, mogłyby go

poddać represjom. Zmarł w Komorni-

kach u schyłku komuny, w 1987 roku.

Spoczywa na tutejszym cmentarzu.

Podobnie ułożyły się losy Stanisła-

wa Mikołajczaka, który urodził się 3 li-

stopada 1899 roku w Poznaniu jako syn

Marcina i Marianny. Po powrocie z frontu

zachodniego, jako były żołnierz pruski

walczył przeciwko… Prusakom, wstąpił

bowiem w grudniu 1918 roku do oddzia-

łów powstańczych. Zdobywał poznański

dworzec, rozbrajał Niemców, walczył też

pod Zbąszyniem pod dowództwem po-

rucznika Edmunda Krauzego.

Po zdobyciu pociągu pancernego

„Rzepicha” został przydzielony do jego za-

łogi. Potem, jako żołnierz 7 Pułku Saperów,

brał udział w wojnie polsko-bolszewckiej.

Został ranny, w czerwcu 1920 roku

zwolniono go z wojska jako inwalidę

wojennego. Awansowano go do stopnia

podporucznika. Ożenił się potem z Wła-

dysławą, z domu Toboła. Mieli czworo

dzieci. Zmarł w 1959 roku. Spoczywa na

cmentarzu junikowskim. Odznaczony

Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

Jest to więc jeszcze jeden przykład

osoby, dla której ujawnienie wojennej

przeszłości było niebezpieczne. Bronił

wschodnich granic przed bolszewicką na-

wałą, odniósł poważne rany, a nie mógł

być za to uhonorowany za życia. Na

szczęście potomni o nim pamiętają. �

JD
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HISTORIA

POTOMNI PAMIÊTAJ¥ O SWOICH 
BOHATERACH
Poddani cesarza Wilhelma II, urodzeni w ostatniej dekadzie XIX wieku w Wielkopolsce, mogli siê spodziewaæ 
powo³ania do pruskiej armii i udzia³u w wojnie œwiatowej. Tysi¹ce z nich poleg³o w okopach, zmar³o w wyniku 
chorób. Tych, co prze¿yli, po powrocie w rodzinne strony czeka³ ci¹g dalszy wojowania, ale ju¿ w polskich mundurach.
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SPORT

P
ierwszy turniej pokazał, że o koń-

cowy sukces walczyć będą zespo-

ły SP-72 Poznań oraz Wielkopolska

Komorniki A. Bezpośredni pojedynek

wygrali komorniczanie 3:0, ale liderem

pozostawała drużyna poznańska. Jej ry-

wale wcześniej zremisowali dwa spotkania

i tracili do lidera jeden punkt.

Drugi turniej trzymał w napięciu

obu rywali aż do bezpośredniego poje-

dynku. Komorniczanie do tego momen-

tu liderowali, jednak w meczu z SP-72

zupełnie sobie nie mogli poradzić

z defensywą rywali. Tymczasem prze-

ciwnicy wykorzystali dwie sytuacje

po kontratakach i zwyciężyli 2:0. To

przesądziło o wygranej poznańskiej

drużyny w dwufazowym turnieju, tym

bardziej, że ekipa Wielkopolski Ko-

morniki A straciła jeszcze punkty

w zremisowanym 2:2 meczu z Akademią

Piłkarskie Talenty.

Po raz drugi w tej edycji Halowej

Ligi Dzieci zagrała drużyna Szkoły

Futbolu Lejdis Luboń. Dziewczyny

udowodniły, że potrafią grać w piłkę

i to nie gorzej niż chłopcy.

Ekipa SP-72 Poznań zgromadziła

30 pkt., Wielkopolska Komorniki A na dru-

gim miejscu (27 pkt.), a kolejne pozycje za-

jęły: 3. SKS Unia Swarzędz – 18 pkt., 4. Aka-

demia Piłkarskie Talenty (18), 5. SF Lejdis

Luboń (16), 6. UKS Orzeł Granowo (8),

7. Wielkopolska Komorniki B (1).

Wszyscy uczestnicy otrzymali me-

dale i upominki, a drużyny puchary.

HALOWA LIGA DZIECI PO RAZ TRZECI
Trwa pi¹ta edycja GOSiR Komorniki CUP Halowej Ligi Dzieci w pi³ce no¿nej. 5 i 11 stycznia w hali GOSiR 
rywalizowa³o siedem dru¿yn rocznika 2008 i m³odszych. To by³a ju¿ trzecia grupa m³odych futbolistów 
rywalizuj¹cych w tej edycji.
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Opiekunowie wskazali też najlepszych

futbolistów w swoich drużynach.

W tym gronie znaleźli się: Jagoda Cy-

raniak (SF Lejdis Luboń), Miłosz Basz-

kiewicz (Wielkopolska Komorniki A),

Gabrysia Wolska (Akademia Piłkarskie

Talenty), Patryk Kałużny (Wielkopol-

ska Komorniki B), Adam Korycki (SP-

72 Poznań), Oliwier Guliński (SKS

Unia Swarzędz) i Michał Szymański

(UKS Orzeł Granowo).

Ostatnia, czwarta faza tegorocznej

edycji Halowej Ligi Dzieci zostanie

rozegrana już po feriach zimowych.

Piłkarze rocznika 2009 i młodsi będą

rywalizowali w dwie niedziele: 16 i 23

lutego 2020 roku. 

Wyniki i tabela: SF Lejdis Luboń –

Wielkopolska Komorniki A 1:1 i 1:2,

Akademia Piłkarskie Talenty – Wielko-

polska Komorniki B 0:0 i 3:1, SP-72 Po-

znań – SKS Unia Swarzędz 3:0 i 2:0,

Wielkopolska Komorniki A – UKS Orzeł

Granowo 2:0 i 1:0, Wielkopolska Komor-

niki B – Lejdis Luboń 0:3 i 1:3, Unia Swa-

rzędz – Akademia Piłkarskie Talenty 2:1

i 2:0, Orzeł Granowo – Wielkopolska Ko-

morniki B 2:0 i 1:0, Lejdis Luboń – Unia

Swarzędz 3:1 i 1:1, Akademia PT – SP-72

Poznań 1:2 i 2:1, Unia Swarzędz – Orzeł

Granowo 1:1 i 2:0, SP-72 Poznań – Lejdis

Luboń 4:0 i 3:2, Wielkopolska Komorni-

ki B – Wielkopolska Komorniki A 0:9

i 1:6, Orzeł Granowo – SP-72 Poznań 0:4

i 0:7, Lejdis Luboń – Akademia PT 0:3

i 1:1, Wielkopolska Komorniki A – Unia

Swarzędz 3:3 i 4:0, Akademia PT – Orzeł

Granowo 1:0 i 2:0, SP-72 Poznań – Wiel-

kopolska Komorniki A 0:3 i 2:0, Unia

Swarzędz – Wielkopolska Komorniki B

6:1 i 5:0, Wielkopolska Komorniki A –

Akademia PT 3:2 i 2:2, Wielkopolska Ko-

morniki B – SP-72 Poznań 1:3 i 0:7, Orzeł

Granowo – Lejdis Luboń 0:0 i 0:3. �

1. SP-72 Poznañ 12 30 38-9

2. Wielkopolska Komorniki A 12 27 36-12

3. SKS Unia Swarzêdz 12 18 23-19

4. Akademia Pi³karskie Talenty 12 18 18-14

5. SF Lejdis Luboñ 12 16 18-18

6. UKS Orze³ Granowo 12 8 4-23

7. Wielkopolska Komorniki B 12 1 5-48



Na tradycyjnym koncercie w sali GOSiR spotka³y siê osoby zaproszone przez wójta

Jana Brodê – obecni i byli politycy, samorz¹dowcy, pracownicy administracji

pañstwowej i lokalnej, przedstawiciele biznesu. Wójt podziêkowa³ za wspólne

dokonania. Wrêczy³ nagrody Bene Meritus – Waldemarowi Witkowskiemu,

radnemu Sejmiku, za bezinteresowne wspieranie gminy, Piotrowi Wiœniewskiemu,

wiceprzewodnicz¹cemu Rady Gminy i prezesowi Gminnego Ko³a PZW, za

popularyzacjê wêdkarstwa i propagowanie ekologii, Paw³owi B¹czykowi, szefowi

firmy instalatorskiej, za kreatywne prowadzenie biznesu.

Orkiestra Kameralna Teatru Wielkiego w Poznaniu i soliœci Justyna Dyla, Dariusz

Pietrzykowski, Tomasz Raczkiewicz wykonali popularne utwory, niektóre

zaœpiewane wspólnie z widowni¹. Ostatni z solistów prowadzi³ koncert,

przypominaj¹c widzom ulubione dowcipy i anegdoty. W przerwie koncertu

uczestnicy spotkania wznieœli toast za pomyœlnoœæ gminy Komorniki w 2020 roku.

Pokrojone zosta³y ogromne torty.

KONCERTOWE POWITANIE ROKU


