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Tysi¹ce mieszkañców Poznania przeprowadzaj¹ siê do okolicznych
gmin, ale i tak miasto poszerza siê terytorialnie, wch³ania s¹siednie
miejscowo�ci. Dzieje siê to od stuleci. Wielkie dzielnice, takie jak

Je¿yce i Wilda, by³y niegdy� podpoznañskimi wioskami. Komorniki,
Plewiska, Wiry te¿ zbli¿aj¹ siê do miasta, staj¹ siê jego organizmem nawet
bez podejmowania decyzji administracyjnych. Przed takim po³¹czeniem nie
ma ucieczki.

Mimo tych procesów mieszkañcy tych miejscowo�ci wci¹¿ kultywuj¹ swoj¹
to¿samo�æ. Przechowuj¹ i przekazuj¹ pamiêæ o przodkach, lokalnych
tradycjach. Zjawisko to nie zaniknie, nawet gdyby Plewiska czy Komorniki
formalnie znalaz³y siê w granicach Poznania. Urz¹d Gminy wydaje w³a�nie
publikacjê po�wiêcon¹ 30-leciu samorz¹du. Zawiera ona czê�æ, wcale nie
najwiêksz¹, po�wiêcon¹ lokalnej to¿samo�ci. Pokazani s¹ tam ludzie,
organizacje, w których siê stowarzyszaj¹, by pielêgnowaæ pamiêæ, tradycjê,
kulturê. W³a�nie ta czê�æ opracowania budzi najwiêksze zainteresowanie.
Ludzie tym po prostu ¿yj¹.

Nie mo¿na by³o pokazaæ wszystkiego i wszystkich, nie taki by³ zreszt¹ cel.
Chodzi³o przecie¿ o samorz¹d, o przekszta³cenia polityczne, spo³eczne,
gospodarcze, demograficzne, bo to one spowodowa³y tak dynamiczny
rozwój gminy. Byæ mo¿e niektórzy woleliby inne proporcje, ale nic
straconego. £amy �Nowin Komornickich� otwarte s¹ dla wszystkich, 
którzy maj¹ co� ciekawego do powiedzenia lub do pokazania. Staramy siê
przedstawiaæ ciekawych, mieszkaj¹cych w s¹siedztwie  ludzi, ¿yj¹cych
sprawami swego otoczenia, badaj¹cych jego przesz³o�æ. W tym numerze
te¿ pokazujemy nietuzinkowe osoby � pana Wiktora Cegio³kê, pana Marcina
Nagórskiego. Zapraszamy wszystkich, którzy chc¹ opowiedzieæ o starych 
i nowszych czasach, o roli swych rodzin, o dokonuj¹cych siê przemianach. "
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WA¯NE TELEFONY

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

POLICJA:
a997 � z telefonu stacjonarnego
a47 77 148 90 � Komisariat Policji w Komornikach
a601 799 114 � telefon w radiowozie
a 519 064 516, 47 77 145 37 � Dzielnicowy Rejonu Komorniki

(lewa strona od ul. Poznańskiej), mł. asp. Sebastian Kuriata
a 516 902 835 (stacjonarny: 47 77 145 36) � Dzielnicowy Rejonu

Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice,
Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)

a 519 064 515 (stacjonarny: 47 77 145 34) � Dzielnicowy Rejonu
Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej), sierż. Andrzej Tyburski

a 786 936 078 (stacjonarny: 47 77 145 36) � Dzielnicowy Rejonu
Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej), sierż. Mateusz Szpunar

a 786 936 065 (stacjonarny: 47 77 145 37) � Dzielnicowy Rejonu
Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik, asp. Maciej Dziuba

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
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�Kto ¿yje w sercach tych, którzy pozostaj¹, nie umiera nigdy�

Podziękowanie wszystkim, którzy uczestniczyli 
we mszy św. i ceremonii pogrzebowej

BBRROONNIISSŁŁAAWWYY NNOOWWAAKK
w szczególno�ci Ks. Proboszczowi Adamowi Skrzypczakowi,

Ks. Proboszczowi Paw³owi Pospiesznemu, Rodzinie, znajomym,
s¹siadom, delegacjom i pocztom sztandarowym, Towarzystwu

Przyjació³ Ziemi Komornickiej, NSZZ �SOLIDARNO�Æ� HCP,
Oddzia³owi PTTK H. Cegielski � za modlitwê, ofiarowane intencje

mszalne, komunie �w. i z³o¿one kwiaty

serdeczne Bóg zapłać składają

ssyynnoowwiiee ii ssyynnoowwaa

ŚŚPP..

Na początku września radni
znów spotkali się zdalnie. 
Pojawiły się jednak pierwsze
wnioski, by mimo epidemii wrócić
do obrad w trybie normalnym.
Póki co w sali sesyjnej 
obradować będą komisje.

R
adni uchwalilili dwa plany zago-
spodarowania. Nie mieli wątpli-
wości do obszaru w rejonie ulic

Pasieki i Kwiatowej w Komornikach
o powierzchni 1,5 tys. metra kwadratowe-
go. Przeznaczony był na zieleń. Właściciel
wnioskował o zmianę – dopuszczenie
obiektów handlowych. Musi się tam
znaleźć zieleń urządzona, tworząca izolację,
o wysokości co najmniej 5 metrów.

Ulica Tymiankowa w Plewiskach do
tej pory była drogą publiczną, choć wy-
korzystywano ją jako wewnętrzną. Teraz
się to zmieni. Wójt odrzucił zgłoszoną
uwagę, dotyczącą zapewnienia miejsc
parkingowych na podstawie karty. Plan
zagospodarowania i tak musi obligato-
ryjnie takie wskazanie zawierać.

Gmina zwraca koszty dowozu do
szkół dzieci niepełnosprawnych. Kwota
ustalana jest na podstawie średniej ceny
paliwa. Jak wyliczono, ostatnio w stacjach
na terenie gminy średnia cena oleju napę-
dowego wyniosła 4,40 zł za litr, benzyny
4,65 zł za litr, a gazu 2,13 zł za litr.

Innym obowiązkiem radnych jest usta-
lenie limitu punktów sprzedaży alkoholu
na terenie gminy. Dotychczasowy wynosił
170. Przybywa mieszkańców, rozwija się
działalność gospodarcza, coraz więcej jest
też sklepów i lokali gastronomicznych,
dla których sprzedaż alkoholu jest wa-
runkiem opłacalności. Nowy limit, decyzją
radnych, wzrośnie do 230.

Radni dociekali, na jak długo to
wystarczy. Zależy im na rozwoju gospo-
darczym i na tym, by mieszkańcy po-
zwalali zarabiać na handlu w gminie,
a nie poza nią. Aleksandra Sobczyk
z Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych przypominała,
że ustalanie limitów jest korzystne dla
zdrowia mieszkańców, nie można rezy-
gnować z profilaktyki.

Uchwalony został program „Opieka
wytchnieniowa”. Kierowany jest do rodzi-
ców i opiekunów osób niepełnospraw-
nych. Pozwala przyjąć takie osoby na
dzienny lub całodobowy pobyt (limit –
240 godzin). Realizuje go Ośrodek Pomocy
Społecznej. Gmina na ten cel otrzymała
245,3 tys. zł. Dokłada 46 tys. zł z własne-
go budżetu.

Rada Miasta Poznania zrezygnowała
z bezpłatnego przewozu uczniów do
szkół. Zarząd Transportu Miejskiego

działa na terenie także sąsiednich gmin,
więc muszą się one do tego dostosować,
co wymaga uchwały. Od nowego roku
szkolnego uczniowie muszą wyrabiać so-
bie kartę PEKA, płacą na cały rok 60 zł.

Niespodziewanie gorącą dyskusję
wywołała uchwała o dzierżawie przez
gminę fragmentu kanalizacji sanitarnej.
Kilku radnych żądało zapisu, że dzier-
żawcą będzie PUK Komorniki. Usłysze-
li, że w żadnej z podobnych uchwał ta-
kich danych się nie wpisuje, poza tym
nie ma możliwości, by dzierżawcą był
ktokolwiek inny, zwłaszcza bez zgody
radnych.

– Nie szukajmy dziury w całym, taki
zapis niczego nie zmieni – apelował
przewodniczący Marian Adamski, gdy
emocje narastały. Dyskusja jednak trwała,
ale wniosek przepadł, w związku z czym
nie wszyscy radni zgodzili się na dzierża-
wę kanalizacji PUK-owi. "

OBRADY CIĄGLE ZDALNE

Kółko rolnicze dziękuje

R
olnicy z Komornik mieli problem – co zrobić
z workami po nawozach, z folią po kiszonkach. Nikt
nie chciał tego od nich odebrać. Pomógł gminny

samorząd. – Bardzo dziękuję pan wójtowi Janowi Brodzie
i pani Eli Maruszewskiej z Urzędu Gminy. Pomogli nam
pozbyć się tego kłopotu – mówi Paweł Kaczmarek, prezes
kółka rolniczego z Komornik.

Jak mówi pan Paweł, władzom gminy udało się
załatwić bezpłatną pomoc z Urzędu Wojewódzkiego.
Wynajęta firma przyjechała do Komornik i wywiozła
opakowania, z którymi nie było wiadomo, co zrobić. "



K
ierownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Komornikach informu-
je, że w związku z ogłoszonym

przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej programem ,,Opieka
wytchnieniowa’’ – edycja 2020, Gmina
Komorniki przystąpiła do realizacji tego
programu. Może on odciążyć członków
rodziny oraz opiekunów w wykonywaniu
codziennych obowiązków lub zapewnić
zastępstwo, dzięki czemu osoby opie-
kujące się zyskają czas dla siebie.  

Opieka ma na celu wsparcie członków
rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad:
" dziećmi z orzeczeniem o niepełno-
sprawności;
" osobami niepełnosprawnymi, które
posiadają orzeczenie o znacznym stop-
niu niepełnosprawności, wydane na
podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych albo orzeczenie równoważne do
wyżej wymienionego.

Projekt będzie realizowany przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Komor-
nikach w dwóch formach:
"  świadczenie usług w formie dziennego
pobytu w miejscu zamieszkania osoby
niepełnosprawnej;
"  świadczenie usługi wytchnieniowej,
w ramach pobytu całodobowego w ośrod-
ku/placówce zapewniającej całodobową
opiekę osobom niepełnosprawnym wpisa-
ną do rejestru właściwego wojewody.

W 2020 r. ustalony jest limit wspar-
cia opieki wytchnieniowej w ramach
programu:
"  240 godzin dla opieki wytchnieniowej
w formie pobytu w miejscu zamieszka-
nia osoby niepełnosprawnej;
"  14 dni dla opieki wytchnieniowej
w formie pobytu całodobowego.

Pomoc przyznana w postaci opieki
wytchnieniowej jest bezpłatna. Pokry-
wana jest ze środków otrzymanych ze
środków z  Funduszu  Solidarnościowe-
go oraz ze środków Urzędu Gminy.

Dodatkowe informacje można uzy-
skać u pracowników socjalnych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Komornikach
ul. Młyńska 15 lub pod numerem telefonu
(61) 1 025 106, (61) 1 025 107.

Zapraszamy do skorzystania z ofer-
ty Programu ,,Opieka wytchnieniowa’’
osoby opiekujące się osobami niepeł-
nosprawnymi.

Aby skorzystać z programu, należy
złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Komornikach ul. Młyńska 15 następu-
jące dokumenty:
"  kartę zgłoszeniową do programu,
"  orzeczenie o niepełnosprawności,
"  kartę pomiaru niezależności funkcjo-
nalnej wg zmodyfikowanych kryteriów
oceny – Skali FIM.

Dokumenty te są dostępne na stronie
internetowej ośrodka: opskomorniki.pl
lub w Ośrodku Pomocy Społecznej:
Karta zgłoszeniowa do Programu ,,Opie-
ka wytchnieniowa” – edycja 2020
Karta oceny stanu dziecka/osoby nie-
pełnosprawnej wg zmodyfikowanej
skali FIM. "
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Mateusz
Werbliński

U
rodził się 30 lat temu pod
znakiem Koziorożca. Ma żonę
i dziecko. Jest radnym pierwszej

kadencji, należy do klubu „Głos
Mieszkańców”. Absolwent Wyższej
Szkoły Bankowej. Mieszka w Łęczycy,
gdzie prowadzi gospodarstwo rolne.
Obecnie jest jedynym rolnikiem
w samorządzie gminy, która niegdyś była
typowo rolniczą. Drugą kadencję pełni
w swojej miejscowości funkcję sołtysa.

Jak zauważa, rolnikom coraz trud-
niej prowadzi się na terenie gminy dzia-

łalność, zwłaszcza w miejscowościach,
w których osiedlają się nowi mieszkańcy.
Narastają konflikty, pojawia się brak
zrozumienia z osobami skarżącymi się
na to, bez czego na wsi nie może się
obejść – hałas, zapachy, obecność
zwierząt.

– Staram się w Radzie Gminy dbać
o interesy rolników. Myślę, że przy
odrobinie dobrej woli i chęci dojścia do
porozumienia wszystko można pogo-

dzić – twierdzi radny. Działa w Komisji
Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów
oraz w Komisji Działalności Gospodarczej
i Rolnictwa.

Rolnicy to ludzie zapracowani,
szczególnie latem, ale radny znajduje
czas nie tylko na działalność społeczną.
Także na własne zainteresowania. Lubi
wszelkie formy aktywności fizycznej,
takie jak piesze wycieczki górskie
i sport. Jest piłkarzem klubu Las
Puszczykowo. Gra na środku obrony, co
przy jego warunkach fizycznych nie jest
typowe. – Brak warunków nadrabiam
nieustępliwością. Nie poddaję się.
Koledzy mówią, że wkładam głowę tam,
gdzie oni nie włożyliby nogi. Umiem też
bronić przy stałych fragmentach gry,
czyli do Lecha się nie nadaję – śmieje
się radny.

Lechowi zresztą wiernie kibicuje.
Nie tylko on, na stadion chodzi cała
jego najbliższa i trochę dalsza rodzina.
– Miesiąc temu urodziła nam się córka.
Nie mogę się doczekać, kiedy i ją zbiorę
na mecz – mówi radny. "

TWÓJ RADNY

Dla tych, co opiekują się
niepełnosprawnymi
�Opieka wytchnieniowa � edycja 2020�, realizowana jest ze środków 
Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach
resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej.
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G
mina Komorniki otrzymała od Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych kwotę 3,7 miliona zł. Wykorzy-
stana ona zostanie w całości na budowę szkoły w Wi-

rach. Cała inwestycja, w tym sala sportowa, dzięki temu może
zostać oddana do użytku już w lutym przyszłego roku.

Wykonawca, firma Budimex SA, wyprzedza harmonogram.
Gmina chciałaby to wykorzystać, by placówka wcześniej niż
zakładano służyła mieszkańcom Wir. Problem w tym, że zapisane
w budżecie finansowanie przedsięwzięcia dostosowane jest do
przyjętego harmonogramu. Nie można wcześniej sięgnąć po
przeznaczoną na ten cel kwotę.

„Centralne” pieniądze uratują sytuację. W lutym miała być
gotowa część dydaktyczna placówki w Wirach, na salę sportową
trzeba byłoby czekać do czerwca. Dzięki finansowemu za-
strzykowi cała inwestycja zrealizowana zostanie w lutym. "
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Szanowni Państwo, pacjenci naszej Przychodni, kierujemy
do Was kilka istotnych informacji:

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia udzielamy
głównie teleporad, a jeśli stan zdrowia pacjenta tego wymaga,
zapraszamy na wizyty osobiste po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu terminu.

NASZ NUMER TELEFONU: 

798 524 154
Funkcjonujemy tylko w telefonii komórkowej, co umożliwia

nam łatwą identyfikację   numeru zapisanego w kontaktach,
odbierania  MMS-ów i SMS-ów.

Oddzwaniamy na każde nieodebrane wcześniej połączenie.
Ogólnikowe uwagi mieszkańców gminy Komorniki, pojawiające
się na stronie FB o trudnej komunikacji z personelem me-
dycznym, są krzywdzące i nie dotyczą naszej przychodni.

Kontaktujemy się również e-mailowo z Państwem – nasz
adres: ppzzllrr..kkoommoorrnniikkii@@ggmmaaiill..ccoomm. Przypominamy też o ciążą-
cym na pacjencie obowiązku przesyłania bądź dostarczania
kart informacyjnych z pobytów szpitalnych, SOR i pisemnej
informacji lekarza specjalisty dla lekarza POZ.

Systematycznie realizujemy szczepienia ochronne dzieci,
młodzieży i dorosłych po uprzednim uzgodnieniu terminu
(także szczepienia p/grypie). Zachęcamy do zakładania
internetowych kont pacjenta (IKP), które umożliwiają
otrzymywanie SMS-owo lub e-mailowo kodu dostępu celem
realizacji e-recepty, a w przyszłości e-skierowań.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie:
wwwwww..nnffzz-ppoozznnaann..ppll..

Tylko dzięki zrozumieniu i dobrej współpracy przetrwamy
trudny dla wszystkich okres pandemii.

Z powa¿aniem

EWA ULATOWSKA-SZAD£OWSKA,

RYSZARD KAFTAÑSKI

Punkt pobrań Diagnostyki czynny w dni robocze od 08:00 do 11:00

LEKARZ RODZINNY W DOBIE COVID - 19
PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO W KOMORNIKACH, 

UL. STAWNA 9/ 11 (WEJŚCIE B)

Szkoła w Wirach � przyspieszenie



W
zięli w niej udział przedstawicie-
le Urzędu Gminy z Katarzyną
Suszczyńską, kierowniczką

Wydziału Planowania Przestrzennego,
pani projektant nowego kościoła, pro-
boszcz parafii pod wezwaniem Błogo-
sławionego Jerzego Popiełuszki ksiądz
Rafał Grochowiak, przedstawiciele Rady
Gminy i licznie przybyli mieszkańcy. Żad-
na z dotychczasowych debat nie cieszyła
się równie dużym zainteresowaniem.

Przedstawiony został projekt budowy
kościoła na terenie objętym planem
zabudowy, a tematem, który wzbudza
najwięcej emocji, jest wysokość wieży.
W planie tym określony został rodzaj
zabudowy. Może tam stanąć kościół
z zapleczem duszpasterskim, określono
maksymalną wysokość zabudowy. Parafia
zaproponowała dokonanie w planie zmia-
ny – zgodę na wybudowanie wieży
o maksymalnej wysokości do 28 metrów.

Ksiądz proboszcz pokrótce przedsta-
wił historię budowy funkcjonującej tam
kaplicy oraz potrzebę budowy kościoła
z wieżą jako dominantą architektoniczną,
wpływającą na upiększenie budowli.
Pojawiły się obawy, czy budowa tak wy-
sokiej wieży i ewentualne wykorzystanie
jej jako dzwonnicy jest konieczne.

Zaznaczono, że projektowana wieża
nie jest dzwonnicą. Gdyby konieczne
było nagłośnienie, można byłoby je za-
instalować o wiele niżej. Zwrócono
uwagę na estetykę budowli oraz jej
wpływ na otaczający teren. Zdecydowana
większość uczestników publicznej debaty
(ponad 95 procent) opowiedziała się za
wyższą wieżą, argumentując to estetyką
i twierdząc, że wywołany spór jest nie-
zrozumiały.

Czekamy jeszcze na wyniki ankiety.
Była ona zresztą tematem dyskusji.
Zwracano uwagę na niewłaściwie sformu-
łowane pytania i techniczne wątpliwości.
Jest też możliwość składania do Urzędu
Gminy Komorniki pism z pozytywnymi
oraz negatywnymi opiniami na temat

planu zagospodarowania przestrzennego.
Termin nieprzekraczalny to 30 paździer-
nika 2020 roku. 

Ostatnim aktem procedury będzie
głosowanie przez radnych podczas sesji
nad wnioskiem o uchwalenie planu za-
gospodarowania przestrzennego. Mój

głos będzie na TAK. Apeluję do rad-
nych o podobną postawę. Jesteśmy
przedstawicielami mieszkańców, a zde-
cydowana ich większość podczas debaty
opowiedziała się za zwiększeniem wy-
sokości wieży. "

KRZYSZTOF SZNAJDER  
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MIESZKAŃCY PLEWISK: KOŚCIÓŁ
BEZ WIEŻY TO NIE KOŚCIÓŁ
Tematem budzącym ostatnio duże emocje jest plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska,
w rejonie ulic Zielarska i Szczypiorkowa. Dokument wyłożony jest do publicznego wglądu do 15 października,
do końca września można wypełniać ankiety, a 10 września w DK �Remiza� w Plewiskach odbyła się
publiczna debata.

Marian Adamski
PRZEWODNICZĄCY KLUBU RADNYCH NASZA GMINA KOMORNIKI:

Radni naszego klubu opowiedz¹ siê za podjêciem uchwa³y 
umo¿liwiaj¹cej budowê ko�cio³a w Plewiskach z wie¿¹ 
o kszta³cie proponowanym przez architektów. Podobnego
zdania bêdzie kilku radnych spoza naszego klubu, wiêc 
nie mam w¹tpliwo�ci, jaki bêdzie ostateczny kszta³t
uchwa³y. Nie dziwiê siê, bo trudno sobie wyobra¿aæ
�wi¹tyniê bez okaza³ej wie¿y. Ko�ció³ bez tego elementu
nie wygl¹da³by na ko�ció³.  
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D
iagnoza zawiera informacje
o uwarunkowaniach wynikają-
cych z położenia gminy Komorni-

ki, dane demograficzne, gospodarcze,
dotyczące infrastruktury technicznej,
polityki społecznej, środowiska natural-
nego i dziedzictwa kulturowego, kapita-
łu społecznego, edukacji, a także stanu
finansów samorządowych. 

Kolejnym etapem prac było pozna-
nie opinii mieszkańców na temat jakości
życia w gminie. Dla potrzeb stworzenia
dokumentu zostały przygotowane
dwie ankiety: ankieta ogólna dedyko-
wana wszystkim mieszkańcom oraz
ankieta przeznaczona dla młodzieży
w wieku 11-20 lat. Zebrane w badaniu
dane pozwolą lepiej poznać potrzeby
społeczności lokalnej i przygotować

plan, który w miarę możliwości będzie
je zaspokajał. 

Kolejnym etapem prac nad Strategią
było przeprowadzenie wywiadów z opi-
niotwórczymi mieszkańcami, przedsta-
wicielami środowisk i grup społecznych
oraz organizacji i instytucji z terenu gminy
(przedstawiciele Urzędu Gminy i jed-
nostek gminnych, młodzież, radni,
przedsiębiorcy, sołtysi, przedstawiciele
organizacji pozarządowych i instytucji).

Następnym etapem jest prowadze-
nie warsztatów, na których analizowane

będą problemy i cele, przed jakimi stoi
gmina. Uczestnicy zastanowią się nad
kierunkami jej rozwoju, nad źródłami
problemów oraz możliwymi sposobami
ich rozwiązania. 

Przeprowadzone zostaną spotkania
konsultacyjne w celu wypracowania
treści projektów strategicznych. Przed
uchwaleniem dokument zostanie
zaprezentowany komornickim radnym.
Ostateczny dokument Strategii Rozwoju
Gminy Komorniki na lata 2021-2030
będzie gotowy pod koniec roku. "

N
a uroczystej gali w Lwówku Śląskim lokalny browar ze
Szreniawy zdobył brązowy medal w profesjonalnym
konkursie piwnym Good Beer 2020 dla piwa JASNE

Golden Ale. Zdarzyło się to w pierwszym roku działalności
browaru. Piwo JASNE to pierwsza receptura, jaka powstała
w browarze, według niej uwarzono pierwsze piwo prawie rok
temu. To lekkie piwo górnej fermentacji, niepasteryzowane i niefil-
trowane, chmielone polskimi chmielami Marynka i Lubelski
oraz czeskim Saaz. 

Nowością w browarze jest też nowa unikatowa receptura
piwa z dodatkiem ziela krwawnika i kory wierzby, uwarzona
w ilości limitowanej 500 butelek, gdzie procent ze sprzedaży
przeznaczony jest na wsparcie Muzeum Narodowego Rolnic-
twa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Premiera
nowości odbyła się w weekend 18-20 września. "
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Tworzymy strategię rozwoju gminy
Strategia Rozwoju Gminy 
na lata 2021-2030 to podstawowy
dokument pozwalający 
na zdefiniowanie priorytetów 
i długofalowych działań. 
Prace nad nim rozpoczęło
opracowanie diagnozy
społeczno-gospodarczej 
gminy Komorniki. Na zlecenie
urzędu zajęli się tym eksperci 
z Fundacji �Partnerzy 
dla Samorządu� z Poznania.

Sukces Browaru Szreniawa



D
o 15 października można w Urzę-
dzie Gminy Komorniki złożyć
wniosek o usunięcie azbestu.

Program likwidacji tego niebezpiecznego
dla ludzkiego zdrowia, powodującego
raka materiału wdrożył powiat poznański.
Specjalistyczna firma demontuje wyroby
zawierające azbest, pakuje je w bez-
pieczny sposób, przewozi i likwiduje na
składowisku odpadów.

Mieszkańcy nie muszą za to płacić.
Wszelkie koszty w stu procentach po-
krywane są z pieniędzy pozyskanych
z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, budżetów gmin i powiatu
poznańskiego. "

O
Centrum Tradycji i Kultury
w Komornikach można powiedzieć
wszystko, tylko nie to, że jest

obiektem martwym. Imprezy, zajęcia,
warsztaty, koncerty przyciągają coraz
większą liczbę mieszkańców. Nie braku-
je i młodzieży, jednak jej obecność by-
wa kłopotliwa, gdy mają ze sobą rolki
i hulajnogi.

Mamy tu do czynienia z klasycznym
konfliktem interesów. – Cieszymy się
z obecności młodych ludzi. Martwimy
się jednak, widząc, jak na tym cierpią
drewniane podesty. Nie są przystosowane
do jazdy na rolkach. Zniszczenia już są
niemałe, a obawiam się, że będzie coraz
gorzej – martwi się Adam Padła, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury.

Dyrektor podkreśla, że ostatnią
rzeczą, na jakiej mu zależy, jest wejście
z młodzieżą w konflikt, wprowadzenie
zakazu. – Spotykałem się z nimi, roz-
mawialiśmy. Nie mają złych intencji.
Po prostu znaleźli ciekawy z ich punk-
tu widzenia obiekt i z niego korzystają.
Twierdzą, że tylko te podesty spełnia-
ją ich potrzeby. Za kościołem znajduje
się skatepark, ale tam jest zbyt wiele
dzieci – mówi Adam Padła. W najgor-
szym stanie jest podest biegnący
wzdłuż biblioteki. Pełni ostatnio funk-
cję rampy.

Kiedy projektowano CTiK, nikt nie
brał pod uwagę zainteresowania rolkarzy.
Do budowy różnych elementów wy-
korzystane zostało drewno, którego
wytrzymałość jest ograniczona. Trzeba je
konserwować, ale jeśli obecna sytuacja
się nie zmieni, konieczna będzie wymiana.
Ratunkiem byłaby instalacja metalowych
ochron, co jednak tanie nie jest. Sprawa
trafiła do Urzędu Gminy.

Rolkarze wskazują miejsce, gdzie
w przyszłości mógłby powstać odpowia-
dający ich potrzebom obiekt. To teren
za byłym gimnazjum. Na razie nie poja-
wiła się żadna społeczna inicjatywa
w tej sprawie. Nie ruszy ona z miejsca,
jeśli nie przystąpią do dzieła rodzice
rolkarzy, nie zaproponują wpisania tego
zadania do budżetu obywatelskiego albo
nie przedstawią innego pomysłu. "
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Usuwanie azbestu

Podesty jako skatepark. Jak rozwiązać konflikt 
interesów?
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29.09.2020 r. PLEWISKA: Czarna Droga, Rzemie�lnicza, Garncarska, W¹ska, M³yñska, Zbo¿owa

30.09.2020 r. PLEWISKA: Skryta, Kupiecka, Szewska, Cechowa, Dojazd, Graniczna, Spokojna, S³oneczna, Wschodnia

01.10.2020 r. PLEWISKA: Po³udniowa, Zak³adowa, Brzozowa, Klonowa, Bukowa, Mokra, Krótka, Jarzêbinowa, Sucha, Rolna, Pasterska, 

¯ytnia, Pszenna

02.10.2020 r. PLEWISKA: Cicha, Zacisze, Zachodnia, Podgórna, Pasieki, Pó³nocna, Miodowa, Wiosenna, Bursztynowa, Zimowa, Wrzosowa, 

Azaliowa, Sasankowa, Krokusowa, Jesienna

06.10.2020 r. PLEWISKA: Fabianowska

07.10.2020 r. PLEWISKA: Kolejowa

08.10.2020 r. PLEWISKA: Grunwaldzka, Nadrzeczna, Letnia, Owsiana, Wo³czyñska, Je¿ynowa, Malinowa

09.10.2020 r. PLEWISKA: Zielarska, Koperkowa, Rumiankowa, Stra¿ewicza, Lukrecjowa, Sza³wiowa, Miêtowa, Kminkowa, Szafranowa, 

Bazyliowa, Tymiankowa, Koz³owskiego, Lubczykowa, Lawendowa, Szczypiorkowa

13.10.2020 r. PLEWISKA: Ogrodowa, Stawna, Szkolna, Nieca³a, Polna, Aroniowa

14.10.2020 r. PLEWISKA: Krêta, os. Pogodne, Promykowa, Têczowa, Poranna

15.10.2020 r. KOMORNIKI: Polna, Gerwazego, Pana Tadeusza, Panny Zosi, Jankiela, Robaka, Telimeny, Horeszki, Protazego, Kaczmarka, 

Sienkiewicza, Kraszewskiego, G³adysza, Malinowskiego

16.10.2020 r. KOMORNIKI: Kasztanowa, Wielocha, Brzozowa, Akacjowa, Jesionowa, Wierzbowa, Klonowa, Lipowa, Topolowa,

os. Spó³dzielcze, Pañska, Zbo¿owa, �w. Rocha, Chabrowa, Fio³kowa, Krokusowa, Liliowa

20.10.2020 r. KOMORNIKI: Ko�cielna, Rosnowska, Pocztowa, Spokojna, S³oneczna

21.10.2020 r. KOMORNIKI: Fabianowska, Malinowa, Nowa, 3 Maja, Korczaka, Brzechwy, Tuwima, Staszica

22.10.2020r. KOMORNIKI: Poznañska, Piastowska

23.10.2020 r. KOMORNIKI: ¯abikowska, Storczykowa, Konwaliowa, Cyprysowa, Luboñska

24.10.2020 r. £ÊCZYCA

27.10.2020 r. KOMORNIKI: W¹ska, Wirowska, Kalinowa, Magnoliowa, Wrzosowa, Forsycjowa, Ognikowa, Azaliowa, Czeremchowa, 

Ja³owcowa, Ja�minowa

28.10.2020 r. KOMORNIKI: Komornicka, Le�na, Nizinna, Ogrodowa, Drzyma³y

29.10.2020 r. KOMORNIKI: M³yñska, £¹kowa, Piaskowa, Nad Wirynk¹, Pasieki, Miodowa, Widokowa, Wiosenna, Pogodna, Kwiatowa, Wspólna

30.10.2020 r. KOMORNIKI: Sadowa, Truskawkowa, Brzoskwiniowa, Poziomkowa, Borówkowa, Je¿ynowa, Jagodowa, Maciejkowa, ¯wirowa, 

Spacerowa, Morenowa, Czubryj, Sosnowa, Stawna, Podle�na, Krótka, Zak³adowa, Jeziorna, Mi³osza, os. Zielone Wzgórze, 

Po�wiatowskiej, Saffa

03.11.2020 r. KOMORNIKI: Malwowa; WIRY: Malwowa, ¯abikowska, Polna, Czere�niowa, Wirowska

04.11.2020 r. WIRY: Komornicka, Arbuzowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Zbo¿owa, Krótka

05.11.2020 r. WIRY: Kosynierów, Wybickiego, Pu³askiego, Kiliñskiego, Ko�ciuszki, G³owackiego, Poznañska

06.11.2020 r. WIRY: Podgórna, Graniczna, Zielona, Piêkna, Kasztanowa, Bukowa, Jesionowa, Klonowa, Nowa, Grabowa, Jaworowa

17.11.2020 r. WIRY: Poranna, Po³udniowa, Wieczorna, Pogodna, Têczowa, Promykowa, Cienista, S³oneczna, Laskowska, Orzechowa, �wierkowa

18.11.2020 r. WIRY: Dworcowa, £êczycka, Podle�na, Pó³nocna, Le�na, Kolejowa, Torowa

19.11.2020 r. WIRY: Zespo³owa, Odskok, Szreniawska, Nadrzeczna, Parkowa, Elfów, Antoniego Szyftera, Le�niczówka

20.11.2020 r. G£UCHOWO

24.11.2020 r. CHOMÊCICE: G³uchowska, Polna, Aroniowa, Jarzêbinowa, Ja�minowa, Truskawkowa, Malinowa, Poziomkowa, �rodkowa, 

Stêszewska, S³oneczna, Rosnowiecka, Krótka, Kopy, Ksiê¿ycowa, Szkolna, Nad Jeziorem

25.11.2020 r. CHOMÊCICE: Poznañska, Le�nych Skrzatów, Bajkowa, Jesionowa, Cisowa, Kasztanowa, Wschodnia, Wspólna, Po³udniowa, Podgórna

26.11.2020 r. ROSNOWO

27.11.2020 r. ROSNÓWKO

01.12.2020 r. SZRENIAWA, JAROS£AWIEC

02.12.2020 r. WALERIANOWO
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA ROK 2020



K
arta Seniora to program pozwala-
jący pomagać osobom starszym.
Jest elementem Programu Senio-

ralnego, przyjętego przez Radę Gminy
Komorniki w ubiegłym roku. To doku-
ment na okaziciela wydawany przez
samorząd. Ułatwia seniorom dostęp do
kultury, sportu, rozrywek i innych usług
sprzyjających zdrowemu starzeniu się,
poprawia bezpieczeństwo i komfort życia.

Pozwala na udzielanie zniżek do 50
proc. na wydarzenia organizowane przez
GOK i GOSiR, Bibliotekę Publiczną.

Mile widziani w programie są part-
nerzy prywatni, nie tylko z terenu gminy.
Tu już limity nie obowiązują, każdy może
pomagać tak, jak chce. Powstaje baza

firm i usługodawców uczestniczących
w programie. 

Katalog wszystkich Partnerów i ofe-
rowanych przez nich rabatów znajduje
się na stronie www.komorniki.pl.

Zachęcamy do udziału w Programie
kolejne podmioty. 

To szansa na umacnianie pozytywne-
go wizerunku firmy społecznie odpowie-
dzialnej i przyjaznej seniorom. Przede
wszystkim jednak pozwala wesprzeć oso-
by starsze, wspólnie stworzyć ciekawą
i różnorodną ofertę usług przez udzielanie
im zniżek, ulg, rabatów.

Wszelkie informacje dotyczące
programu dostępne są na stronie
www.komorniki.pl. "

T
o będzie wyjątkowe wydarzenie. W Centrum Tradycji
i Kultury, gdzie 3 października  Pierwsze Targi Senioralne
się odbędą, każdy znajdzie coś dla siebie. Można spędzić

czas na miłej zabawie, wziąć udział w warsztatach, prezentacjach,
koncertach, aktywnościach sportowych, skorzystać z dar-
mowych konsultacji i porad.

Będzie można wypić kawę i skosztować wypieków przy-
gotowanych przez gminne koła gospodyń. Nie zabraknie
propozycji dla tych, którzy mniej dynamicznie spędzają
wolny czas, takich jak zwiedzenie biblioteki, wypożyczenie
książek, by uzupełnić domową biblioteczkę.

Wstęp na Pierwsze Targi Senioralne jest wolny, więcej
informacji na stronie www.ctkkomorniki.pl.

Wszystkie warsztaty i koncerty mają ograniczoną liczbę
miejsc, a zatem obowiązują zapisy, email: seniorzy@komor-
niki.pl; tel. 503 457 536. 

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Gminy Komorniki,
a Partnerami Centrum Tradycji i Kultury Gminy Komorniki
oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Projekt realizowany
jest w ramach Polityki Senioralnej Gminy Komorniki. "
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CIEKAWSZE ŻYCIE Z KARTĄ SENIORA
Do tej pory do programu przyst¹pi³y
nastêpuj¹ce firmy i instytucje:
" Gminny O�rodek Sportu i Rekreacji
" Gminny O�rodek Kultury w Komornikach
" Produkcja i Rozlewnia Wód �WIRENKA�

Beata Ochniak-Widerska
" REHA � NOVA 
" R&S Car-Servis 
" NZOZ I-KAR CENTRUM CHORÓB SERCA

I UK£ADU KR¥¯ENIA 
" Kawiarenka Delicious Cafe 
" Kwiaciarnia Cielejewski 
" The Dublin Inn Grill Bar & Coffee 
" Kwaciarnia Na £¹kach 
" Muszkowo.pl 
" Sklep firmowy �CHWIROT� 
" EUROPA SP. JAWNA 
" Pracownia Psychosomatyczna 

Uwolnij Cia³o 
" Brama Poznania 
" AKRAT Zbigniew Remlein 
" Garden Space Sp. z o. o. Sk. 
" Salon Firmowy New Concept 
" MB-IT Marcin Bryll 
" Studio HighFit 
" Professional 
" �wiat Kwiatów 
" Biuro Rachunkowe NOTA 
" WIZJO Sp. z o. o. 
" Kwiaciarnia �Aster�

Jeśli masz ukończone 60 lat i mieszkasz na terenie gminy Komorniki,
przyjdź po swoją KKOOMMOORRNNIICCKKĄĄ KKAARRTTĘĘ SSEENNIIOORRAA i korzystaj ze zniżek.

Targi Senioralne
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P
ojęcie „pomnik przyrody” rozpo-
wszechnił niemiecki przyrodnik,
podróżnik i geograf Aleksander

von Humbold żyjący w latach 1769-
1859. Ideę tę kontynuował niemiecki
przyrodnik Hugo Conwentz (1855-1922).

Poszukiwanie pomników przyrody
rozpoczęłam od parkingu w Pożegowie.
Celem była lipa szerokolistna, której
wiek ocenia się orientacyjnie na  ok.
150 lat, w pierśnicy mierząca 80 cm, ma-
jąca 22 m wysokości. Pierśnica to po-
miar obwodu drzewa na wysokości 130
cm od gruntu. Jako pomnik przyrody
została zarejestrowana w marcu 1957 roku.
Rośnie tuż przy Studni Napoleona,
z którą jest związana ciekawa legenda.
Zarośla wokół znacznie utrudniają ro-
bienie zdjęć.

Nie sprawiało problemów znalezienie
dębu szypułkowego nad brzegiem jeziora
Kociołek. Jedyny znany mi okaz z ta-
bliczką na terenie Wielkopolskiego Parku
Narodowego, pomnikiem przyrody
uznany został w marcu 1957 roku.

Najwięcej czasu pochłonęło szuka-
nie okazałej sosny zwyczajnej, rosnącej
w okolicy ujścia Wirynki do Warty.
Drzewo to posiada 4 rozgałęzienia,
w pierśnicy mierzy 115 cm,  jego wiek
ocenia się na ok. 200 lat. W 1965 roku
wpisano je na listę pomników przyrody.
Sosny rosnące na słabych glebach wy-
twarzają korzeń palowy. Na terenie
WPN podłoże jest raczej żyzne, dlatego
drzewa te mają bardzo płytki system ko-

rzeniowy, więc większe okazy często
się wywracają.

Mniej więcej w połowie drogi z Kątni-
ka do przejazdu kolejowego do Łęczycy,
po lewej stronie drogi, nieopodal „Za-
lewów Nadwarciańskich”, rosną dęby
szypułkowe tworzące aleję. Według
różnych źródeł powinno być tam 5-8
drzew o pierśnicy 82-112 cm i ponad 20
m wysokości. Takie skupisko dębów
należy do rzadkości. Wszystkie wpisano
na listę pomników przyrody. 

Na trasie Jeziory-Komorniki, naprze-
ciw drogi do Jeziora Jarosławieckiego,
znajduje się  Głaz Leśników. Głaz narzu-
towy, który przywędrował ze Szwecji
w okresie ostatniego zlodowacenia,
wykopany z glinianki  w okolicach Osowej
Góry, ma 4 m wysokości, w obwodzie
mierzy 10,5 m i waży ponad 20 ton. Napis
upamiętniający polskich leśników wy-
konał w czynie społecznym rzemieślnik
– budowlaniec Marian Kołakowski z Po-
znania. Decyzją z dnia 30  października
1965 roku głaz został uznany pomnikiem
przyrody nieożywionej.

Nad Jeziorem Jarosławieckim, przy
plaży znajduje się piękny, stary dąb szy-
pułkowy. Od listopada 1965 roku został
określony pomnikiem przyrody. Szaco-
wane na ok. 190 lat drzewo, choć suche
i z poprzycinanymi konarami, prezentuje
się dostojnie.

Gdzieś na terenie Komornik rosną
dwa jesiony wyniosłe. Pomimo prze-
glądania różnych map i dostępnych

materiałów nie udało się ustalić ich lo-
kalizacji. Rozpytywanie mieszkańców
też nie pomogło, czyli temat nadal jest
otwarty.

Wycieczki były bardzo udane,
wnuczęta zadowolone, a ja proponuję
przed każdym takim spacerem wybrać
sobie cel lub temat. Wtedy jest o wiele
ciekawiej. "

KRYSTYNA NOWAK-GÓRSKA

Pomnikami przyrody ożywionej najczęściej są stare okazy drzew 
i krzewów pokaźnych rozmiarów, o wyjątkowych walorach 
przyrodniczych, naukowych, historycznych lub krajoznawczych
oraz twory przyrody nieożywionej, np. głazy narzutowe. 

SZUKAMY POMNIKÓW PRZYRODY

D¹b szypu³kowy � aleja D¹b szypu³kowy z tabliczk¹ 150-letnia lipa szerokolistna

G³az le�ników

Sosna zwyczajna



T
o była ciekawa, pełna wrażeń
wyprawa, pozwalająca delekto-
wać się podróżą kolejową w

stylu retro i zwiedzić Kalisz. Wyjazd
ze Szreniawy nastąpił w niedzielę o
godzinie 7.30. Pociąg rejsowy Wolsz-

tyn – Poznań zawiózł ponad stu
uczestników do Poznania, gdzie prze-
siedli się do pociągu specjalnego, by
przed godziną 10 przybyć do Kalisza. 

Z kaliskiego dworca do centrum
miasta goście z Komornik przewiezieni

zostali autobusami. Zwiedzili zabytki,
oprowadzani przez niezawodowych
przewodników PTTK Kalisz, delektowali
się miejscową kuchnią. Uczestnicy wypra-
wy „Pod parą” ok. godziny 15 wyruszyli
w drogę powrotną. W Szreniawie skorzy-
stali jeszcze z poczęstunku w Muzeum
Narodowym Rolnictwa i Przemysły
Rolno-Spożywczego. "
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Do Kalisza �pod parą�

A
rtyści z zespołu TRE VOCI oczaro-
wali publiczność, która zapełniła
salę GOSiR w Komornikach. Kon-

cert trzech tenorów zaplanowany został
przez Gminny Ośrodek Kultury na marzec,
miał uświetnić Dzień Kobiet. Epidemia
wymusiła zmianę terminu. Trzeba było
czekać do 12 września, ale jak się okazało
– było warto.

Tenorzy, artyści nowej generacji,
przepełnieni są miłością do ludzi i świata,
w którym ponad wszystkimi podziałami
króluje muzyka. Koncertowe spotkania

z publicznością są dla nich wyzwaniem,
nawet jeśli dzieli się scenę na trzech.
A kiedy stają obok siebie, dzieje się magia.
Przekonała się o tym publiczność m.in.
w Chicago (Chicago Symphony Hall, Co-
pernicus CENTER), Chiang Mai (Kad
Theater - Thailand), Toronto (Chrystian
Performing Arts Centre) czy też w Van-
couver (Centennial Theatre).

Opinie po koncercie w Komornikach
były entuzjastyczne. Zgodnie z zapowie-
dzią – TRE VOCI „WITH LOVE” – przepeł-
niony miłością występ porwał słuchaczy.

„Prawdziwa uczta muzyczna na wysokim
poziomie”, „doskonała organizacja”, „cu-
downie spędzony wieczór”, „fantastyczne
głosy, fantastyczne przeżycie”, „dobry
kontakt z publicznością” – takie opinie
można było po tym wydarzeniu przeczytać
w mediach społecznościowych.

Artyści tworzący TRE VOCI (Woj-
ciech Sokolnicki „Voytek Soko”, Mikołaj
Adamczak i Miłosz Gałaj) wykonują muzykę
klasyczną i pop operową, znani są
z umiejętności nawiązywania kontaktu
z publicznością. "

Tenorzy porwali publiczność
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P
rawdziwie letnią pogodą uraczyła
natura uczestników tegorocznego
„Pożegnania z latem”, tradycyjnie

organizowanego na terenie Domu Kul-
tury „Nad Wirynką” w Łęczycy. Nic
dziwnego, że przyszło mnóstwo ludzi,
a nikt takiej decyzji nie żałował, bo
atrakcji było co nie miara.

Wystąpili „Komorniczanie”, śpiewała
Zofia Liwerska, popisywały się tańczące
dzieci, pokaz dali średniowieczni rycerze,
ubrani w stroje z epoki, wyposażeni
w broń z tego czasu. Widzowie mogli się
dowiedzieć, jak wyglądała walka, jaka
broń była używana, czemu służyły tarcze,
topory, miecze.

Kto miał ochotę, raczył się przeróżny-
mi smakołykami przygotowanymi przez
koło gospodyń (zupy, potrawy z grilla, wy-
pieki, napoje). Dostępne były warzywa,

surowe i w formie kiszonek. Największe
używanie miały dzieciaki uczestniczące
w warsztatach. Te najmłodsze najchętniej

przebywały na placu zabaw, a dorośli we
wnętrzu oglądali wystawę dawnych
zdjęć i eksponatów sprzed wielu lat. "
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W Łęczycy żegnaliśmy lato

W
tym roku, z przyczyn oczywistych, gminne dożynki
nie są organizowane. Nie przeszkodziło to podzię-
kować za plony w skromniejszym niż zwykle wy-

miarze. 13 września, podczas mszy św. w kościele św. Andrzeja
w Komornikach, rolnicy i przedstawiciele władz gminy
z wiceprzewodniczącym Piotrem Wiśniewskim, sołtysi
z pocztem sztandarowym, złożyli na ołtarzu dary – wypieczony
chleb z tegorocznych zbiorów, kosz pełen owoców. Ks. Tadeusz
Baranowski mówił o ciężkiej pracy rolników. Życzył dobrej
pogody i obfitych zbiorów w przyszłości. "

Podziękowanie za plony

R
ocznica napaści hitle-
rowskich Niemiec na
Polskę i Dzień Weterana

uczczone zostały w gminie Ko-
morniki 1 września. Po mszy św.
w kościele św. Andrzeja, w obec-
ności pocztów sztandarowych
i harcerzy, władze gminy złożyły
wiązanki kwiatów pod tablicą,
umieszczoną tu 30 lat temu z ini-
cjatywy Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Komornickiej, upamiętnia-
jącą bolesne wydarzenia z 1939 roku.

Przemawiający Piotr Wiśniewski, wiceprzewodniczący
Rady Gminy, przypomniał, co wydarzyło się 1 września
i 17 dni później, gdy do agresji włączyły się wojska Związku
Radzieckiego. Zaczął się najtragiczniejszy konflikt w dziejach
świata. W wyniku wojny zginęło, zmarło z powodu chorób i głodu
ok. 80 milionów ludzi, w tym 6 milionów obywateli polskich.

Rzeczpospolita straciła 17 proc. populacji, zniszczone
zostały miasta, infrastruktura przemysłowa. – Ubywa tych,
którzy pamiętają tamtą pożogę, bronili Ojczyzny przed
totalną eksterminacją. Dlatego naszym obowiązkiem jest
pamiętać i przypominać tych, co zapłacili najwyższą cenę,
byśmy mogli żyć w wolnej, niepodległej, dumnej Polsce. Oby
ta wojna była ostatnią. Oby na zawsze pozostała skuteczną
dla wszystkich przestrogą – mówił Piotr Wiśniewski. "

Uczcili pamięć
wrześniowych wydarzeń



P
owszechnie wiadomo, że po
wprowadzeniu odgórnego lock-
downu świat się zatrzymał.

Pandemia koronawirusa całkowicie
zmieniła otaczającą nas rzeczywistość.
Dlatego z pewnymi obawami oraz z ma-
seczkami na twarzach spotkaliśmy się
dopiero we wrześniu. Warto podkreślić,
że przy wspólnym stole w komornickiej
sali Piwnica zasiedliśmy w bardzo licz-
nym gronie. Biorąc pod uwagę lekki
strach przed większymi zgromadzenia-
mi, wszyscy przyjaciele zachowali
szczególne środki ostrożności.

Zebranie dlatego było tak wyjątkowe,
bo nie dość, że spotkaliśmy się po tak
długiej przerwie, to jeszcze z maseczkami
oraz w charakterystycznym zapachu
płynu dezynfekującego. Rozpoczęliśmy
z przytupem, bo od przepięknego tortu na
stole. Otóż 5 września przypadła wyjątko-
wa ślubna rocznica: złote gody obcho-
dziło małżeństwo naszych wieloletnich
przyjaciół Danusi i Rysia Straszkowskich.
Z tej okazji był tort i oczywiście jubile-
uszowa laurka podpisana przez
wszystkich zebranych. Naszej młodej
parze złożyliśmy życzenia, zaśpiewa-
liśmy „Sto lat”, śmiejąc się, że tak
przykładne, kochające się małżeństwo

zasługuje na kolejne 50 lat pożycia
małżeńskiego.

Po gratulacjach nastąpiło kolejne
istotnie wydarzenie, ponieważ oficjalnie,
bo wręczając członkowską legitymację,
powitaliśmy w naszych szeregach nową
twarz – koleżankę Basię Tyklewicz. Basię
zna większość z naszych przyjaciół.
Ona sama postanowiła zasilić naszą eki-
pę parę miesięcy temu, niestety przez
długą przerwę dopiero teraz mogłam jej
wręczyć naszą piękną legitymację. Droga
Basiu, bardzo liczymy, że Twoja ciągle
uśmiechnięta twarz i pozytywna energia

będą już stałym elementem w naszym
Towarzystwie.

Po przerwie kawowej, w drugiej
części zebrania, było już mniej jowial-
nie, ponieważ skupiliśmy się na wyjąt-
kowym gościu i poważnych tematach.
Na zebranie przyszedł Damian Nowak,
młody radny, który mandat otrzymał od
głosujących po raz pierwszy. Pan Da-
mian opowiedział o swojej, godnej
zwrócenia uwagi, inicjatywie, aby
w Ogrodzie Pamięci umieścić tablicę
upamiętniającą setną rocznicę Bitwy
Warszawskiej. Ten pomysł uzyskał
aprobatę TPZK, zaś samo oficjalne od-
słonięcie głazu i umieszczonej na nim
tablicy planujemy 11 listopada tego roku.
Jako Towarzystwo jesteśmy niezmiernie
zadowoleni, że tak młody radny za-
szczycił nas obecnością i poświęcił
prywatny niedzielny czas. Godny podzi-
wu jest fakt, że tak młody pan Damian
tak poważnie myśli o historii i lokalnej
społeczności. Liczymy na owocną
współpracę.

I tak oto zakończyliśmy nasze wrze-
śniowe, odbywające się w szczególnych
warunkach spotkanie. Na następnym,
jeśli pandemia nie wywoła kolejnych
obostrzeń, spotkamy się 4 października,
tradycyjnie o godzinie 15 w komornic-
kiej Piwnicy. Kochanym jubilatom jesz-
cze raz życzę zdrowia, miłości i Bożego
błogosławieństwa na długie małżeńskie
lata, koleżance Basi gratuluję decyzji
i bardzo się cieszę na dalszą współpracę,
natomiast panu Damianowi wytrwałości
i odwagi w działaniu dla naszej lokalnej
społeczności. "

BARBARA TUROWSKA 
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WYJĄTKOWE SPOTKANIE TPZK
W pierwszą niedzielę września odbyło się zebranie Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Komornickiej. Co roku, właśnie we wrześniu,
spotykamy się po wakacyjnej przerwie, jednak ten rok jest  
wyjątkowy dla nas wszystkich.  Ostatni raz widzieliśmy się 
bowiem na marcowym spotkaniu.
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Nauczyciele
z awansami

A
wans na stopień nauczyciela miano-
wanego otrzymało 20 nauczycieli ze
szkół w gminie Komorniki. Zdali

egzamin, a w przeddzień rozpoczęcia roku
szkolnego przyszli do Centrum Tradycji
i Kultury, by odebrać dyplomy, złożyć
przysięgę, przyjąć gratulacje od władz
gminy.

Adam Padła, dyrektor Centrum Tra-
dycji i Kultury, powitał zebranych, zapro-
sił ich na organizowane tu imprezy, wśród
których wiele jest przeznaczonych dla
dzieci. Wspomniał z przymróżeniem oka,
że nie najlepiej wspomina swe szkolne
czasy. Zwrócił uwagę, że dobrymi ma-

nagerami najczęściej są uczniowie „trój-
kowi”.

Wójt Jan Broda podkreślił, że naj-
częściej wspomina się nie nauczycieli ła-
godnych, sympatycznych, ale tych naj-
bardziej wymagających, którzy najwię-
cej potrafią uczniom dać. Olga Karłow-
ska, sekretarz gminy, przypomniała mia-

nowanym nauczycielom, że uczą dzieci
z gminy Komorniki. Władzom samorzą-
dowym zależy, by edukacja była jak naj-
lepsza.

Podczas uroczystości wszyscy mieli
na sobie maseczki. Nie było też mowy, pod-
czas wręczania dokumentów, o podawaniu
sobie dłoni. "

Od września w Komornikach,
przy ul. Staszica 18, działalność
rozpoczęło Publiczne Przedszkole
Szkółka Małego Dziecka 
z Oddziałami Integracyjnymi
i Oddziałami Specjalnymi. 

P
rzedszkole przeznaczone jest dla
dzieci w wieku od 2,5 do 6 roku ży-
cia (w szczególnych przypadkach

nawet do 8 roku życia). Przestronny
obiekt wyposażony jest w nowoczesne
sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne.
Posiada plac zabaw służący dzieciom do
zabawy na świeżym powietrzu.

Nowa placówka ma możliwość pro-
wadzenia czterech grup o charakterze
integracyjnym i zapewnia dzieciom ze
szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
bogatą ofertę zajęć dostosowanych do
konkretnych wskazań zawartych
w orzeczeniach. Proponuje zajęcia spe-
cjalistyczne: terapię logopedyczną,
neurologopedyczną, integrację senso-
ryczną, terapię ręki, fizjoterapię, terapię
metodą Johansena, Neuroflow, integrację
bilateralną, terapię neurorozwojową
INPP. Współpracuje z dogoterapeutą,
posiada basen i fakultatywnie propo-
nuje dzieciom możliwość zajęć oswaja-
nia z wodą, nauki pływania, terapii
w wodzie.

Nad wszystkim czuwa zespół peda-
gogów od lat związanych ze Szkółką Ma-
łego Dziecka, który posiada niezbędne
wykształcenie uprawniające do pracy
z dziećmi, przygotowanie do prowadze-
nia zajęć terapeutycznych.

Przedszkole publiczno-prywatne jest
prowadzone przez tego samego operatora
prywatnego, co Szkółka Małego Dziecka
działająca w Plewiskach i funkcjonuje na
tych samych zasadach, co placówki pu-
bliczne na terenie gminy Komorniki. "

Nowe przedszkole publiczno-prywatne



Ciuchy �dekorują� gminę

P
ojemniki na używaną, zbędną odzież, ustawiane w całej
Polsce, budzą kontrowersje. Teoretycznie stare ciuchy
powinny być przekazywane ubogim, ale tak dzieje się

rzadko. Na tym, co jeszcze nadaje się do użytku, ktoś robi
biznes. Co już nikomu nie posłuży, trafia do fabryk i hut jako
czyściwo. Takie kontenery stoją też obok sklepu Tesco
w Komornikach. I są z tym problemy.

Ludzie nie tylko wkładają do pojemnika zbędną odzież.
Niektórzy także ją wyjmują, w poszukiwaniu czegoś
użytecznego, a po przejrzeniu zapominają po sobie
posprzątać. Powstaje bałagan. Ostatnio ciuchami usłane są
nie tylko okolice pojemnika, ale i miejsca bardziej odległe.
Widok jest nieciekawy. "

Integracja? Utylizacja!

K
iedy komendant Straży Gminnej w Komornikach
odebrał telefon od żony właściciela jednej z firm
z Plewisk z informacją o planowanym ognisku

integracyjnym, pomyślał, że chodzi o niewielką imprezę, dla
grupy pracowników. Zdziwił się, gdy sąsiedzi powiadomili go,
że odbywa się tam coś całkiem innego.

Wezwani na miejsce funkcjonariusze Straży Gminnej
przekonali się, że na terenie należącym do firmy, ale
nieogrodzonym, odbywa się spalanie odpadów. Zajmujące
się tym osoby były zaskoczone. Opowiadały, jak jest trudno
pozbyć się odpadów. Spalenie ich w rzekomo bezpiecznych
warunkach to – ich zdaniem – jedyny dostępny sposób
utylizacji. Strażników gminnych nie przekonali. Nałożyli na
sprawców mandat karny. "
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KRONIKA POLICYJNA

01.08 " Komorniki, ul. Poznañska � zatrzymanie nietrze�wego 
kieruj¹cego
" Plewiska, ul. Têczowa � kradzie¿ pojazdu

04.08 " Rosnówko, ul. Jaros³awiecka � zniszczenie mienia
06.08 " Osada Jaros³awiec � kradzie¿ pojazdu

" Komorniki, ul. £¹kowa � zatrzymanie kieruj¹cego 
z s¹dowym zakazem kierowania pojazdami
" Szreniawa, ul. Poznañska � zatrzymanie 
kierujacego z cofniêtymi uprawnieniami do kierowania 
pojazdami

08.08 " Plewiska, ul. Grunwaldzka � kradzie¿ pojazdu
" Plewiska, ul. Kminkowa � uszkodzenie mienia

10.08 " Komorniki, ul. Wi�niowa � kradzie¿ elementów 
pojazdów
" Komorniki, ul. Fabianowska � kradzie¿ elementu 
pojazdu
" Chomecice, ul. Poznañska � uszkodzenie mienia

13.08 " Wiry, ul. £êczycka � zatrzymanie osoby poszukiwanej
" Wiry, ul. Polna � zatrzymanie nietrze�wego kieruj¹cego

14.08 " Komorniki, ul. Fabianowska � odnalezienie 
pojazdu pochodz¹cego z kradzie¿y

15.08 " Komorniki, ul. Stawna � zatrzymanie osoby 
posiadaj¹cej zabronione substancje odurzaj¹ce
" Komorniki, ul. Wirowska � zatrzymanie nietrze�wego
kieruj¹cego samochodem

17.08 " Plewiska, ul. Kolejowa � w³amanie do obiektu 
handlowego

18.08 " Komorniki, ul. Fabianowska � kradzie¿ elementu 
pojazdu
" Plewiska, ul. Grunwaldzka � zatrzymanie osoby 
posiadaj¹cej zabronione substancje odurzaj¹ce

19.08 " Komorniki, ul. Poznañska � uszkodzenie mienia
" Plewiska, ul. Grunwaldzka � zatrzymanie osoby 
poszukiwanej

20.08 " Komorniki, ul. Wi�niowa � w³amanie do obiektu 
us³ugowego
" Wiry, ul. Poznañska � kradzie¿ pojazdu

21.08 " Plewiska, ul. Kolejowa � kradzie¿ mienia
" Komorniki, ul. Fabianowska � kradzie¿ mienia

22.08 " Plewiska, ul. Fabianowska � zatrzymanie osoby 
poszukiwanej

23.08 " Plewiska, ul. Szkolna � kradzie¿ elementów pojazdu
" Plewiska, ul. Grunwaldzka � uszkodzenie mienia

24.08 " Komorniki, ul. Stawna � kradzie¿ mienia
25.08 " Komorniki, ul. Stawna � zatrzymanie osoby 

poszukiwanej
27.08 " Komorniki, ul. Polna - zatrzymanie osoby posiadaj¹cej 

zabronione substancje odurzaj¹ce
28.08 " Komorniki, ul. Stawna � kradzie¿ mienia
30.08 " Plewiska, ul. Grunwaldzka � zatrzymanie sprawcy 

kradzie¿y mienia
31.08 " Plewiska, ul. Grunwaldzka � zatrzymanie sprawcy 

kradzie¿y mienia

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.
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Dzikie zwierzęta, często spotykane
na terenach wiejskich, szczególnie
w pobliżu parku narodowego,
nie dają się jeszcze mieszkańcom
gminy we znaki. Widywane są 
w pobliżu domów mieszkalnych,
ale rzadko zapuszczają się na
osiedla.

– Do siedzib ludzkich, w poszuki-
waniu pożywienia, nie będą się zbliżać,
dopóki mają na polach pod dostatkiem
kukurydzy. Rośnie ona nawet na
obrzeżach osiedli. Nie mamy jeszcze
zgłoszeń o pojawieniu się dzików i in-
nych zwierząt, ale obserwujemy, mo-
nitorujemy, liczymy się z tym – mówi
Stefan Silski, komendant Straży Gminnej
w Komornikach.

Tymczasem Poznań właśnie zmaga
się z inwazją dzików. Pojawiają się
w środku miasta, na przykład na Cyta-
deli, gdzie niedawno locha opiekująca
się młodymi poraniła psa, zaatakowała

jego właścicielkę, kobieta ratowała się
ucieczką. Jeżeli dziki nie są niepokojone,
nie są groźne dla ludzi. Interesują je tylko
śmietniki i inne miejsca, gdzie mogą
znaleźć coś do jedzenia. Inaczej zacho-
wują się samice prowadzące młode.
Stają się agresywne.

Dzików jest w Polsce nadmiar, niszczą
uprawy, dlatego trwa odstrzał redukcyjny,
rolnicy czekają na działania myśliwych
jak na zbawienie. W terenie zabudowanym
nikt tak radykalnego środka nie zasto-
suje, bo naraziłoby to ludzi na niebez-
pieczeństwo. Jedyny sposób pozbycia
się zwierzęcia to złowienie go i wywie-
zienie do odległego lasu. Nie jest to
usługa tania, specjalistycznej firmie
trzeba zapłacić 600-1000 zł od sztuki,
o ile uda się takiego fachowca znaleźć,
a wielu ich na rynku nie ma.

Dla samorządów, także w gminie
Komorniki, obecność zwierząt przekłada
się na wydatki, i to niemałe. Trzeba usuwać
martwe sztuki, a nie brakuje ich, gdy
rośnie ruch na drogach. Gmina ma

umowę ze specjalistyczną firmą, zajmu-
jącą się żywymi i martwymi zwierzęta-
mi. Za wywożenie padliny do utylizacji
płaci jej od kilograma. Koszty są wysokie,
gdy trzeba sobie poradzić z martwym
jeleniem, sarną, dzikiem.

Wokół ludzkich siedzib widzi się
nie tylko zwierzęta, z którymi obcujemy
od pokoleń. Pojawiają się też gatunki in-
wazyjne, takie jak szopy pracze. Przy-
wędrowały tu zza zachodniej granicy.
Sprowadza się je z Ameryki Północnej
w celach hodowlanych. Bystre, zaradne
stworzenia uciekają z niemieckich ferm,
świetnie sobie radzą, rozprzestrzeniają się.

– Kilka dni temu mieszkanka ulicy
Młyńskiej powiadomiła nas, że ktoś lub
coś niszczy jej trawnik, widoczne są ślady
pazurów. Podejrzenie padło na szopy.
Zainstalowaliśmy foto-pułapkę, ale niczego
nie namierzyliśmy oprócz psa i kota.
Płot oddzielający posesję od pola kukury-
dzy był nienaruszony – mówi komendant
Silski. Wciąż więc nie wiadomo, czyją
ofiarą padł trawnik. "
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Bezpieczny początek
roku szkolnego

N
ie wiemy jeszcze, jakie będą zdrowotne
skutki powrotu uczniów do szkół, choć
pierwsze tygodnie nie przyniosły zarażeń

koronawirusem. Jest i inny pozytyw. Wbrew oba-
wom, przywożenie przez rodziców dzieci do pla-
cówek edukacyjnych nie spowodowało kłopotów
komunikacyjnych. Przed szkołami i przedszkolami
kataklizmu nie było.

– Spodziewaliśmy się, że potrzebne będą nasze
interwencje przed szkołami – mówi Stefan Silski,
komendant Straży Gminnej. – Jednak w pierw-
szych dniach nauki ani razu nie byliśmy o to pro-
szeni. Nie było konfliktów, na co być może wpływ
miały decyzje dyrektorów. Najpierw rodzice przy-
wożą uczniów najmłodszych, potem starszych, co
pozwala uniknąć nadmiernego ruchu.

Wójt Jan Broda prosił komendanta o zwrócenie
szczególnej uwagi na sytuację na ul. Staszica. Teraz
znajduje się tam nie tylko szkoła, ale i przedszkole in-
tegracyjne, więc można się było spodziewać zwięk-
szenia ruchu. Obawy na szczęście nie potwierdziły
się, nie było zamieszania i nieporozumień. "

KUKURYDZA RATUJE PRZED INWAZJĄ

Gratulacje dla strażników

Z
okazji Dnia Strażnika Gminnego wójt Jan Broda gościł funkcjona-
riuszy tej formacji. Stawili się w pełnym składzie. Po oficjalnych
gratulacjach i życzeniach owocnej, bezpiecznej służby przyszedł

czas na rozmowę władz gminy z gośćmi, przy kawie i ciastkach.
Mowa była o trudnej służbie w czasie pandemii, o najczęściej wy-

stępujących zjawiskach zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu
mieszkańców, o ciekawych przypadkach interwencji, na przykład
podczas niespodziewanych spotkań z żyjącymi na terenie gminy
zwierzętami. "



R
uszyła kolejna edycja konkursu
o Nagrodę Starosty Poznańskiego.
Co roku szansę na otrzymanie

tego wyróżnienia mają biznesmeni, spo-
łecznicy oraz organizacje pozarządowe
wyróżniające się przedsiębiorczością,
aktywnością, pomysłowością i pracą na
rzecz mieszkańców powiatu poznań-
skiego. Na wnioski czekamy do 1 listo-
pada 2020 r.

– Ludzie o otwartych sercach
uwielbiają działać i robią to bezintere-
sownie. Aktywnie organizują pomoc są-
siedzką, wspierają społeczności lokal-
ne, seniorów, dzieci lub walczą
o ochronę środowiska. Ich inicjatywy
budzą uznanie i wdzięczność naszych

mieszkańców. To właśnie tę wyjątkowość
nagradzam każdego roku – powiedział
Jan Grabkowski, starosta poznański.

Celem tej nagrody jest uhonorowanie
mieszkańców oraz podmiotów z powia-
tu poznańskiego, którzy poprzez dzia-
łalność gospodarczą i obywatelską
przyczyniają się do rozwoju społeczno-
ści lokalnej. Przyznawana jest w trzech
kategoriach:
1) przedsiębiorczości, 
2) inicjatyw obywatelskich, 
3) organizacji pozarządowych.

Zgłosić kandydata może m.in.: grupa
co najmniej 100 mieszkańców powiatu
poznańskiego, grupa co najmniej trzech
organizacji społecznych lub stowarzyszeń

albo organy oraz jednostki pomocnicze
gmin z powiatu poznańskiego. 

Zgłoszenie musi być podpisane,
zawierać kategorię nagrody, do której
kandydat jest zgłaszany i dane go iden-
tyfikujące. Ponadto należy przedstawić
dotychczasową działalność oraz uza-
sadnienie wskazujące znaczenie  jego
osiągnięć dla powiatu poznańskiego. 

Wnioski można składać do
1 listopada na adres: joanna.felinska@
powiat.poznan.pl lub pocztą tradycyjną:
Gabinet Starosty, Starostwo Powiatowe,
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, albo
osobiście w kancelarii Starostwa. Wzór
wniosku dostępny na stronie internetowej
www.powiat.poznan.pl. " JF
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Nagroda dla ludzi o wielkim sercu

W
ęże i pompy strażackie warte
100 tysięcy złotych trafiły do
ochotniczych staży pożar-

nych z powiatu poznańskiego. Jan Grab-
kowski, starosta poznański, spotkał się
z przedstawicielami powiatowych jedno-
stek OSP, aby przekazać im wyposażenie
wspierające druhów w codziennej pracy.
W ciągu siedmiu lat na ten cel przezna-
czono blisko 590 tys. zł. Wśród sprzętu
zakupionego przez powiat, który wyko-
rzystują obecnie ratownicy, znajdują się
m.in. agregaty prądotwórcze, pompy

szlamowe, prądownice, węże strażac-
kie, smoki pływające, a nawet sztormia-
ki i spodniobuty. 

– Choć bezpieczeństwo nie jest za-
daniem własnym powiatu, co roku dofi-
nansowujemy je z budżetu samorządu.
Od 2000 roku przeznaczyliśmy już na
nie 25 milionów złotych. Tylko w tym
roku zaplanowaliśmy wydać kolejne
3 miliony zł. Finansujemy zakup sprzętu
specjalistycznego, radiowozów czy nagród
konkursowych. Wspieramy też moderniza-
cję i rozbudowę komisariatów, jednostek

ratowniczo-gaśniczych, w tym JRG nr 6
w Krzesinach czy JRG nr 8 w Bolechowie
– powiedział Jan Grabkowski, starosta
poznański. 

Tradycyjnie sprzęt dla ochotników
przekazywany był podczas corocznego
pikniku rodzinnego „Bezpieczni w po-
wiecie poznańskim”, który tym razem,
ze względu na pandemię koronawirusa,
nie mógł się odbyć. 

– Dzięki takiej współpracy z powiatem
poznańskim nasi strażacy mają doskonałe
wyposażenie, które gwarantuje im oraz
potrzebującym pełne bezpieczeństwo
podczas akcji ratunkowych – mówił Jacek
Michalak, komendant PSP w Poznaniu. 

Spotkanie w Bolechowie było również
doskonałą okazją do wręczenia nagród
w organizowanych od 20 lat konkur-
sach: „Strażak Roku Powiatu Poznań-
skiego” i „Dzielnicowy Roku Powiatu
Poznańskiego”. 

Strażakiem Roku PSP został st. ogn.
Grzegorz Cegłowski z JRG 9 w Poznaniu,
a OSP – dh Władysław Godawa z jednost-
ki w Promnicach.  Statuetkę, dyplom oraz
symboliczny czek na kwotę 3,5 tys. zł
wręczyli Jan Grabkowski, starosta po-
znański, bryg. Jacek Michalak, komendant
miejski PSP oraz dh Wacław Zajączkowski,
prezes oddziału powiatowego OSP. Nato-
miast tytuł „Dzielnicowego Roku Powiatu
Poznańskiego” przypadł sierż. sztab.
Jakubowi Bólowi z komisariatu policji
w Pobiedziskach. Laureat otrzymał
również czek na 3,5 tys. zł.  " JF

SPRZĘT I NAGRODY DLA MUNDUROWYCH 

Strażacy z gminy Komorniki mogą ruszać do akcji ratowniczych 
wyposażeni w nowy sprzęt.  Jednostka z Plewisk otrzymała właśnie
zestaw składający się z pompy i węża. 



Wakacje 
w Pustkowie

29
sierpnia wczesnym rankiem
członkowie Stowarzyszenia
„Promyk” z rodzicami i opie-

kunami wyruszyli na siedmiodniowy
pobyt w ośrodku wczasowym ZEM-TO-
URIST. Obiekt ten znajduje się w malow-
niczej i cichej miejscowości Pustkowo
nad morzem. Ze względu na pandemię
koronawirusa w turnusie tym razem
uczestniczyło o wiele mniej osób niż
w zeszłym roku. 

Pobyt upływał w miłej atmosferze,
mogliśmy wypocząć i zregenerować si-
ły po ciężkim, pracowitym roku pracy.
Prezes Bogdan Maćkowiak dopilno-
wał, aby wszystko było dopięte na
ostatni guzik i uatrakcyjniał nasze
wczasy. Odbywaliśmy piesze wyciecz-
ki po okolicznych miejscowościach
i kosztowaliśmy pysznego jedzenia.
3 września odbyło się integracyjne
ognisko, podczas którego sami mogli-
śmy sobie usmażyć kiełbaski i potań-
czyć przy muzyce.

Oprócz tego na terenie ośrodka był
basen, oblegany przez uczestników
turnusu. Pogoda przez cały czas była,
mimo przełomu sierpnia i września,
bardzo ładna. 

W ostatni dzień mielismy okazję
przyjrzeć się morzu i kupić pamiątki
dla najbliższych, po czym ruszyliśmy
w drogę powrotną do domów.

Pobyt dofinansowany został przez
Starostwo Powiatowe w Poznaniu. "

ALEKSANDRA TONDER,

uczestniczka WTZ �Promyk� w Otuszu
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P
odczas trzydniowych warsztatów
o komunikacji i asertywności do-
wiedzieliśmy się o roli  i znaczeniu

komunikacji interpersonalnej. Wykony-
waliśmy ćwiczenia rozwijające komuni-
kację, tworzyliśmy plakaty. W czasie
dyskusji zastanawialiśmy się, co się na
nią składa. Rozmawialiśmy  o asertywno-
ści  i poczuciu własnej wartości, a także
o metodach radzenia sobie ze stresem. 

Podczas spotkania wykorzystywali-
śmy różne materiały: gry, karty ze zdję-

ciami. Tworzyliśmy kolaże o komunika-
cji niewerbalnej. Poszerzyliśmy wiedzę,
zdobyliśmy nowe umiejętności.

Serdecznie dziękujemy pani Kasi
za przeprowadzone warsztaty, specjali-
styczną wiedzę, także za optymizm
i sposób prowadzenia warsztatu, dzięki któ-
remu wspólnie spędzone dni były nie tylko
pracą, ale i ogromną przyjemnością. "

KAMILA GIBKA

uczestniczka Warsztatów 
Terapii Zajêciowej w Konarzewie 

Warsztaty w �Promyku�

C
iekawa była pogawędka z panią
Kasią, która opowiedziała nam
o swoim hobby. Jest nim kibicowa-

nie, a jej ulubioną drużyną – Lech Poznań.
Skąd wzięła się ta pasja? Gdy była jesz-
cze w gimnazjum, ksiądz wikary zorgani-
zował dla młodzieży z tamtejszej parafii
wyjazd na mecz. Wtedy zakochała się
w atmosferze stadionowe. 

Podczas spotkania mogliśmy choć
przez chwilę poczuć się jak na meczu.
Mieliśmy okazję posłuchać dopingu pro-
sto ze stadionowych trybun. Nasi kole-
dzy z panią Kasią śpiewali znane im
przyśpiewki. Nasza terapeutka pokazała
nam zdjęcia z różnych stadionów w Pol-
sce, a nawet z zagranicy, które odwiedzi-
ła, wspierając swoją drużynę z trybun. 

Obejrzeliśmy kilka opraw. To piękne
widowisko tworzone przez grupę kibiców

zwaną Ultras. To obrazy prezentowane na
jednej z trybun, mające jakieś przesłanie,
np. patriotyczne lub związane ze zdoby-
ciem jakiegoś trofeum bądź mające na
celu po prostu wparcie drużyny. Często
połączone są z efektem świetlnym – pi-
rotechniką (race, świece dymne itd.).
Z dopingiem tworzą piękną całość. 

Mieliśmy też okazję poznać kibiców
z innej strony niż przedstawiani są w te-
lewizji. Mają oni ogromne serca i chęci
niesienia pomocy. Pomagają ubogim,
prowadząc zbiórki artykułów chemicz-
nych, szkolnych, żywności itd. dla naj-
bardziej potrzebujących rodzin w Polsce
oraz rodaków na Kresach. Pomagali i po-
magają do dziś szpitalom w walce z CO-
VID-19. Dzięki kibicom dzieci z Wileńsz-
czyzny mogły pojechać na wakacje do
Trójmiasta. 

Nie znaliśmy z tej strony kibicowskie-
go świata, ale byliśmy zafascynowani
tym, co usłyszeliśmy i zobaczyliśmy. Te-
raz chcemy jechać odwiedzić poznański
stadion, a może nawet uda się pojechać
na mecz. "

TERESA HOFFA

z terapeutk¹ pani¹ Kasi¹ Borowiak 

W �PROMYKU� O KIBICACH KOLEJORZA



– Od początku ciągnęło mnie do piłki.
Nikt z rodziny mnie nie zachęcał. Tata
trochę kiedyś grał, ale nie inspirował
mnie w tym kierunku. To wyszło ode
mnie – opowiada Karolina. – Zaczęło się,
gdy miałam sześć lat. Grałam z chłopakami.
Trochę od nich odstawałam, ale było
coraz lepiej.

Na początku grała w klubie Wielko-
polska Komorniki, jako jedna z dwóch
dziewczyn. Trenowała tam i rozgrywała
mecze przez sześć lat, potem związała
się z Lech Poznań Football Academy.

Jest to działająca w strukturach Kolejorza
szkółka piłkarska dla dzieci w wieku 6-12
lat, przyjmująca też dziewczyny. Trenerką
Karoliny była przez rok Alicja Zając.

– Z dziewczynami o wiele lepiej mi się
trenuje i współpracuje niż z chłopakami –
twierdzi młoda piłkarka. Ostatnio  prze-
niosła się do Akademii KU AZS UAM

Poznań – klubu odnoszącego sukcesy
w kobiecym futsalu, ale Karolina zamierza
być wierna piłce tradycyjnej, grać na
zielonych boiskach. – Ale lubię chodzić
na mecze futsalowe, dopingować naszą
trenerkę – dodaje.

Karolina chciałaby, żeby jej pasja
zamieniła się w piłkarską karierę.

N r  8  ( 4 1 8 )  W R Z E S I E Ń  2 0 2 0S P O R T20

PIŁKARSKA PASJA KAROLINY

Dziewczyna biegająca 
za piłką? To wciąż u nas 
rzadki przypadek. Europejskie
kluby mają żeńskie drużyny, 
ich mecze obserwują tysiące
widzów. Polskie wciąż się 
przed tym bronią. 12-letnia
Karolina Jaworska,
mieszkająca w Walerianowie,
najpierw kopała piłkę 
z chłopakami, teraz gra 
z dziewczynami i marzy 
o sportowych sukcesach.

FOT. JACEK JAWORSKI
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– Wszystko zależy od tego, jak mi pójdzie
– zastrzega. Póki co robi postępy. Gra
na prawym skrzydle, jako „siódemka”.
Chętnie ogląda transmisje meczów, głów-
nie drużyn męskich. Kibicuje Lechowi
Poznań, co jakiś czas zdarza jej się chodzić
na stadion. 

– Kobiece mecze oglądam rzadziej,
ale też ich nie unikam. Podczas zgrupo-
wania reprezentacji okręgu oglądaliśmy
mecz między Olympique Lyon i Wolfs-
burgiem. To był finał Ligi Mistrzów. Grała
tam Polka Ewa Pajor. Jej niemiecka
drużyna przegrała ten finał – mówi.

Chciałaby grać kiedyś w dobrym
klubie. W polskim – niekoniecznie.
– Nie wiem, jak mogłoby do tego dojść,
ale marzy mi się gra na przykład w Paris
Saint Germain – mówi. – Wysoko mierzysz
– śmieje się jej tata. Śledzi postępy córki,
notuje jej rekordy, takie jak 433 podbicia
piłki stopą.

Pan Jacek Jaworski nie ma nic
przeciwko temu, by córka nastawiła się
na sport, rozwijała talent. Cieszy się
z jej sukcesów, takich jak powołania do
reprezentacji okręgu. – Nigdy nie zamie-
rzałem powstrzymywać jej pasji. Wi-
działem, jak dobrze jej szło w drużynie
z chłopakami. Błyszczy na turniejach,
zwraca na siebie uwagę. Powoływana
jest do kadry Wielkopolski U-15, a ma
dopiero 12 lat – twierdzi.

Opowiada o turnieju w Bydgoszczy.
Karolina trenowała z młodszym roczni-
kiem. Dziewczyny były mało zgrane.

Wszystkie mecze przegrały, zajęły ostat-
nie miejsce, Karolina mogła być jednak
zadowolona, bo dobrze się zaprezentowa-
ła. Wypatrzył ją tam skaut PZPN i zwrócił
się do Lecha z pytaniami na jej temat.

– Sport rozwija, pozwala ruszać się
na świeżym powietrzu, to jest fajne. Spor-
towa kariera córki? Dlaczego nie! – twier-
dzi tata. Państwo Jaworscy mają też drugą
córkę, starszą od Karoliny, jednak jej zain-
teresowania poszły w innym kierunku.

Dziewczęcy futbol w Polsce racz-
kuje, postęp jest powolny. Jednak
dziewczyny z Poznania i okolic znajdą
miejsce choćby i w drużynie męskiej,
z młodszego o dwa lata rocznika, prze-
pisy to umożliwiają. Są też cztery klu-
by szkolące dziewczyny. Trenerzy ob-
serwują je, najlepsze zapraszają na
konsultacje szkoleniowe, proponują
kontynuację piłkarskiej przygody
w wieku starszym. "
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Tenisiści stołowi
zakończyli
rozgrywki

Trzynasta edycja Gminnej

Amatorskiej Ligi Tenisa

Sto³owego dobieg³a koñca.

Zwyciê¿y³ zespó³ so³ectwa

Rosnówko (na zdjêciu).

Drugie miejsce zajê³y Wiry, 

a trzecie Komorniki. 

Turniej wygra³ Kajetan

Szymczyk z Rosnówka 

przed Mateuszem Kozakiem,

te¿ z Rosnówka. Trzecie

miejsce zaj¹³ Jacek

Waskowski z Komornik.

Organizatorzy dziêkuj¹ 

za udzia³ i zapraszaj¹ na

edycjê czternast¹ GALTS. "

FOT. JACEK JAWORSKI
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�KRÓLESTWO�
Jo Nesbo
W norweskiej wiosce gdzie� w górach

mechanik Roy wiedzie spokojne, proste

¿ycie. Kiedy jego przedsiêbiorczy brat Carl

wraca po latach z propozycj¹ budowy hotelu,

od¿ywaj¹ mroczne sekrety ich dzieciñstwa

i czasu dorastania. Roy zawsze broni³

m³odszego brata przed rówie�nikami 

i chroni³ przed z³o�liwymi plotkami,

ale teraz jego lojalno�æ zostaje poddana

próbie. Gdy miejscowy stró¿ prawa wznawia

�ledztwo w sprawie tragicznej �mierci

rodziców braci, Roy staje przed dylematem,

jak wiele jest w stanie po�wiêciæ w imiê

braterskiej mi³o�ci.

�SZANIEC� 
Agnieszka Jeż

Przy schludnie u³o¿onym ciele bez oznak

przemocy le¿y kartka z biblijnym cytatem.

Warmia i Mazury, zielone tereny naznaczone

czerwieni¹ krwi. Dla jednych ziemie

odzyskane, dla innych - stracone. 

Tu, w maj¹tku Karolewo, dzia³a³ Zak³ad

Opiekuñczy. Podczas wojny jego pacjenci

zostali zamordowani przez Gestapo, a na

miejscu zainstalowa³a siê jednostka SS

chroni¹ca Wilczy Szaniec, kwaterê g³ówn¹

Adolfa Hitlera.

Kilkadziesi¹t lat pó�niej dzia³a tu Szaniec,

ekskluzywny hotel z programem surwiwalowym.

O�mioro go�ci, którzy znaj¹ tylko swoje

imiona, pe³na izolacja i odciêcie od �wiata.

Idealne warunki, by �zajrzeæ w g³¹b siebie�,

jak obiecuje folder reklamowy. Idealne

warunki na idealne morderstwo.

Sprawê prowadz¹ sier¿ant Wiera Jezierska

i komisarz Janusz Kosoñ. Dla niego to finisz

przed wyczekiwan¹ emerytur¹, dla niej �

trampolina, by awansowaæ i wyrwaæ siê 

z Gi¿ycka.

Okazuje siê, ¿e zamordowany to szanowany

ksi¹dz dziekan z Olsztyna. Elegancka

zbrodnia zaczyna odkrywaæ swoje mroczne

oblicze, a nazwa Szaniec nabiera nowego

znaczenia � za wysokim murem rozci¹ga siê

zwodnicze bagno poszlak, jeden nieostro¿ny

krok i mo¿na ugrzêzn¹æ, nigdy nie docieraj¹c

do mordercy.

�LISTA, KTÓRA ZMIENIŁA
MOJE ŻYCIE�
Olivia Beirne

Jak ¿yæ po katastrofie, która odebra³a

wszystko? Pewnego ranka dwunastoletni

Edward Adler, jego ukochany starszy brat,

rodzice i 183 innych pasa¿erów wsiada 

do samolotu do Los Angeles. W�ród nich

jest geniusz z Wall Street, m³oda kobieta

próbuj¹ca siê pogodziæ z nieoczekiwan¹

ci¹¿¹, ranny weteran powracaj¹cy 

z Afganistanu i kobieta uciekaj¹ca przed

nadmiernie kontroluj¹cym j¹ mê¿em.

W po³owie drogi samolot siê rozbija. 

Tylko Edward prze¿ywa katastrofê.

Jego historia przykuwa uwagê mediów 

i spo³eczeñstwa, ale on sam nie mo¿e 

sobie znale�æ miejsca w �wiecie bez 

rodziny. Ma wra¿enie, ¿e jaka� jego cz¹stka

na zawsze zosta³a ponad chmurami, 

z najbli¿szymi i pozosta³ymi pasa¿erami.

Pewnego dnia jednak dokonuje

niespodziewanego odkrycia, które pomo¿e

mu odpowiedzieæ na najwa¿niejsze pytania:

sk¹d czerpaæ si³ê, by ka¿dego dnia wstaæ 

z ³ó¿ka, kiedy straci³o siê dos³ownie wszystko?

Czy ¿ycie po katastrofie mo¿e odzyskaæ sens? 

�DOKTOR BOGUMIŁ� 
Ałbena Grabowska

Bogumi³ Korzyñski, absolwent Uniwersytetu

Medycznego w Wilnie, rozpoczyna pracê 

w warszawskim Szpitalu im. Dzieci¹tka Jezus

na oddziale chorób wewnêtrznych. Jest rok

1850. Siedem lat wcze�niej �wiat odrzuca

Horacego Wellsa i jego eter, doprowadzaj¹c

nieszczêsnego wynalazcê do szaleñstwa 

i samobójczej �mierci. Szpital po³owy XIX wieku

wci¹¿ sp³ywa rop¹, krwi¹ i brudem, a najlepszym

chirurgiem jest ten, który potrafi w jak

najkrótszym czasie wykonaæ operacjê.

Bogumi³ pragnie zostaæ ginekologiem i tym

samym pomóc kobietom takim jak jego

¿ona, która kolejny poród niemal¿e przyp³aca

�mierci¹. Jednocze�nie doktor zmaga siê 

z w³asnymi demonami i przesz³o�ci¹, 

o której zacna rodzina ¿ony nie ma pojêcia. "

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)

Czytaliśmy 
�Balladynę�

5
września pierwszy raz spotkaliśmy się w nowej
siedzibie Biblioteki na Narodowym Czytaniu.
W tym roku wspólnie pochyliliśmy się nad

„Balladyną” Juliusza Słowackiego. Okazało się, że
jest to nie tylko poważny tekst dla dorosłych, ale
we fragmentach może stać się interesujący również
dla najmłodszych czytelników. Po wspólnej lekturze,
w baśniową podróż po tajemniczej krainie legend
nadgoplańskich porwał nas pan Piotr Basiński, autor
książek i przewodników turystycznych po najbar-
dziej zagadkowych rejonach Wielkopolski. To jego
opowieści stały się inspiracją warsztatów
plastycznych dla dzieci. Wszyscy – ci mali i ci duzi
– świetnie się bawili. "

SONIA SZYMAÑSKA
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rzez dekady prowadził działalność
gospodarczą, miał z bratem wspól-
ny zakład ślusarsko-instalacyjny.

– Zaczynaliśmy od budowy szklarni,
świniarni, gdzie potrzebne były kon-
strukcje stalowe. Wykonywaliśmy kraty,
bramy, płoty – mówi. Teraz, gdy brat zre-
zygnował, para się tym samodzielnie, na
mniejszą skalę.

Dużym zaskoczeniem jest wejście
z jego podwórka do mieszkania. Na ze-
wnątrz widzi się dużo krat, rur, większych
lub mniejszych metalowych konstrukcji
świadczących o zawodowej działalności
właściciela. Wewnątrz rzucają się w oczy
regały wypełniające całe ściany, uginające
się od książek, opracowań, dokumentów,
czasopism, zdjęć, czyli tego, co stanowi
główne jego zainteresowanie.

– Największą moją pasją jest Powstanie
Wielkopolskie. Mam mnóstwo opracowań
na ten temat, w tym te, które ukazały się
w ostatnim czasie. Sam też dokumentuję
pamiątki po dawnych wydarzeniach
– opowiada. Wspólnie z kolegą, na stulecie
Powstania, odwiedził ponad 500 miejsc,
gdzie upamiętniono działania z 1918
i 1919 roku. Wszystko fotografują i opisują,
umieszczają w albumie. – Brakuje nam
jeszcze ponad 300 miejsc, w które zamie-
rzamy się udać. Jest ich coraz więcej, bo
na stulecie przybyło murali, innych form
uczczenia narodowego zrywu – dodaje.

Kolejny album, do którego się przy-
mierza, ma dotyczyć najbliższych mu
terenów. I tu nie brakuje pamiątek po
Powstaniu i późniejszych wydarze-
niach, takich jak druga wojna światowa.
Także nią pan Wiktor się interesuje.
Wspólnie z bratem Ryszardem prowadzi
Klub Miłośników Historii Lokalnej przy
Domu Kultury w Łęczycy.

Puszczykowo, Mosina, Stęszew, Luboń,
Dopiewo, a także miejscowości gminy
Komorniki – to jego pole działania.
O tych terenach wie wszystko. Chciałby

dla przyszłych pokoleń ocalić pamięć
o tym, co zanika, czego za chwilę nie
będzie. Niektóre miejsca nosiły nazwy
brzmiące obco dla młodszych od pana
Wiktora. Mówi, że zanim pojawiły się Wiry,
znajdowała się tu miejscowość Wirki.
Kątnik to nazwa nowa, wcześniej były
Kaczęta.

Dziś, gdy pracuje coraz mniej, ma
więcej czasu na krzewienie zaintereso-
wań, na wyszukiwanie miejsc związa-
nych z ciekawą przeszłością. Może też

udzielać się społecznie, choć i wcześniej
nie stronił od działalności na rzecz lokalnej
społeczności. – Uczestniczę w pracach
rady sołeckiej „od zawsze”, byłem we
wszystkich kadencjach z wyjątkiem jednej
– podkreśla.

Należy do Klubu Kolekcjonerów
Znaczków Turystycznych, do Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Komornickiej.
Zgłosił projekt uczczenia 105. rocznicy
urodzin założyciela Towarzystwa, Stani-
sława Nowaka, specjalnym kubkiem z jego
wizerunkiem, opisem. – Przyznaję, że
ostatnie spotkanie opuściłem. Wsiadłem
na rower i pojechałem na odpust do Tulec
– mówi. Bywa tam od lat, stara się takich
wydarzeń nie opuszczać. W poprzednią
niedzielę odwiedził odpust w Górce Ducho-
wnej. A w jeszcze wcześniejszą zwiedzał po-
znańskie forty, bo i tym się pasjonuje.

Pan Wiktor po mamie, z domu Plenzler,
ma korzenie bamberskie. Nic dziwnego, że
interesuje się także historią poznańskich
Bambrów. Zebrał całą kolekcję starych
zdjęć. Pokazuje miejsca, które dziś wygląda-
ją zupełnie inaczej. Marzy mu się zrobienie
współczesnych fotografii, z tego samego uję-
cia, dla porównania. Puste niegdyś obszary
zostały zabudowane, pojawiło się mnóstwo
nowych obiektów, poznikały stare, co
zresztą wcale nie jest dla ludzi korzystne.
Z Kątnika zniknął prom, którym można
się było przeprawić na drugą stronę
Warty do Czapur. Chcąc dziś dostać się
na przykład do Wiórka, trzeba pokonać
wiele kilometrów, przez Starołękę lub
Rogalinek. To najbliższe mosty.

Pan Wiktor pasjonuje się też koleją
parową, ma sporo opracowań na ten temat.
Zainspirowała go budowa linii z Lubonia
do Wolsztyna, wciąż obsługiwanej przez
parowozy. – Mam książkę o budowie
szlaku z Lubonia do Stęszewa. Budowa
zajęła rok. Właśnie wtedy powstał ładny
most nad Wirynką, przypominający
akwedukt. Wszystko wykonywano ręcz-
nie. A dziś? Wiadukt w Łęczycy budowa-
li trzy lata – uśmiecha się. Mieszka tuż
obok, od ronda i wiaduktu oddziela go
symbol nowych czasów – ekran akustycz-
ny. Pozbawił go widoku na Wielkopolski
Park Narodowy, ale wycieczek rowero-
wych nie uniemożliwił. "

SZEROKIE ZAINTERESOWANIA 
PANA WIKTORA
Historia regionu, szczególnie okolic, w których mieszka, Powstanie
Wielkopolskie, kolejnictwo, dzieje poznańskich Bambrów, motoryzacja,
turystyka, zbieranie znaczków, rajdy piesze, wyprawy rowerowe �
tym wszystkim pasjonuje się Wiktor Cegiołka, 69-letni mieszkaniec
Łęczycy. Żyje tu od urodzenia, stara się przechować pamięć o miejscach,
z którymi jest związany.



Od ilu pokoleñ pañska rodzina mieszka

w Komornikach?

– Od siedmiu. Badając jej genealogię,
dotarłem do dziesięciu pokoleń.

Sk¹d pan to wie tak dok³adnie? I jak to siê

sta³o, ¿e pan siê tym zainteresowa³?

– Gdy jeszcze byłem dzieckiem,
ciekawiło mnie, co robili moi dziadko-
wie, pradziadkowie. Starałem się o tym
dowiedzieć jak najwięcej, wypytywa-
łem rodzinę. W ten sposób można do-
trzeć tylko do tego, co pochodzi od
dziadków, czasami od pradziadków.

Pamiêæ ludzka jest ograniczona.

– Doszedłem do muru. Za nim nikt
już niczego nie pamiętał. Trzeba było
pojechać po informacje do archiwum,
szukać aktów urodzeń, zgonów.

Mo¿na je znale�æ w Archiwum Pañstwowym?

– Nie tylko. Oprócz archiwum cy-
wilnego można korzystać z kościelnego.
W tym drugim, na Ostrowie Tumskim
w Poznaniu, można znaleźć informacje
o chrztach, ślubach kościelnych. Obo-
wiązek tworzenia takich akt obowiązywał
już pod koniec XVI wieku. Niestety, do
dziś zachowało się niewiele ksiąg z tego
okresu, były przecież wojny, inne zawi-
rowania. Przetrwało za to wiele akt
z XVII, XVIII wieku i późniejszych.

£atwo je odczytaæ?

– Problem w tym, że pisane są po
łacinie. Gdy w archiwum udało mi się
znaleźć zapis z moim nazwiskiem, niczego
więcej nie potrafiłem odczytać. Musia-
łem się nauczyć tłumaczyć. Nie było to
trudne, chodzi o kilka powtarzających
się słów.

Pañskie nazwisko w starych dokumentach

pisane by³o przez �o� czy przez �ó�?

– Pisane było prawidłowo, przez „ó”.
Nazwiska tworzyły się przez stulecia,
kształtowały się do końca XIX wieku.
W różnych gałęziach rodziny pisało się
je różnie. To było normalne, nikt na to
nie zwracał uwagi.

Mówi pan o siedmiu pokoleniach Nagór-

skich w Komornikach. W którym roku ¿y³o

to pierwsze?

– Wojciech Nagórski, który pojawił
się tu jako pierwszy, urodził się w 1775
roku w Poznaniu. Był karczmarzem.
W 1806 roku wziął ślub w parafii w Sobo-
cie, dziś jest to gmina Rokietnica. Nigdy
się nie dowiemy, w jaki sposób trafił do
Komornik, gdzie w 1809 roku wydzierżawił
gospodarstwo i karczmę.

Tê, która sta³a niegdy� opodal skrzy¿owania

ulicy Poznañskiej z Pocztow¹?

– Tak. Po drugiej stronie trasy znaj-
duje się gospodarstwo do dziś należące
do moich krewnych. Właśnie tam stoi
stodoła z 1897 roku, opisana ostatnio
przez „Nowiny Komornickie”. Po śmierci
Wojciecha żona sprzedała karczmę.
Właścicielami stali się Mączyńscy, to
rodzina mojej mamy.

Tworz¹c historiê rodziny, odnajduje pan coraz

wiêksz¹ liczbê nazwisk i powi¹zañ. Chyba

nie jest ³atwo to ogarn¹æ, spisaæ.

– Rzeczywiście, nazwisk jest mnó-
stwo, z każdym pokoleniem więcej.
Oprócz ojca, jest mama, jej rodzice, jej

dziadkowie. W dziesięciu pokoleniach
znalazłem 1024 osoby z różnymi nazwi-
skami. Jest ich tak wiele, że na pewnym
etapie człowiek przestaje zapamiętywać.
Trzeba spisywać. Początkowo posługiwa-
łem się kartkami, było ich coraz więcej,
trudno było nad tym zapanować. Na
szczęście pojawiły się specjalne kompu-
terowe programy genealogiczne.
Oprócz danych, można podczepiać
zdjęcia, dokumenty.

Im wiêcej pokoleñ, tym wiêcej informacji.

– Przy czwartym jest już ich na-
prawdę dużo. Z najdawniejszego okresu
do dziś przetrwały trzy tutejsze rodziny.
Najstarsze nazwisko, Łysek, pojawiło się
tu około roku 1796. Jak się dowiedziałem,
jestem z tą rodziną spokrewniony.

Wcze�niej pan tego nie wiedzia³?

– Wielu rzeczy dowiedziałem się
dzięki genealogicznym badaniom.
W 1809 roku w Komornikach pojawili
się Nagórscy. Trzecie znane nazwisko,
to rodzina mojej mamy, z domu Mą-
czyńskiej, żyjąca w Komornikach od
1825 roku. Tu ciekawostka. Związek mojej
mamy i mojego taty to nie pierwsze po-
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ODKRYWAM TAJEMNICE MOICH
PRZODKÓW
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łączenie tych rodzin. Jak stwierdziłem,
Nagórscy i Mączyńscy łączyli się też
w poprzednich pokoleniach.

Dotar³ pan do dziesi¹tego pokolenia Nagór-

skich. Czy pan wie, kim byli tamci ludzie?

– Im dalej sięgamy do aktach me-
trykalnych z dawnych wieków, tym
mniej znajdujemy informacji. Udało mi
się znaleźć akt urodzenia mojej pra-
pra… babci z 1693 roku. Z pamięci nie
policzę, ile powinno być tych „pra”.
Opisana jest jako szlachcianka. Niczego
więcej o niej nie wiem – kim była, czym
się zajmowała.

Z tego wynika, ¿e ca³a pañska rodzina wy-

wodzi siê z Wielkopolski.

– Tak, nawet z tej części Wielkopolski.
Najdalsze korzenie sięgają Szamotuł,
stamtąd rodzina przywędrowała do Po-
znania w 1755 roku. W 1809 roku trafiła
do Komornik. Część została w Pozna-
niu, żyją tam do dziś. Zidentyfikowałem
ich, mamy kontakt. Gdy w Wielkopolsce
znajdę osobę o moim nazwisku, potrafię
ją w swoich dokumentach odszukać.

Czy nie pomy�la³ pan, by zwróciæ siê do mor-

monów ¿yj¹cych w amerykañskim stanie

Utah i zbawiaj¹cych �wiat poprzez identyfi-

kowanie ludzi z ca³ej kuli ziemskiej?

– Stworzyli największą genealogicz-
ną bazę danych na świecie. Czynią tak
z pobudek religijnych. Wierzą, że jeżeli
kogoś z najbardziej choćby zamierz-
chłej przeszłości odszukają i ochrzczą,
to ten ktoś zostanie zbawiony. Starają
się więc o informacje o jak największej
liczbie mieszkańców wszystkich zakąt-
ków świata, by ich ratować. Zwracałem
się do nich po materiały. Otrzymałem
kopie ksiąg metrykalnych.

Ma pan zamiar siêgaæ dalej w przesz³o�æ,

poszukiwaæ jeszcze wcze�niejszych pokoleñ

swej rodziny?

– Nie. W każdej gałęzi dotarłem do
bariery. Niczego więcej nie odnajdę, bo
nie ma już ksiąg z tamtego czasu.

Czyli nikt nie wie, jak pañska prapra�

babcia znalaz³a siê pod koniec XVII wieku

w Poznaniu.

– I nikt się tego nie dowie. Nawet
mormoni, bo oni bazują na tych sa-
mych źródłach. Czasami można trafić
na nieprzewidziany problem. Zdarzyło
mi się utknąć w aktach na 16 lat. Nie
mogłem się dowiedzieć, skąd dana oso-

ba pochodzi. Przeszukałem wszystkie
księgi parafialne w Wielkopolsce, lecz
nazwiska nie znalazłem. Doszedłem do
wniosku, że musiałem popełnić błąd,
bo ta osoba musi być gdzieś zapisana.
Odnalazłem ją w pierwszej parafii, z której
dane przeglądałem ponownie.

Od kiedy pan siê zajmuje badaniami gene-

alogicznymi? Nie koliduje to z dzia³alno�ci¹

zawodow¹?

– Z zawodu jestem inżynierem, jedno
nie przeszkadza drugiemu. Genealogią
zajmuję się 20 lat. Na początku trzeba
było jeździć po archiwach i badać, szukać
zapisów strona po stronie, rozszyfrowy-
wać je. Doszedłem do wprawy, wystarcza
rzut oka, by znaleźć swoje nazwisko.
Korzystałem z akt kościelnych, cywilnych,
także sądowych, bo z ksiąg wieczystych
można poznać właściciela gruntów.
Dziś badania są łatwiejsze, wystarczy
skorzystać z komputerowych wyszukiwa-
rek. Jedna z nich, dotycząca Wielkopolski,
nazywa się „BaSIA”. Jeśli parafia lub urząd
stanu cywilnego został zindeksowany,

po wpisaniu nazwiska otrzyma się in-
formacje o ślubie, urodzeniu, śmierci.
Inna to „Poznan Project”, dotycząca
małżeństw z XIX wieku. Obejmuje akty
z niemal wszystkich parafii.

Ka¿dy mo¿e wiêc poznaæ dzieje swoich

przodków.

– Tak, dziś nie jest to trudne. Dane
z wyszukiwarek indeksują ludzie z całego
świata, więc mogą się zdarzyć trudności
z rozszyfrowaniem polskich nazwisk.
Najlepiej, po odszukaniu aktu, samodziel-
nie sprawdzić, czy nie zawiera błędów.

Ile czasu po�wiêca pan badaniom genealo-

gicznym?

– Nie mogę powiedzieć, że zajmu-
ję się tym codziennie, ale w każdym
tygodniu udaje mi się dodać coś no-
wego. Czasami pojadę na cmentarz,
znajdę nagrobek, zrobię zdjęcie, dołączę
do archiwum. W podobny sposób przy-
bywa dokumentów. Niekiedy na swoich
przodków trafiam niespodziewanie,
a mam ich sporo. Dotarłem do listy 21
osób, które w XIX wieku uwłaszczyły
się w Komornikach na swoich gospo-
darstwach. Trzy czwarte z nich okazało
się moimi krewnymi.

Nie wszystkie dokumenty mo¿na znale�æ

w archiwach.

– Tak. W związku z tym mam apel
do czytelników „Nowin”. Zdarza się, że
kiedy umiera starsza osoba, jej krewni,
robiąc porządki, wyrzucają stare papie-
ry. Myślą, że do niczego nikomu się nie
przydadzą. Otóż takim, jak ja, bardzo
mogą się przydać. Nie wyrzucajmy.
Przekazujmy, by ocalić pamięć o dawnych
pokoleniach. Towarzystwo Przyjaciół Zie-
mi Komornickiej mogłoby się zająć przej-
mowaniem, gromadzeniem dokumentów,
które mogą się okazać na wagę złota. "

Rozmawia³ 
JÓZEF DJACZENKO
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