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O
statnio inaczej patrzymy na wszystko, co wydaje siê dane na zawsze. Ju¿

wiemy, ¿e ¿ycie mo¿e zmieniæ siê gwa³townie i przynie�æ to, czego nikt by nie

tylko nie przewidzia³, ale i nie wymy�li³. Nie ma planów, których nie mo¿na

uniewa¿niæ, staraj¹c siê po prostu przetrwaæ. Maleñstwo dostrzegalne tylko pod

silnym powiêkszeniem potrafi³o przeoraæ ca³y �wiat. Nie wszyscy mieli szczê�cie

ustrzec siê zaka¿enia, nie wszyscy zaka¿eni przeszli chorobê bezbole�nie, niektóre

rodziny zosta³y mocno dotkniête.

W 2004 roku Polska odnios³a historyczny sukces, trafiaj¹c do grona krajów

cywilizacji zachodniej. Mia³o nas to zmieniæ na zawsze, zapewniæ bezpieczny rozwój,

jakim nie cieszyli�my siê od setek lat. Zacz¹³ siê okres prosperity. Przeobra¿a³o siê

tak¿e, dziêki unijnym pieni¹dzom, nasze bezpo�rednie otocznie, choæ nie zawsze to

doceniali�my. A¿ nagle okazuje siê, ¿e kto� nas mo¿e z tego uk³adu wypisaæ, bo

wadz¹ mu europejskie warto�ci. Oby�my z tego nieoczekiwanego zakrêtu wyszli

obronn¹ rêk¹. Nikt nam nie wybaczy zaprzepaszczenia marzeñ pokoleñ Polaków.

Spêdzaj¹c �wiêta w�ród najbli¿szych, ³atwo zapomnieæ o zewnêtrznym, nieciekawym

�wiecie, o zagro¿eniach i niepewno�ci. ¯yczenia zdrowia, jakie bêdziemy sobie

sk³adaæ, jeszcze nigdy nie by³y tak aktualne.

W imieniu wszystkich osób tworz¹cych �Nowiny Komornickie� � cz³onków kolegium

redakcyjnego, autorów, wspó³pracowników, pracowników technicznych, przyjació³

czasopisma � ¿yczê naszym Czytelnikom piêknego, rodzinnego, a przede wszystkim

zdrowego Bo¿ego Narodzenia. Nadchodz¹cy 2021 rok niech nam zwróci z nawi¹zk¹

to, co poprzednik zabra³, a pomno¿y to, co mimo ró¿nych trudno�ci przyniós³. "
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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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U
bieranie choinki to przyjemność,
a dla dzieci wielka atrakcja. To
coś, co pomaga budować przed-

świąteczną atmosferę. Natomiast jej roz-
bieranie to obowiązek, zwykle przykry.
Nikt przecież nie lubi patrzeć, jak drzewko
obumiera, staje się zbędne.

Tak być nie musi! Może ono zostać
z nami na długo, nawet na zawsze. Wy-
starczy kupić choinkę w doniczce, odpo-
wiednio ją podczas świąt pielęgnować,
a potem posadzić w ziemi, darować jej
drugie życie.

Zamiast trafić na śmietnik, świątecz-
ne drzewko może upiększyć, zazielenić
Plewiska. Spotkajmy się w sobotę,
9 stycznia 2021 roku w godzinach od 9
do 11, by wspólnie posadzić piękny las.
Miejsce zostało wybrane. Jest to teren
przy nowej ścieżce biegowej w rejonie
ul. profesora J. Kozłowskiego i ul. Mięto-
wej w Plewiskach. Przedsięwzięcie to
będzie realizowane w ramach Budżetu
Obywatelskiego. "

DRUGIE ŻYCIE NASZEJ CHOINKI
Mielibyśmy obchodzić święta Bożego Narodzenia bez choinki? Nikt sobie tego nie wyobraża, a najbardziej
na zielone drzewko czekają dzieci. Najlepiej, by było prawdziwe, prosto z lasu, pachnące igliwiem. 
To przecież symbol pory, na którą czekaliśmy przez cały rok. Tylko co z tym drzewkiem zrobić potem?



Kiedy rok temu rozmawiali�my o najbli¿-

szej przysz³o�ci, nie spodziewali�my siê,

co siê niebawem wydarzy, jak bardzo zmieni

siê ¿ycie nie tylko w gminie, ale i na ca³ym

�wiecie. Plany i oczekiwania trzeba by³o

zweryfikowaæ.

– Niestety, przyszłości nie potrafimy
jeszcze przewidywać. Możemy tylko pró-
bować ją w jakiś sposób zaplanować. Rze-
czywiście, wszystkich zaskoczył wybuch
epidemii i straty, jakie z tego wynikają.
Mówi się o finansowych, ale dotkliwe są
też straty społeczne. Ludzie nie mają ze
sobą bezpośredniego kontaktu. Nie odby-
wają się zebrania wiejskie, zrezygnowali-
śmy też z innych wydarzeń. Uczymy się
kontaktować w innej formie.

Kto tylko mo¿e, przechodzi na pracê zdaln¹.

– Taka praca bywa ułomna, zdarzają
się problemy techniczne. Potrafimy orga-
nizować wirtualne sesje Rady Gminy, ale
przekonujemy się, że to zupełnie inna for-
ma niż usiąść vis a vis i normalnie ze sobą
rozmawiać. Żyliśmy w dużym pośpiechu,
a wirus nas wyhamował, uspokoił, zmusił
do refleksji. Spędzanie wakacji na różnych
kontynentach, błyskawiczne przemiesz-
czanie się po świecie trochę nas rozbe-
stwiło. Byliśmy pewni, że możemy wszyst-
ko, a tu okazuje się, że bytowi ludzkości
może zagrozić coś małego, niewidocznego.

Czy gmina ponios³a wymierne straty?

– Nie są one na szczęście takie, by
nas rozłożyć. Korzystamy z dostępnych
form pomoc, takich jak Tarcza 1. Teraz
liczymy na Tarczę 2. Otrzymane 3,7 mi-
liona zł przeznaczyliśmy na budowę
szkoły w Wirach. Drugi nasz wniosek
opiewa na 7 milionów. Jeśli się uda,
problem finansowania najważniejszej
obecnie inwestycji zostanie rozwiązany.
Mimo niedawnego pożaru budowa szkoły
powinna się zakończyć w przyszłym roku.
Jest nawet szansa, że uda się zmieścić
w terminie, czyli do kwietnia.

Mowa by³a o rozpoczêciu nauki w nowej

placówce ju¿ od najbli¿szego semestru, po

feriach.

– Jednak ferie te odbędą się już
w styczniu. W tej sytuacji chyba nie ma
się co spieszyć, lepiej zacząć semestr
jeszcze w starej szkole. Wszystko to
musimy uzgodnić z wykonawcą.

Ma pan kontakt z przedsiêbiorcami z terenu

gminy. Skar¿¹ siê, ¿e epidemia pokrzy¿owa³a

im szyki?

– Przede wszystkim teraz z miesz-
kańcami spotykamy się dużo rzadziej.
Wprowadziliśmy pracę hybrydową pole-
gającą na tym, że pracownicy przychodzą
do urzędu i działają zdalnie na zmianę.
Praca zdalna to nie to samo. Ograniczenie
kontaktów z mieszkańcami powoduje, że
nie do końca znamy ich nastroje. Wiemy,
że mieszkańcy dopytują o zebrania
wiejskie, bo mają swoje problemy do roz-
wiązania. Nie wchodzi to niestety w grę.
Nawet koncerty organizujemy w trybie
online, a to tylko namiastka tego, co moż-
na przeżyć na żywo. Pozostaje nadzieja,
że szybko wrócą normalne czasy, choć
o optymizm niełatwo.

Czy mo¿na okre�liæ, jakie finansowe straty

gmina ponios³a przez COVID 19?

– Liczyliśmy to. Zwolniliśmy przed-
siębiorców z podatków, umorzyliśmy
część należności. To nie są duże kwoty.

Trochę pieniędzy wydaliśmy na rozmaite
zabezpieczenia, takie jak płyny dezynfek-
cyjne, maseczki. Wiosną nawet dezynfeko-
waliśmy przystanki, by było mieszkańcom
choć trochę bezpieczniej, choć wątpię, by
to wielce pomogło. Najwięcej zależy od
ludzi, ich zachowań.

Przysz³y rok te¿ przyniesie straty?

– Nie mamy pojęcia, jak on będzie
wyglądał. Epidemia szybko nie odpuści.
Do strat, jakie ponosimy, trzeba doliczyć
te, które dotykają firmy. Mogą mieć dużo
mniejsze przychody, nie daj Boże zostaną
zmuszone do zwalniania ludzi, zagrozi
nam bezrobocie. To się musi przełożyć
na budżet gminy. Jak wiadomo, naszą
główną pozycją w dochodach jest odpis z
PIT-u. Jeśli on rośnie dzięki temu, że nasi
mieszkańcy dużo zarabiają, to i my na
tym korzystamy. Jeśli nastąpi zahamowa-
nie w zarobkach, przełoży się to na nasz
budżet.

Jakie inwestycje gmina planuje, oprócz do-

koñczenia budowy szko³y w Wirach?

– Zamierzamy rozpocząć rozbudo-
wę szkoły w Plewiskach. Sytuacja w tej
miejscowości jest trudna, szczególnie
w „jedynce”. Konieczne są szybkie kroki.
Planujemy ruszyć z budową sali sporto-
wej przy szkole w Chomęcicach. Złoży-
liśmy wniosek o dofinansowanie do
budowy dwóch takich obiektów –
w Wirach i Chomęcicach. Odpowiedzi
z Ministerstwa Sportu na razie nie otrzy-
maliśmy. Bez dodatkowych pieniędzy nie
będziemy mogli tego zrealizować.

Z rankingów organizowanych przez powa¿-

ne instytucje naukowe wynika, ¿e gmina

Komorniki rozwija siê w sposób zrównowa¿ony,

plasuje siê w pierwszej dziesi¹tce w Polsce.

Warto by³oby tê tendencjê podtrzymaæ.

– Skoro jeszcze mamy w budżecie
pieniądze na inwestycje, to znaczy, że da-
jemy sobie radę, nie jest tak źle. Potrzeby
są jednak dużo wyższe od możliwości.
Jeśli chodzi o nasze plany na przyszły
rok, to będziemy działać elastycznie.
Gdyby okazało się, że mamy większe
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Jan Broda, wójt gminy Komorniki:

POWODZENIE MIESZKAŃCÓW 
PRZEKŁADA SIĘ NA NASZ BUDŻET



B
udżet na kończący się rok trzeba
zwiększyć o ok. 4,5 miliona zł. Do
gminy wpłynęły dotacje i inne

opłaty na konkretne zadania, m.in. na
dodatkowe wynagrodzenia pracowni-
ków OPS związane z trudnymi warunka-
mi pracy podczas epidemii. Zmieniona
została też Wieloletnia Prognoza Fi-
nansowa.

Radni, wbrew stanowisku kilku
z nich, zgodzili się na opracowanie pla-
nu zagospodarowania dla obszaru o po-
wierzchni 3,8 ha w Komornikach przy
ul. Towarowej. Teren ten w całości prze-
znaczony jest pod działalność gospodar-
czą. Wywołany został też plan dla terenu
o powierzchni 0,17 ha przy ul. Młyńskiej,
obok przedszkola „Raz dwa trzy”. Inwe-
stor chce tu otworzyć żłobek z gabineta-
mi lekarskimi i rehabilitacyjnymi. Zmia-
na zapisów planu ma umożliwić budo-
wę obiektów o parametrach, które do-
tychczas możliwe nie były.

Obecność w tym miejscu placówki ge-
nerującej duży ruch budziła wątpliwości
radnych. Obok działa przedszkole, brakuje
parkingu. Komisja polityki przestrzennej,
jak poinformowała przewodnicząca Julia
Pankiewicz-Sobisiak, zajmowała się tym
problemem. Inwestorzy są poinformowani,
na jakie rozstrzygnięcia mogą liczyć. Sytu-
ację komplikuje droga, która ma tam po-
wstać i krzyżować się z ul. Młyńską.
Wszystkie te wątpliwości trzeba rozstrzy-
gać podczas prac nad planem.

Czy dyrektor Biblioteki Publicznej po-
winien mieć zastępcę? Nie wszyscy radni,
dyskutujący o statucie dla tej placówki, by-

li tego zwolennikami. Wójt Jan Broda pod-
kreślił, że zastępca nie zostanie powołany
„z automatu”, nowy statut tylko zakłada ta-
ką możliwość. Biblioteka się rozwija, dzia-
ła już w soboty, być może kiedyś otworzy
się w niedziele, ma filie, pani dyrektor bę-
dzie coraz trudnej, powinna mieć zastęp-
cę. Wciąż przybywa mieszkańców, czyli
czytelników. Ostatecznie w dokumencie
znalazł się zapis o możliwości powołania
wicedyrektora.

Do etapu projektowania węzła
Grunwaldzka, z tunelem pod torami ko-
lejowymi, gmina Komorniki musi dopła-
cić 45 tys. zł, bo trzeba było przeprojek-
tować parking typu park&ride. Radni
wyrazili na to zgodę, a także na finanso-
wanie całej budowy do 2023 roku. Gmi-
na jest współuczestnikiem tego przed-
sięwzięcia w prawie 30 procentach.

Radni zgodzili się na obniżenie ce-
ny skupu żyta, by można było uchwalić
podatek rolny. Podatek od nieruchomości
będzie, zgodnie z rządowymi wytyczny-
mi, wyższy, ale mniejszy od maksymalne-
go. Kilku radnych opowiedziało się za po-
zostawieniem go na obecnym poziomie,
ale większość Rady Gminy była innego
zdania. Podwyżka nie jest wysoka. Gdyby
zostawić wymiar dotychczasowy, a potem
go gwałtownie zwiększyć, byłoby to
bolesne – argumentowały władze gminy.

W listopadzie i grudniu przedsiębiorcy
działający w branży fitness, hotelarskiej,
gastronomicznej zostaną, decyzją rad-
nych, całkowicie zwolnieni z podatku od
nieruchomości.

Radni zaakceptowali „Gminny Pro-
gram Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie w Gminie Komorniki na lata 2021 –
2025”, „Gminny Program Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2021”, „Gminny Program Przeciw-
działania Narkomanii na lata 2021-2023”.

Uchwalony też został program
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi na 2021 rok. Sekretarz gminy Olga
Karłowska zapewniała, że gminie zależy,
by organizacje aktywizowały mieszkańców,
działając w takich dziedzinach, jak
sport, kultura, zdrowie, opieka nad nie-
pełnosprawnymi, animacja seniorów,
ochrona zwierząt. W listopadzie odbyła
się konsultacja w tej sprawie, żadna
z organizacji uwag nie zgłosiła. "

5

możliwości, to postaramy się dołożyć do-
datkowe zadania. Wszystko zależy od
kosztorysów, to na ich podstawie pla-
nujemy wydatki. W ostatnim czasie
okazywało się, że koszty są większe od
założonych, takie były wyniki przetargów.
Gdyby ten trend teraz się odwrócił,
mielibyśmy dużo ciekawszą sytuację,
byłoby nas stać na więcej.

Ratunkiem by³oby pozyskiwanie funduszy

z zewn¹trz.

– Nie rezygnujemy z żadnej sposob-
ności. Staramy się, składamy wnioski.
Ostatnio wystąpiliśmy do wojewody
o pomoc w przebudowie ulicy Nowaka,
by zyskała ścieżkę rowerową. Decyzji
jeszcze nie ma. Naszą sytuację utrud-
nia to, co pomaga gminom biedniej-
szym: kryterium dochodowości. Mamy
wskaźnik wyższy od średniej krajowej,
punkty nam uciekają. Wciąż jednak
opracowujemy projekty, będziemy
składać wnioski, może się uda zbudo-
wać dodatkowe ulice. Chcielibyśmy
zrobić jak najwięcej, wykazać się. Po-
dobnie to widzą radni oczekujący na
konkretne zadania. Wszystko zależy od
możliwości finansowych. Pamiętajmy,
że nie jesteśmy oderwani od świata, że
wpływ ma na nas to, co się dzieje
w szerszym wymiarze.

Wierzy pan, ¿e bêdzie mo¿na zorganizo-

waæ najbli¿sze Dni Komornik?

– Chciałby, żeby tak było. Przerwa
w organizowaniu takich imprez pozwala
na rozmaite refleksje, ale nic nie zastąpi
kontaktów z ludźmi. Chcielibyśmy
wreszcie wykorzystać Centrum Trady-
cji i Kultury, pokazać mieszkańcom je-
go możliwości. "

Rozmawia³ JÓZEF DJACZENKO
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Żłobek na ulicy Młyńskiej? 
Radni mają wątpliwości

Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

AAddrriiaannaa NNaappiieerraałłyy
Wójta Gminy Dopiewo 

Wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia
Rodzinie i Najbliższym

składają

K O N D O L E N C J E

MMaarriiaann AAddaammsskkii
Przewodniczący Rady 

i Radni Gminy Komorniki

JJaann BBrrooddaa
Wójt Gminy Komorniki
z pracownikami urzędu
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B
udowa ulicy Cmentarnej w Łęczycy dobiegła końca.
Wykonana została jezdnia z kostki betonowej z utwar-
dzonymi poboczami, oświetleniem oraz kanalizacją

deszczową. Koszt tego zadania przekroczył 1,08 miliona zł.
Wykonane zostało  ok. 1,6 tysiąca metrów kwadratowych
jezdni, 245 metrów kwadratowych zjazdów oraz  ok. 1,1 tysiąca
metrów kwadratowych utwardzonych poboczy.

Zakończona została budowa ul.  Ognikowej oraz Malwowej
w Komornikach i Wirach, z oświetleniem. Wybudowana została
nawierzchnia jezdni z kostki betonowej przepuszczalnej typu
DOMINO-EKO  o powierzchni 1,1180 metrów kwadratowych.
Dodatkowo powstanie ok. 630 metrów kwadratowych chodnika
oraz ok. 200 metrów kwadratowych zjazdów indywidualnych
i publicznych. Koszt wykonania inwestycji w przybliżeniu to
545 tys. złotych. 

W Walerianowie zakończył się remont chodnika na ulicy
Bukowej. Powierzchnia z kostki betonowej ma ok. 525 metrów
kwadratowych. Do tego trzeba doliczyć ok. 100 metrów kwa-
dratowych wjazdów indywidualnych, też z kostki betonowej.
Wymienione zostały również krawężniki. We wszystkich tych
miejscach można było przystąpić do czynności odbiorowych.
Budowa infrastruktury pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo,
poprawi mieszkańcom komfort. "

Szczepienia dla seniorów

O
soby powyżej 65 roku życia, zameldowane w gminie
Komorniki, mogą się bezpłatnie zaszczepić przeciwko
grypie. Kto chce skorzystać, powinien się zapisać

telefonicznie, dzwoniąc pod numery:
61 8 192 203, 61 8 192 203, 61 8 192 203
Niestety, działające na terenie gminy przychodnie

odmówiły współpracy z samorządem, przystąpienia do programu
Metropolii Poznań. W związku z tym nasi seniorzy muszą
fatygować się do Mosiny. Szczepienia wykonuje MEDICOMPLEX,
ul. Wawrzyniaka 4, 62-050 Mosina. "

Budujemy ulice i chodniki



P
ragniemy poinformować, iż nasza
koleżanka Franciszka Wasilewska
uzyskała II miejsce oraz nagrodę

pieniężną w wysokości 3 tys. zł. w kon-
kursie „Viva Wielkopolski Senior”, orga-
nizowanym przez Zarząd Województwa
Wielkopolskiego na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia Komornickich Seniorów
„Aktywni Razem”, przy poparciu naszej
gminy. Koleżanka Frania od zawsze
działa społecznie. W ostatnich jedenastu
latach była przewodniczącą Klubu Se-
niora w Komornikach. Po jego prze-
kształceniu w Stowarzyszenie Komornic-
kich Seniorów „Aktywni Razem” została
wiceprezesem. Wnioskowała, by przeka-
zać władzę młodym ludziom. Tak też się
stało. Prezesem Stowarzyszenia został
Damian Konieczek, mieszkaniec  Komor-
niki, a zawodowo solista Teatru Wielkiego
im. St. Moniuszki w Poznaniu.  Przez całe
dorosłe życie starała się nieść pomoc
ludziom potrzebującym, a zwłaszcza
starszym.

Od początku pandemii jej działal-
ność społeczna  skupiła się  na niesieniu
wsparcia seniorom  (rozmowy telefo-
niczne z członkami Stowarzyszenia
i nie tylko), interesowała się ich zdro-

wiem, troskami, potrzebami codzien-
nego życia.

Zaczęła szyć maseczki dla seniorów
w gminie i na rzecz  Fundacji ORCHidea.
Za tę działalność została uhonorowana
Dyplomem Uznania przez wiceprezy-
denta Poznania. Od kilku lat wspomaga
potrzebujących w gminie, aktywnie
uczestnicząc w akcji „Szlachetna Paczka”.
Jej asertywność wobec seniorów powo-
duje, że ludzie „naszej Frani” ufają
i zwierzają się z problemów. W swoje
działania potrafi wciągnąć także najbliższą
rodzinę, która jest „dyżurnym wolonta-
riuszem” tam, gdzie trzeba zrobić zakupy
i zawieźć je pod drzwi.

Jest organizatorką rajdów pieszych
po terenach Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego, aby w okresie pandemii,
z zachowaniem bezpiecznych norm, za-
chęcić seniorów do aktywnego ruchu
w tak specyficznym okresie. Latem
współuczestniczyła w organizacji wy-
jazdów nad morze dla dużej grupy se-
niorów. W okresie lekkiego osłabienia
pandemii seniorzy mogli choć przez kil-
ka dni pobyć razem. W swoich działa-
niach i wypowiedziach zawsze podkreśla,
że powinniśmy być wobec siebie mili

i nieść sobie pomoc w tych trudnych
czasach.

Życzymy wszystkim seniorom
i mieszkańcom naszej gminy zdrowych,
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
i pomyślności w Nowym Roku. Dbajmy
o siebie! Do zobaczenia! "

URSZULA BARTKOWIAK
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Naszemu Koledze

KKrrzzyysszzttooffoowwii
SSzznnaajjddeerroowwii

Radnemu Gminy Komorniki
wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa wsparcia
z powodu śmierci

TTaattyy
Sk³adaj¹

wójt, radni i so³tysi Gminy Komorniki
oraz pracownicy urzêdu

ŚŚPP..

ŚŚppiieesszzmmyy ssiięę kkoocchhaaćć lluuddzzii,, ttaakk sszzyybbkkoo ooddcchhooddzząą......
ks. J. Twardowski

Podziękowanie wszystkim, 
którzy uczestniczyli we mszy św.

i ceremonii pogrzebowej

JJaannaa SSzznnaajjddeerraa
Ks. Proboszczowi Adamowi Skrzypczakowi,

Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym,
Sąsiadom, delegacjom i przedstawicielom

Samorządu Gminy Komorniki
za modlitwę, komunię świętą, ofiarowane
liczne intencje mszalne i złożone kwiaty,

słowa otuchy i wsparcia

serdeczne Bóg zapłać 
sskkłłaaddaa RRooddzziinnaa

K O N D O L E N C J E

ŚŚPP..

CO NOWEGO U SENIORÓW?
Jesteśmy i żyjemy w �oku pandemii�. Troska o Wasze i nasze 
zdrowie nie pozwala nam  spotykać się, ale miejmy nadzieję,
że zły czas minie i Sala Piwnica i świetlica �Aktywni Razem� 
będzie tętnić życiem. Dzisiaj mamy dla Was miłą wiadomość.

Szanowni Pañstwo!

Z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia, w imieniu swoim 
i ca³ego Zarz¹du Gminnego Ko³a Wêdkarskiego, ¿yczymy
wielu ciep³ych chwil, prze¿ywanych wspólnie z bliskimi

w spokoju, rado�ci i przede wszystkim w zdrowiu.
Niech bêdzie to czas pozbawiony zbêdnego po�piechu,

trosk i zmartwieñ, spêdzony w ciep³ej atmosferze wiary 
i wzajemnej ¿yczliwo�ci. 

¯yczymy te¿ aby nowy 2021 rok by³ dla wszystkich
szczê�liwy oraz by zdrowie Pañstwu dopisywa³o, 

a pogoda ducha nigdy nie opuszcza³a.

Piotr Wi�niewski



LEGENDA: 
A � kurs przez przystanek: Sycowska CH,  

K � kurs z i do przystanku: Komornik Jeziorna, 

X � kurs z  przystanku: Rosnowo,

S � kurs z i do przystanku: Rosnówko/Stacja,    

T � kurs przez przystanek: Szreniawa/Stacja

N/¯ � przystanek na ¿¹danie
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703 KONARZEWO � KOMORNIKI � GÓRCZYN
705 KONARZEWO � ROSNÓWKO � KOMORNIKI � GÓRCZYN
707 ROSNÓWKO STACJA � KOMORNIKI � GÓRCZYN
703 KONARZEWO � KOMORNIKI
707 KOMORNIKI � GÓRCZYN

LINIE: 703, 705, 707

703 GÓRCZYN � KOMORNIKI � KONARZEWO
705 GÓRCZYN � KOMORNIKI � ROSNÓWKO � KONARZEWO
707 GÓRCZYN � KOMORNIKI � ROSNÓWKO STACJA
707 GÓRCZYN � KOMORNIKI

DNI 
ROBOCZE

SOBOTY
NIEDZIELE

NIEHANDLOWE
ŚWIĘTA

NIEDZIELE
HANDLOWE
ŚWIĘTA

DNI 
ROBOCZE

SOBOTY
NIEDZIELE

NIEHANDLOWE
ŚWIĘTA

NIEDZIELE
HANDLOWE
ŚWIĘTA

420 703

430 S 707

450 A 705

525 S 707

540 703

555 XA 705

610 703

630 S 707

645 T 703

720 A 703

730 X 705

800 A 705

830 A 705

905 A 703

1000 A 705

1055 A 703

1145 A 705

1235 A 705

1310 K 707

1335 A 705 

1410 K 707

1415 A 703

1430 A 705

1510 SA 707

1530 A 705

1605 S 707

1615 A 703

1645 A 705

1710 703

1740 K 703

1800 A 703

1840 A 705

1850 K 703

1935 A 703

2025 A 705

2110 A 705

2210 A 703

2333 K 703

435 A 703

450 S 707

545 705

655 703

740 705

820 A 705

945 A 705

1035 A 703

1125 A 705

1225 SA 707

1300 A 705

1400 A 703

1445 A 703

1530 A 705

1620 A 703

1715 A 705

1805 A 703

1900 A 705

1955 KA 707

2030 A 703

2105 A 705

2225 A 703

2335 K 703

450 A 705

610 A 705

735 A 703

830 SA 707

900 A 705

1015 A 705 

1115 A 703 

1150 SA 707

1300 A 705

1400 SA 707 

1500 A 705

1550 SA 707

1655 A 705

1800 SA 707

1845 A 705 

1935 A 703 

2020 A 705

2110 SA 707

2210 A 703

2335 K 703

450 A 705

610 A 705

735 A 703

830 SA 707

900 A 705

1015 A 705 

1115 A 703 

1150 SA 707

1300 A 705

1400 SA 707 

1500 A 705

1550 SA 707

1655 A 705

1800 SA 707

1845 A 705 

1935 A 703 

2020 A 705

2110 SA 707

2210 A 703 

2335 K 703

500 S 707

505 A 703

535 A 703

600 AS 707

615 703 

645 703

710 A 705

735 703

805 A 705

830 K 707

905 A 705

935 AK 707

1015 A 703

1100 705

1145 A 705

1245 A 705

1330 705

1340 AT 705

1430 AS 707

1445 T 703

1505 A 705

1530 S 707

1555 AT 703

1625 705

1650 A 705

1715 705

1740 A 705

1805 A 705

1850 A 705

1930 A 705

2025 A 705

2120 A 705

2215 A 705

2300 705

510 A 703

615 A 705

645 A 703

735 A 705

825 A 703

930 A 705

1035 A 705

1140 AS 707

1220 A 703

1310 A 705

1405 A 703

1445 A 705

1530 A 705

1635 A 703

1705 A 705

1805 A 705

1855 AK 707

1945 A 705

2025 A 705

2110 AK 707

2150 A 703

2300 A 705

535 A 703

655 A 705

825 703

920 A 705 

1020 A 705 

1110 AS 707

1200 A 705

1310 AS 707

1410 A 705

1500 AS 707 

1605 A 705

1650 AS 707

1800 A 705

1850 A 703

1930 A 705

2020 AS 707

2120 A 703

2200 AS 707

2300 A 705

535 A 703

655 A 705

825 703

920 A 705 

1020 A 705 

1110 AS 707

1200 A 705

1310 AS 707

1410 A 705

1500 AS 707

1605 A 705

1650 AS 707

1800 A 705

1850 A 703

1930 A 705

2020 AS 707

2120 A 703

2200 AS 707

2300 A 705

LEGENDA: E � kurs przez St. Energetyczn¹ Plewiska. N¯ � przystanek na ¿¹danie. TOLERACJA: Przyspieszenie: + 1 min. Opó�nienie: - 3 min.
Rozk³ad wa¿ny od 01.01.2021 r.

440

540 E 

645 E

710

810

920

1050

1220

1335 E

1410

1510

1650

1810

1935

2105

2215

630

730 

845

1020

1130

1250

1415

1530

DNI ROBOCZE SOBOTY NIEDZIELE 

630

730 

845 

1020

1130

1250 

1415

1530

KOMORNIKI KOLUMBA � 
PLEWISKA � GÓRCZYN

GÓRCZYN � PLEWISKA � 
KOMORNIKI KOLUMBA

PRZYSTANKI ORAZ ŚREDNI CZAS PRZYJAZDU 
W MINUTACH

KOMORNIKI
0 Kolumba
1 ks. Wawrzyniaka N¯

PLEWISKA
3 Szkolna N¯
4 Szko³a 
Boisko N¯
St. Energetyczna
Boisko N¯

5 Stra¿ Po¿arna
7 Rynek N¯
8 Skryta
9 Zachodnia N¯

10 Podgórna N¯
11 S³oneczna N¯

POZNAÑ
12 Trzebiñska N¯
13 Sycowska I N¯
14 Sycowska II N¯
15 Lange N/¯
16 Sycowska CH
18 Konopackiej CH N¯
20 Kowalewicka Wiadukt N¯
21 Ostatnia
23 Bojanowska
29 Górczyn

LINIA 710

515

615

650

725

845

1010

1130

1300

1420

1510

1610 E

1730

1850

2015 E 

2140

2250

700

810

925

1055 

1210

1330

1450 

1610

DNI ROBOCZE SOBOTY NIEDZIELE 

700 

810

925 

1055 

1210 

1330

1450 

1610

TOLERACJA: przyspieszenie +1 min., opó�nienie - 3 min. Rozk³ad wa¿ny od: 01.01.2021 r.
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432

504 G

532

552

612

629 G

649 H

712

734 G

753 H

817

834 H

859 G

932

1007

1042 G

1127

1204 G

1227

1247

1312

1347

1404 G

1424 H

1447

1504 H

1527

1544 G

1604 H

1640

1705

1735 

1805 G 

1837

1915 

2000 G

2040

2120

2205 G

2245

1350 H

1415

1435 H

1455

1515 G

1535 H

1555

1615

1635

1705 G

1735

1805

1835

1915 G

2000

2040

2130 G

2210

2245 G

2320

1935

2030 G

2130 

2315

505

605

700 G

755

820 G 

855 

920 G

950

1030 G

1105 

1130 G

1205

1230 G

1305 

1330 G

1405 

1505

1600 G

1705 

1755

505

605 

700 G

755 

850 G

950

1100 G

1205 

1300 G

1405

1500 G

1605

1700 G

1755

1850

2005

2100 G

2210

1850 G

2005

2100 G

2210

LINIA 716

JUNIKOWO � G£UCHOWO
JUNIKOWO � GO£USKI

JUNIKOWO � CHOMÊCICE

LEGENDA: G � kurs do i z przystanku: Go³uski, H � kurs do przystanku: Chomêcice/�rodkowa (na wyznaczonych kursach autobus zatrzymuje siê
na przystankach: Chomêcice S5 N¯ oraz Chomêcice/Szko³a N¯), H � kurs z przystanku: Chomêcice/�rodkowa, N/¯ � przystanek na ¿¹danie
TOLERACJA: Przyspieszenie: +1 min. Opó�nienie: -3 min. Rozk³ad wa¿ny od 01.01.2021 r.

DNI ROBOCZE SOBOTY NIEDZIELE 
I SWIĘTA

500 

535

600 G

620 H

640

705 G

725 H

745

805 H

830 G

850

915

945

1010 G

1050

1130 G

1210

1240

1310

1335 G

535

630 G

730

820

850 G

920

1000 G   

1030

1100 G

1130

1200 G 

1230

1300 G

1330

1400 G

1430 

1530 G

1630

1730

1820 G

535

630 G

730

820 G

920

1030 G

1130

1230 G

1330

1430 G

1530

1630 G

1730 

1820

1935

2030 G

2130

2315

DNI ROBOCZE SOBOTY NIEDZIELE 
I SWIĘTA

PRZYSTANKI ORAZ 
ŚREDNI CZAS PRZYJAZDU 
W MINUTACHG£UCHOWO � JUNIKOWO

GO£USKI � JUNIKOWO
CHOMÊCICE � JUNIKOWO

GO£USKI
0 Pêtla
1 Szkolna N¯

G£UCHOWO
4 Spokojna N¯
5 Stawna

Morelowa N¯
CHOMÊCICE �rodkowa
Morelowa N¯

7 Têczowa N¯
KOMORNIKI

9 Topolowa N¯
10 ks. Malinowskiego
11 ks. Wawrzyniaka N¯
PLEWISKA
13 Szkolna N¯
14 Szko³a
15 Stra¿ Po¿arna
17 Rynek N¯
18 Skryta
19 Po³udniowa N¯
20 Wo³czyñska N¯
POZNAÑ
21 Stacja N¯
23 Junikowo

LEGENDA: K -  kurs do i z przystanku Komorniki / os. Kompozytorów, N/¯ - przystanek na ¿¹danie Rozk³ad wa¿ny od 02.01.2021 r.
TOLERACJA: Przyspieszenie: + 1 min. Opó�nienie: - 3 min. 

410

450

530

600 K

640 K

710 K

755 K

840 K

920 K

1020

1120

1220 K

1320 K

1400 K

1440 K

1520 K

1600 K

1640 K

1725 K

1810

1910

2010

2040

2210

420

600

730

850

950

1050

1145

1230

1330

1420

1510 

1600

1655 

1840 

2030 

2205  

DNI ROBOCZE SOBOTY NIEDZIELE 

420

600

730

940

1130 

1310

1450

1630

1815

2000

2200

KOMORNIKI � WIRY � LUBOÑ � GÓRCZYN GÓRCZYN � LUBOÑ � WIRY � KOMORNIKI 

PRZYSTANKI ORAZ ŚREDNI CZAS PRZYJAZDU 
W MINUTACH

KOMORNIKI
0 os. Kompozytorów
3 Jeziorna
5 Centrum
7 Nowa N¯
8 Granica
9 Ja³owcowa N¯

WIRY
10 Brzoskwiniowa N¯
11 Wirowska N¯
13 Ko�ció³
14 Po³udniowa N¯
15 Laskowska N¯
16 Stacja N¯
17 Nowa N¯
LUBOÑ
18 Krêta
19 Podgórna N¯
20 O�rodek Kultury N¯
21 Ko�ció³

22 Parkowa
23 Orlen
25 Wojska Polskiego
26 Stra¿ Po¿arna
27 os. Lubonianka
28 Puszkina N¯

POZNAÑ
29 �wierczewo N¯
30 Korfantego
31 Bêdziñska N¯
32 Sempo³owskiej
33 Cieszyñska N¯
34 Opolska
36 Dêbiec
38 Opolska
39 Jesionowa
40 Górecka
41 Prze³êcz N¯
42 Rakoniewicka N¯
46 Górczyn

LINIA 701

450

535 K

620 K

700 K

740 K

820 K

900

940

1030

1125 K

1225 K

1325 K

1420 K

1500 K

1540 K

1625 K

1705

1740

1820

1910

2010

2130

2300

515

645

830

940

1040

1140

1235

1330

1420

1510

1600

1700

1745

1930 

2110

2300

DNI ROBOCZE SOBOTY NIEDZIELE 

515

645

820

1040

1220

1400

1540

1720

1905

2050

2300
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R
odzice dziewczynki, urodzonej
we wrześniu 2019 roku, dowie-
dzieli się o jej śmiertelnej chorobie

genetycznej – SMA. To rdzeniowy zanik
mięśni. Rozpacz była wielka. Choroba
postępuje, nie było czasu do stracenia.
Może ją powstrzymać tylko bardzo dro-
gi lek. Apel do wszystkich ludzi dobrej
woli – pomóżcie! Lek trzeba przyjąć jak
najszybciej.

Podjęcie leczenia w czasie pandemii
było bardzo trudnym wyzwaniem. – Prze-
kładanie, odwoływanie wizyt, terminy
dłuższe niż normalnie, tak samo czeka-
nie na wyniki badań, wszystko rozcią-
gnęło się w czasie – piszą rodzice Olgi.
Diagnoza została niestety potwierdzona.
Zaczęło się leczenie specyfikiem do-

stępnym w Polsce, który tylko spowal-
nia postęp choroby. Prawdziwy ratunek
może przynieść terapia genowa, ale

jednorazowa dawka leku kosztuje aż
2 miliony dolarów.

Rodzice zapowiadają, że nie podda-
dzą się, będą walczyć o zdrowie córki.
Wierzą w pomoc ludzi o dobrym sercu.
– Musimy poruszyć niebo i ziemię, żeby
zdobyć pieniądze na lek i dlatego prosi-
my z całej mocy naszych serc – dołącz do
nas. Zostaje nam tylko wiara w ludzi o do-
brych sercach – w to, że zechcesz nam
pomóc i uratować naszą córeczkę – apelu-
ją. Wszystkie informacje można znaleźć na
stronie www.siepomaga.pl/olga.

Do tej pory Olgę wsparło 537
osób. Udało się zebrać 25 tys. zł, czyli
0,26 procent prawie 10-milionowej
kwoty. To dopiero początek. Pomóc
może każdy. "

POMÓŻMY MAŁEJ OLDZE!

S
ystem rowerów miejskich, obsługi-
wany przez firmę Nextbike Polska,
największego dostawcę i opera-

tora sieci wypożyczalni w kraju, gości
w Komornikach od lipca 2019 roku. Do-
stępnych było 20 jednośladów w dwóch
stacjach, w Plewiskach na ul. Miętowej
oraz koło Domu Kultury „Remiza” przy
ul. Grunwaldzkiej.

Dzięki zintegrowaniu systemów
operatora z komornickich rowerów
korzystali nie tylko użytkownicy zare-
jestrowani w Komornickim Systemie
Rowerowym. Jednoślady te mogły wy-
pożyczać również osoby, które posiada-
ją aktywne konta w innych systemach
Nextbike Polska, a przede wszystkim

w kompatybilnym systemie w Poznaniu
i Luboniu.

Zwiększające się zainteresowanie ro-
werami miejskimi, wynikające z licznych
ograniczeń w transporcie miejskim powo-
duje, że chętnych na rowery wciąż przy-
bywa. W samym 2020 roku użytkownicy
KSR wynajmowali jednoślady ponad 7,4
tys. razy. Łącznie od początku istnienia
systemu to blisko 18 tys. wynajmów.

Komornicki System Rowerowy liczy
sobie blisko 400 użytkowników, a tylko

w tym roku dołączyło do niego około
150 osób. Wciąż najwięcej wypożyczeń
realizowanych jest za pomocą aplikacji
mobilnej Nextbike – blisko 92 proc.
wszystkich wynajmów. Rower z numerem
62216, to najczęściej wynajmowany rower.
W tym roku osiągnął wynik 520 wypo-
życzeń. Tylko w lipcu dokonano blisko
1700 wynajmów, a średni czas jednego
wypożyczenia to około 20 min. 

Przed spółką Nextbike Polska czas
intensywnej przerwy zimowej, podczas
której rowery z całego kraju przechodzą
pełną kontrolę serwisową, żeby wiosną
móc powrócić na kolejny sezon. "

Sezon rowerowy za nami

Koleżance 

HHeelleenniiee PPrraałłaatt 
wyrazy współczucia 

z powodu śmieci męża 

TTaaddeeuusszzaa 
sk³adaj¹ kole¿anki 

z Ko³a Gospodyñ Wiejskich 
w Wirach

K O N D O L E N C J E

ŚŚPP..

Drodzy mieszkañcy 
gminy Komorniki!

Z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia
sk³adamy Wam najserdeczniejsze

¿yczenia. Niech bêd¹ radosne, 
pe³ne rodzinnego ciep³a, a przede

wszystkim zdrowe. Nowy 2021 rok
niech Wam przyniesie wszystko, 

co najlepsze, najbardziej
oczekiwane! Samych sukcesów!

W imieniu Klubu Radnych 
Nasza Gmina Komorniki 

Urszula Kolińska
i Piotr Napierała
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C
zekaliśmy na to przez cały rok.
Często rodzice upominali nas, że
Gwiazdor wszystko widzi i na

pewno przyniesie rózgę zamiast pre-
zentów. W każdym domu była żywa
choinka, ale wystrój drzewka nie miał
nic wspólnego z obecnym. Pamiętam te
łańcuchy robione z kółek kolorowego
papieru, zawieszane na choince ko-
szyczki z kolorowej bibuły.

Zamiast bombek, których wtedy
nie było, zawieszaliśmy małe czerwone
jabłuszka – chyba specjalna odmiana.
Rozłupane skorupy orzechów włoskich,
zalane woskiem i na patyku z zapałek
i kawałku papieru imitowały łódeczki.
Wydmuszki jajka i stożkowata czerwo-
na papierowa czapeczka z dodatkiem
waty przypominały głowy Gwiazdora.
Inne ozdoby to „słomki”, takie długie
słodkie patyki w kolorowych, błyszczą-
cych  papierkach.

Jednak największą atrakcję dla
dzieci stanowiły wieszane w dużych ilo-
ściach cukierki zawijane w „złotkowe”,
różnokolorowe papierki. Nie co dzień
jedliśmy słodycze, a tu nadarzała się
okazja zamienić zwinięty papierek na
słodki cukierek. Ciekawie działo się
z oświetleniem świątecznego drzewka.
Kogo było stać, kupował metalowe żab-
ki z koszyczkami, w które wkładało się
kolorowe świeczki choinkowe. Trzeba
było je bardzo umiejętnie rozmiesz-
czać, bo często gałązki powyżej zapala-
ły się i płonęła cała choinka. 

Im bliżej wieczora, tym bardziej do-
mownikom udzielał się nastrój. Stół na-
kryty białym obrusem, pod obrusem
sianko, na talerzyku czekały opłatki,
którymi tato zaczynał składać życzenia
i łamaliśmy się wzajemnie, życząc sobie
wszystkiego najlepszego na przyszły
rok. Pamiętam niektóre potrawy. Obo-
wiązkowo musiały być ryby, śledzie
w śmietanie, kapusta z grzybami, zupa
grzybowa, barszcz czerwony z uszkami,
pierogi z kapustą i grzybami, ziemniaki
gotowane, kluski z makiem, kompot
z suszonych owoców i kilka innych. Dla
nas, dzieci, najważniejsze były makiełki.

To bułka zalana gorącym mlekiem z do-
datkiem słodkiego maku. Moje wnuki
przez wiele lat dopominaliśmy się tej
potrawy na Wigilię.

Po kolacji szukaliśmy na niebie
świecącej się gwiazdki i wtedy było naj-
piękniej. Przychodził Gwiazdor z pre-
zentami. Bardzo długo wierzyliśmy
w jego autentyczność. Nie było telewizji,
komputera, internetu, więc nic nas nie
wyprowadzało z tego przekonania.
Prezenty też były charakterystyczne.
Cytrusy pojawiały się w sklepach dwa
razy w roku, więc jedna, dwie poma-
rańcze były rarytasami.

Czekolady były w sprzedaży, ale
nie wszystkich było na nie stać, a na
pewno nie na co dzień. Dostawaliśmy
praktyczne upominki, takie jak części
garderoby, przybory szkolne. Rzadko
otrzymywaliśmy zabawki. Jednego roku
dostałam główkę lalki, ale resztę musiałam
sama uszyć.

Najbardziej można nam zazdrościć
świątecznej scenerii. Nie pamiętam, żeby
w tamtych czasach były zimy bez śniegu
i mrozu. Często tworzyły się wielkie zaspy,
nie było pługów odśnieżających, mrozy
dochodziły do kilkunastu stopni, ale nie
zamieniłabym mojego dzieciństwa na
obecne czasy spędzane w swoim pokoju
i przy komputerze.

Czasami opowiadam moim wnukom,
jak kiedyś było. Słuchają tego niczym
bajki z serii science fiction. "

KRYSTYNA NOWAK-GÓRSKA
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Moje dzieciństwo przypadło na lata pięćdziesiąte, sześćdziesiąte ubiegłego stulecia. Zastanawiam się,
ile czasu upłynęło, od kiedy przestałam wierzyć w Gwiazdora. Obecny okres kojarzy mi się z Wirami.
Byłam najstarszą z rodzeństwa. Moi rodzice budowali dom, żyliśmy skromnie, ale tradycja Wigilii Bożego
Narodzenia była dla nas świętością.

BOŻE NARODZENIE W WIRACH

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnie złożyć życzenia

Chrystusowego pokoju oraz radości z narodzin. Mijający rok był trudnym czasem, tym bardziej 

życzymy zdrowia i Błogosławieństwa Bożego, aby świąteczny czas był przeżyciem w  życzliwości i miłości

w gronie najbliższych, jeśli nie przy wspólnym stole, to przede wszystkim w naszych sercach.

A Nowy Rok niech przyniesie nam wszystkim jak najwięcej łask Bożych, mocy, pozytywnej energii 

i aby był rokiem przeżytym w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku.

Niech się spełni!!!

Prezes 
oraz członkowie TPZK



Z piwnicy artystycznej Gminnego
Ośrodka Kultury, dla Czytelników
�Nowin Komornickich�
kochających śpiew, najlepsze
życzenia świąteczne! Dosiego
Roku � od �Komorniczan�:
Magdy, Marka, Haliny, Henryka
i prowadzącego przy fortepianie
Zenona Dolaty.

S
kąd się wzięli „Komorniczanie”?
Najłatwiej byłoby odpowiedzieć:
z gminy Komorniki. To zespół wo-

kalny, w skład którego wchodzą osoby
z zamiłowaniem do muzyki, chcące po-
święcać czas na wspólne śpiewanie.
Niewiele osób pamięta, jak to się zaczęło,
warto więc przypomnieć historię zespołu
powołanego z inicjatywy pani Marii
Grześko.

W październiku ubiegłego roku,
podczas koncertu w „Remizie” w Plewi-
skach, zespół świętował dziesięciolecie.
Śpiewającym paniom i panom towarzy-
szyło trio muzyków: Jerzy Zgrzeba na
instrumentach klawiszowych, gościnnie
bracia Kończewscy na gitarze i instru-
mentach perkusyjnych. Zenon Dolata
dogrywał na oboju i akordeonie.
Oprócz niego, koncert prowadziła pani
Monika Wadelska.

– Najpierw zespół prowadził Tadeusz
Kubisa, mój kolega z Państwowej Filhar-
monii w Poznaniu – opowiada Zenon
Dolata. – On grał na puzonie, a ja na
oboju. Kiedy po dwóch latach zrezy-
gnował, dyrektor GOK-u Antoni Pawlik
zaproponował mi zastąpienie go.
W orkiestrze grałem jeszcze podczas
studiów w Akademii Muzycznej, byłem
zastępcą solisty w grupie obojów.
W tym samym 1975 roku podjąłem
współpracę z Teatrem Nowym. Orkiestra
i teatr to różne światy, ale oba dostarczyły
mi pięknych przeżyć muzycznych, i nie
tylko muzycznych.

Jak wspomina Zenom Dolata, każdy
tydzień przygotowywania programu do
piątkowego koncertu rozpoczynał się
zazwyczaj z nowym dyrygentem. Takie
relacje były dużym przeżyciem i miały
wpływ na to, co czuł, kiedy sam został
dyrygentem, prowadząc „Komorniczan”.

Przywołał sobie wspomnienia ze
współpracy z różnymi dyrygentami,
jednak różnica była zasadnicza. „Ko-

morniczanie”, z jednym wyjątkiem, nie
znają nut, są amatorami. Śpiewają dla
przyjemności, mają przyzwyczajenia
po dwóch latach współpracy z poprzed-
nim dyrygentem. Jak u nich wyzwolić
energię, właściwe prowadzenie melodii,
frazowanie, dykcję, wrażliwość?

– Już w orkiestrze symfonicznej
zastanawiałem się, dlaczego przygoto-
wanie koncertu trwa tydzień, mimo iż
większość repertuaru jest znana. Po-
trzeba ciężkiej pracy, by osiągnąć
efekt, zrealizować wizje dyrygenta
chcącego oddać ducha utworu – mówi
Zenon Dolata.

Ale jak to osiągnąć z amatorami, do
tego seniorami, mając jedną próbę
w tygodniu? Czekało go ogromne wyzwa-
nie. Po dwóch miesiącach prób zespół
wyjechał do Domu Polskiego w Dublinie,
by dać koncert z okazji ocznicy Konsty-
tucji 3 Maja. – Całe szczęście, że zdecy-
dowała się z nami polecieć wcześniej
przeze mnie poznana studentka fortepia-
nu. Akompaniowała, dała mini recital
utworów Chopina. Później była solistką
jednego z gminnych nokturnów z okazji
Święta Niepodległości – opowiada dyry-
gent zespołu.

W drugim roku jego pracy odbył
się koncert w „Koźlaku”. Jako gościa za-
proszono pierwszego prowadzącego,
pana Tadeusza. Udało się zainstalować
profesjonalne nagłośnienie. Śpiewanie
do mikrofonu bez próby akustycznej
jest ryzykowne. Akustycy mają zwykle
opory przed instalowaniem mikrofo-
nów pojemnościowych. Bez tego efekt
śpiewania jest mizerny. Nie oddaje tego,
co śpiewacy słyszeli podczas prób.

Z czasem zespół zaczął śpiewać do
tak zwanych podkładów, czyli do nagra-

nego wcześniej akompaniamentu. Nie
jest to łatwe, trzeba cały czas słuchać,
by wejść we właściwym czasie, nie roz-
mijając się z muzyką. By się z tym
oswoić, trzeba odbywać próby z pod-
kładami i nagłośnieniem.

Od kilku lat akompaniatorem jest
Jerzy Zgrzeba. Pozwala to prowadzącemu
na inne czynności podczas prób i występu,
także użyć drugiego instrumentu (obój,
akordeon, kiedyś też saksofon), co ubo-
gaca wykonanie.

Wspomniany jubileuszowy koncert
w „Remizie” dla niektórych śpiewaków
był, z ich wyboru, pożegnalny. Potem
nadszedł rok 2020, który wszystko zmienił.
Zanim nadeszła druga fala pandemii,
udało się otworzyć nowy sezon festy-
nem „Pożegnanie lata” w Łęczycy.
– Wystąpiliśmy w zmniejszonym skła-
dzie, za to w zwiększonym repertuarze,
a do tego w plenerze, co wymagało spo-
rego przygotowania i zaangażowania –
zwraca uwagę Zenon Dolata. Niespełna
trzy tygodnie później – kolejne wy-
zwanie: pierwszy występ w Centrum
Tradycji i Kultury, podczas Targów Se-
nioralnych.

– A tam – nowa, duża scena, na niej
nasza premiera z 40-minutowym koncer-
tem, jak sądzę, udanym. Gościnnie z na-
mi śpiewała Zosia Liwerska.  Za nami,
na ekranie, elektroniczna wersja nasze-
go nowego elementu scenograficznego
– kolorowej planszy z napisem „Śpie-
wać każdy może” – mówi Zenom Dolata,
który też zaprasza, gdy tylko wróci nor-
malność, do piwnicy GOK-u na otwarte
próby zespołu, w każdą środę od 18.30.
– Tej normalności Państwu i sobie
życzymy w Nowym Roku – dodaje
prowadzący „Komorniczan”. "
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WESOŁYCH ŚWIĄT OD �KOMORNICZAN�!

Fot. M. Dolata
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O
d kilku tygodni w Komornikach
przy ul. Komornickiej 75 działa
nowa piekarnia sieci Big Bonjour

z prawdziwym francuskim pieczywem
i słodkościami. Punkt jest otwarty od
poniedziałku do soboty. 

– Co nas wyróżnia? Mówiąc bardzo
krótko: w naszej piekarni klient kupi
wyroby takie same, jakie może zjeść na
śniadanie Francuz. To dosłownie smak
Francji w polskim domu – wyjaśnia
przedstawiciel marki Big Bonjour. 

Jak to możliwe? Przede wszystkim
dzięki założycielowi Big Bonjour. Victor
Chudzinski, Francuz o polskich korze-
niach, w wieku 30 lat zdecydował się na

otwarcie biznesu w naszym kraju. Wybrał
Poznań, a od kilku miesięcy logo Big
Bonjour pojawia się w gminach powiatu
poznańskiego. Obecnie jest 20 punk-
tów sprzedaży w stolicy Wielkopolski
i okolicach. 

– Używamy wyłącznie francu-
skich gatunków mąki, posiadających
odpowiednią jakość, a także produkty
z upraw ekologicznych. Co równie
istotne, sto procent naszych wypie-
ków przygotowywanych jest każdego
dnia ręcznie. W żadnym chlebie, ba-
gietce czy croissancie nie ma grama
chemii, barwników, konserwantów,
polepszaczy smaku. Po prostu nie ma

nic sztucznego. Ostatnimi czasy, du-
żym wzięciem cieszy się np. stuprocen-
towy chleb żytni – wspomina Victor
Chudzinski. "
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Smak Francji w polskim domu 

Z
apraszamy wszystkich Parafian
na wspólną modlitwę, śpiewanie
kolęd i błogosławieństwo rodzin

w kkoośścciieellee ppww.. śśww.. AAnnddrrzzeejjaa AApp..

! 28.12. godz. 17:00 – Rosnówko 
(w Kościele w Rosnówku)

! 29.12. godz. 18:00 – Walerianowo 
i Rosnowo

! 30.12. godz. 18:00 – Głuchowo
! 2.01. godz. 18:00 – Szreniawa, 

os. Kompozytorów, os. Poetów,
Jarosławiec 

KOMORNIKI

! 4.01. godz. 18:00 – ul. Polna 
! 5.01. godz. 18:00 – ul. Fabianowska

i Malinowa 

! 7.01. godz. 18:00 – ul. Nowa 
i 3 Maja

! 8.01. godz. 18:00 – ul. Klonowa,
Topolowa, Wierzbowa, Jesionowa,
Akacjowa, Kasztanowa, Brzozowa 
i Wielocha 

! 9.01. godz. 18:00 – ul. Kaczmarka,
Gładysza, Kraszewskiego i Sienkiewicza

! 11.01. godz. 18:00 – os. Spółdzielcze,
ul. Słoneczna, Spokojna, Kościelna 
i Malinowskiego

! 12.01. godz. 18:00 – ul. św. Rocha,
Chabrowa. Krokusowa, Fiołkowa,
Pańska, Zbożowa

! 13.01. godz. 18:00 – ul. Telimeny,
Protazego, Horeszki, Jankiela,
Gerwazego, ks. Robaka, Panny Zosi,
Pana Tadeusza.

! 14.01. – ul. Poznańska
! 15.01. – ul. Młyńska
! 16.01. – ul. Stawna, Podleśna, 

Krótka, Zakładowa
! 18.01. – ul. Pocztowa, Spacerowa,

Morenowa, Żwirowa i Czubryj
! 19.01. – ul. Sadowa, Truskawkowa,

Brzoskwiniowa
! 20.01. – ul. Poziomkowa, 

os. Zielone Wzgórze, Jagodowa,
Maciejkowa, Borówkowa, 
Jeżynowa

! 21.01. – ul. Staszica, Korczaka, 
Brzechwy, Tuwima

Każdego dnia po mszy świętej nowi
mieszkańcy wskazanych ulic będą mogli
zapisać się do parafii. "

Kolęda 2021 w Parafii św. Andrzeja
Apostoła w Komornikach

ZZ ookkaazzjjii nnaaddcchhooddzząąccyycchh ŚŚwwiiąątt BBoożżeeggoo NNaarrooddzzeenniiaa 
ii  NNoowweeggoo 22002211 RRookkuu

wwsszzyyssttkkiimm cczzłłoonnkkoomm nnaasszzeeggoo KKlluubbuu
wwsszzeellkkiieejj ppoommyyśśllnnoośśccii ii łłaasskk BBoożżyycchh

żżyycczzyy

Prezes HDK PCK 
przy Urzędzie Gminy Komorniki

ZZddzziissłłaaww WWlleekkllaakk



Pomimo pandemii większość
inwestycji drogowych w powiecie
poznańskim realizowana jest
zgodnie z harmonogramem.
Niektóre nawet udało się 
ukończyć przed terminem. 
Także w gminie Komorniki
rozpoczęło się już jedno 
z ważniejszych przedsięwzięć
komunikacyjnych � budowa 
obwodnicy Głuchowa.

N
a poprawę stanu dróg samorząd
co roku przeznacza spore środ-
ki. Przedsięwzięcie w gminie Ko-

morniki, dofinansowane w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych na kwotę
5,2 mln zł, ma kosztować ponad 11 mln
zł. Inwestycje przebiegają pomyślnie
także w innych częściach powiatu.
Pierwsze półrocze 2020 roku upłynęło
na realizacji „akcji nakładki”. Dziewięć
odcinków dróg powiatowych zyskało
nowe nawierzchnie. To w sumie niemal
17 km, których remont kosztował ponad
8 mln zł.  Gotowa jest już ulica Poznań-
ska w Koziegłowach. W tym roku udało

się też zrealizować drugi etap przebudo-
wy, czyli odcinek od Gdyńskiej do Piasko-
wej. Jezdnię poszerzono, ułożono nową
nawierzchnię, droga została odwodniona.
Powstały też chodniki i ścieżka rowerowa.
Zamknięto także kolejny etap moderniza-
cji drogi Iwno – Pobiedziska. Zakończyły
się też prace na drodze z Więckowic do
Lusówka. To 2,5-kilometrowy odcinek,
który został praktycznie zbudowany od
nowa. Obok szerokiej jezdni, z rowem od-
wadniającym, powstał chodnik dla pie-
szych i rowerzystów. Droga połączyła
dwie gminy: Dopiewo i Tarnowo Podgórne.
Wkrótce skończy się przebudowa ulicy
Sowinieckiej w Mosinie, a do końca roku
powinien być też gotowy nowy wiadukt
w Murowanej Goślinie.

W tym roku powstały również no-
we ścieżki rowerowe: na drodze Buk –
Szewce (4,6 km), w miejscowości Pecna
(0,9 km), w Drużynie (0,5 km) oraz na
drodze Kicin – Kliny (0,9 km). Niedługo
gotowa będzie również ścieżka na ulicy
Poznańskiej w Puszczykowie (0,7 km).

– Jak widać pandemia nie pokrzy-
żowała naszych zamierzeń na drogach
powiatowych – podkreśla Tomasz Łu-

biński, wicestarosta poznański. – I, co
równie ważne, udało nam się zaplanować
i przygotować dużo ważnych inwestycji
także na przyszły rok. Chcemy przezna-
czyć na nie aż 70 mln zł – dodaje.

W planach jest m.in. dokończenie bu-
dowy obwodnicy Głuchowa i przebudo-
wy drogi w miejscowości Dachowa (oba
zadania z dofinansowaniem z Funduszu
Dróg Samorządowych), ostatni etap mo-
dernizacji drogi Iwno – Pobiedziska,
a także odcinka Buk – Szewce, Latalice
do granicy powiatu oraz fragmentu ulicy
Poznańskiej w Siekierkach Wielkich.

Powiat poznański złożył też wnioski
o dofinansowanie kolejnych przedsię-
wzięć. Jeśli zostanie przyznane, w przy-
szłym roku mogą się również rozpocząć
m.in.: przebudowa drogi Rokietnica –
Napachanie oraz ulicy Poznańskiej
w Dąbrówce czy budowa obwodnicy
Swarzędza.

Nadchodzący rok to również prace
projektowe innych wielkich inwestycji:
mostu nad Wartą i drogi Luboń – Czapu-
ry, tunelu pod przejazdem kolejowym
w Kobylnicy oraz budowy drogi Boró-
wiec – Koninko – Krzesiny. KF

N r  1 1  ( 4 2 1 )  G R U D Z I E Ń  2 0 2 0P O W I A T  P O Z N AŃ S K I14

Pandemia nie zatrzymała inwestycji
na drogach powiatowych
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Policja zyskała kolejny supernowoczesny �dymowóz�,
który ma pomagać funkcjonariuszom Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu w kontrolowaniu stanu technicznego
samochodów poruszających się po drogach.
Jego zakup współfinansował powiat poznański. 

– Tym razem postanowiliśmy zaopatrzyć policję w auto,
które ma poprawić jakość powietrza w naszym regionie –
powiedział Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański.
– Samochód wraz z wyposażeniem kosztował blisko 350 tysięcy
złotych. Powiat poznański przekazał połowę tej sumy, druga
pochodziła z Programu Modernizacji Policji. Wspieranie służb
jest jednym z elementów prowadzonej przez nas od lat akcji
pod hasłem „Bezpieczny powiat”. Takie auto nie tylko
przecież wyłapie samochody zanieczyszczające powietrze,
ale także bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa
osób poruszających się takimi pojazdami – dodał.

Samochód, z którego korzystać będzie Ekipa Techniki
Drogowej i Ekologii, oprócz tradycyjnego sprzętu policyjnego
posiada specjalistyczne oprzyrządowanie. Są to m.in. przenośne
urządzenie do badania stopnia zadymienia (tzw. dymomierz),

analizator spalin, przyrząd do pomiaru przepuszczalności
światła w szybach pojazdu, wózek do mierzenia odległości, lu-
sterko z wysięgnikiem do badania podwozia czy też przymiar
teleskopowy do mierzenia gabarytów pojazdów. Samochód
wyposażony jest także w część biurową.

„Dymowóz” to drugi taki pojazd w poznańskiej Komendzie
Miejskiej. Skala problemu, co podkreślają sami policjanci, jest bo-
wiem spora. " TS

T
rwająca od marca pandemia koronawirusa przynio-
sła ze sobą nie tylko strach i niepewność jutra, ale
także negatywnie wpłynęła na więzi międzyludzkie

i nasiliła problem przemocy w rodzinie. Dlatego Stowarzy-
szenie Metropolia Poznań, do którego należy także gmina
Komorniki, postanowiła wesprzeć osoby doświadczające
agresji ze strony bliskich.

Mieszkańcy gmin i miast wchodzących w skład stowa-
rzyszenia do końca roku mogą korzystać z nieodpłatnej,
profesjonalnej pomocy psychologiczno-terapeutycznej.
Usługi świadczone są zdalnie z wykorzystaniem komunika-
torów internetowych, takich jak WhatsApp, Zoom, Skype,
a także telefonicznie. Dzwoniący pod nnrr tteell.. 6611 2222 1111 111122
mogą skorzystać z konsultacji, poradnictwa psychologicz-
nego, psychoedukacji oraz terapii traumy. W sytuacjach
wyjątkowych można skorzystać z pomocy oferowanej
w formie bezpośredniego kontaktu ze specjalistą. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.przemoc.
edu.pl/metropolia-poznan-oferta-wsparciapsychologiczno-
-terapeutycznego-dlaosob-doswiadczajacych-przemocy.

Metropolia Poznań prowadzi także  kampanię, przeko-
nując do stosowania zasady DDM (dystans, dezynfekcja,
maseczka). Zachowanie dystansu społecznego, dezynfe-
kowanie rąk oraz zakrywanie ust i nosa to podstawa odpo-
wiedzialnego zachowania w czasie pandemii. "

OPRAC. KK
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�Dymowóz� rusza na drogi

Doświadczasz 
przemocy? Zadzwoń!



N
aczelną zasadą w podejściu do
uzależnienia jest stwierdzenie,
że jest to  choroba, którą trzeba

zatrzymać abstynencją i leczyć terapią.
Takie ujęcie problemu pokazuje miejsce
abstynencji w procesie wychodzenia
z nałogu: jest konieczna, lecz nie za-
stępuje leczenia i nie wystarczy do
uzyskania trwałych efektów.

Abstynencja to powstrzymanie się
od przyjmowania określonej substancji
(uzależnienie chemiczne) lub od ja-
kiegoś zachowania (uzależnienie
behawioralne). Powszechnie przyj-
mowana jest jako warunek powodzenia
leczenia uzależnień, w tym przede
wszystkim w leczeniu choroby alko-
holowej. Jednocześnie podkreślam,
że abstynencja nie leczy.

CCzzyy wwsszzyywwkkaa zz eessppeerraalluu rroozzwwiiąążżee
TTwwoojjee pprroobblleemmyy zz aallkkoohhoolleemm?? PPrrzzeecciieeżż
ddzziięękkii nniieejj jjeesstt uuttrrzzyymmaannaa aabbssttyynneennccjjaa??

Osoby, które mają problem z al-
koholem, często namawiane są przez
bliskich na wszywkę z esperalu. Coraz
częściej jednak mówi się o tym, że
wszywka jest tylko rozwiązaniem
tymczasowym, a sama, bez profesjo-
nalnej terapii, nie pomoże osobie
uzależnionej. Dlaczego tak się dzieje?

DZIAŁANIE WSZYWKI 

Najprościej mówiąc, wszywka na ja-
kiś czas likwiduje tylko objawy choroby
alkoholowej, lecz nie jej przyczyny. SSuubb-
ssttaannccjjaa ppoodd sskkóórrąą nniiee mmaa wwiięękksszzeeggoo
wwppłłyywwuu nnaa eelliimmiinnoowwaanniiee mmeecchhaannii-
zzmmóóww cchhoorroobbyy,, aa uu oossoobbyy uuzzaalleeżżnniioonneejj
mmoożżee ppoowwooddoowwaaćć ttyyllkkoo ffrruussttrraa-
ccjjęę.. Wszywka zmusza uzależnionego,
aby nie sięgał po alkohol, jest swego ro-
dzaju „straszakiem”. Nie zmienia jednak
faktu, że uzależniony nie przestaje o nim
myśleć. Większość osób uzależnionych
po prostu odlicza dni do momentu, gdy
znów będzie mogła sięgnąć po alkohol,
a pierwszy kieliszek jest dla nich
nagrodą za „stracony czas”.

Gdy chory znów wpada w ciąg al-
koholowy, jest przekonany, że wszywki
nie działają i nie ma dla niego żadnego
ratunku, a co gorsza, w ten sam sposób
zaczynają myśleć jego bliscy. Leczenie

uzależnienia niestety nie polega tylko na
wszyciu leku pod skórę – jest procesem
długofalowym, trwającym całe życie.
Czy wszywki są zatem niepotrzebne?
Niekoniecznie. Wszywka w wielu przy-
padkach może być dobrym wsparciem
w terapii, jeśli pacjent potrzebuje takiej
motywacji. Sama w sobie jednak nie jest
rozwiązaniem problemu.

JEŚLI ABSTYNENCJA 

NIE WYSTARCZY, TO CO ROBIĆ?

Doświadczeniem wielu osób uza-
leżnionych jest rozczarowanie, które to-
warzyszy pierwszemu okresowi absty-
nencji. ZZrryywwaajjąącc zz ppiicciieemm,, wwiieellee oossóóbb
uuzzaalleeżżnniioonnyycchh oocczzeekkuujjee sszzyybbkkiieejj ii łłaattwwoo
zzaauuwwaażżaallnneejj ppoopprraawwyy. Jednak często
nie tylko nie ma poprawy, lecz przeciw-
nie: życie bez „wspomagania” staje się
bardzo trudne, często wręcz niemożliwe
do zniesienia. Do tego, w przypadku
uzależnienia od alkoholu, dochodzą
różnego typu dolegliwości, a często
także poważne powikłania zdrowotne,
które są następstwem przyjmowania
alkoholu.

W tej sytuacji osoba uzależniona
może dojść do wniosku, że to nie alko-
hol jest przyczyną życiowych proble-
mów. Będzie to wniosek przynajmniej
częściowo słuszny: używki są sposo-
bem kompensacji niedoborów emocjo-
nalnych, a nie ich przyczyną, to znaczy,
że używkami regulowane są  emocje:
złość, smutek, lęk, nuda, stres, itp. One
wraz z abstynencją nie znikają. OOssoobbaa
uuzzaalleeżżnniioonnaa zzaaddaajjee ssoobbiiee ppyyttaanniiee:: sskkoorroo
nnaałłóógg nniiee jjeesstt pprrzzyycczzyynnąą żżyycciioowwyycchh
nniieeppoowwooddzzeeńń,, ttoo jjaakkii sseennss mmaa aabbssttyy-
nneennccjjaa?? Tym bardziej, że powstrzy-
manie się od alkoholu jest zazwyczaj
bardzo trudne.

Aby zapobiec przerwaniu absty-
nencji, w tym miejscu musi rozpocząć
się psychoterapia. Bez terapii uzależ-
nień niemożliwe jest zrozumienie
mechanizmu uzależnienia i zmiana
schematów zachowań. TTeerraappiiaa ppoozzwwaallaa
uułłoożżyyćć ssoobbiiee żżyycciiee ww ttaakkii ssppoossóóbb,, aabbyy
ddoo ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa ww nniimm nniiee bbyyłłyy ppoo-
ttrrzzeebbnnee uużżyywwkkii cchheemmiicczznnee.. Podczas
psychoterapii osoby uzależnione opra-
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KRONIKA POLICYJNA

01.11 " G³uchowo, ul. Stawna � zatrzymanie
nietrze�wego kieruj¹cego

04.11 " Komorniki, ul. Wi�niowa � kradzie¿ 
z w³amaniem na terenie firmy

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

06.11 " Plewiska, ul. Po³udniowa � kradzie¿
pojazdu

07.11 " Komorniki, ul. Fabianowska �
kradzie¿ paneli fotowoltaicznych

08.11 " Wiry, ul. Le�na � po¿ar pojazdu
09.11 " Komorniki, ul. Magnoliowa �

kradzie¿ elementów pojazdów
" Plewiska, ul. Po³udniowa � 
kradzie¿ pojazdu

10.11 " Komorniki, ul. Pocztowa � 
kradzie¿ pojazdu
" Plewiska, ul. Grunwaldzka �

zatrzymanie nietrze�wej kieruj¹cej
" Wiry, ul. Wirowska � kradzie¿

materia³ów wykoñczeniowych
12.11 " Komorniki, ul. Wi�niowa � 

kradzie¿ elementów pojazdów
13.11 " Plewiska, ul. Szkolna � zatrzymanie

kieruj¹cej po u¿yciu alkoholu
14.11 " Plewiska, ul. ¯ytnia � po¿ar w hali

magazynowej
16.11 " Komorniki, ul. Komornicka �

kradzie¿ pojazdu
17.11 " Komorniki, ul. Przemys³owa �

uszkodzenie pojazdu
23.11 " Komorniki, ul. Fabianowska �

kradzie¿ elementów pojazdu
24.11 " Plewiska, ul. Fabianowska �

uszkodzenie pojazdu
25.11 " Plewiska, ul. Miêtowa � 

kradzie¿ elementów pojazdu
27.11 " Plewiska, ul. Fabianowska �

uszkodzenie pojazdu
28.11 " Plewiska, ul. Koperkowa � 

kradzie¿ elementów pojazdów
30.11 " Wiry, ul. Poznañska � kradzie¿ 

z w³amaniem do domów
jednorodzinnych

Ponadto policjanci przyjêli 28 zg³oszeñ
o innych przestêpstwach, w tym 11 
to oszustwa na ró¿nych portalach
internetowych. Obs³u¿ono 17 kolizji 
w ruchu drogowym. Przeprowadzono 
217 interwencji.

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 pod numer telefonu alarmowego
KP Komorniki 601-799-114 lub do Oficera
Dy¿urnego Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu 997 lub 112.

CZY WYSTARCZY BYĆ ABSTYN 
Z UZALEŻNIENIEM?
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cowują sposoby radzenia sobie z emocjami
w  zdrowy, konstruktywny sposób i wyra-
biają nowe, zdrowe nawyki. 

JAK WYGLĄDA TERAPIA?

Leczenie  uzależnienia można odbyć,
na kilka sposobów. Pierwszym krokiem jest
udanie się do najbliższej Poradni Leczenia
Uzależnień, gdzie na sesji diagnostycznej
przedstawiona będzie diagnoza i opracowa-
ny  plan leczenia. 
" Leczenie może odbyć się w  trybie

dziennym. Zajęcia  grupowe odbywają
się codziennie w godzinach przedpo-
łudniowych, a czas trwania takiego
procesu to od 3 do 6 miesięcy. 

" Leczenie może odbyć się również w sys-
temie terapii stacjonarnej. Pacjent przeby-
wa w Ośrodku Leczenia Uzależnień przez
6 do 8 tygodni.   

" Leczenie może odbywać się na spotka-
niach indywidualnych z terapeutą w po-
łączeniu z sesjami grupowymi w poradni. 

Podczas leczenia ważną rolę odgry-
wają terapie grupowe. Osoba uzależniona
otoczona jest innymi ludźmi mierzącymi
się z takim samym problemem,  może więc
poczuć się mniej samotna, bo właśnie
uczucie samotności często popycha
w stronę nałogu, ale co najważniejsze –
poczuje się zzrroozzuummiiaannaa i bbeezzppiieecczznnaa.
W trakcie zajęć uczestnicy  opowiadają
o swoim problemie, przy czym uczą się nie
oceniać innych, a zarówno wyrażać swoje
odczucia, jak i przyjmować odczucia in-
nych. Dodatkowo cchhoorryy ssttaajjee ssiięę ppoottrrzzeebbnnyy
ddllaa uucczzeessttnniikkóóww ggrruuppyy, ccoo ssttaannoowwii ddooddaatt-
kkoowwąą mmoobbiilliizzaaccjjęę ddoo tteeggoo,, aabbyy zzaacchhoowwaaćć
ttrrzzeeźźwwoośśćć.. IInnffoorrmmaaccjjee zzwwrroottnnee ppoommaaggaajjąą
ddoossttrrzzeecc rrzzeecczzyy,, kkttóórree mmooggąą bbyyćć wwaażżnnee
ww rroozzwwoojjuu,, aa zzoossttaałłyy zzbbaaggaatteelliizzoowwaannee pprrzzeezz
cchhoorreeggoo..

LLeecczzeenniiee mmoożżnnaa ooddbbyyćć ww pprryywwaattnnyycchh
ppoorraaddnniiaacchh oorraazz oośśrrooddkkaacchh,, aallee rróówwnniieeżż ww
PPoorraaddnniiaacchh ii OOśśrrooddkkaacchh nnaa NNFFZZ.. OOssoobbyy
uuzzaalleeżżnniioonnee oodd aallkkoohhoolluu nniiee mmuusszząą mmiieećć
zzaattrruuddnniieenniiaa,, aa  uuddaajjąącc ssiięę ddoo ppoorraaddnnii
LLeecczzeenniiaa UUzzaalleeżżnniieeńń,, nniiee ppoottrrzzeebbuujjąą
sskkiieerroowwaanniiaa..

UCZESTNICTWO W TERAPII 

WWaażżnnee jjeesstt zzaaaannggaażżoowwaanniiee ww pprroocceess
lleecczzeenniiaa,, ponieważ terapeuta nie rozwiąże

za uzależnionego wszystkich problemów
pacjenta i nie podejmie za niego  decyzji
życiowych. Terapeuta przede wszystkim
nie udziela rad. Jego zadaniem jest napro-
wadzenie pacjenta na właściwy (zdrowy)
tor myślenia i zmotywowanie go do pracy
nad sobą. Osoba uzależniona, decydując
się na terapię, musi przede wszystkim na-
prawdę chcieć zmienić swoje życie i być go-
towa na  pracę nad swoimi dotychczasowy-
mi nawykami i przyzwyczajeniami. Istotne
jest też, by otworzyła się przed terapeutą
i nabrała do niego zaufania. Terapia to
praca nad sobą, nad poznawaniem swoich
potrzeb, wartości, to długi proces trwający
około dwa lata, ale przynoszący jednak
spektakularne rezultaty. Dzięki terapii
można odzyskać radość życia, zadowo-
lenie, godność i szacunek do siebie.  

CZY MOŻNA ZROBIĆ COS JESZCZE? 

Ważną rolę w zdrowieniu spełnia
udział w grupach wsparcia, np. w mitingach
dla Anonimowych Alkoholików AA, które
stanowią doskonałe uzupełnienie leczenia.
Na tych spotkaniach uzależnieni spotykają
osoby trzeźwiejące oraz poznają ich
doświadczenia wychodzenia z kryzysów
życiowych.

Jednak ważne jest, by uzależniony
stworzył swoją sieć wsparcia i tu AA bardzo
może pomóc. Nowe bezpieczne towarzy-
stwo, nowe zainteresowania. AA to nie
tylko mitingi, to zdrowy styl życia, to
zabawy, wycieczki, wakacje, turnieje węd-
karskie, wspólne wyjazdy na grzyby, wszel-
kie bezalkoholowe rozrywki. 

TTrrzzeeźźwwiieejjąąccyy aallkkoohhoolliiccyy ttoo  wwssppaa-
nniiaallii,, eemmppaattyycczznnii,, ppeełłnnii iinniiccjjaattyyww,, zzaa-
bbaawwnnii ii ppooggooddnnii lluuddzziiee.. MMoożżeesszz ddoo
nniicchh ddoołłąącczzyyćć!! "

Tekst: KATARZYNA KULAS 
Terapeuta Uzale¿nieñ 

Zapraszam do Punktu Konsultacyjnego 
w Komornikach w ka¿dy wtorek 
od 17:00-18:30
Zawsze mo¿emy porozmawiaæ!

PODRZUCAJĄ
GDZIE
POPADNIE

T
o prawdziwa zmora. Choć nie ma
problemów z pozbywaniem się
odpadów, bo każdy mieszkaniec

za to płaci i każdy może legalnie
powierzyć je firmie obsługującej
gminę, niektórzy wolą wyrzucać śmieci
w przygodnych miejscach, najczęściej
przy mało uczęszczanych drogach
w pobliżu lasów. Można tam znaleźć
sterty odpadów komunalnych, zbędne
domowe sprzęty i to, co pozostaje po
remontach.

Rzadko można namierzyć sprawcę,
ale czasami się to udaje. Mieszkańcy
powiadomili strażników gminnych
o operatorze caterpillara, który wyko-
rzystał ten ciężki sprzęt do podrzuce-
nia gruzu na ul. Leśnej w Komornikach.
Zapłacił mandat, został zobowiązany
do zrobienia po sobie porządku. "

ENTEM, BY WYGRAĆ WALKĘ 



O
d września 2020 roku uczniowie
klasy 3b Szkoły Podstawowej im.
Powstańców Wielkopolskich w

Wirach biorą udział w Międzynarodo-
wym Projekcie Edukacyjnym o nazwie
Emocja. Ma on na celu kształtowanie
postaw społecznych u dzieci i wycho-
wanie ich do wartości takich, jak tole-
rancja, akceptacja, wyrozumiałość, sza-
cunek i wrażliwość.

W ramach tego projektu uczniowie
z wychowawczynią panią Dominiką
Kaczmarek wzięli udział w akcji pt: „Kartki
z Iskierkami Emocji”. Jej celami były wy-
wołanie radości osobom, do których kartki
wysłano oraz uwolnienie kreatywności
i pomysłowości wykonawców kartek,
a także nawiązanie współpracy z rówie-

śnikami, uczniami z innej placówki
oświatowej na terenie Polski.

Naszym partnerem w wymianie
kartek zostali uczniowie klasy 3c z wy-
chowawczynią panią Darią ze Szkoły
Podstawowej nr 2 im. gen. Leopolda

Okulickiego „Niedźwiadka” z Trzebnicy
w województwie dolnośląskim.

W wykonanie kartek uczniowie
włożyli dużo pracy i serca, aby na twa-
rzach swoich rówieśników pojawił się
uśmiech, a podczas czytania życzeń
przepełniały ich same pozytywne emocje.
Mamy nadzieję, że to dopiero początek
naszej znajomości. Kartki zostały wysłane
i z niecierpliwością czekamy na odpo-
wiedź od naszych koleżanek i kolegów
z Trzebnicy.

Wszystkim czytelnikom „Nowin Ko-
mornickich” składamy życzenia świąt
prawdziwie rodzinnych, ciepłych w sercu
i zimowych na zewnątrz. "

UCZNIOWIE KLASY 3B
Z WYCHOWAWCZYNI¥

U
czniowie oddz. 1e Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Tytusa i Jana Działyń-
skich w Plewiskach uczęszczający

do świetlicy biorą udział w programie edu-
kacyjnym „Być jak Ignacy”. Swoją grupę
nazwali „Wybuchowi naukowcy”. Program
ten, będący pod patronatem honorowym
Ministerstwa Edukacji Narodowej, orga-
nizowany jest przez Fundację PGNiG
im. Ignacego Łukasiewicza.

Celem programu jest popularyza-
cja polskiej nauki oraz pielęgnowanie
pamięci o wybitnych polskich naukow-
cach. Projekt podzielony jest na kilka
etapów. Pierwszym jest „Wehikuł”,
w czasie którego rozmawialiśmy o historii

pozyskiwania energii, prądzie elek-
trycznym, energii odnawialnej oraz
o energii przyszłości. Do każdego tematu
mamy do rozwiązania zadania, testy oraz
doświadczenia do wykonania. Dla dzieci
to nauka przez doświadczanie, rozwijanie

kreatywności, niezwykłe eksperymenty
oraz fascynujące zabawy rozwijające.

Zachęcamy wszystkich do śledze-
nia oraz wspierania naszych działań. "

MA£GORZATA M¥DRA
wychowawca �wietlicy
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KARTKI Z ISKIERKAMI NADZIEI

Baw się z nami
naukowcami

Niezwykły gość

S
zkołę Podstawową nr 2 w Komornikach odwiedził nie-
zwykły gość – prawdziwy Święty Mikołaj! Aby wynagro-
dzić dzieci uczące się w trybie stacjonarnym, z zerówek,

przyniósł całą masę prezentów – ogromne zestawy klocków
PLAYMOBIL.

Można się domyślać, jaka radość zapanowała wśród dzie-
ci. Każde ze swoim zestawem (w tym nawet panie wychowawczy-
nie) pomaszerowały do swoich sal lekcyjnych. Przyglądały się te-
mu panie dyrektorki, sprawczynie całego „zamieszania”. To im
dzieci zawdzięczają szczęście na twarzyczkach. "



D
o klas trzecich Szkoły Podstawowej
im. Arkadego Fiedlera w Chomę-
cicach wpadł z warsztatami Flan-

cowany Warszawiak, czyli Radosław
Potrac. O naszym gościu można dużo
opowiadać. Choć sam o sobie skromnie
mówi jako o miłośniku miasta stołecznego
z dwudziestoletnim stażem, to jego zasłu-
gi dla promocji tego miasta są ogromne,
choćby dzięki warsztatom z gwary war-
szawskiej, organizowanym wycieczkom,
badaniu historii miasta.

Jest laureatem Nagrody Miasta
Warszawy, a jego życiorys niejednego
wprowadziłby w zakłopotanie, bo poza
tym, że jest nauczycielem kilku specjal-
ności, to jest jeszcze przewodnikiem, in-
struktorem turystyki i archeologiem
podwodnym. 

Podczas warsztatów pan Radek
przybliżył nam historię gwary warszaw-
skiej, wpływy języków niemieckiego,
rosyjskiego i jidysz. Pokazał przedwo-
jenne zdjęcie warszawskiej Pragi, na
którym między innymi można było zo-
baczyć „chama”, czyli chłopa. Wyjaśnił
różnice między wichajstrem (gwara

poznańska) a ustrojstwem (gwara war-
szawska), a także przybliżył takie słowa
jak „cymesik”, „apiać”, „dzyndzaj” czy
„badylarz”. 

Pan Radosław mówił również
o chałce i pańskiej skórce. Po warszta-
tach będziemy potrafili powiedzieć
zdanie w gwarze warszawskiej: „Celyna

mniała aliganckie patrzałki”. Cykl spo-
tkań z niezwykłymi gośćmi trwa, a nasi
uczniowie dobrze bawią się w czasie
nauki zdalnej. " AG

* flancowany warszawiak � �ten, co 
przyje¿d¿a do stolicy, zaczyna ¿yæ jej 
¿yciem i z czasem oddaje Warszawie 
swoje serce i duszê� (R.Potrac).

Spotkanie z flancowanym warszawiakiem*
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D
zięki grantowi uzyskanemu
z Fundacji PZU zostały zorganizo-
wane w SP nr 1 w Komornikach

zajęcia pozalekcyjne pod tytułem „Moja
motywacja, mój rozwój, moja moc”, które
pomogły ponad 100 uczniom w ich
rozwoju. Pracując przez rok z uczniami,
odkrywaliśmy ich zainteresowania, ich
mocne strony, talenty, pasje i pomogliśmy
im w ich realizowaniu.

Dotykając wewnętrznego potencjału,
pracowaliśmy nad poczuciem własnej
wartości, wiary w swoje możliwości,
w swoją sprawczość, budowaliśmy
pewność siebie. Uczniowie pracowali
w różnych grupach oraz uczyli się
współpracy i komunikacji. Odkrywali
swoje emocje, uczyli się wyrażać siebie
w artystyczny sposób i stawali się coraz
bardziej świadomi swoich możliwości.

W całorocznym pakiecie znalazły
się również warsztaty dla nauczycieli
i rodziców, które zawierają ciekawe
zajęcia dotyczące nowatorskich kon-

cepcji wspierania dzieci w rozwoju, róż-
norodnych metod wychowawczych
oraz narzędzi motywacyjnych.

Powstał również specjalny funpage na
Facebooku, w którym można obejrzeć
zdjęcia ze wszystkich zajęć oraz pokazów
laboratoryjnych, które się odbyły

w szkole. Żeby obejrzeć stronę wystarczy
wpisać „Moja motywacja, mój rozwój,
moja moc” – zapraszamy do odwiedzania.
To bardzo dobrze, że powstają inicjatywy,
które w tak wyjątkowy i interesujący
sposób pomagają uczniom zastosować
w życiu to, czego nauczą się w szkole. "
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PPaannii EEllżżbbiieecciiee
KKaarrcczzeewwsskkiieejj

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

MMaattkkii 
EEuuggeenniiii WWlleekkllaakk

składają
Dyrektor i Pracownicy
Przedszkola w Wirach

BBeeaacciiee FFrrąącckkoowwiiaakk
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci

OOjjccaa 
TTaaddeeuusszzaa PPiieettrrzzaakkaa

składają
Dyrektor i Pracownicy 
Przedszkola w Wirach

K O N D O L E N C J E

MOC Z UCZNIAMI
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U
rodziła się w 1951 roku w Komor-
nikach. Jest zodiakalnym Rakiem.
Nadrzędną cechą ludzi spod tego

znaku jest miłośc do rodziny. Dla niej są
w stanie zrobić wszystko. Chętnie uczest-
niczą w życiu publicznym.

W sąsiedztwie stał jej rodzinny
dom. Wspomina, jak do szkoły w Ko-
mornikach chodziła po bardzo błotni-
stej wtedy ulicy Stawnej. Żeby przejść
suchą stopą, mama szyła im z ceraty
woreczki na buty. Wieszali je na płocie
sąsiadów. Trochę wygodniej było, gdy
pojawiły się torby foliowe. W tamtym
okresie dzieciom nie było łatwo, ale
dziś wspomina ten okres życia z wiel-
kim sentymentem. 

Ma dwie córki. Mieszka z rodziną
Joanny, a w sąsiedztwie znajduje się po-
sesja drugiej córki, Justyny. Pracowała
od 18. roku życia, początkowo prawie 20
lat w gastronomii na różnych stanowi-
skach. Później wykonywała różne zawo-
dy, ale prawdopodobnie siłę ma z okresu
pracy w  hurtowni tkanin i dzianin. Bele
materiałów były bardzo ciężkie, ale je-
den ze współpracowników pokazał jej,
jak  sobie z tym radzić. Po jakimś czasie
ciężar, który  dźwigało dwóch mężczyzn,
podnosiła sama. I tak zaczęła się  przygo-
da z podnoszeniem ciężarów.

Klub Seniora w 2011 roku zorgani-
zował pierwszą Spartakiadę Seniorów
na terenie GOSiR-u przy ul. Polnej w Ko-

mornikach. W konkurencji podnosze-
nia 3-kilogramowego ciężarka, 120 razy
jedną ręką, zdobyła dyplom i swój
pierwszy złoty medal. Za rzut piłką le-
karską do tyłu dostała drugi złoty medal.
Od tego czasu brała  udział we wszystkich
Spartakiadach Seniorów w Komorni-
kach, zdobywając różne medale, ale
w podnoszeniu ciężarów jest bezkonku-
rencyjna. 

Członkowie Klubu Seniora corocz-
nie są zapraszani na Wielkopolskie
Spartakiady Seniorów do Sierakowa, or-

ganizowane przez tamtejszy Uniwersytet
Trzeciego Wieku. W 2019 roku brała
udział w I Powiatowej Olimpiadzie Senio-
rów w Luboniu. Były inne konkurencje,
ale i tak zdobyła dyplom i puchar.

W pokoju, w którym rozmawiamy,
na jednej ze ścian wkomponowany jest
piękny obraz ułożony z 5 tysięcy puzzli.
Na podłodze rozłożone są dyplomy za
osiągnięcia w różnych kategoriach i me-
dale uporządkowane latami od 2011 roku.
Robię zdjęcie ogólne, jest tego dużo.
Próbuję zrobić zestawy z kolejnych lat.
Z każdej spartakiady po kilka medali
i dyplomów w różnych kategoriach.

To nie wszystko, czym się interesuje.
W 2009 roku, z inicjatywy pani Marii
Grześko, powstał Zespół Wokalny „Ko-
morniczanie”, w którym śpiewa od 2010
roku. Przyjmował ją ówczesny dyrygent
pan Tadeusz Kubis. Widzę, że łezka
w oku się zakręciła. 

Jest również członkiem Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Komornickiej
w Komornikach. 

Na Danusię zawsze można liczyć.
Jest radosna,  koleżeńska, chętnie po-
maga innym, ale najbardziej podzi-
wiam ją za to, że znalazła miejsce
i szczęście w swojej małej ojczyźnie –
gminie Komorniki. "

KRYSTYNA NOWAK-GÓRSKA

DANUSIA DŹWIGA CIĘŻARY
Spotykamy się u Pani Danuty Woźniak w jej domu przy ul. Stawnej. Przyjaźnimy się od wielu lat, 
a rozmowę obiecałam jej 3 lata temu. 
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Gdyby epidemia wybuchła pół
wieku temu i trzeba było ogłosić
narodową kwarantannę, ludzie
wielu zawodów straciliby środki
do życia. Ich praca polegała 
na przemieszczaniu się,
nieustannym kontaktowaniu się
z innymi. Przymusowe
pozamykanie ludzi w domach
nie wchodziłoby w rachubę. 

K
omorniki były zwykłą wioską,
rządzącą się typowymi dla ta-
kich miejscowości prawami.

Chcąca dobrze wyjść za mąż kobieta
musiała zdobyć umiejętności, dzięki
którym przez całe życie mogła być dobrą
gospodynią. Z rodzinnego domu wynosiła
wiedzę kulinarną, bo jej rolą na całe życie
miało być gotowanie posiłków dla całej
rodziny. Ale nie tylko, musiała też potrafić
upiec chleb.

Większość gospodarzy miała w ogro-
dzie piec do jego wypiekania. Małe rodzi-
ny nie miały wielkich potrzeb, wystarczał
im zwykły domowy piekarnik, ale te
bardziej liczne zużywały wielkie boch-
ny, przygotowywane na cały tydzień.
Z czasem zaczęły powstawać piekarnie,
takie jak pana Nowaka przy ulicy Poczto-
wej. Piekarz rozwoził swoje wyroby
po wsi, odwiedzał też sąsiednie miej-
scowości. Pełnił funkcję obwoźnego
sprzedawcy. Był w nieustannym kontakcie
z wszystkimi gospodarzami.

W porze jesiennej i zimowej kobiety
chodziły od domu do domu celem darcia
pierza. Wśród nich były te, które zajmo-
wały się tym zawodowo, ale większość to
gospodynie traktujące to jako spotkania
towarzyskie, podczas których płynęły
opowieści, porady, wspomnienia. Panny
przy takich okazjach zawierały znajo-
mości z kawalerami. Ci zaś wymyślali
psikusy, takie jak wyszukanie w strze-
chach pokrywających dachy gniazd
wróbli i wpuszczanie ptaków do izby
pełnej pierza. Łatwo sobie wyobrazić
popłoch, w jaki wpadały kobiety.

Darcie pierza trwało do późna. Kawa-
lerowie oferowali kobietom odprowadze-
nie do domu i ochronę przed rzekomo
wałęsającymi się psami czy nawet du-

chami. Gdyby w tamtych czasach wpro-
wadzono zakaz organizowania domowych
spotkań, życie towarzyskie upadłoby,
zmniejszyłaby się liczba zawieranych
małżeństw. To byłby kataklizm.

Gospodarze, zwłaszcza ci biedniejsi,
trzymali króliki i inne drobne zwierzęta.
Korzystali z pomocy specjalisty zwanego
skórkarzem, który oprawiał zwierzęta
w zamian za pozyskiwane w ten sposób
skóry. Najstarsi mieszkańcy pamiętają
mężczyznę z Walerianowa jeżdżącego
rowerem i krzyczącego, że skupuje skóry.
Dzieciaki robiły mu dowcipy. Informowały,
że mają skórkę. Jaką? Od chleba.

Duże i małe kosze miały szerokie
zastosowanie w każdym gospodarstwie.
Wyplatali je z wikliny specjaliści w tym
fachu. Wikliniarskim zagłębiem na skalę
całego kraju był Nowy Tomyśl. Miesz-
kańcy Komornik zaopatrywali się bliżej,
w Rogalinku i okolicach. Osobne kosze
służyły do przenoszenia ziemniaków,
sieczki, inne służyły węglarzom rozwo-
żącym towar po wsi. Takie kosze często
powstawały na specjalne zamówienie.
Mieściły węgiel o określonej masie,
chyba że były odrobinę mniejsze…

Jako opał służyły też szyszki i chrust.
Trzeba je było zbierać w lasach. Tym
najczęściej trudniły się starsze panie.
Przywiązywały chrust do mocnego kijka,
zarzucały sobie na plecy, przynosiły do
wsi, nie tylko na własny użytek. Leśnicy
pilnowali, by zbieracze nie wyłamywali
zdrowych drzewek, lecz ograniczali się

do czyszczenia lasów z gałęzi opadłych.
Do palenia w piecu używano wszystkiego,
co się do tego celu nadawało. W piecach
palili wszyscy, smogiem nie przejmował
się nikt. Wtedy jeszcze nie produkowano
tak wielkich ilości tworzyw sztucznych,
za to gazet i gałęzi nie brakowało.

W każdą sobotę gospodarze sprzątali
swe obejścia. Korzystali z mioteł produ-
kowanych przez fachowców z gałązek
brzozy. Były krótkie, by można nimi było
operować w pomieszczeniach, albo osa-
dzone na długim kiju, by ułatwić sobie
pracę na zewnątrz. W czasach pruskich
strażnicy jeździli po wsi i sprawdzali,
czy podwórza zostały posprzątane.
W sąsiednim zaborze nikt się o to nie
troszczył, dlatego gołym okiem było
widać przebieg dawnej granicy. Po
jednej jej stronie gospodarstwa były
zadbane. Po drugiej obowiązywały inne
zwyczaje.

Panie zajmujące się szyciem nie
czekały na odwiedziny klientek. Nosiły
na plecach maszyny w specjalnych po-
jemnikach, przemieszczały się od domu
do domu, pytając, czy nie ma zapotrze-
bowania na krawieckie usługi. Potrafiły
zatrzymać się w dużym gospodarstwie
nawet na tygodnie, obszywając wszyst-
kich członków rodziny, naprawiając
odzież w zamian za wikt i drobną opłatę.
Nowe ubrania kupowało się bardzo
rzadko, były niezwykle drogie. Odzież
służyła całym pokoleniom, przechodząc
wielokrotne przeróbki. "
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ZAPOMNIANE ZAWODY 

W wirowskim domu kultury kultywowana jest tradycja wspólnego darcia pierza.



Jak to jest w naszej gminie ze sportem,

a w³a�ciwie z warunkami do jego uprawiania?

Tomasz Stellmaszyk: – Jest dobrze,
adekwatnie do możliwości finansowej
gminy na tym etapie rozwoju. Wysoka
dynamika wzrostu liczby mieszkańców
oznacza co prawda dla budżetu gminy
wzrost poziomu przychodów, ale zbyt
szybki przyrost powoduje nagłą, pilną
konieczność zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb. Konieczne są budowa
nowych szkół, realizacja planu drogo-
wego i budowa urządzeń infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej. W następnej ko-
lejności – boiska i place zabaw. Z uwagi
na duże zagęszczenie w naszej gminie
coraz trudniej jest znajdować dobrze
skomunikowane miejsca dla po-
wszechnej bazy sportowej. Dlatego jed-
nym z priorytetów w ostatnich latach
jest uwzględnianie w planowaniu prze-
strzennym tych trendów.

Mieszkańcy w pierwszej kolejności
zamieszkują w gminie, posyłają dzieci
do szkoły, chcą jeździć po utwardzo-
nych drogach. Podatki, o ile dopełnią
formalności administracyjnych, wpływają
do gminy z minimum rocznym opóźnie-
niem. To wielkie wyzwanie, aby te dwie
zmienne przebiegały równomiernie.

Piotr Wi�niewski: – Wszystko zależy,
z jakiej i czyjej perspektywy na to spoj-
rzeć. Zwolennicy piłki nożnej, tenisa
stołowego czy ziemnego powiedzą, że
jest OK, ale miłośnicy jazdy na rowerze,
pływania czy amatorzy skateparków
pewnie czują spory niedosyt. Wszyst-
kich od razu trudno zadowolić, ale gmi-
na cały czas się rozwija, także z myślą
o tych nie do końca docenionych dziedzi-
nach sportu. Na brak obiektów sporto-
wych z pewnością narzekać nie możemy,
tak samo jak na ich obłożenie, wykorzy-
stanie oraz sprawne zarządzanie. W każdej
miejscowości jest boisko lub dodatkowo
inny obiekt sportowy i systematycznie po-
wstają kolejne. Myślę, że gmina stara się
zaspokoić sportowe ambicje i oczekiwania
swoich mieszkańców.

Marcin Kaczmarek: – Patrząc z per-
spektywy 20 lat spędzonych w tej gminie,
mogę mówić o przełomowych zmia-
nach w dziedzinie sportu. Rozpoczyna-
liśmy od jednego boiska piłkarskiego
i sali sportowej, a obecnie GOSiR admi-
nistruje ponad 40 obiektami sportowymi
i rekreacyjnymi.

O dobrze przygotowanej infrastruk-
turze sportowej może świadczyć fakt, że

powierzono nam organizację imprez
sportowych o zasięgu krajowym i między-
narodowym. Współorganizowaliśmy m.in.
Puchar Polski i Mistrzostwa Polski w Za-
pasach, a także gościliśmy zawodników
Młodzieżowych Mistrzostw Europy
w Rugby i Piłce Nożnej Kobiet i Mężczyzn.

Priorytetem było także stworzenie
odpowiedniej bazy sportowej we
wszystkich miejscowościach naszej
gminy. Wiadomo, że rozwijają się one
w różnym tempie i musimy dostosować
powstawanie obiektów do przyrostu
mieszkańców i możliwości budżetu
(np. w Plewiskach mamy już 5 boisk ze
sztuczną nawierzchnią). Poza infra-
strukturą sportową znacznie zmieniło
się podejście do profesjonalnego upra-
wiania sportu. Ludowe kluby sportowe,
działające często społecznie, zastąpio-
ne zostały przez dobrze zorganizowane
kluby i UKS-y finansowane z budżetu
gminy Komorniki, które korzystają ze
stale powiększającej się bazy sportowej.
To właśnie w porozumieniu z klubami
i Radą Sportu uznaliśmy, że najpotrzeb-
niejsze będzie obecnie pełnowymiarowe
boisko ze sztuczną nawierzchnią, które
odciąży przepełnione Orliki. Aktualnie
powstaje ono w Szreniawie.
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INFRASTRUKTURA SPORTOWA 
W GMINIE KOMORNIKI. 
OD MARZEŃ DO REALIZACJI
Jak rozwija się gmina? Jak się mają poszczególne dziedziny życia? Odpowiedzi na te pytania przyniesie
cykl artykułów, dzięki którym mieszkańcy poznają prawdziwy obraz sytuacji. Na początek � kultura
fizyczna. Rozmowa z zastępcą wójta Tomaszem Stellmaszykiem, wiceprzewodniczącym Rady Gminy
Piotrem Wiśniewskim i dyrektorem GOSiR Komorniki Marcinem Kaczmarkiem.

Tomasz Stellmaszyk Piotr Wi�niewski Marcin Kaczmarek
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Stawiamy także na szkolenie dzieci
i młodzieży, stąd bardzo szeroka oferta
sportowa w ramach klubów, klas spor-
towych, UKS-ów czy Akademii Sportu
GOSiR.

Porozmawiajmy o konkretach.

Tomasz Stellmaszyk: – Niedawno
minęło pięć lat od kiedy pełnię funkcję
zastępcy wójta. Już w pierwszym roku
poczułem, że w tej gminie pracuje się
szybko, a buduje się jeszcze szybciej,
o ile zajdzie potrzeba. Istniała koniecz-
ność budowy szkoły nr 2 w Plewiskach,
którą oddaliśmy w terminie 12 miesięcy.
Niewątpliwym sukcesem jest to, że udało
się namówić wszystkich, by zarówno
w Wirach, jak i w Chomęcicach powsta-
jące przy nowych szkołach hale były
pełnowymiarowe. Po ich wybudowaniu
będziemy jedną z niewielu gmin wiej-
skich w Polsce mających 3 pełnowymia-
rowe sale sportowe. Jest to ważne
z punktu planowania siatki godzin lek-
cyjnych, gdyż często mała sala jest tzw.
„wąskim gardłem”, od którego dyrektorzy
szkół rozpoczynają planowanie lekcji.

W każdej z tych sal (uwzględniając
dodatkowe sale do gimnastyki korekcyj-
nej) ćwiczyć będą mogły jednocześnie
3, 4, a nawet 5 klas. Niewątpliwie brakuje
boisk sportowych powszechnie dostęp-
nych, uzupełniamy systematycznie i bu-
dujemy nowe place zabaw. Mamy świa-
domość, że oczekiwania mieszkańców
są większe, a plaża w Chomęcicach „ro-
bi się” za mała… Może warto rozważyć
i zaplanować w przyszłości budowę

zbiornika retencyjnego o charakterze
rekreacyjnym… Ale takie marzenia
kosztują.

Piotr Wi�niewski: – Obecnie na uwagę
zasługuje budowa nowego pełnowymia-
rowego boiska w Szreniawie z zapleczem
towarzyszącym, które dzięki swoim pa-
rametrom umożliwi dalszy rozwój
i funkcjonowanie lokalnych klubów pił-
karskich. Pozwoli im na udział i organi-
zację imprez, które właśnie wymagają
odpowiedniego zaplecza i infrastruktu-
ry. Dzisiaj obłożenie istniejących obiek-
tów w ramach treningów jest na tyle du-
że, że władze klubów zmuszone są do

korzystania z oferty boiskowej innych
miejscowości. To przedraża ich funkcjo-
nowanie i bije po kieszeni kluby, a tak-
że zawodników lub ich rodziców.

Na uwagę zasługuje również liczba
dorastającej młodzieży, która z placów
zabaw chciałaby się już przenieść do
bardziej poważnych obiektów, podszli-
fować umiejętności jazdy na deskorolce
czy hulajnodze. Chcą wymieniać do-
świadczenia w tch dziedzinach i mieć
możliwość bezpiecznego uprawiania
tych dyscyplin sportu. To ważne dla
właściwego rozwoju w tym wieku
i z pewnością dużo lepsze niż siedzenie
przed komputerem lub z nosem w te-
lefonie. Marzy mi się taki obiekt
z prawdziwego zdarzenia.

Jeśli o marzeniach już mowa, to
pewnie każdy z nas z uwagą obserwuje
wszystkie pojawiające się informacje
o planowanej pływalni, która byłaby
odpowiedzią na oczekiwania bardzo
szerokiej grupy wiekowej. Koncepcja
już powstała i z pewnością również ona
doczeka się swojej realizacji.

Marcin Kaczmarek: – Jak wspomnia-
łem, infrastruktura sportowa cały czas
jest rozbudowywana, praktycznie każ-
dego roku oddajemy do użytku kilka
nowych obiektów sportowo-rekreacyj-
nych. Myślę, że każdy mieszkaniec gmi-
ny kochający aktywność sportową znaj-
dzie coś dla siebie. Warto podkreślić, że
oprócz boisk, sal sportowych czy kortów
tenisowych mieszkańcy mają do dyspo-
zycji sporą bazę rekreacyjną. Siłownie
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zewnętrzne, place zabaw (którymi od
tego roku w większości administrujemy),
tory rowerowe, ścianka do tenisa, skate-
park, szlaki rowerowe, a także sezono-
we miejsca do rekreacji, jak kąpieliska
czy lodowisko w Plewiskach. W tym roku
ze względu na trudną dla nas wszyst-
kich sytuację epidemiologiczną oraz
rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2
lodowiska nie będzie. Mamy nadzieję,
że w kolejnych sezonach zaprosimy
mieszkańców na wspólne jazdy na łyż-
wach oraz dodatkowe lekcje i wydarzenia
na lodowisku.

Mamy świadomość, że nie wszystkie
oczekiwania mieszkańców zostały speł-
nione. Od kilku lat pojawia się temat
braku pływalni. Planowane powstanie
basenu w Plewiskach byłoby świetną
okazją, by w SP 2 powstał kompleks

sportowo-rekreacyjny z sezonowym
lodowiskiem.

P³ywalnia to marzenie czy realny plan?

Tomasz Stellmaszyk: – Realny plan.
Pracując od 20 lat w samorządzie gmin-
nym, nauczyłem się jednego – „mierzyć
siły na zamiary”. Gdy pracowałem
w gminie Czerwonak w roku 2006 niere-
alnym planem była budowa przystani,
tzw. Mariny nad Wartą w Czerwonaku
i plaży Tropicany w Owińskach. Dzisiaj
to wizytówki tamtej gminy. Miałem wielką
przyjemność, że obie rzeczy zostały za-
planowane i rozpoczęto ich realizację,
gdy byłem dyrektorem Ośrodka Sportu.
Zakończone zostały, gdy byłem zastępcą
wójta. Szalony pomysł, grupa pozytywnie
zakręconych osób, przychylność władz
gmin i konsekwencja w działaniu, to

czynniki sukcesu. Pozwoliły one zrealizo-
wać te nierealne pomysły w niespełna
trzy lata. Proszę mi wierzyć, że procedura
administracyjna budowy przystani przy
rzece trwa często kilka lat…

Dzisiaj budowa pływalni w Plewi-
skach też niektórym wydaje się nierealna.
Mamy bardzo wstępną koncepcję
z lokalizacją przy SP 2. Widzimy ko-
nieczność wybudowania wiaduktu
wzdłuż ul. Kolejowej, zmiany układu
komunikacyjnego w rejonie szkoły, za-
pewnienia miejsc parkingowych, zmiany
zapisów planów miejscowych.

Na to potrzeba czasu. Na pewno za
2-3 lata, po wybudowaniu wiaduktu
przyspieszą prace projektowe i przed-
stawimy do konsultacji mieszkańcom
nasz pomysł. Dlatego jestem zwolennikiem
pozostawienia tej pozycji w budżecie
gminy. Proszę mi wierzyć, że brałem bez-
pośredni udział w realizacji budowy
pływalni w Koziegłowach, przeanalizowa-
łem procesy budowy aquaparków w Wą-
growcu i Tarnowie Podgórnym. Wiemy,
jak to dobrze zrobić. Bądźmy cierpliwi.

Piotr Wi�niewski: – Będąc przez ponad
połowę swojego życia samorządowcem,
nauczyłem się, że nie ma rzeczy niemoż-
liwych. Sprawy, które z perspektywy
dawnych lat wydawały się nieosiągalne,
dzisiaj są już zrealizowane i stanowią
element naszej codziennej rzeczywistości.
Dlatego uważam, że należy ambitnie
spoglądać w przyszłość i systematycznie
dążyć do realizacji takich planów. Myślę
tu oczywiście o pływalni czy innychFO
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O
d dwóch miesięcy w Plewiskach działa profesjonalny
klub sportowy FlipKids. Dyscyplina – gimnastyka spor-
towa. Zajęcia prowadzi Łukasz Domański, mistrz Polski

z 2018 roku. – Nasza specjalność to akrobatyka, a dokładnie
skoki na ścieżce. Jeździmy na zawody ogólnopolskie, będziemy
jeździć na międzynarodowe – informuje założyciel klubu.

Od roku z zajęć rekreacyjnych, oferowanych przez klub,
korzysta setka dzieciaków. Po powołaniu klubu profesjonalne-
go trenuje tam ósemka dzieci w wieku od 8 do 14 lat. Niedaw-
no podczas turnieju w Warszawie ośmiolatka, startująca w 44-
osobowej konkurencji, zajęła ósme miejsce.

Treningi odbywają się przy ul. Grunwaldzkiej 495, w by-
łym magazynie przerobionym na salę sportową. Właśnie tam
mogą zgłaszać się osoby chcące zmierzyć się z trudną dyscy-
pliną sportu. "
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obiektach sportowych, o których wspo-
mniałem, a które chwilowo pozostają
jeszcze w sferze marzeń. One powstaną,
tak jak inne sprawy, które się już zmate-
rializowały. Jest to kwestią czasu. Cieszę
się, że o tym już dzisiaj rozmawiamy.
Dzięki temu mieszkańcy mogą dowie-
dzieć się o przyszłych planach, mając
jednocześnie czas, aby się z nimi zapo-
znać i do nich się odnieść poprzez swo-
je propozycje, które później będą mogli
przedstawić w ramach zapowiedzia-
nych konsultacji. Jestem przekonany, że
rozwaga, jedność i wspólne stanowisko
radnych z klubu „Nasza Gmina Komorniki”
będą, tak jak dotychczas, niezwykle
ważne w celu realizacji tych ambitnych
planów. Mam nadzieję, że również pozo-
stali radni poprą te starania i wspólnie
będziemy mogli cieszyć się z efektów
naszej pracy.

Marcin Kaczmarek: – W tej części
powiatu poznańskiego nie ma wielu ba-
senów, stąd tak duże zainteresowanie
mieszkańców taką formą rekreacji.
Wszyscy mamy świadomość, że powsta-
nie pływalni to nie tylko ogromne koszty
budowy, ale też utrzymania obiektu.
Myślę, że pozyskanie dofinansowania ze
środków zewnętrznych znacznie przy-
spieszyłoby realizację tego planu.

Skoro mowa o kulturze fizycznej, to proszê

dokoñczyæ zdanie: moja aktywno�æ sportowa

polega na�

Tomasz Stellmaszyk: – Z racji upra-
wiania przez kilkanaście lat sportu
wyczynowego w okresie zimowym regu-

larnie odwiedzam Tarnowskie Termy.
Wiosną i latem pływam kajakiem po
Jeziorze Lusowskim.

Piotr Wi�niewski: – O ile to tylko
możliwe, na regularnych cotygodnio-
wych treningach ulubionej dziedziny
sportu. Staram się co najmniej raz w ty-
godniu grać w tenisa ziemnego dla za-
chowania i poprawy kondycji fizycznej.
Nie jest mi też obce korzystanie z siłowni.
Przy dobrej pogodzie lubię rowerowe
weekendowe wyprawy. Kiedyś myśla-
łem o bieganiu, ale ostatecznie jakoś
nie udało mi się tym zarazić. Natomiast
dla odstresowania polecam wędkar-
stwo, które – jak pewnie nie wszyscy
wiedzą – również należy do dyscyplin
sportowych.

Marcin Kaczmarek: – …tym, że trwa
od wielu lat. Najpierw, chyba jak każdy
chłopak, na podwórku chciałem być
Maradoną. Potem jako uczeń szkoły
średniej i student AWF trenowałem
lekkoatletykę i piłkę nożną – to moje
największe miłości sportowe. Obecnie
regularnie biegam i jeżdżę na rowe-
rze, tym bardziej, że bliskość WPN
i moje miejsce zamieszkania to wyma-
rzona okolica do uprawiania tych dys-
cyplin. Obcowanie z naturą podczas
aktywności sportowych jest mi bar-
dzo bliskie, więc kolejną pasją stały
się kajaki. Jestem m.in. pomysłodaw-
cą wakacyjnych spływów po Jezio-
rach Rosnowieckim i Chomęcickim,
które organizowane są w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego. "

Akrobaci z Plewisk

Mecz towarzyski pi³ki no¿nej Polska-Szwajcaria w Plewiskach.
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ROCZNIK 2011 Z LOGO SPONSORA 
NA KOSZULKACH

D
rużyna Skrzatów 2014/15 z klubu Wielkopolska Komor-
niki wystąpiła w swoim pierwszym turnieju halowym
tej jesieni. W Avia Cup 2020 zagrała z zespołami Meblo-

rza Swarzędz, UKS Talent Poznań, Górnika Kłodawa, MKS
Przemysław Poznań, UKS Orlik Mosina, Avia I Kamionki, Avia
II Kamionki.

W komornickim zespole, oprócz dobrej zabawy z gry
w piłkę, dało się zauważyć duże zaangażowanie wszystkich za-
wodników. Gratulacje dla całej drużyny! "

P
rzez całą rundę jesienną zespołowi
rocznika 2011 Wielkopolski Ko-
morniki towarzyszył główny partner

drużyny NexoTech S.A. Klub serdecznie
dziękuje za pomoc w realizacji dziecię-
cych sportowych marzeń. Pomagacie
Państwo zdobywać naszym zawodnikom –
tak potrzebne dzisiaj – umiejętności współ-

pracy w grupie, komunikacji, szybkiego
podejmowania decyzji.

Zespół walczył w kategorii wiekowej
Orlik E2, równocześnie w I lidze i III lidze
okręgowej WZPN. Rundę jesienną
z logo NexoTech S.A. na koszulce trzeba
ocenić pozytywnie. Teraz czas na pracę
zaplanowaną na okres zimowy.

******
CChhcceesszz ddoołłąącczzyyćć ddoo ddrruużżyynnyy??

WWłłaaśśnniiee sskkoońńcczzyyłłaa rruunnddęę jjeessiieennnnąą,,
zzaacczzęęłłaa rreeaalliizzoowwaaćć pprrooggrraamm ttrreenniinnggóóww
zziimmoowwyycchh ssttaannoowwiiąąccyycchh pprrzzyyggoottoowwaanniiee
ddoo rruunnddyy wwiioosseennnneejj lliiggii WWZZPPNN!! UUmmóóww
ssiięę nnaa tteessttyy zz II ttrreenneerreemm ddrruużżyynnyy
rroocczznniikkaa 22001111.. "

1. Iwo Boroński 
2. Ignacy Dubiel 
3. Piotr Mazurek 
4. Wiktor Gręda 

5. Filip Jankowskip
6. Wiktor Kuster 
7. Kuba Stasik 
8. Igor Wejkszner. 

Drużyna zagrała w składzie:

Skrzaty zagrały w hali
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Napisz do Świętego
Mikołaja

P
rzed budynkiem CTK w Komornikach stanęła
skrzynka na listy do Świętego Mikołaja oraz
świąteczna ramka, w której można robić sobie

zdjęcia. Zapraszamy wszystkie dzieci małe i duże do
napisania i wysłania swoich listów, a całe rodziny do
robienia sobie zdjęć w świątecznej ramce. 

Trwają także przygotowania do Koncertu Świątecz-
nego, który odbędzie się 19 grudnia, oczywiście onli-
ne i będzie niespodzianką. Zagrają i zaśpiewają artyści
z gminy Komorniki. Wszelkie informacje znajdziecie na
stronie www i FB GOK-u. "

SKĄD PRZYBYŁY
CHOINKOWE OZDOBY?

„Choinka i jej wigilijne kreacje” to spektakl online dla dzieci
i dorosłych, który przybliży nam, skąd przybyły choinkowe ozdoby.
Przedstawienie zaprosi nas do wyjątkowej podróży szlakiem
zwyczajów i symboli ukrytych w najróżniejszych polskich ozdobach
choinkowych.

Bombki, łańcuchy, jabłka i cukierki, anioły i serca… każda z tych
ozdób ma swoją historię, swoje znaczenie, a często i swoje miejsce
na bożonarodzeniowym drzewku. W oparciu o specjalnie
przygotowane rekwizyty, które pokażą piękno ozdób choinkowych
w odpowiedniej skali, poznamy tradycje związane z jednym z najbardziej
powszechnych polskich zwyczajów – ubieraniem choinki.

Link do przedstawienia ukaże się 12.12.2020 na stronie GOK-u i FB.
Ważny będzie 7 dni. "

Skrzaty 
na tropie

„Śmiszek i Mimek” za-
praszają dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnosz-
kolnym na interaktywny
spektakl. Jest to historia
dwóch Elfów będących na
tropie utraconej magii świąt,
opowiedziana piosenkami,
tańcem i pantomimą.

Jeśli macie niedaleko
jakiegoś malucha bez pla-
nów na wolne popołudnie –
zapraszamy! Link będzie do-
stępny do końca grudnia. "

YouYube: �mieszek i
Mimek: �W poszukiwaniu
utraconej Magii �wi¹t�.
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Po gminie będzie jeździł Korowód Świąteczny! Mamy szansę go spotkać. 
Co zobaczymy? To niespodzianka. Możemy tylko ujawnić, że Gminny 

Ośrodek  Kultury planuje Gwiazdkę Objazdkę w dniach od 18 do 20 grudnia. 
Śledźmy strony internetowe, zaglądajmy na FB GOK-u.


