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T êsknimy do stabilizacji, a wci¹¿ nam jest pisany stan przej�ciowy. To
wydanie �Nowin Komornickich� trafi w rêce naszych Czytelników
w momencie, gdy nic nie bêdzie jeszcze wiadome w sprawach

wa¿nych dla wszystkich Polaków. Wybory prezydenckie nie rozstrzygn¹ siê
w pierwszej turze, bo pod uwagê bêd¹ brane g³osy nie tylko mieszkañców
Poznania i okolic, gdzie ¿yj¹ ludzie rozs¹dni, przewidywalni, odró¿niaj¹cy
rzeczywisto�æ od fikcji. Kraj jest zró¿nicowany, wiêc dopiero po przeliczeniu
wszystkich g³osów oka¿e siê, jaki los nam zgotowali rodacy z innych
regionów, dok¹d nas to zaprowadzi.

Jedno jest pewne � za kilka tygodni kurz bitewny opadnie, wróci polityczny
spokój. Pojawiaj¹ siê jednak kolejne niewiadome. Ludzie zachowuj¹ siê tak,
jakby epidemia pozosta³a wspomnieniem. Na ulicach i chodnikach panuje
ca³kiem normalny ruch, choæ sytuacja wcale nie jest lepsza ni¿ w marcu
i kwietniu, gdy kazali nam chodziæ w maseczkach, odradzali opuszczanie
mieszkañ. Albo nauczyli�my siê ¿ycia w stanie zagro¿enia, albo po prostu
zagro¿enie to solidarnie lekcewa¿ymy. Niektórzy nie ubieraj¹ maseczek
nawet w sklepach, dezynfekcjê r¹k maj¹ za zbêdn¹ fanaberiê. Mo¿e siê to
�le skoñczyæ, bo przecie¿ wirus nie odpu�ci³.

Przed nami wielkie liczenie strat, przygotowywanie siê do kryzysu. Dopiero
oka¿e siê, jak wysokie gospodarcze i spo³eczne koszty trzeba bêdzie
ponie�æ. Najgorsze jest to, ¿e wci¹¿ nie wiemy, kiedy nast¹pi prawdziwy
koniec problemów. Mamy do czynienia z epidemi¹ pe³zaj¹c¹, nieatakuj¹c¹
frontalnie, ale wci¹¿ niebezpieczn¹. Podobno da siê nam jeszcze we znaki.
Póki co � cieszymy siê latem, pozostaj¹c w zawieszeniu, czekaj¹c na powrót
czasów mniej ciekawych, lecz du¿o bezpieczniejszych. "

JÓZEF DJACZENKO
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WA¯NE TELEFONY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w Komornikach, ul. Stawna 7/11
a61 651 77 92 � NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
a61 651 79 70 � NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, 

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

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

Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE: a991

POGOTOWIE GAZOWE:a992

AUTOBUSY GMINNE: a61 810 81 71 

WODOCIĄGI GMINNE:a607 678 199 

KANALIZACJA GMINNA:a604 411 611

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

www.nowinykomornickie.pl

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

OD REDAKCJI

Wszelkie informacje dotyczące organizacji wyborów
prezydenckich, pochodzące z Urzędu Gminy, będziemy 

na bieżąco publikować w internetowym wydaniu 
�Nowin Komornickich�: wwwwww..nnoowwiinnyykkoommoorrnniicckkiiee..ppll..
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W cześniej wójt przedstawił raport o stanie gminy,

który był podstawą udzielenia mu wotum zaufania.

Opowiedziało się za tym trzynastu radnych przy

sześciu głosach przeciwnych. Dwie osoby wstrzymały się.

Debata poprzedzająca głosowanie bardziej skupiła się na

bieżących sprawach niż na treści raportu. Radni postulowali,

by w przyszłości nie ograniczać się do największych

inwestycji, ale i pamiętać o potrzebach mieszkańców mniej-

szych miejscowości.

Te potrzeby to m.in. oświetlenie przejść dla pieszych,

poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę

chodników i tras rowerowych. Piotr Wiśniewski zauważył, że

najlepszym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa jest

system monitoringu. Trwa jego budowa, najpierw dla Wir

i Komornik, potem Plewisk. Stopniowo w zasięgu kamer

znajdą się poszczególne sektory.

Najwięcej zastrzeżeń do wójta miał Marek Kubiak.

Twierdził, że gmina dobrze sobie radzi z inwestycjami, za

które płaci, źle jej za to wychodzi pozyskiwanie funduszy

z zewnątrz. Przykład – błędy we wniosku o dofinansowanie

budowy węzła komunikacyjnego w Szreniawie. Gmina takich

obiektów potrzebuje. Wójt przypomniał, że nieścisłości

spowodowała konieczność zamiany dwóch autobusów

hybrydowych na jeden. Działa już węzeł w Rosnówku,

kolejny powstanie na ul. Grunwaldzkiej, jego elementem

będzie tunel pod torami.

Długo trwała dyskusja o finansowaniu przedszkoli i żłobków.

Piotr Wiśniewski i Katarzyna Trzeciak zastanawiali się nad

sposobami zmniejszenia dofinansowania. Gmina wydaje na to

dziesiątki milionów, coraz więcej. Wójt obiecał przeprowadzenie

audytu w tej sprawie, a radni zgodnie twierdzili, że bardziej

opłaca się dopłacać do placówek prywatnych niż od podstaw

budować i potem utrzymywać nowe.

* * *
Dwa tygodnie wcześniej radni też spotkali się zdalnie, by

podjąć najpilniejsze uchwały. Formalnością było dokonanie

zmiany w uchwale o emisji obligacji – skorygowanie daty

spłaty odsetek. Zmienił się też gminny budżet i Wieloletnia

Prognoza Finansowa. Z powodu zwiększonych dochodów

będzie więcej pieniędzy m. in. na drogi i remonty

budynków komunalnych.

Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji przybyło obiek-

tów. Mieszkańcy mogą korzystać z plaży w Rosnówku i z kom-

pleksu rekreacyjno-sportowego w Plewiskach. Wymagało to

wprowadzenia zmian w Statucie. Radni nadali nazwę „Podle-

śna” nowemu odcinkowi ulicy, bocznej od ulicy Stawnej. Po-

wstaje tam zabudowa, zachowana zostanie ciągłość numerów.

Z drugiego piętra budynku ośrodka zdrowia wyprowadziły

się Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminna. Miejsce po

nich zajmie firma prowadząca przychodnię lekarską. Najpierw

musi zainwestować w remont i przebudowę. Radni zgodzili się

na dzierżawę 10-letnią. "

Wójt z absolutorium i wotum zaufania
Tylko dwóch radnych wstrzymało się w głosowaniu nad budżetowym absolutorium dla wójta. Opinie Komisji
Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej były pozytywne. Jan Broda podziękował pani skarbnik
Małgorzacie Pinczak kwiatami, a radni oklaskami, ale wirtualnymi. Sesja była bowiem zdalna. 

ŚŚPP..

Drogiej koleżance

MMiirroossłłaawwiiee MMaacciioołłccee

wyrazy głębokiego żalu 

i szczerego współczucia 

po śmierci męża 

JJaannaa MMaacciioołłkkii
składają 

członkowie 
z Klubu Seniora w Łęczycy

ŚŚPP..

N E K R O L O G I  I  K O N D O L E N C J E

Wyrazy współczucia 
dla rodziny  

WWaallddeemmaarraa
UUrrbbaańńsskkiieeggoo

bbyyłłeeggoo ssoołłttyyssaa zz RRoossnnóówwkkaa

składają 

sołtys, rada sołecka 

oraz mieszkańcy 

Rosnówka, Walerianowa 

i Jarosławca  

Odeszła

CCzzeessłłaawwaa RRaattaajjcczzaakk
kkoommbbaattaannttkkaa zz CChhoommęęcciicc

Bliskim Zmarłej wyrazy

serdecznego współczucia

składają

Kombatanci  z Koła Gminnego

Komorniki z prezesem

Stanisławem Fojudem.

ŚŚPP..
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Urodziła się w 1972 roku pod zna-

kiem Raka. Jest rdzenną miesz-

kanką Chomęcic, jej rodzice pro-

wadzili tu gospodarstwo rolne. Tata był

sołtysem 30 lat temu, teraz funkcję tę

pełni pani radna. Zdobyła zawód kraw-

cowej, potem uzupełniała wykształcenie

na poznańskim uniwersytecie, na admi-

nistracji samorządowej i administracji

europejskiej. Zrobiła jeszcze studia po-

dyplomowe z zarządzania zasobami

ludzkimi.

Pracuje w Wiejskim Domu Kultury

„Koźlak” jako koordynator kultury. Jest

też radną czwartej kolejnej kadencji, co

sytuuje ją wśród najbardziej doświad-

czonych gminnych samorządowców.

Jest znana ze społecznej aktywności.

– Chciałabym, żeby ludzie rozumieli, co

dla nich robimy i żeby zdali sobie spra-

wę, że wszystkiego nie uda się przepro-

wadzić od razu – mówi radna.

Bierze przykład z ojca, niegdyś tak-

że zaangażowanego społecznika. Aktyw-

ność takich ludzi pozwoliła wspólnymi

siłami zbudować „Koźlaka”, dzięki pie-

niądzom i pracy mieszkańców. Działal-

ność lokalnych komitetów zagwaranto-

wała dostęp do sieci gazowej i telekomu-

nikacyjnej.

Dziś już nie ma społecznych komitetów,

ale lokalnej społeczności udaje się upięk-

szyć i uzupełnić to, o co zadba gmina. Dzię-

ki budżetowi obywatelskiemu urzeczywist-

niły się marzenia o plaży. – Żeby tylko mło-

dzież nie niszczyła tego, co zbudowaliśmy –

wzdycha Dorota Trocha.

W tym roku, w podobny sposób,

uda się zbudować plac zabaw dla dzieci.

Niestety, szkole podstawowej wciąż bra-

kuje sali gimnastycznej, choć uczniowie

już z niej powinni korzystać. – Może

wreszcie znajdą się pieniądze, by mło-

dzież nie musiała jeździć na zajęcia do

Komornik. To moja największa bolączka

– mówi radna.

Za to udało się, wspólnymi siłami

powiatu i gminy, połączyć nową obwod-

nicę z trasą S5, co jest sukcesem zwykle

lokalne drogi traktowane są jako mniej

pilna potrzeba. Pora na drugi etap trasy,

do Głuchowa. Ciężarówki nie będą już

rozjeżdżały obu wsi. "

Z żalem przyjęliśmy 

wiadomość o śmierci 

mieszkanki Chomęcic

CCzzeessłłaawwyy RRaattaajjcczzaakk

Wyrazy głębokiego

współczucia przekazują

najbliższej 

RODZINIE

MMIIEESSZZKKAAŃŃCCYY 

ŚŚPP..

N E K R O L O G I  I  K O N D O L E N C J E

TWÓJ RADNY

DOROTA TROCHA

Najpierw była �Zdalna szkoła� 
z budżetem 187 mln zł, 
nadszedł czas na �Zdalną 
szkołę+�. W ramach tej edycji
programu gmina może
otrzymać grant na zakup 
komputerów do zdalnej nauki,
tym razem w wysokości 75 tys. zł.

T ym razem kryterium dofinanso-

wania jest liczba rodzin wielo-

dzietnych tu mieszkających

i korzystających z gminnego wspar-

cia. Jeden laptop na troje czy czworo

dzieci w wieku szkolnym to za mało.

W konsultacji z dyrektorami szkół

ustalono, które z rodzin wielodziet-

nych najbardziej potrzebują dodatko-

wych komputerów. Jest to 28 rodzin.

1 czerwca br. złożono wniosek o sfinan-

sowanie zakupu 28 sztuk notebo-

oków. Wniosek został zweryfikowa-

ny pozytywnie przez Ministerstwo

Cyfryzacji. Pora na podpisane

umowy i wybór najkorzystniejszej

oferty kupna komputerów. Działanie

jest finansowane przez Europejski

Fundusz Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyj-

nego Polska Cyfrowa na lata

2014-2020.

Gmina Komorniki brała udział

także w pierwszej edycji Progra-

mu Zdalna Szkoła, zdobywając

wsparcie w wysokości 100 tys. zł,

za co zakupiono 42 komputery. Za

własne pieniądze gmina kupiła też

12 komputerów, przekazując je

potrzebującym uczniom. "

Komputery dla uczniów
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I nformujemy, że od 1 lipca rozpoczyna

się składanie wniosków online przez

stronę hhttttppss::////eemmppaattiiaa..mmppiippss..ggoovv..ppll,

ePUAP oraz za pośrednictwem  bankowo-

ści elektronicznej dotyczące: 

"  śśwwiiaaddcczzeenniiaa ,,,,DDoobbrryy SSttaarrtt”” –– 330000++

" śśwwiiaaddcczzeeńń rrooddzziinnnnyycchh

"  ffuunndduusszzuu aalliimmeennttaaccyyjjnneeggoo

"  ssppeeccjjaallnneeggoo zzaassiiłłkkuu ooppiieekkuuńńcczzeeggoo

((oobbeeccnniiee zzaassiiłłeekk rrooddzziinnnnyy ii ssppeeccjjaallnnyy

zzaassiiłłeekk ooppiieekkuuńńcczzyy jjeesstt pprrzzyyzznnaannyy ddoo

3311 ppaaźźddzziieerrnniikkaa 22002200 rr..,, nnaattoommiiaasstt ffuunn-

dduusszz aalliimmeennttaaccyyjjnnyy ddoo 3300 wwrrzzeeśśnniiaa

22002200 rr..,, śśwwiiaaddcczzeenniiee 330000++ pprrzzyyssłłuugguujjee

rraazz ww rrookkuu ddllaa ddzziieeccii,, kkttóórree uucczzęęsszzcczzaa-

jjąą ddoo sszzkkoołłyy ddoo uukkoońńcczzeenniiaa 2200 rrookkuu żżyy-

cciiaa lluubb ddoo 2244 rrookkuu żżyycciiaa ww pprrzzyyppaaddkkuu

ddzziieeccii nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh –– uucczząąccyycchh

ssiięę,, śśwwiiaaddcczzeenniiee nniiee pprrzzyyssłłuugguujjee

ww pprrzzyyppaaddkkuu ddzziieecckkaa,, kkttóórree uucczzęęsszz-

cczzaaćć bbęęddzziiee ddoo kkllaassyy ,,,,OO’’’’))

OODD 11 SSIIEERRPPNNIIAA powyższe wnioski

można składać osobiście  w biurze po-

dawczym Ośrodka Pomocy Społecznej

w Komornikach przy ul. Młyńskiej 15 w po-

niedziałek w godz. od 8.00 do 16.00, we

wtorek–piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00

lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Bliż-

sze informacje pod nr. tel.: 6611 8811 0088 229933,,

6611 1100 2255 110088,, 6611 8811 0088 997733..

Przypominamy, że świadczenie wy-

chowawcze 500+ przyznane zostało pań-

stwu do 3311 mmaajjaa 22002211 rr.. i nie składa się

w tym roku wniosków (z wyjątkiem osób,

którym urodziło się dziecko lub nie mają

przyznanego świadczenia). "

U rząd Gminy Komorniki zakończył

III edycję naborów wniosków

o dotację na wymianę starych pie-

ców węglowych na ekologiczne systemy

ogrzewania (kotły gazowe, olejowe, elek-

tryczne, pompy ciepła, paliwa stałe).

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy

Komorniki z 20 lutego 2020 r. wnioski

o dopłaty można było składać od 4 do

15 maja br. W tym okresie złożono 41

wniosków (patrz tabela). 

Gmina Komorniki planuje przezna-

czyć na ten cel 200 tys. zł. Dotację moż-

na uzyskać w wysokości 80 proc. kosztów

kwalifikowanych, jednak nie więcej niż

5 tys. zł na budynek, w którym zostanie

usunięty stary piec węglowy oraz zamon-

towany ekologiczny system ogrzewania.

Z uwagi na duże zainteresowanie

mieszkańców, w następnych latach pla-

nowane jest przeznaczenie kolejnych

pieniędzy z budżetu gminy na ten cel. "

Nowy okres świadczeniowy 2020/2021

MIEJSCOWO�Æ LICZBA WNIOSKÓW

Wiry 8

Plewiska 7

Komorniki 14

Chomêcice 1

Rosnowo 3

Rosnówko 2

Szreniawa 3

£êczyca 3

RAZEM 41

Wymienią piece na nowe



BBuuddoowwaa uull.. ŻŻyyttnniieejj ww PPlleewwiisskkaacchh wwrraazz

zz ooddwwooddnniieenniieemm ii oośśwwiieettlleenniieemm ww rraammaacchh

zzaaddaanniiaa ppnn..:: „„BBuuddoowwaa uull.. ŻŻyyttnniieejj

ww PPlleewwiisskkaacchh””

" data podpisania Umowy: 18.11.2019 r.

" termin zakończenia robót budowlanych:

31.07.2020 (zakończono przed czasem

w dniu 05.05.2020 r.)

" wartość wg Umowy:  1 797 714,47 zł

brutto.

Budowa ulicy zakończyła się 5

maja. Obecnie trwa przygotowywanie

dokumentacji powykonawczej.

BBuuddoowwaa uukkłłaadduu ddrrooggoowweeggoo uulliicc HHeennrryykkaa

WWiieenniiaawwsskkiieeggoo,, SSttaanniissłłaawwaa MMoonniiuusszzkkii

ii MMaauurryycceeggoo RRaavveellaa ww SSzzrreenniiaawwiiee ww rraa-

mmaacchh zzaaddaanniiaa ppnn..:: „„BBuuddoowwaa uulliicc RRaavveellaa,,

WWiieenniiaawwsskkiieeggoo ww SSzzrreenniiaawwiiee””..

" data podpisania Umowy: 12.11.2019 r.

" termin zakończenia robót budowla-

nych: 31.08.2020 r.

" wartość wg Umowy:  2 991 898,10 zł

brutto.

Wykonano prace związane z budową

kanalizacji deszczowej oraz usunięciem

kolizji teletechnicznych. Obecnie wykony-

wany jest zakres drogowy, tj. budowa na-

wierzchni jezdni i chodników z betonowej

kostki brukowej na ul. Ravela i Moniuszki.

BBuuddoowwaa uull.. SSttaawwnneejj ww KKoommoorrnniikkaacchh

wwrraazz zz oośśwwiieettlleenniieemm ww rraammaacchh zzaaddaanniiaa ppnn..::

„„BBuuddoowwaa uull.. SSttaawwnneejj ww KKoommoorrnniikkaacchh””..

" data podpisania Umowy: 29.04.2020 r.

" termin zakończenia robót budowla-

nych: 30.06.2020 r.

" wartość wg Umowy:  656 308,97 zł brutto.

W celu poszerzenia pasa drogowego

wykonano niezbędną wycinkę drzew.

Obecnie prowadzone są prace związane

z usunięciem kolizji teletechnicznych

i elektroenergetycznych, a także prace

brukarskie.

PPrrzzeebbuuddoowwaa kkaannaalliizzaaccjjii ddeesszzcczzoowweejj

ww mm.. PPlleewwiisskkaa nnaa ddzziiaałłkkaacchh oo nnrr.. eewwiiddeenn-

ccyyjjnnyycchh 11008800//33,, 11009911//1177,, 11009933 ww rraammaacchh zzaa-

ddaanniiaa „„BBuuddoowwaa kkaannaalliizzaaccjjii ddeesszzcczzoowweejj

ww ddrrooddzzee 22KKDD-DD ww PPlleewwiisskkaacchh””..

" data podpisania Umowy: 15.04.2020 r.

" termin zakończenia robót budowla-

nych: 30.06.2020 r.

" wartość wg Umowy: 97 150,01zł brutto.

Budowa kanalizacji zakończyła się

1 czerwca, w chwili obecnej przygotowy-

wana jest dokumentacja powykonawcza. "
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Budujemy gminne drogi
Potrzeby są wielkie. Nie ma sesji, nie ma spotkania z radnymi, by temat lokalnych inwestycji nie był 
poruszany. Budżetowe możliwości są ograniczone, ale dróg w gminie przybywa.

Testy antynarkotykowe w każdej aptece

Powszechny Spis Rolny 2020

(PSR 2020) to badanie obej-

mujące wszystkie gospodar-

stwa rolne. Przeprowadzany jest raz

na 10 lat. Najbliższy zacznie się

1 września, potrwa do 30 listopada

2020 roku.

Aktualnie trwają przygotowania

do przeprowadzania spisu. Szczegó-

ły – www.nowinykomornickie.pl. "

Spis rolny � od września

Można je pobrać za darmo,

na terenie całej gminy. Ro-

dzice i opiekunowie dzięki

nim sprawdzą, czy podopieczni

znajdują się pod wpływem narkoty-

ków. Testy wskazują obecność w or-

ganizmie określonych substancji:

amfetaminy, metaamfitaminy, koka-

iny, extasy, morfiny, heroiny, fency-

klidyny, marihuany, haszyszu.

Badana jest próbka śliny lub

moczu. Ta druga forma jest bar-

dziej dokładna, pozwala wykryć

większą liczbę substancji. Testy

dostępne są osobom dorosłym,

które mogą się spodziewać pytań

zadawanych przez pracowni-

ków apteki. Trzeba zdawać

sobie sprawę, że nawet zastoso-

wanie testu nie daje stuprocento-

wej pewności, że badany nie za-

żył żadnej odurzającej substancji.

W obiegu znajdują się przecież

dopalacze o nieznanej zawartości.

Gdyby rodzice stwierdzili, że

dziecko znalazło się pod wpły-

wem narkotyku, powinni się udać

do Gminnej Komisji Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych.

W punkcie informacyjno-konsulta-

cyjnym, czynnym w każdą środę

od godziny 17 do 18.30, dyżur pełni

psychoterapeuta uzależnień. Adres

– ul. Młyńska 15, p. 117. "
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S potkanie z urzędnikami jest moż-

liwe po wcześniejszym umówie-

niu się przez telefon. W tym sa-

mym czasie w pomieszczeniu nie może

przebywać więcej niż jeden interesant.

Tylko w Wydziale Spraw Obywatelskich

może ich być trzech.

Do Urzędu Gminy wchodzi się od

strony ul. Stawnej. W holu jest tam wy-

stawiona skrzynka podawcza. Wcho-

dząc do budynku, trzeba mieć masecz-

kę na twarzy, konieczne są też dezynfek-

cja rąk i zachowywanie odstępu. Spotka-

nia robocze z udziałem więcej niż czterech

osób organizuje się w salach obrad.

Osoby chcące skorzystać z punktu

kasowego Banku Pekao wchodzą do bu-

dynku pojedynczo.

Władze gminy, mimo tych zmian,

wciąż zachęcają do zdalnego kontaktu z

urzędem i wykorzystywania platformy

e-Puap, poczty elektronicznej, telefonu.

Wykaz numerów znajduje się na stronie

www.komorniki.pl. "

S łoneczna pogoda i zniesienie obostrzeń związanych

z epidemią zachęcają do korzystania z rowerów pu-

blicznych. Liczba wypożyczeń rośnie w całej Polsce,

także w Poznaniu i okolicach. W systemie Nextbike, obejmującym

zasięgiem i gminę Komorniki, w maju przybyło ponad 30 tys.

użytkowników. Polacy cenią tani, ekologiczny transport.

Najczęściej rowery wypożyczane są w Warszawie, gdzie

system jest największy w Polsce. Po Poznaniu i okolicach jeździ

1720 miejskich rowerów. W tym roku korzystano z nich 95 tysięcy

razy. Od ponownego uruchomienia systemu 6 maja poznaniacy

wykonali 57,6 tys. przejazdów. Do systemu przystąpiło 4,3 tys. no-

wych osób. Rower miejski, dostępny dla każdego, traktuje się jako

codzienne uzupełnienie komunikacji miejskiej, alternatywę dla

niej w sytuacji, gdy w pojazdach wciąż obowiązują epidemiczne

ograniczenia. W całej Polsce sieć Nextbike zapewnia chętnym 16

tys. rowerów, liczba stacji dochodzi do półtora tysiąca. "

Rowerowa przyszłość komunikacji

Kogo kryje maska?

Wracamy do normalności
Epidemia jeszcze nie została zwalczona, ale życie powoli wraca do normalności. Zmieniają się
zasady obsługi mieszkańców w wydziałach i referatach Urzędu Gminy. Możliwy jest bezpośredni 
kontakt. Reżim sanitarny wciąż jednak obowiązuje.

S przedawcy w sklepach mają problemy z rozpoznawa-

niem klientów. Wszyscy są przecież (lub powinni być)

zamaskowani. Trudno określić wiek kupującego. Nie-

jedna osoba nieletnia próbuje w ten sposób nabyć alkohol. Na

szczęście nie wszystkim się to udaje.

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych i Uzależnień Wojciech Baran był

świadkiem ciekawej scenki. W „Biedronce” w Komornikach

młoda, zamaskowana osoba kupowała alkohol. Kasjerka, nie

widząc twarzy obsługiwanego, zażądała okazania dowodu

osobistego. 

Przewodniczący pochwala takie zachowania. Apeluje do

wszystkich pracowników sklepów o branie wzoru z „Biedronki”.

Sklep ten zasługuje, zdaniem Wojciecha Barana, na uznanie

także dlatego, że wprowadził zakaz sprzedaży alkoholu od

godziny 21. W gminie Komorniki zakaz taki obowiązuje od

godz. 23 do 5. „Biedronka” poszła krok dalej. "



K olejne spotkanie „raczkują-

cych” miłośników znaczka tury-

stycznego sprawiło, że na EKO

MAJÓWCE wystawiony został namiot,

w którym odbyła się promocja pierw-

szego komornickiego Znaczka Tury-

stycznego Nr 383. Chętnie dzielono się

wiedzą o znaczkach turystycznych

i obiektach godnych uwagi, a tych na

terenie gminy Komorniki nie brakuje.

Z inicjatywy kolekcjonerów, chcących

zarazić innych pasją i dzięki aprobacie

ówczesnego dyrektora Gminnego

Ośrodka Kultury Antoniego Pawlika,

odbyło się założycielskie spotkanie Klubu

Kolekcjonerów Znaczków Turystycz-

nych w Komornikach. Zaczynało

9 osób. W tej chwili w Klubie jest

34 członków.

Od czasu powstania klubu kolek-

cjonerzy biorą udział w regionalnych

i ogólnopolskich spotkaniach kolekcjo-

nerów znaczków turystycznych. Co rok

spotykamy się z wystawcami i odwiedza-

jącymi Targi Turystyczne TOUR SALON

w Poznaniu, promując ideę Znaczków

Turystycznych, komornickie Znaczki

Turystyczne (mamy ich już 5) oraz walory

turystyczne gminy Komorniki.

Od marca 2017 roku posiadamy klu-

bowe koszulki z logotypem, dzięki czemu

jesteśmy rozpoznawalni na większości

imprez, nie tylko w Polsce. Klubowicze

jeżdżą na spotkania do Czech, na Węgry

i Słowację.

Wspieramy Gminny Ośrodek Kultury

w realizacji wszelkich przedsięwzięć.

Pierwszy raz w historii znaczka tury-

stycznego zdarzyło się, że kolekcjonerzy

porządkowali miejsca znaczkowe. Dzięki

przychylności Dyrekcji PKP w Poznaniu

oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Wir i pani

sołtys wsi Wiry, dokonaliśmy niemożli-

wego. Zrobiliśmy wielkie sprzątanie tere-

nu wokół ceglanego mostu łukowego

w Wirach. Do aktualnego wyglądu Ogrodu

Pamięci też dołożyliśmy „cegiełkę”.

W ramach działalności klubu organi-

zujemy wyjazdy grupowe „znaczkowym

szlakiem”, np. Warszawa, Katowice,

Łęknica i inne. Spotykamy się na trasie

z kolekcjonerami z innych regionów Polski,

choć najbardziej jesteśmy zaprzyjaźnieni

z kolekcjonerami z Łęknicy i Zielonej Góry.

Na wszystkie wyjazdy otrzymujemy różne

gadżety i wiele innych materiałów pro-

mocyjnych z Urzędu Gminy i GOK

w Komornikach. Dziękujemy.

Największą promocją gminy Ko-

morniki było otrzymanie certyfikatu

Znaczek Roku. Znaczek Turystyczny Nr

392 – Ceglany Most Łukowy w Wirach –

zdobył tytuł „Najładniejszy Znaczek Tu-

rystyczny 2017 roku”. W plebiscycie

brały udział 132 znaczki turystyczne

wydane w 2017 roku. 

Spotykamy się w każdy czwarty

czwartek miesiąca o godz. 18  w Sali PIW-

NICA. Mam nadzieję, że to się nie zmieni.

Wstęp wolny jest dla wszystkich. "

KRYSTYNA NOWAK-GÓRSKA
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KLUB KOLEKCJONERÓW ZNACZKÓW TURYSTYCZNYCH

Jedyny w Polsce, Europie, na świecie
W kwietniu 2016 roku odbyło się IV Regionalne Spotkanie Kolekcjonerów województwa wielkopolskiego
w Poznaniu. Ujawniło się tam wielu kolekcjonerów z regionu.
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K ilka tygodni temu rozpoczęło

się odmulanie stawu w Chomę-

cicach. – Czekaliśmy na te pra-

ce ładnych kilka lat. Dziękuję wszyst-

kim, którzy zaangażowali się w odłowie-

nie ryb i zadbanie o to, by mogły jak

najszybciej wrócić do swego naturalne-

go środowiska – mówi Dorota Trocha,

sołtys Chomęcic.

Trzeba teraz poczekać na wykonanie

przyłącza energetycznego, aby fontanna

mogła spełnić swoje najważniejsze zadanie,

czyli dotlenienie wody w upały, aby ryby

miały się doskonale. – Walory estetyczne

centrum Chomęcic będą teraz większe.

Z pewnością uraduje to mieszkańców. Pro-

szę ich, by zadbali o czystość i piękno tego

miejsca – dodaje pani sołtys. "
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Ratowanie stawu w Chomęcicach

O d godzin przedpołudniowych

przed wejściem ustawiła się ko-

lejka klientów. Czekając na wej-

ście do sklepu, można spróbować wy-

pieków i napić się lemoniady.

– Piekarnia „matka”, z której do-

starczane są wyroby, znajduje się przy

ul. Piątkowskiej w Poznaniu. W 2018 ro-

ku otrzymała prestiżową nagrodę „Orły

Piekarnictwa”. Nasza piekarnia przy

Młyńskiej otwarta będzie sześć dni

w tygodniu. Obecnie planuję, że od po-

niedziałku do piątku działać będziemy

w godzinach od 7.30 do 18, a w soboty

od 8 do 14 – mówi Jan Marcinkowski,

szef „Wolnej” w Komornikach.

Na jakie wyroby mogą liczyć bez-

glutenowcy, które rzecz jasna w stu pro-

centach wolne będą od glutenu? Są tu

różne rodzaje chleba, bułki, wyroby cu-

kiernicze – ciasta, ciasteczka, droż-

dżówki, desery, wypieki okazjonalne,

takie jak pączki, rogale świętomarciń-

skie, minipizze. – Znajdą tu coś również

osoby cierpiące na choroby autoimmu-

nologiczne, alergie czy nietolerancje po-

karmowe – zaznacza Jan Marcinkowski.

Przy nazwie „Wolna” nieprzypadkowo

znalazło się dodatkowe słowo market.

Można tutaj kupić także różnego rodzaju

mąki, oleje, a z czasem nawet pierogi,

oczywiście wszystko bezglutenowe.

W planach jest również możliwość do-

wozu towaru do klienta. A od pierwszego

dnia działalności będzie można wypić na

miejscu lub wziąć na wynos kawę. "

Mieszkańcy czekali na taką piekarnię

Dobra wiadomość dla wszystkich osób w Komornikach i okolicach będących na diecie bezglutenowej, 
i nie tylko. Od niedawna przy ulicy Młyńskiej (obok kwiaciarni) działa piekarnia �Wolna�.



W ójt gminy powołał zespół,

którego zadaniem było opra-

cowanie koncepcji tego za-

pewniającego mieszkańcom bezpie-

czeństwo systemu. Na początek kamery

zainstalowane zostały w Łęczycy i Wirach,

przyszła kolej na Komorniki, potem na

pozostałe miejscowości. Decyzja o lo-

kalizacji kamer i jej liczbie w danym

rejonie podjęta została po analizie sta-

tystyki zdarzeń.

Do tej pory operatorem systemu

była policja. Przekazała go Straży Gminnej,

w jej nowej siedzibie przy ul. Młyńskiej

znajduje się centrum z monitorami.

Niektóre z zainstalowanych kamer są

obrotowe, można je kierować w do-

wolną stronę, uzyskiwać zbliżenia

w doskonałej rozdzielczości.

Policja preferowała ustawienie ka-

mer głównie na trasach wylotowych, by

namierzać złodziei pojazdów. Straż Gmin-

na ma inne preferencje – zależy jej na po-

twierdzaniu zgłaszanych zdarzeń, takich

jak podrzucanie śmieci i inne „przestęp-

stwa” porządkowe. Obserwowane są wa-

łęsające się psy, incydenty chuligańskie,

w tym spożywanie alkoholu w miejscach

publicznych, dewastacja placów zabaw.

W przyszłości kamery obejmą kąpielisko

w Chomęcicach.

System dokonuje całodobowych zapi-

sów. Strażnicy mają podgląd wybranych

miejsc, mogą zgrywać to, na czym zależy

policji prowadzącej postępowania, współ-

praca z nią zostaje bowiem zachowana.

Serwer jest pojemny, możliwa jest rejestra-

cja nagrań w trybie miesięcznym. "
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Gmina w oku kamery
Trwa budowa gminnego systemu monitoringu. Co rok, za pieniądze
przeznaczone przez radnych, system ten jest rozszerzany. Aktualnie
w jego zasięgu znajdują się osiedla Zielarskie, Soplicowo, Parkowe.
Przyłączane są kolejne sektory.

KRONIKA POLICYJNA
02.05. Komorniki � zatrzymanie

nietrze�wego kieruj¹cego
04.05. Plewiska � uszkodzenie mienia
06.05. Plewiska � kradzie¿ mienia
07.05. Komorniki � kradzie¿ samochodu

osobowego
08.05. Komorniki � kradzie¿ mienia

Plewiska � kradzie¿ samochodu
osobowego

09.05. Komorniki � kradzie¿ mienia
11.05. Komorniki � kradzie¿ mienia
12.05. Plewiska � przyw³aszczenie

mienia
14.05. Komorniki � uszkodzenie mienia
15.05. Komorniki � kradzie¿ samochodu

osobowego
16.05. Wiry � kradzie¿ samochodu

osobowego
19.05. Komorniki � kradzie¿ mienia

Plewiska � kradzie¿ z w³amaniem
20.05. Komorniki � przyw³aszczenie

mienia
21.05. Komorniki � przyw³aszczenie

mienia
Plewiska � kradzie¿ mienia
Komorniki � zatrzymanie osoby
poszukiwanej

22.05. Plewiska � zatrzymanie osoby
poszukiwanej
Plewiska � kradzie¿ samochodu
osobowego

24.05. Plewiska � kradzie¿ samochodu
osobowego

26.05. Komorniki � kradzie¿ mienia
28.05. Plewiska � kradzie¿ mienia

Plewiska � uszkodzenie mienia

Ponadto policjanci przyjêli 10 zg³oszeñ 
o innych przestêpstwach, w tym 12 
to oszustwa na ró¿nych portalach
internetowych.

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

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

na to wp³yw!
Reaguj na zagro¿enia!

Odwied� Krajow¹ Mapê Zagro¿eñ
Bezpieczeñstwa oraz aplikacjê 
Moja Komenda | www.policja.pl
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– Deszczówka z całej powierzchni

dachu odprowadzana jest przez rynnę

garażową do basenu mieszczącego 600

litrów – tłumaczy pan Gandecki. – Tam

jest zainstalowany przelew. Niezależnie

od tego gromadzona jest woda z dachu

garażu i budynku gospodarczego.

Płynie dalej do kufy mieszczącej 2

tysiące litrów. Gdy się zapełni, trafia do

studzienki o pojemności półtora tysiąca

litrów. Nadmiar przepływa do dwóch

beczek połączonych przelewem.

System, wyposażony w pompę,

pozwala zgromadzić 4 tysiące litrów

deszczówki, rozprowadzać ją wężami

po ogrodzie. – Kiedy ostatnio padało

trzy dni, wszystko zostało zapełnione.

Od tego czasu zużyliśmy półtora

tysiąca wody ze studni i zawartość

beczek. Do wykorzystania mamy

jeszcze 2 tysiące litrów. Nie wiadomo, na

jak długo wystarczy – mówi pan Tadeusz,

spoglądając na bezchmurne niebo.

W ciepłe dni podlewa ogród co dru-

gi, trzeci dzień. A jest co podlewać. Ro-

śliny, w tym wiele ozdobnych, bujnie

się rozwijają, kwitną. Zwykle podlewane

są ok. godziny 18 wieczorem, co czasami

bulwersuje sąsiadów. Wiedzą przecież,

że to pora największego poboru wody.

Boją się niskiego ciśnienia, alarmują PUK

Komorniki. – Rozmawiałem o tym

z prezesem PUK-u, panem Wróblewskim.

Powiedziałem, skąd czerpię wodę. „Panie

Gandecki, niech się pan nie boi, niech

pan robi swoje”, usłyszałem od niego –

mówi pan Tadeusz. Śmieje się, że trochę

się pospieszył: – Państwo ma dopłacać

do działań proekologicznych. Mnie już

nie dopłacą…

Z zawodu jest technikiem mechani-

kiem, ma więc fachowe przygotowanie

do wykonania takiej instalacji. Pocho-

dzi z Poznania, z Wildy, choć mieszkał

i na Dębcu. Przepracował 25 lat w Za-

kładach Cegielskiego. Był uczestnikiem

robotniczego protestu w 1956 roku, tak

zwane wypadki zaczęły się na jego wy-

dziale. W 1979 roku państwo Gandeccy

kupili ogród o powierzchni prawie

6 tys. metrów kwadratowych przy ul.

Sadowej w Komornikach, tu zbudowali

dom i zajęli się ogrodnictwem, bardzo

w tamtym czasie dochodowym.

– Najpierw trzeba było zrobić

uprawnienia rolne. Mieliśmy tunele fo-

liowe, duże pole truskawek, rosło 400

wiśni, 54 rzędy malin owocujących aż

do listopada. Nie miał kto tego rwać,

szczególnie gdy skończyły się wakacje

i dzieci wróciły do szkoły. Co nie sprze-

daliśmy w nocy na giełdzie, woziliśmy

rano na Rynek Łazarski, szkoda było

zmarnować – opowiada były ogrodnik.

Biznes kręcił się przez 17 lat. Kres

nastąpił, gdy otworzył się rynek za-

chodni i do Polski trafiały ogromne ilości

warzyw, owoców, kwiatów. Potem zaczął

się boom budowlany w Komornikach.

Dziś pan Gandecki, po sprzedaży więk-

szości gruntów, nie mieszka już z żoną

w szczerym polu, ale w środku osiedla,

w domu otoczonym wypielęgnowanym

ogrodem, ciesząc się spokojnym ży-

ciem. Patrząc na jego fizyczną spraw-

ność, na sposób wypowiadania się, nikt

by nie odgadł wieku. – Brakuje mi tylko

16 lat do setki – śmieje się. "

JD

NIE ZMARNUJE SIĘ ANI KROPLA
Prawie 20 metrów rur, pompy, beczki, zbiorniki. Taką instalacją można podziwiać na posesji pana
Tadeusza Gandeckiego z Komornik. Woda spływająca z dachu systemem rur trafia do zbiorników 
i służy do podlewania wypielęgnowanych roślin.
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– To był bardzo dobry rok dla samorządów, a w szczególno-

ści dla powiatu poznańskiego – tak radni podsumowali wykona-

nie budżetu za 2019 rok i tym samym zdecydowaną większością

głosów udzielili w środę absolutorium staroście poznańskiemu

i zarządowi powiatu. Głosowanie nad oceną wykonania

ubiegłorocznego budżetu poprzedziło przedstawienie

„Raportu o stanie powiatu”. 

– Dokument ten zawiera podsumowanie praktycznie

wszystkich działań powiatu poznańskiego i jest swoistym

kompendium wiedzy o naszym samorządzie – mówił podczas

sesji Jan Grabkowski, starosta poznański. 

Jak podkreślali radni, raport wytycza kierunki, w jakich

powiat powinien działać. – A jednym z niezwykle ważnych

obszarów jest ochrona środowiska – dodał radny Seweryn

Waligóra. 

W trakcie sesji przedstawiona została pozytywna ocena

Regionalnej Izby Obrachunkowej z  wykonania budżetu.

Z kolei biegli rewidenci ocenili plan wydatków i dochodów

powiatu za 2019 jako rzetelny i przejrzysty.  

Ostatecznie dochody w roku 2019 wyniosły ponad 393

mln zł, a wydatki ponad 395 mln zł. Do budżetu centralnego

trafiły blisko 33 miliony złotych tzw. podatku janosikowego.

To prawie 4 miliony więcej niż za rok 2018.

Na co powiat wydał w ubiegłym roku blisko 400 milionów

złotych? Najwięcej pieniędzy zainwestowano w zarządzanie

drogami i komunikację – 114 mln zł. Dzięki temu możliwe by-

ło m.in. przygotowanie dokumentacji projektowej i przebudo-

wa drogi węzła Iwno do granicy Pobiedzisk wraz ze ścieżką

rowerową (ponad 13,6 mln zł). Za 9,5 mln zł zmodernizowana

została też droga powiatowa Głuchowo – Chomęcice, a za pra-

wie 5 mln zł droga Gądki – Szczodrzykowo. Powiat poznański

zainwestował również w węzły przesiadkowe w Gułtowach,

Kórniku, Puszczykowie czy Rokietnicy. 

Oświata w ubiegłym roku pochłonęła aż 96 mln zł.

Pieniądze te przekazano zarówno na remonty i modernizację

placówek, jak i na programy edukacyjne czy stypendia dla

najzdolniejszych uczniów. 

– Dzięki temu zdecydowanie lepsze warunki do nauki

mają  uczniowie ze szkoły w Murowanej Goślinie. Na  rozbu-

dowę i wyposażenie placówki przekazaliśmy 7,6 mln zł – mówi

Jan Grabkowski, starosta poznański. 

Ponadto powiat poznański kolejny rok zainwestował w in-

frastrukturę i wyposażenie pomieszczeń Centrum Kształcenia

Zawodowego w Swarzędzu (1,7 mln zł). Przeprowadzono rów-

nież termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Adama

Wodziczki w Mosinie (2,2 mln zł). Natomiast na kontynuację

prac rewaloryzacyjnych ośrodka dla dzieci niewidomych

w Owińskach wydanych zostało prawie 7 mln zł. 

Każdego roku coraz więcej pieniędzy powiat przeznacza

na politykę społeczną i ochronę zdrowia. W ubiegłym roku

było to ponad 65 mln złotych. Dzięki tak dużym nakładom

mieszkańcy skorzystali m.in. z licznych, bezpłatnych progra-

mów profilaktyki zdrowotnej (np. szczepień przeciwko HPV

i grypie). Dofinansowano także funkcjonowanie izby wy-

trzeźwień (616 tys. zł) i  rozbudowę szpitala w Puszczykowie

(5,7 mln. zł). 

Pomoc społeczna kosztowała ponad 13 mln zł, które prze-

kazano m.in. na Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

WOTUM ZAUFANIA DLA STAROSTY
POZNAŃSKIEGO
114 milionów na drogi, 96 mln na edukację. Radni udzielili absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok.
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– Każda gmina ma jednak ustalony limit szczepień, dlatego

warto skorzystać z możliwości dokonania zapisów już teraz.

W tym roku planujemy zaszczepić 500 dzieci. Zarezerwowaliśmy

na to w budżecie 310 tys. zł – powiedział Jan Grabkowski,

starosta poznański. – Rozpoczynając szczepienia chroniące

przed zakażeniami wirusem HPV, po raz kolejny zatroszczyliśmy

się o zdrowie naszej młodzieży.

Profilaktyką zostanie objęta młodzież zameldowana na te-

renie powiatu poznańskiego (dziewczęta i chłopcy) z rocznika

2006 oraz uzupełniająco z 2005, jeżeli otrzymali co najmniej

jedną dawkę szczepionki w ramach ubiegłorocznego programu.

Pierwsza szczepionka będzie podawana w czerwcu, kolejne w lipcu

i w październiku br. Dlatego ważne jest jak najszybsze zarezer-

wowanie terminu.

Przypomnijmy, że jedną z głównych przyczyn zachorowań

na raka szyjki macicy jest właśnie wirus brodawczaka ludzkiego.

Kojarzy nam się głównie z narządami płciowymi, jednak może

rozwijać się nawet w jamie ustnej. Jest tak powszechny, że

może na niego zachorować nawet 8 na 10 osób. Ochronę daje

m.in. szczepienie. 

– HPV zaraża zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Dlatego

jestem wielkim zwolennikiem szczepień. Tym bardziej, że

profilaktyka zmniejsza ryzyko zachorowania nawet o 70-90

procent – mówi Jan Grabkowski. 

Program obejmuje również edukację zdrowotną w zakresie

zapobiegania chorobom wywoływanym przez wirusa

brodawczaka ludzkiego. Ze względu na obecną sytuację

epidemiologiczną, będzie ona prowadzona online poprzez

udostępnienie filmu edukacyjnego na stronie internetowej

https://edictum.pl/programy/ hpv-powiat-poznanski/.

Zgłoszenia dzieci należy kierować na adres e-mail: powiath-

pvzapisy@gmail.com lub pod numerem 61 847 04 54 lub 510 251

395, w godz. od 9.00 do 15.00.

Pytania dotyczące szczepień można kierować na adres

e-mail: edictum@edictum.pl, a wszelkie dodatkowe informacje

uzyskać telefonicznie  pod numerem 61 847 04 54 (od ponie-

działku do piątku, w godz. od 8.30 do 15.30). 

W trakcie szczepień zachowane zostaną środki ochrony

i bezpieczeństwa związane z zagrożeniem zakażeniem koro-

nawirusem SARS - CoV - 2. "

(5,8 mln zł) czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (3,2 mln

zł). Natomiast 16 mln zł przeznaczono w zeszłym roku na wy-

datki związane ze wsparciem rodzin (rodziny zastępcze – 9,5

mln zł, placówki opiekuńczo-wychowawcze – 6,5 mln zł). 

W ubiegłorocznym budżecie nie zabrakło również pienię-

dzy na zabytki.  Dzięki 3,5 mln złotych przeprowadzono m.in. re-

waloryzację zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

czy remont kościoła św. Michała Archanioła w Pobiedziskach.

Współfinansowany został kolejny etap odnowy zamku

w Kórniku. 

Każdego roku powiat nie szczędzi też pieniędzy na ochronę

środowiska (1,6 mln zł). I tym razem przeprowadzono m.in.

programy wymiany pieców oraz usuwania azbestu. Bezpie-

czeństwo, choć nie jest zadaniem własnym powiatu, co roku

jest dotowane przez samorząd. Z budżetu wydano na ten cel

2,6 mln zł. Pieniądze trafiły do  policji i straży pożarnej (PSP

i OSP). Powiat dofinansował zakup sprzętu specjalistycznego,

radiowozów czy nagród konkursowych. Ponadto wsparł  mo-

dernizację Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krzesinach

oraz rozbudowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bole-

chowie wraz z terenem do ćwiczeń. "

KG

POWIAT 2019 W LICZBACH
!  dochody 393 mln z³
!  wydatki 395 mln z³
!  komunikacja i drogi 114 mln z³
!  o�wiata 96 mln z³
!  polityka spo³eczna i zdrowie 65 mln z³
!  ochrona zabytków 3,5 mln z³
!  ochrona �rodowiska 1,6 mln z³
!  bezpieczeñstwo 2,6 mln z³

Szczepienia przeciwko HPV

Można zapisywać się na bezpłatne szczepienia przeciwko HPV dla młodych mieszkańców powiatu 
poznańskiego. Również w tym roku program, finansowany przez powiat poznański, obejmuje chłopców.
Ze względu na panującą epidemię koronawirusa, harmonogram szczepień dla poszczególnych gmin 
poznamy wkrótce. Decyduje kolejność zapisów. Dotychczas z akcji skorzystało blisko 10 tysięcy dzieci.
Do tej  pory na program powiat wydał 4 mln złotych.



Dokument opracowany dla gminy

Komorniki na lata 2020-2050 dał

podstawę do działania na rzecz

seniorów. Osób takich jest tu obecnie

3,5 tys. Oczekiwania są różnorodne.

Chcąc poznać potrzeby i zaintere-

sowania, przeprowadzono badanie opinii

seniorów na temat zagadnień, które ich

najbardziej absorbują. Chodziło o pozna-

nie potrzeb dotyczących aktywności.

METODA BADAŃ
Badanie trwało w lutym i marcu.

Narzędziem pomiaru był kwestiona-

riusz ankiety wypełniany samodzielnie

przez respondenta (10 pytań zasadniczych

i 3 pytania metryczkowe). Wolontariusze

zajmowali się tym na różnych spotka-

niach, imprezach, zebraniach.

Zapytania bezpośrednie dotyczyły

uczestnictwa w zajęciach gimnastycz-

nych, ich rodzaju i częstotliwości, ko-

rzystania z internetu, maila. Pytano też

o zamiar uczestnictwa w warsztatach

IT, sposób powiadamiania o wydarze-

niach, tematykę wydarzeń, warsztatów,

zainteresowanie wolontariatem, rodzaj

wycieczek, kartę seniora, spotkania

z prawnikiem.

Badanie przeprowadzono na pró-

bie ponad 230 seniorów, mieszkańców

gminy Komorniki. Oceniono próbę 212

osób, z czego 78 proc. to kobiety. Naj-

liczniejsza grupa pytanych osób to

mieszkańcy Plewisk (24 proc.), a naj-

mniej liczna – Wir (4 proc).

64 proc. respondentów należało do

różnych kół (55 proc. do Koła Seniora,

8 proc. do Koła Gospodyń, 1 proc do

Koła Rolniczego).

WYNIKI 

"  ZAINTERESOWANIE ZAJĘCIAMI
GIMNASTYCZNYMI

Lepiej zapobiegać niż leczyć, warto

więc zadbać o aktywność fizyczną i po-
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ZAINTERESOWANIA SENIORÓW
GMINY KOMORNIKI W 2020
Zmiany struktury demograficznej wymagają od samorządowców troski o zwiększanie aktywności 
społecznej osób starszych. Dokument zwany Politykę Senioralną przedstawia cele, założenia
i priorytety. Główny cel � zapewnienie takim osobom długiej aktywności zawodowej, społecznej 
oraz samodzielnego, zdrowego, bezpiecznego, towarzyskiego i niezależnego życia.
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znawczą. 69 proc. respondentów jest za-

interesowanych zajęciami gimnastyczny-

mi zwiększającymi kondycję, poprawiają-

cymi zdrowie, komunikację ruchową. 

"  RODZAJ ZAJĘĆ GIMNASTYCZNYCH
Około 46 proc. respondentów prefe-

ruje gimnastykę dla seniorów. Zaintereso-

waniem cieszyła się także rehabilitacyjna

(35 proc.). 13 proc. seniorów wybrało

taniec, a 6 proc. jogę.

"  CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ 
GIMNASTYCZNYCH

51 proc. seniorów chce uczęszczać

na zajęcia raz w tygodniu, szczególnie

ci ze Szreniawy, Łęczycy, Głuchowa

i Wir, a pozostałe 49 proc. osób, miesz-

kających w pobliżu GOSiR-u, woli dwa

razy w tygodniu.

"  KORZYSTANIE Z INTERNETU, E-MAILA
58 proc. respondentów przełamała

strach przed nowymi technologiami. Sami

chcą uczyć się korzystania z komputera i in-

ternetu. Tylko 44 proc. ma własne e-maile.

"  UCZESTNICTWO W WARSZTATACH IT
Seniorzy wiedzą, że korzystanie

z sieci zwiększa społeczną aktywność.

Osobom mniej mobilnym pozwala to

przełamać izolację. Seniorzy znają swe

potrzeby. Korzystają z komputera, gdy

widzą w tym korzyści w codziennym

życiu. Najczęściej zainteresowani są

dostępem do informacji, co podnosi

jakość życia. 36 proc. respondentów

jest zainteresowana uczestnictwem

w warsztatach IT. Chcą nauczyć się

sprawnej obsługi komputerów, smartfo-

nów, posiąść wiedzę o internecie.

"  FORMA POWIADOMIEŃ
37 proc. osób preferuje SMS. 22

proc. woli stronę www i FB. Na podob-

nym poziomie znalazły się „Nowiny

Komornickie” drukowane. Tylko 5 proc.

wskazało na „Nowiny” elektroniczne

i specjalną aplikację.

"  TEMATYKA WARSZTATÓW, 
WYKŁADÓW, PREZENTACJI

Ważne są partycypacja i sprawstwo

zaangażowanych osób na każdym etapie.

Dlatego zapytano, co jest ważne i może

być ciekawe. Udało się zastanowić, czego

seniorzy potrzebują i co możemy im

oferować. 

Najważniejszą tematyką prezentacji

i warsztatów okazało się zdrowie.

26 proc. badanych wskazało na dietetykę.

22 proc. interesują tematy związane

z rehabilitacją. Tylko 14 proc. wskazało

na przyrodę i ochronę środowiska.

"  DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIACKA
20 proc. respondentów zadeklaro-

wało, że ich udział w wolontariacie do-

prowadzi do wzrostu zainteresowania

udzielaniem bezinteresownej pomocy.

Tyle samo nie ma zdania. 60 proc. bada-

nych nie widzi siebie w roli wolontariusza.

"  PREFEROWANY RODZAJ WYCIECZEK
Badania wykazały, że wszyscy an-

kietowani są zainteresowani wycieczka-

mi. Około 68 proc. – głównie wyjazdami

krajowymi. Pozostali wolą dalsze wy-

cieczki zagraniczne. 

"  KARTA SENIORA
Projekt Karta Komornickiego Se-

niora adresowany będzie do osób, któ-

re ukończyły 60 lat i płacą podatki

w gminie Komorniki. Wydawana będzie

w celu: ułatwienia dostępu do dóbr,

m.in. kultury, wypoczynku, sportu, re-

kreacji, turystyki, oświaty, a także do

usług i towarów oferowanych przez in-

stytucje i podmioty samorządowe oraz

niesamorządowe, w tym przedsiębior-

ców. Seniorzy w zdecydowanej więk-

szości, bo aż 85 proc., chcą dostać

kartę plastikową, 15 proc. chce także

aplikację w smartfonie.

"  SPOTKANIA Z RADCĄ PRAWNYM
Z badań wynika, że pomoc prawna

jest seniorom potrzebna. Połowa chce

spotkań z radcą prawnym. Dominują

tematy z zakresu prawa cywilnego, ro-

dzinnego i prawa ubezpieczeń społecz-

nych. Jednak najczęściej seniorów inte-

resują sprawy spadkowe, związane

z odwołaniem darowizny dokonanej na

rzecz osoby bliskiej. Oczekują od praw-

nika przede wszystkim wyjaśnienia im

treści pism sądowych i urzędowych,

wskazania możliwości rozwiązania pro-

blemów prawnych.

WNIOSKI I REKOMENDACJE

Badani w 2020 roku seniorzy z gminy

Komorniki są w 64 proc. zorganizowaną

społecznością. Mają świadomość, że

ruch to zdrowie i są zainteresowani za-

jęciami ruchowymi co najmniej raz

w tygodniu. Chcą uprawiać gimnastykę

dla seniorów, interesuje ich także reha-

bilitacyjna.

Komorniccy seniorzy chcą być ak-

tywni, chcą być w kontakcie.  58 proc.

respondentów przełamała strach przed

nowymi technologiami. Pozostały odse-

tek seniorów zainteresowany jest

uczestnictwem w warsztatach IT.  Chcą

nauczyć się np. sprawnej obsługi kompu-

terów, smartfonów czy obsługi nowych

komórek. 

Najbardziej preferowaną formą

powiadomień są SMS. Dużym zaintere-

sowaniem cieszyła się strona www

i Fanpage na FB oraz drukowane „Nowiny

Komornickie”. 

Zainteresowani są warsztatami

o zdrowiu, dietetyką. Tylko 20 proc. jest

zainteresowana wolontariatem. Wszy-

scy liczą na wycieczki, na spotkania

z prawnikiem. "

URSZULA MOJSIEJ 

Koordynator ds. Polityki Senioralnej

Gminny O�rodek Kultury w Komornikach
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15 czerwca w Centrum

Tradycji i Kultury

zaczęły się zajęcia

Open week. W czerwcu wstęp

jest wolny. Można skorzystać

z następujących propozycji:

" rytmika

" plastyka

" język angielski

" taniec

" zumba

" taichi

Zapraszamy na stronę 

www.gokkomorniki.pl i FB,

gdzie informujemy również 

o innych wydarzeniach. 

" 2255 cczzeerrwwccaa odbędzie się 

spotkanie autorskie 

z Dorotą Warakomską.

" 2288 cczzeerrwwccaa –– spektakl 

„Sex, zioło & stara szafa” 

www.aszteatr.pl/2019/05/07/sex-

-ziolo-stara-szafa
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CENTRUM TRADYCJI 
I KULTURY ZAPRASZA

LETNIE 
WARSZTATY

Z aprasza dzieci w wieku

7–12 lat na letnie warszta-

ty, które odbędą się

w Centrum Tradycji i Kultury

przy ul. Kościelnej 37 w Komor-

nikach. W planach różnorodne

zajęcia o tematyce: artystycz-

nej, teatralnej oraz warsztaty ru-

chowe z elementami akrobatyki

i tańca. "

Zapisy pod adresem: 

bbiiuurroo@@ccttkkkkoommoorrnniikkii..ppll.. 

TTeelleeffoonn- 4488 661188110077444499..
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�HIMALAISTKA�
Wojciech Wójcik

Trwa narodowa wyprawa zimowa na K2. W decydującej

fazie niespodziewanie zmienia się pogoda. Łukasz Lewicki,

zmuszony do dramatycznego odwrotu spod samego

wierzchołka, spada na dno lodowej szczeliny. Tam natyka się na

zamarznięte ciało Iwetty Miller, znanej himalaistki, która zaginęła

pół roku wcześniej. Z jej głowy sterczy czekan.Tymczasem

w Polsce wszystkie media z zainteresowaniem śledzą losy

wyprawy. Majka dostaje swój pierwszy poważny

dziennikarski temat i od razu trafia na bombę. Przed laty

w tej samej części zbocza znaleziono ciało ojca Iwetty, który

z niewiadomych przyczyn skoczył w przepaść. Czy to tylko zbieg

okoliczności? Łukasz ostatkiem sił dociera do obozu, przynosząc

ze sobą telefon Iwetty. Nie wie, że to dopiero początek walki

o życie. Morderca nie może dopuścić, by wskazał miejsce, gdzie

znalazł ciało himalaistki. Na dzikich pustkowiach Karakorum

rozpoczyna się polowanie…

�Pomocnik kata�
Marek Krajewski

7 czerwca 1927. Dworzec kolejowy w Warszawie. Dziewięt-

nastoletni Borys Kowerda strzela do ambasadora ZSSR w Pol-

sce. Piotr Wojkow umiera w szpitalu. Stosunki polsko-sowiec-

kie ulegają gwałtownemu zaostrzeniu. Oba państwa znajdują

się na krawędzi wojny. Proces Kowerdy rozpoczyna się na-

tychmiast. Na sali sądowej jest tylko jeden człowiek, który wie,

kto stoi za tym zamachem. Edward Popielski, funkcjonariusz

tajnych służb odrodzonej Rzeczypospolitej, nie ma wątpliwości,

że bolszewicy zawsze znajdą sposób, by ukryć swoje nikczemne

zbrodnie. Nie spodziewa się tylko, że znają wszystkie jego

sekrety i nie cofną się przed niczym, by je wykorzystać. Mor-

derstwo Wojkowa to dopiero początek…

�Lista, która zmieniła
moje życie�
Olivia Beirne

Georgia kocha wino, programy reality show i siedzenie na

kanapie po pracy. Nie znosi wysokości, sprawdzania swojego

konta bankowego, chodzenia na randki oraz aktywności, do

których wymagany jest sportowy stanik. 

I nigdy, przenigdy nie podejmuje żadnego ryzyka. Aż do

chwili, kiedy jej piękna i odważna siostra zdaje sobie sprawę,

że nie zdoła odhaczyć wszystkiego ze swojej „Listy Rzeczy Do

Zrobienia Przed Trzydziestką“ i prosi Georgię o pomoc. Georgia

ma zaledwie kilka miesięcy, by zmienić swoje życie i dokończyć

zadania z listy. 

�Strup. Hiszpania 
rozdrapuje rany� 
Katarzyna Kobylarczyk

Osiemdziesiąt lat po zakończeniu wojny domowej Hiszpa-

nia wciąż nie wie, co zrobić z ciałami ofiar. Musiało minąć

ćwierć wieku od śmierci generała Francisco Franco, by rodziny

odważyły się szukać swoich zamordowanych bliskich. Szukają

ich nadal: w przydrożnych rowach, zasypanych studniach, na

polach, w płytkich zbiorowych grobach. W ciągu ostatnich kil-

kunastu lat hiszpańskie organizacje pozarządowe otwarły

siedemset czterdzieści anonimowych mogił. Ekshumowały

ponad dziewięć tysięcy ciał cywilów zamordowanych przez

nacjonalistów. Nikt tak naprawdę nie wie, ile jeszcze jest takich

grobów. Są we wszystkich regionach kraju, kości leżą w nich

do dziś.

„Strup” to opowieść o kraju, który w imię przyszłości miał

zapomnieć o swoich upiorach, ale mu się to nie udało. Kata-

rzyna Kobylarczyk przemierza Hiszpanię szlakiem umarłych,

zamordowanych, zaginionych. Męczenników i bohaterów.

Ofiar i zbrodniarzy. Rodzin, które chcą szukać, i tych, które nie

chcą rozdrapywać starych ran. "

B I B L I O T E C Z N Y  R E G AŁ  N O W OŚC I wybrała  Monika Płotkowiak
(na podstawie materiałów wydawnictw)



N a wszystkich ziemiach znajdujących się pod panowa-

niem zaborców były to burzliwe lata. Wojna światowa

spowodowała zmianę układu sił politycznych w Europie.

Imperia rozsypywały się, pojawiła się nadzieja na odzyskanie

przez Polskę niepodległości, jednak nikt jej za darmo oddać

Polakom nie chciał. Przynależność państwowa Wielkopolski

nie została rozstrzygnięta, zachodni sąsiad ani myślał się jej

wyrzec.

Konieczne było Powstanie Wielkopolskie, dobrze przygo-

towane i zorganizowane, zwycięskie. Dzięki niemu ziemie te

znalazły się w granicach odrodzonej Rzeczypospolitej. Wielu

polskich patriotów, chcąc wstąpić do oddziałów powstań-

czych, zrzuciło pruski mundur. Niejeden ruszył do walki nie-

mal bezpośrednio z frontu wojny światowej. Jako obywatele

Prus wcielani byli do armii, ale kiedy tylko pojawiła się

możliwość odzyskania polskości, przystępowali do walki. Byli

wychowywani w duchu patriotyzmu, kultywowali ojczysty

język, czuli się Polakami. Zawdzięczają to rodzicom

i krzewiącym miłość do ojczyzny proboszczom.

Młode polskie państwo budowało wszystkie swoje struk-

tury od początku, także siły zbrojne. Armia była słabo wy-

szkolona i wyposażona, w dużej części ochotnicza, a musiała

zmagać się z potężnym i bezwzględnym wrogiem – bolszewic-

ką Rosją. Towarzysz Lenin wcielał zasady internacjonalizmu.

Komunizm miał zapanować nie tylko na ziemiach rosyjskich,

lecz rozprzestrzeniać się w Europie. Armia Czerwona ruszyła

na pomoc uciskanym przez kapitalistów robotnikom

i chłopom, niosła im społeczne wyzwolenie, a tak przy okazji

sowieckie panowanie.

Na początek miała zaprowadzić ustrój powszechnej

szczęśliwości w Polsce, spełniając oczekiwania tutejszych

komunistów, takich jak Julian Marchlewski dążący do

utworzenia na tych ziemiach jeszcze jednej radzieckiej

republiki, takiej jak Ukraina, Białoruś, Gruzja czy Kazachstan.

Niewiele brakowało, by internacjonalistyczne zamiary pol-

skich komunistów zostały spełnione. Armia Czerwona była

o włos od zdobycia Warszawy. Po opanowaniu Polski nastąpiłby

marsz na Berlin, na Paryż, bo wszędzie tam robotnicy liczyli na

wyzwolenie. Nastąpił jednak cud nad Wisłą – polskie wojsko

rozgromiło bolszewików pod Warszawą. 15 sierpnia ich marsz

na zachód został zatrzymany. Europę udało się ocalić na całe

20 lat. ZSRR musiał czekać na Hitlera, by ponowić próbę.

Wielkopolanie stanowili trzon polskiej armii walczącej na

kresach wschodnich, potem pod Warszawą. Mieli

doświadczenie bojowe, byli dobrze wyekwipowani i uzbrojeni.

Trudno nie docenić ich zasług, być może Polska bez nich nie

obroniłaby dopiero przed chwilą wywalczonej wolności.

Zasłużyli na honory, a zostali zmuszeni do ukrywania

bohaterskiej przeszłości. Za podwójne bohaterstwo byli

podwójnie prześladowani.

Gdy Niemcy w 1939 opanowali Wielkopolskę, przystąpili

do wyłapywania najbardziej zasłużonych powstańców. Ko-

rzystali z donosów ludności niemieckiego pochodzenia.

Wielu bezcennych informacji dostarczyły im… powstańcze

pomniki, które nakazali rozbierać, a które zawierały zamu-

rowane akty erekcyjne z nazwiskami czczonych bohaterów.

Na szczęście niszczyli te pomniki polskimi rękoma. Ludzie

do tego zmuszani przechwycili wiele takich dokumentów.

Zdarzało się też, jak wspominają mieszkańcy Komornik, że

Niemcy przymykali oko, nie ścigali dawnych powstańców.

Trzeba było mieć szczęście, by nie trafić na służbistę w hi-

tlerowskim mundurze.

Mimo tego niejeden powstaniec, także z Komornik i okolic,

został rozstrzelany, wielu trafiło do obozów koncentracyjnych.

Hitlerowcy nie skupiali się na tych, którzy po prostu służyli
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PODWÓJNI BOHATEROWIE
ZASŁUGUJĄ NA PAMIĘĆ
Przelewali krew, walcząc za ojczyznę. Najpierw za przeciwników mieli Niemców, potem bolszewików.
Zamiast uhonorowania, spotykało ich prześladowanie, z jednej lub drugiej strony. Nie ma już ich na
świecie, ale mogą liczyć na naszą pamięć.

Andrzej Gmerek
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w powstańczych oddziałach. Interesowały ich osoby zasłużone,

odznaczane medalami, dowódcy cieszący się estymą lokalnych

społeczności.

Niemcy nie prześladowali uczestników wojny z bolszewi-

kami. Wprost przeciwnie. Tacy żołnierze budzili ich uznanie.

Zdarzało się nawet, że udział powstańca wielkopolskiego w tej

drugiej wojnie traktowali jako okoliczność łagodzącą albo nawet

rozgrzeszenie za walkę przeciwko Prusakom.

Sytuacja radykalnie zmieniła się jednak w 1945 roku, gdy

idąca na Berlin Armia Czerwona wyzwoliła Polskę,

wprowadziła nowy ustrój, ścigała uczestników wojny 1919-

1920 roku. Kombatanci zmagań z bolszewikami musieli

ukrywać przeszłość. Jak informują ich potomkowie,

niechętnie o niej opowiadali nawet w domach. Zdarzało się, że

dzieci i wnukowie takich żołnierzy prawdę poznawali dopiero

po ich śmierci, przeglądając dokumenty, czytając zapisy

w książeczkach wojskowych.

Po ostatniej wojnie najgorsza była sytuacja tych, co

w 1919 lub 1920 roku dostali się do sowieckiej niewoli. Jeśli

mieli szczęście, wydostawali się na wolność, ale Rosjanie zna-

li ich nazwiska. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski

kombatanci mogli się spodziewać najgorszego.

Andrzej Gmerek, jako poddany cesarza Wilhelma, znalazł

się w pruskiej armii, walczył w I wojnie światowej. Powstanie

Wielkopolskie zastało go w lazarecie w Głogowie, gdzie leczył

się po powrocie z frontu. Nie zdążył wziąć udziału w Powsta-

niu Wielkopolskim, ale został powołany do polskiego wojska

i ruszył na wschód, by bronić Polski przed bolszewikami.

Uczestniczył w Bitwie Warszawskiej.

W 1945 roku, gdy do Wielkopolski weszli sowieci, został

wezwany do NKWD. Miał prawo podejrzewać, że ma to zwią-

zek z jego przeszłością. Wiedział, co mu grozi. Dopisało mu

jednak szczęście, bo trafił na Polaka, który poradził mu podanie

fałszywej daty urodzenia. Odjął sobie kilka lat życia. Jako

dziecko nie mógł walczyć z bolszewikami. Upiekło mu się…

W wojnie z bolszewikami wziął udział niejeden mieszka-

niec gminy Komorniki. Przykład – Franciszek Siciński z Cho-

męcic, właściciel tamtejszego gospodarstwa, uczestnik „cudu

nad Wisłą” w 1920 roku. Opowiadał, że wysłano go na patrol,

którego, jako podoficer, był dowódcą. Polacy natknęli się na

oddział czerwonoarmistów. Wpadł na pomysł, by żołnierze

ukryli się w lesie. On zaś oznajmił Rosjanom, że są otoczeni,

więc mają złożyć broń. Poddali się, a potem przeklinali

siarczyście w ojczystym języku, widząc, że dali się nabrać

czterem polskim żołnierzom.

Podobnych opowieści jest wiele. Nie wszystkie są równie

wesołe. Zmagania były krwawe, wyczerpujące, można było zgi-

nąć nie tylko od sowieckiej kuli, ale na przykład w bagnach,

w które zapadały się całe oddziały, nie było dla nich ratunku.

Wójt Jan Broda postanowił uczcić pamięć podwójnych

bohaterów – uczestników Powstania Wielkopolskiego, którzy

tuż po zwycięskim jego zakończeniu ruszyli na wschód, by

w ramach polskiej armii bronić wschodnich granic przed bol-

szewicką nawałą. Okazją ku temu jest setna rocznica Bitwy

Warszawskiej, przypadająca 15 sierpnia.

Niestety, epidemia koronawirusa wymusiła rezygnację

z publicznych uroczystości, zgromadzeń ludności. Trudno na-

wet przewidzieć, czy w tym roku będzie można zorganizować

Gminne Dożynki. Nie wiadomo więc, w jakiej formie uczczeni

zostaną bohaterowie z lat 1918-1920. „Nowiny Komornickie”

apelowały do potomków uczestników tamtych wydarzeń

o zgłaszanie się, udostępnienie zdjęć, dokumentów. Wielu na-

szych Czytelników odpowiedziało, dużo wspomnień i rodzinnych

pamiątek mogliśmy zaprezentować.

Nasza prośba wciąż jest aktualna. Bogdan Czerwiński, histo-

ryk i regionalista, dysponujący pokaźnym zbiorem dokumen-

tów, biografii powstańców, nadal czeka na informacje. Można do

niego dzwonić pod numer 664 299 509. Dzięki temu działalność

Wielkopolan walczących o wolną ojczyznę nie zginie. W planach

jest upamiętnienie ich tablicą pamiątkową, być może specjalne

oznakowanie grobów, o ile uda się je odnaleźć.  " JD
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Ignacy Adamczak, urodzony w 1887 roku 
w Otuszu, mieszka³ w Konarzewie. By³ kolejarzem.
Jego s³u¿ba najpierw w armii pruskiej, potem 
w oddzia³ach powstañczych pod dowództwem 
Antoniego Szyftera i Andrzeja Kopy, wreszcie 
w wojsku polskim walcz¹cym na wschodzie, 
mia³a zwi¹zek z kolej¹. Po wojnie pracowa³ 
przy naprawie mostów kolejowych. "

Kto mieszkał w organistówce?

N asz Czytelnik, pan Tomasz Hildebrandt, sprecyzował

informacje, zamieszczone w poprzednim numerze

„Nowin”, dotyczące jednego z najbardziej charaktery-

stycznych budynków w gminie – organistówki, czyli starej

plebanii. Powojennymi mieszkańcami tego budynku byli

państwo Łęgowscy, a nie Łangowscy.

– Stefan Łęgowski (1918-1979) był po II wojnie światowej

długoletnim organistą komornickiego kościoła i kierownikiem

przykościelnego chóru, natomiast Julia Łęgowska (1914-2014)

była kierownikiem komornickiej poczty. Oboje spoczywają

na cmentarzu parafialnym w Komornikach – dodaje nasz

Czytelnik. Dziękujemy i przepraszamy za nieścisłość. "



A ż 30 procent uczniów poznańskiego Zespołu Szkół Bu-

dowlanych, jak szacuje dyrektor Arkadiusz Dratwa, to

mieszkańcy gminy Komorniki. Szkole zależy na po-

zyskiwaniu uczniów. Dyrektor zgłaszał się nawet do władz

gminy z propozycją współpracy. „Budowlanka” znana jest

z prowadzenia na wysokim poziomie zajęć sportowych,

uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki w zawodach organi-

zowanych w Polsce i za granicą.

– Mamy dobrych wuefistów. Chciałbym, by działali także

na potrzeby mieszkańców gminy, prowadzili zajęcia z młodymi

sportowcami – mówi dyrektor, któremu szczególnie zależy na

takiej współpracy. Jest bowiem mieszkańcem Chomęcic. Li-

czy, że dzięki dobrym kontaktom do jego szkoły zapisze się

jeszcze większa liczba osób stąd się wywodzących.

Szkoła kształci nie tylko w zawodach typowo budowlanych,

ale i w tak nietypowym fachu, jak mechanik motocyklowy.

Współpracuje z dużymi firmami i warsztatami, w których

uczniowie odbywają praktyki. Ostatnio „Budowlanka” na-

wiązała w tej sprawie kontakt z jednym z dużych warsztatów

samochodowych z Wir. "

W ramach obchodów dnia patrona

Szkoły Podstawowej w Chomę-

ciach, a jest nim Arkady Fie-

dler, 27 maja odbyła się nietypowa akcja –

„Wieczorne uczniów, rodziców i nauczy-

cieli czytanie Dywizjonu 303”. Społecz-

ność szkolna spotkała się online, by

przez godzinę czytać jedną z najbardziej

znanych książek pisarza.

Niezwykłość tego wydarzenia polegała na

tym, że miało ono znaczenie charytatywne.

Głównym celem było upowszechnienie infor-

macji o zbieraniu pieniędzy na leczenie trzylet-

niej Laury. Nie rozwijała się prawidłowo, leka-

rze zdiagnozowali u niej rzadką, zdarzającą się

co milion urodzeń chorobę genetyczną – ze-

spół wad wrodzonych AGS.

Diagnoza zabrzmiała jak ciężki wyrok.

Jest jednak na świecie miejsce dające na-

dzieję na wyzdrowienie – szpital CHOP

w Filadelfii w USA. Prowadzi się tam eks-

perymentalną terapię, ale kilkuletni pro-

gram leczenia wymaga cyklicznych wizyt.

Gdy tylko minie epidemia, Laura musi pole-

cieć do USA. Aby leczenie stało się możliwe,

potrzebne są pieniądze.

Podziękowania należą się więc wszyst-

kim, którzy poświęcili czas, biorąc udział

w akcji: licznie przybyłym uczniom, wspie-

rającym ich rodzicom, nauczycielom do-

konującym wyboru fragmentów tekstu

i przygotowującym uczniów, oraz gościom

specjalnym: warszawskiej aktorce Joannie

Derengowskiej, wójtowi Janowi Brodzie,

pani dyrektor szkoły Annie Golczak. Na-

dzieje na zebranie pieniędzy potrzebnych

na wyjazd Laury na leczenie wzrosły. "
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Szkoła (prawie) gminna

Czytali 
dla Laury
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19.03.2020 r.
CZWARTEK

Dzisiaj spałem bardzo

długo. Pewnie dlatego, że

wczoraj miałem pracowity

dzień. Byłem mądrzejszy niż

wczoraj i spuściłem na noc

roletę w oknie, żeby papuga

mnie nie obudziła. 

Kiedy wstałem, mama

już ciężko pracowała. Teraz

pracuje z domu i ma dużo

więcej pracy, bo zajmuje się

obcokrajowcami przylatują-

cymi do Polski. Mama ma

dużo zmartwień i proble-

mów związanych z zamknię-

tymi granicami.

Postanowiłem jej po-

móc i zrobiłem śniadanie.

Następnie posprzątaliśmy

z bratem w kuchni. Posze-

dłem do swojego pokoju

i kończyłem zadanie z biologii

(dużo tego jest).

Później mama poprosiła

mnie o pomoc w ogrodzie. Mu-

siałem przekopać kawałek

trawnika i przygotować teren

do sadzenia kwiatów. Przesa-

dziłem też dwa krzaki róż. Do-

brze, że jest taka ładna pogoda

i można wychodzić na ogród.

Zajęło nam to więcej

czasu niż planowaliśmy.

Później mama zrobiła obiad

i wspólnie zjedliśmy pyszne-

go kurczaka z ryżem. Po

obiedzie, mama znów zajęła

się pracą, a my mieliśmy

chwilkę na odpoczynek.

O godzinie 16:00 znów sie-

dliśmy do lekcji. Później zagra-

liśmy w grę, którą wymyślił

mój brat. Zasady zmieniały się

w trakcie gry i zwycięzca mógł

być tylko jeden, oczywiście

Emil. Po skończeniu wszyst-

kich zadań przyszedł czas na

kąpiel i wspólne oglądanie fil-

mu. Jestem potwornie zmęczo-

ny, więc zaraz idę spać. 

Bardzo brakuje mi kon-

taktu z rodziną i kolegami.

Dobrze, że mama jest w domu,

bo nie ma nudy.

20.03.2020 r.
PIĄTEK

Dziś obudziłem się znacz-

nie szybciej niż wczoraj. Przez

okno wchodziło słońce.

Zszedłem na dół i przywi-

tałem się z mamą i pieskami.

Obejrzeliśmy poranne wiado-

mości ze świata. Sytuacja wy-

gląda źle. Przygotowaliśmy

śniadanie i wspólnie je zjedli-

śmy. Bardzo mi się to podoba.

Od kiedy jesteśmy w domu,

mamy czas na wspólne posił-

ki. Do tej pory tak było w so-

botę i w niedzielę.

Poszedłem się umyć

i pościelić łóżko. Później

usiadłem do odrabiania za-

dań domowych.

Mojego brata dzisiaj

strasznie rozpiera energia.

Mama zabrała nas do lasu,

żebyśmy się wyszumieli.

W lesie spędziliśmy dobre

dwie godziny.

Po powrocie odpoczęli-

śmy chwilkę. Mama pracowa-

ła. Kiedy skończyła, poszła do

ogrodu. Pomogłem jej troszkę.

Posadziliśmy kwiaty. 

Po skończonej pracy,

wróciliśmy do domu i mama

zrobiła obiad.  Po obiedzie

mama z Emilem usiedli do

lekcji, a ja poszedłem do swo-

jego pokoju. Posłuchałem

troszkę muzyki i zadzwoni-

łem do babci.

Kiedy mama skończyła

uczyć się z moim bratem,

pomogła mi przy kilku zada-

niach. Widziałem, że jest już

zmęczona, więc postanowi-

łem resztę zadań zrobić sam.

Wieczorem obejrzeli-

śmy film „Miasto 44”. Pięk-

ny, ale bardzo smutny film.

Nie chciałbym nigdy znaleźć

się w takiej sytuacji. 

Jest już bardzo późno,

więc kończę pisanie dzienni-

ka i kładę się spać. Jutro

weekend, może uda się

wreszcie troszkę odpocząć.

21.03.2020 r.
SOBOTA

Znów zapomniałem za-

słonić rolety i moja papuga

krzyczy od samego rana.

Wstałem więc i poszedłem

pod prysznic.

Na dworze wieje i jest

zimno. Pewnie będzie pa-

dać. Nie będzie prac ogrodo-

wych – hura.

Zjedliśmy w piżamach

śniadanie, taka sobota.

Wspólnie postanowiliśmy,

że robimy sobie dzień leniu-

cha i dziś nic nie robimy.

Prócz mamy – ma troszkę

zaległości w pracy.

Chwilę graliśmy z Emilem

w gry. Później poszliśmy

wszyscy na rowery. Podobno

zamknięto lasy i nie wolno

tam chodzić. Wydaje mi się to

troszkę dziwne, bo jak ostatnio

byliśmy w lesie, to mijaliśmy

tylko jedną osobę. Trudno,

trzeba się dostosować.

Po powrocie mama

przygotowała obiad, który

wspólnie zjedliśmy. Później

obejrzeliśmy film i zrobił się

wieczór.

22.03.2020 r.
NIEDZIELA

Dziś niedziela…. Co tu

robić?

Zjadłem śniadanie i po-

szedłem się umyć. Ubrałem

się, ogarnąłem pokój i nuda….

Jest plan, że pojedziemy

na rowery, ale jest strasznie

zimno i mocno wieje wiatr,

więc Emil marudzi, że nie

chce. Wyszedłem więc przed

dom, pograć w kosza. Na ca-

łym osiedlu pusto. W końcu

mama przyszła i pograliśmy

razem. Później we trójkę za-

graliśmy w „Story cubes”.

Gra polega na wyrzucaniu

kości z obrazkami i na pod-

stawie tego, co wypadnie,

opowiada się historyjkę.

Jest przy tym dużo śmiechu.

Nawet nie wiem, kiedy

zrobiło się bardzo późno.

Dobranoc.

23.03.2020 r.
PONIEDZIAŁEK

Bardzo dobrze mi się

dzisiaj spało. Rano zjedliśmy

śniadanie i zabraliśmy się za

lekcje, bo e-maile spływały

z każdej strony. Przez week-

end nazbierało się tego tyle,

że głowa rozbolała mnie od

samego czytania zadań.

Tak więc o 10:00 rozpo-

częliśmy odrabianie zadań.

Z małą przerwą na obiad i na

tę chwilę, gdy mama musiała

skorzystać z komputera, cały

czas z Emilem uczyliśmy się.

O godz. 18:00 skończyliśmy.

Tak upłynął mi poniedziałek.

Zjedliśmy kolację, wyką-

pałem się i skończyłem pisać

dziennik ucznia, by ostatecz-

nie zakończyć zadanie. "

BORYS � VII C
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ŚWIAT WIDZIANY OCZAMI UCZNIA 
Dziennik  z czasu  pocz¹tku  pandemii



„PODZIELMY SIĘ KREDKAMI

Z DZIEĆMI W AFRYCE, 

BY ICH ŚWIAT NABRAŁ

KOLORÓW TĘCZY”

Polskie dzieci
dzieciom 
z Afryki

U czniowie Szkoły Podstawowej nr 1

im. Janusza Korczaka w Komor-

nikach w roku szkolnym

2019/2020 wzięli udział w Ogólnopol-

skim Programie „Kredki dla Afryki”.

Dzieci zebrały przybory szkolne: kredki,

farby, długopisy, ołówki, zeszyty, no-

życzki, kleje, linijki, liczydła, gumki,

temperówki i inne potrzebne do nauki.

Paczka została przesłana do  fundacji

Asante. Dalej wszystkie takie przesyłki

od dzieci z polskich placówek zostaną

wysłane do ośrodków misyjnych,

szkolnych w Afryce. Szkoły, które funda-

cja wspiera, znajdują się w ubogich rejo-

nach Afryki, gdzie każdy ołówek, zeszyt

jest bezcenny. Asante od 2010 roku

wspiera placówki oświatowe w Kenii,

Zambii, Mali, Mauretanii, Wybrzeżu Kości

Słoniowej.

Udało się zebrać około 16,5 kg przybo-

rów szkolnych. Bardzo serdecznie dzięku-

jemy wszystkim tym, którzy zbierali razem

z nami. Cieszymy się, że i my poprzez fun-

dację mogliśmy pomóc naszym kolegom

i koleżankom z odległego kontynentu. "

Szkolni koordynatorzy akcji:
HANNA WO�NIAK

ANNA BRYLL
MONIKA JAKIELCZYK-JANKOWSKA

JOANNA MURKOWSKA
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Jak ocenić coś, co nie bardzo pod-

legało dotychczasowym regułom

oceniania? Jak została zrealizowa-

na podstawa programowa? Jak w tej nie-

codziennej sytuacji odnaleźli się

uczniowie, rodzice i nauczyciele? Zo-

stawmy to specjalistom, którzy przed-

stawią jasno sprecyzowane wnioski

i wytyczne do dalszej pracy. Z nieofi-

cjalnych informacji dowiadujemy się, że

na jesieni może nas czekać nieokreślony

ciąg dalszy.

Wiele zależało od dyrektorów,

którzy podejmowali ryzyko decyzji,

za które rozliczało ich kuratorium, or-

gan prowadzący, a i swoje „trzy gro-

sze” dorzucali rodzice, uczniowie i na-

uczyciele. Wygląda na to, że ten trud-

ny egzamin zdali, w odróżnieniu od

MEN, które nie ma żadnej wizji na no-

wy rok szkolny. Nie jest tajemnicą, że

część uczniów nie bierze czynnego

udziału w lekcjach, że są problemy

z wyeksploatowanym sprzętem, kło-

poty z szybkością łączy utrudniające

prowadzenie lekcji on-line… Podobno

najdłużej działa prowizorka, ale w no-

wy rok szkolny powinniśmy wchodzić

należycie przygotowani. Oby.

Rok szkolny kończyliśmy „egzami-

nami  pod specjalnym nadzorem”

z maseczkami, odstępami i wszystkim

tym, co stanowią przepisy. Była to do-

datkowa porcja stresu po tym, jak eg-

zaminy zostały przesunięte w czasie.

Dla uczniów klas VIII obecny rok

szkolny potrwa do 31 lipca, kiedy to

poznają wyniki testów. Dziwne to bę-

dzie pożegnanie. Bez spotkań zespołów

klasowych, bez wręczanych uroczyście

świadectw z wyróżnieniem, zwyczajo-

wych ceremonii…

Jak na tę skomplikowaną sytuację

zareagowali najbardziej zainteresowani,

czyli uczniowie? Odpowiem opisem,

który zamieścił na swoim profilu uczeń

klasy IV: „Ja chcę do szkoooły”. "

PIOTR NAPIERA³A
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D o 31 sierpnia uczniowie szkół

podstawowych i ponadpodsta-

wowych, zamieszkali i zameldo-

wani na terenie gminy Komorniki, mogą

ubiegać się o przyznanie nagrody Wójta

Gminy Komorniki w ramach Gminnego

programu wspierania edukacji uzdolnio-

nych dzieci i młodzieży z terenu gminy

Komorniki. Nagrodę można otrzymać za

osiągnięcia naukowe, sportowe, arty-

styczne oraz muzyczne dokonane w ro-

ku szkolnym 2019/2020.

Program funkcjonuje od marca

2011 roku (Uchwała nr VII/49/2011 Ra-

dy Gminy Komorniki z dnia 31 marca

2011 r.) i od tego czasu wielu uczniów

z naszej gminy skorzystało z tej formy

nagrody. Zachęcamy młodzież do

chwalenia się swoimi sukcesami i wy-

bitnymi osiągnięciami.

Wniosek o przyznanie nagrody Wójta

Gminy Komorniki można pobrać na stronie

internetowej www.komorniki.pl, w zakład-

ce Oświata. Wypełniony druk należy

złożyć w Biurze Podawczym Urzędu

Gminy Komorniki, w godzinach pracy

urzędu, tj. poniedziałek, godz. 8:30 – 16:30,

wtorek-piątek, godz. 7:15 – 15:15 z zacho-

waniem wszelkich środków ostrożności.

Ostateczny termin mija 31 sierpnia br. "

TAKIEGO ROKU SZKOLNEGO 
JESZCZE NIE BYŁO
Gdy do Państwa trafia ten numer �Nowin Komornickich�, kończymy rok szkolny, jakiego historia 
jeszcze nie widziała. Od trzech miesięcy przedszkola, a szczególnie szkoły działają w trybie zdalnym, 
tzn. przy pomocy łączy internetowych.

Wspieramy edukację uzdolnionych



Nie lada gratka czeka niedługo
mieszkańców gminy Komorniki,
interesujących się grami
komputerowymi. Aby urozmaicić
lokalnej społeczności czas 
izolacji i brak wydarzeń 
na wolnym powietrzu, GOSiR
Komorniki, przy współpracy 
z Good Game League, 
zorganizuje Turniej Online 
FIFA 20 � Powitanie Lata. 
Rozgrywki ruszają już 29 czerwca!

Pandemia koronawirusa spowo-

dowała, że ośrodki gminne mają

ograniczone możliwości anima-

cji czasu wolnego swoim mieszkań-

com. Na szczęście żyjemy w dobie

swobodnego dostępu do Internetu, co

umożliwia przeprowadzenie lokalnych

inicjatyw bez wychodzenia z domu.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Komornikach podjął więc współpra-

cę z poznańską organizacją esportową

Good Game League. Te dwa podmioty

wkrótce zorganizują turniej online

w grę FIFA 20.

Z e względu na obecną sytuację

epidemiczną  bardzo ważne jest

przestrzeganie regulaminu i no-

wych zasad bezpieczeństwa panują-

cych na kąpieliskach. Warto pamiętać

o unikaniu zatłoczonych miejsc, zacho-

waniu dystansu (2 metry) oraz regularnej

dezynfekcji rąk.

W Chomęcicach oprócz kąpieli

wodnych zapraszamy do aktywnego ko-

rzystania z plaży, na terenie której do-

stępne będzie boisko do piłki plażowej,

plac zabaw dla dzieci i miejsce na ogni-

sko. Ponadto udostępniona będzie

przebieralnia oraz sanitariaty. W tym

roku planowane jest także założenie

monitoringu,  co ma poprawić bezpie-

czeństwo  i zahamować akty wandalizmu

na tym terenie. 

Znacznie mniejsze kąpielisko w Jaro-

sławcu leży na terenie Wielkopolskiego

Parku Narodowego i wyróżnia się wy-

jątkowymi walorami przyrodniczymi.

Kąpiących obowiązuje tutaj także re-

gulamin Parku.

Organizatorem obu kąpielisk jest GO-

SiR Komorniki, a nadzór epidemiologiczny

sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epi-

demiologiczna w Poznaniu. "

GOSiR KOMORNIKI
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Bezpieczna kąpiel
W tym roku kąpieliska w Chomęcicach i Jarosławcu uruchomione
zostały  już 20 czerwca, a sezon zakończy się 31 sierpnia. Nad 
bezpieczeństwem osób kąpiących się czuwać będzie codziennie 
w godz. 11-19  wykwalifikowana kadra ratownicza. 

PPllaażżaa ww CChhoommęęcciiccaacchh

TURNIEJ ONLINE FIFA20 � POWITANIE LATA

Sportowe zmagania w internecie
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W zmaganiach będzie mógł

wziąć udział każdy mieszkaniec

gminy Komorniki. Rywalizacja odbę-

dzie się na platformie PS4, całkowicie

online, a więc z zachowaniem tak

ważnego dystansu społecznego. Tur-

niej rozpocznie się 29 czerwca,

a ostateczne rozstrzygnięcia zapad-

ną w niedzielę 5 lipca. Tego dnia na

mieszkańców czeka dodatkowa

atrakcja. Finałowe spotkania będzie

można oglądać na żywo w Internecie.

Transmisja zostanie opatrzona

w profesjonalny komentarz, a do-

stęp będzie na facebookowej stronie

GOSiR Komorniki. Najlepsi gracze

otrzymają atrakcyjne nagrody, ufundo-

wane przez GOSiR Komorniki.

Uczestnictwo w turnieju jest cał-

kowicie bezpłatne. Organizatorzy po-

informowali jednak o limicie miejsc.

W zmaganiach będzie mogło wziąć

udział 64 graczy. Zalecamy zatem

zapisać się bez zbędnej zwłoki. For-

mularz zgłoszeniowy dostępny jest

na stronie www.gosirkomorniki.pl

i Facebooku.

Organizatorem turnieju jest GOSiR

Komorniki, a partnerem Gmina Ko-

morniki. Turniej powstanie przy

współpracy z Good Game League.

Zachęcamy do udziału! "
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O Lechu wiedzą wszystko
Do finału tegorocznej IV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o KKS
LECH Poznań Szkół Podstawowych zakwalifikowało się dziewięciu
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. i J. Działyńskich w Plewiskach.
Ten prawdziwy sprawdzian wiedzy o Lechu miał się odbyć na przełomie
marca i kwietnia. Zaczęła się jednak epidemia koronawirusa.

Organizatorzy liczyli, że przy sprzy-

jających warunkach uda się ją

przeprowadzić w maju. Nic z tego.

„W związku  z tym, że mamy określoną

trudną sytuację zagrażającą zdrowiu

i życiu, nie możemy zaprosić na ścisły

finał m. in. uczniów Waszej placówki.

Z przyjemnością informujemy, że dzie-

więciu uczniów z Waszej szkoły zakwa-

lifikowało się do finału Olimpiady” –

brzmi wysłany do szkoły komunikat or-

ganizatorów.

Olimpiada w tym roku adresowana

była do uczniów podstawówek z terenu

całej Wielkopolski. W poprzednich latach

także do gimnazjów. Taki też miała i nadal

taki ma zasięg. Warto zaznaczyć, że w we-

wnątrzszkolnych  eliminacjach lechowych

igrzysk, które przeprowadzone zostały

w siedmiu etapach, w styczniu i lutym

udział wzięło łącznie 112 uczniów z klas IV

– VIII. Z tego grona największą wiedzą

o sportowcach Kolejorza wykazało się

21 sympatyków poznańskiego klubu. Ich

prace nadesłane na adres klubu oceniła

komisja sędziowska.

Trzy lata temu dwóch uczniów

naszej szkoły sięgnęło po złoty

i brązowy medal, plasując się na

pierwszym i trzecim miejscu podium.

Przed dwoma laty dwóch, a w ubiegłym

roku trzech olimpijczyków zajmowało

miejsca w pierwszej szóstce ścisłego

finału. Wszystkim należą się duże

słowa uznania. "

HEJ LECH!!! 



Po podpisaniu umowy z gminami

Dopiewo i Komorniki, od 15 lute-

go 2020 roku, w „Promyku” za-

częły się zajęcia integracyjno-rehabilita-

cyjne. W każdą sobotę czterech rehabi-

litantów zajmowało się rehabilitacją

z masażem. Trwało to do 7 marca, aż

z powodu epidemii koronawirusa zajęcia

trzeba było zawiesić do połowy maja.

Wznowiliśmy je 23 maja. Urucho-

mione zostały cztery gabinety rehabili-

tacyjne, z zachowaniem wszelkich środ-

ków ostrożności, wprowadzonych

w oparciu o aktualne zalecenia i reko-

mendacje Głównego Inspektora Sanitar-

nego (GIS), a także Ministerstwa Zdro-

wia w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Przed wejściem na rehabilitację

uczestnik ma mierzoną temperaturę cia-

ła, dezynfekuje ręce. Rehabilitanci zo-

stali wyposażeni w maseczki, środki do

dezynfekcji oraz wytyczne do stosowa-

nia odzieży ochronnej. Uczestnicy za-

jęć podzieleni są na stałe godziny przy-

jazdu na rehabilitację. Bierze w nich

udział na stałe 18 osób, oprócz tego pro-

wadzimy zajęcia rehabilitacyjne z do-

jazdem do podopiecznego, do domu.

Mamy nadzieję, że już teraz

w każdą sobotę do końca roku projekt

będzie realizowany. Dzięki dotacji

gmin Dopiewo i Komorniki możemy

realizować rehabilitację dla naszych

podopiecznych, za co w ich imieniu

bardzo dziękujemy. "

BOGDAN MAÆKOWIAK

Prezes Stowarzyszenia Osób

Niepe³nosprawnych �Promyk� 
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Dzięki dotacji � rehabilitacja
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Z początkiem czerwca powróciliśmy do zajęć na warszta-

tach. Wiosna w pełni, łąki wokół warsztatów pełne są

pięknych kwiatów, napawając nas optymizmem i rado-

ścią. Inspirując się przyrodą za oknem, uczestnicy zajęć

w pracowni ceramicznej postanowili wykonać nowe wazoni-

ki, donice i zupełnie nowe gliniane kwiaty: maki i słoneczniki.

Pozwoliło nam to przenieść się w krainę kwiatów i pięknych łąk.

Każdego dnia uczymy się żyć w nowej rzeczywistości.

Nasi uczestnicy starają się korzystać podczas warsztatów

z maseczek ochronnych i rękawiczek, zachowując wszystkie

obowiązujące normy i wytyczne. Pomimo wielu zmian,

nadal są pełni zapału do pracy i nieorganicznej wyobraźni.

Wszyscy bardzo cieszymy się z powrotu na warsztaty. Praca

w glinie, w pracowni ceramicznej jest dla naszych

uczestników pewnego rodzaju odprężeniem, rozładowaniem

negatywnych emocji.

Po długiej nieobecności wszyscy bardzo tęskniliśmy się za so-

bą, za wspólnymi zającami, rozmowami. Aktualne zajęcia w pra-

cowniach jednak różnią się od  wcześniejszych, mamy mniejsze

grupy w pracowniach, staramy się również zachowywać odpo-

wiedni dystans między sobą, nie spotykamy się tak jak wcześniej

w większych grupach (np. na społeczności).

Narzędzia, z których korzystamy, kilkukrotnie poddawane

są dezynfekcji, obowiązuje też pomiar temperatury ciała. Wszyst-

kie wytyczne mają na celu zapewnić nam bezpieczeństwo. Naj-

ważniejsze, że wszyscy jesteśmy zdrowi i jesteśmy razem. "

Uczestnicy pracowni ceramicznej 
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Brakowało mi tej normalności, co-

dzienności, Wolne dni były dla

mnie odpoczynkiem, ale już po

tygodniu pojawiła się tęsknota. Kolejne

telefony z informacją o przedłużeniu za-

wieszenia zajęć sprawiały mi przykrość

i wywoływały duży smutek. Zawsze

miałem nadzieję, że może kolejny telefon

przyniesie dobrą wiadomość. Naprawdę

jej wyczekiwałem…

Na szczęście mamy małą działeczkę,

która w czasie izolacji była dla nas pew-

nego rodzaju ostoją i wytchnieniem, na-

szym małym azylem, własnym miejscem

na Ziemi. Na naszej działeczce mamy

piękne kwiaty, warzywa, kilka okaza-

łych świerków. Bardzo lubię dbać i pie-

lęgnować nasze kwiaty, mają one różne

kolory, barwy i zapachy. Praca w ogrodzie

pozwala mi się wyciszyć, zrelaksować,

często również ujść negatywnym emocją

i myślą.

Kilka razy w tygodniu, spacerkiem,

chodziłem na działkę. Sumiennie pielę-

gnowałem kwiaty, podlewałem warzywa.

Praca ta pozwalała mi choć na moment

oderwać się od rzeczywistości, odpo-

cząć od „czterech ścian”, zapomnieć

o tęsknocie i panującej pandemii.

Lubiłem też spędzać czas przed kom-

puterem, grając w jedną z moich ulubio-

nych gier. Pomagałem Mamie w obowiąz-

kach domowych, często robiłem zakupy

w pobliskim sklepie. Bardzo ucieszyłem

się z powrotu na warsztaty, choć nie jest

tak, jak wcześniej, przed wybuchem epi-

demii. Dużo się zmieniło, ale najważniej-

sze  że ciągle jesteśmy tacy sami.

Pracujemy w mniejszych grupach,

nie możemy spotykać się w innych pra-

cowniach, nie mamy również wspól-

nych posiłków, nie świętujemy urodzin,

imienin. Tego bardzo mi brakuje. Jeste-

śmy podzieleni również w busie na

dwie grupy. Jest inaczej… tak cicho…

tak spokojnie. Mam nadzieję, że z czasem

wszystko wróci do normalności, której

tak bardzo mi brakowało i chyba nadal

jeszcze brakuje. "
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Uczestnik Warsztatów Terapii 
Zajêciowej �Promyk� w Konarzewie

W krainie kwiatów i pięknych łąk

KILKA SŁÓW OD JARKA
Kwarantanna to był dla mnie trudny czas. Nie pamiętam już, kiedy byłem tak długo w domu, 
bez warsztatów, zajęć. Każdy dzień był taki sam. To trudny czas, czas izolacji, rozmyślania. 
Tęsknoty za warsztatami, koleżankami i swoją warsztatową sympatią � Kamilką




