
PISMO SAMORZĄDOWE GMINY KOMORNIKI

STYCZEŃ 2021 r.
NR 1 ((422) 
NUMER BEZPŁATNY
ISSN 1232-6356 

UKAZUJE SIĘ OD 1990 r.
! CHOMĘCICE ! GŁUCHOWO ! KOMORNIKI ! ŁĘCZYCA ! PLEWISKA
! ROSNOWO ! ROSNÓWKO ! SZRENIAWA ! WALERIANOWO ! WIRY NAKŁAD: 4 000 egz.

CENTRUM TRADYCJI
I KULTURY Z KOLEJNĄ
NAGRODĄ

LEKARZ OD ZWIERZĄT NA WIRY SPADAŁY
SAMOLOTY

MILIONY 
NA INWESTYCJE

CHWAŁA
POWSTAŃCOM!



PISMO SAMORZ¥DOWE GMINY KOMORNIKI 
Wydawca: Gminny O�rodek Kultury 
Adres: Gminny O�rodek Kultury w Komornikach, ul. Ko�cielna 37

Desperacko próbujemy ¿yæ jak dawniej, ale do normalno�ci daleko. Podobno

staniemy siê bezpieczni, gdy 70 procent z nas uodporni siê na

koronawirusa. Mo¿na to osi¹gn¹æ na dwa sposoby: przez zachorowanie lub

zaszczepienie siê. Zacz¹³ siê wy�cig z czasem. Wygramy, gdy liczba szczepieñ

wyra�nie przegoni liczbê zaka¿eñ. Na razie rz¹dowy program nie nabiera tempa

daj¹cego nadziejê na szybkie opanowanie epidemii. Wydawa³o siê, ¿e g³ównym

problemem bêdzie przekonanie wystarczaj¹cej liczby Polaków do zaszczepienia siê.

Jak tu jednak zachêcaæ do czego�, co niedostêpne? Na swoj¹ kolej poczekamy

miesi¹cami, a mo¿e jeszcze d³u¿ej.

Mieszkañcy gminy podziwiaj¹ tutejszych lekarzy rodzinnych, wdra¿aj¹cych

najnowocze�niejsze technologie. Nie do�æ, ¿e lecz¹ zdalnie, to chcieliby te¿ zdalnie

szczepiæ. To jeszcze nie ten etap rozwoju medycyny, ale trzeba przyznaæ, ¿e dziêki ich

postawie gmina zyska³a darmow¹ promocjê. Nie by³o dnia, by Komorniki nie go�ci³y

w ogólnopolskich mediach. Szkoda tylko, ¿e w nieciekawym dla lekarzy kontek�cie.

W³adze gminy, chc¹ce za wszelk¹ cenê ratowaæ sytuacjê, organizowa³y punkty

szczepieñ na w³asn¹ rêkê, co jest trudne, gdy ochrona zdrowia pozostaje poza

samorz¹dowymi kompetencjami i do�wiadczeniem, a na sko³atany codziennymi

problemami NFZ trudno liczyæ. Mieszkañcy otrzymali dwie wiadomo�ci. Dobra jest

taka,  ¿e zaszczepi¹ siê na miejscu. Z³a, ¿e z tego dobrodziejstwa skorzysta kilka

osób dziennie. Wiêcej dawek tu na razie nie trafi. Nie pozostaje wiêc nic innego, jak

zacisn¹æ zêby i uzbroiæ siê w cierpliwo�æ, liczyæ na przyspieszenie, a przede

wszystkim chroniæ siê przed zaka¿eniem. "

JÓZEF DJACZENKO
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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

Informacje o sytuacji epidemicznej w gminie i zwi¹zane
z tym komunikaty � w wydaniu internetowym:

www.nowinykomornickie.pl
Infolinia Urzêdu Gminy w sprawach Covid-19:
798 843 999 (nie rejestruje na szczepienia)
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P odczas omawiania Wieloletniej

Prognozy Finansowej na lata

2021-2027 wywiązała się dyskusja

na temat programu budowy dróg. Radni

dowiedzieli się, że zespół pracujący

nad dokumentem nie mógł się spotykać

z powodu epidemii, ale jego działalność

zostanie wkrótce wznowiona.

Omawiano też problem budowy sali

sportowej w Chomęcicach. Gmina złoży

wniosek o dofinansowanie. W tym roku

ubiegała się o rządowe pieniądze dla

niej i dla sali w Wirach, ale rząd wnioski

te odrzucił.

Radni zgodzili się za to na pomoc

finansową dla miasta Poznania

w związku z tym, że 62 tutejszych dzieci

uczęszcza do poznańskich szkół, pod-

stawowych i artystycznej. Gmina zapłaci

za to prawie 290 tys. zł. Wspomoże też

powiat w utrzymaniu Poradni Psycholo-

giczno-Pedagogicznej w Puszczykowie.

Nie tylko o finansach rozmawiali tego

dnia radni. Zmienili harmonogram

opracowywania i przyjmowania strategii

rozwoju gminy do 2030 roku. Prace nad

nią trwają od marca. Jak wyjaśniła Olga

Karłowska, sekretarz gminy, nowe przepi-

sy wymusiły stworzenie nowych doku-

mentów, dodatkowe analizy i konsultacje,

plany funkcjonalne i finansowe. Konieczna

jest współpraca z samorządem woje-

wódzkim.

Wójt Jan Broda odniósł się do pro-

pozycji prowadzenia konsultacji także

z powiatem. Przepisy tego nie przewidu-

ją, lecz gmina może o opinię wystąpić.

Powiat jednak nie będzie miał obowiąz-

ku odpowiedzieć. Gmina zapyta przy tej

okazji o możliwość budowy przez staro-

stwo liceum i zobowiąże się tę ewentualną

inwestycję dofinansować.

Powstanie plan zagospodarowania

dla obszaru o powierzchni 0,12 ha

w Wirach, w rejonie ulicy Nowej i Pod-

górnej. Wnioskowali o to właściciele

dwóch działek, którzy chcą, by po-

wierzchnia każdej wynosiła minimum

600 metrów kwadratowych, a nie jak

dotychczas 800.

Radni, po długiej dyskusji, uchwali-

li plan zagospodarowania dla terenu

w Głuchowie przy ul. Komornickiej. Firma

prowadzi tam działalność polegającą na

przerabianiu elementów gumowych, trak-

towanych jako odpad. Zmieniły się

przepisy, na podstawie starego planu nie

wolno tam odpadów magazynować. Wy-

stąpiono więc o zmianę dokumentu. Poza

tym część terenu rezerwowana jest pod

przepompownię ścieków, co jest nie-

aktualne, bo urządzenie powstało już

w innym miejscu.

Długo trwała dyskusja na temat

planu dla terenu przy ul. Zielarskiej

i Szczypiorkowej w Plewiskach, gdzie

ma powstać kościół. Radni zgodzili się na

zwiększenie dopuszczalnej wysokości

zabudowy, określonej dotychczas na

16 metrów. Projekt świątyni zakłada

wieżę 26-metrową zwieńczoną krzyżem.

Długo trwały konsultacje społeczne, na

spotkaniu w „Remizie” zdecydowana

większość obecnych poparła kościół

z wysoką wieżą. "
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Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy 

wiadomość o śmierci

WWłłaaddyyssłłaawwaa GGrryysskkii
wieloletniego kolegi i członka Klubu Seniora 

w Plewiskach.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie 

składają
koleżanki i koledzy z Klubu

Koleżance 

EEllżżbbiieecciiee BBrrooddzziiee

wwyyrraazzyy sseerrddeecczznneeggoo wwssppóółłcczzuucciiaa
zz ppoowwoodduu śśmmiieerrccii 

ttaattyy
składają koleżanki

z Koła Gospodyń Wiejskich w Wirach

ŚŚPP..

W NOWY ROK Z NOWYM BUDŻETEM
Grudniowa sesja Rady Gminy, znów organizowana w trybie zdalnym, poświęcona została głównie
budżetowi na rok 2021. Dochody gminy wyniosą 221.497.766,57 zł. Wydatki zostały określone 
na 224.774.166,57 zł. Deficyt w wysokości 3.276.400,00 zł zostanie sfinansowany pożyczkami 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz sprzedażą papierów
wartościowych.

K O N D O L E N C J E
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Jest pan radnym od ponad 30 lat, ale takiego roku, jak ostatni,

jeszcze nie by³o. Pandemia zmieni³a wszystko.

– Samorządowcy odczuwają tę sytuację równie mocno,

jak całe społeczeństwo. Trzeba było dostosować obsługę

mieszkańców w Urzędzie Gminy do obowiązujących zasad,

przestrzegać surowych obostrzeń. Idzie to w miarę sprawnie,

każdy interesant otrzymuje niezbędne informacje, może się

umówić z urzędnikiem załatwiającym jego sprawę. Część

pracowników działa zdalnie, część jest na miejscu. Każdy z nich

czuje odpowiedzialność i zdaje sobie sprawę, w jak nietypowych

czasach żyjemy. Nikt się nie spodziewał, że pandemia potrwa tak

długo. Ludzie już wiedzą, że można zachorować, nawet gdy jest

się ostrożnym i stara się przestrzegać zasad.

Pan jest tego dowodem.

– Też zostałem dotknięty, ale miałem dużo szczęścia. Choć

kilka tygodni spędziłem w szpitalu, objawy nie były dotkliwe,

obyło się bez podawania tlenu. Muszę podkreślić, że opieka

w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu, pod względem

lekarskim i pielęgniarskim, była znakomita i fachowa. Mam

dużą wdzięczność wobec całego personelu.

Ju¿ pan zapomnia³ o dolegliwo�ciach?

– Pół roku po wyzdrowieniu nic złego się nie dzieje, nie

miałem powikłań. Jednak w świadomości tkwi to tak mocno, że

o zapomnieniu nie ma mowy.

Rada Gminy, której pracami pan kieruje, musia³a siê przestawiæ na

zupe³nie inny tryb procedowania.

– Od miesięcy musimy obradować zdalnie, trzeba się było

dostosować do nowej procedury, opanować ją. Nie było to łatwe.

Ważne jest przestrzeganie zasad, które przyjęliśmy i pilnowanie,

by wypowiedzi radnych nie były rozciągnięte w czasie, by te same

osoby nie zabierały głosu wielokrotnie, nie powtarzały argumentów.

Zdalne obradowanie to dla nas wszystkich coś nowego. Nikt nie

wie, kiedy będzie można wrócić do normalnego trybu.

Du¿o trudniej prowadzi siê teraz obrady?

– Łatwo nie jest. Zawsze staramy się, by sesje przebiegały

sprawnie, ale dużo o to łatwiej, gdy spotykamy się twarzą

w twarz, widzimy się wzajemnie. Radni też wolą mieć bezpo-

średni kontakt między sobą i z urzędnikami.

Gdyby pandemia uderzy³a kilka dekad wcze�niej, kiedy nie by³o

jeszcze znanych nam dzi� �rodków ³¹czno�ci, mieliby�my komplet-

ny parali¿.

– Zgadzam się z tym stwierdzeniem. Trudno to sobie wy-

obrazić. Może spotykalibyśmy się na boiskach czy w salach

gimnastycznych i z dużej odległości byśmy się przekrzykiwali.

Mieszkañcy maj¹ wprawdzie utrudniony dostêp do urzêdu, ale nie

trac¹ z nim kontaktu. Mog¹ te¿ �ledziæ obrady radnych w Internecie,

a nawet niekiedy w³¹czyæ siê do dyskusji.

– Transmisje prowadzone są na żywo, ale zainteresowanie

mieszkańców, mówiąc delikatnie, jest średnie. Kilkadziesiąt

śledzących obrady osób to nie jest wynik zadowalający. Jeśli

chodzi o bezpośredni udział w sesji, to przepisy są jedno-

znaczne. Jest taka możliwość, ale trzeba kilka dni wcześniej

zgłosić się do przewodniczącego Rady Gminy, ustalić zasady, po-

znać warunki podłączenia się do transmisji. Zawsze udzielamy

zgody, ostatnio było kilka takich przypadków.

Mimo trudnej sytuacji Rada Gminy nie ma opó�nieñ, uchwa³y podej-

muje w terminie, tak¿e tê najwa¿niejsz¹, bud¿etow¹.

– Współpraca na linii Rada Gminy – wójt – skarbnik przebiega

bez zakłóceń. Staramy się wszystko tak przygotować, by podczas

sesji nie było wątpliwości, by każdy radny miał pełną wiedzę.

Gmina Komorniki ponios³a straty wynikaj¹ce z pandemii, ale nie mo¿na

powiedzieæ, ¿e jej sytuacja finansowa drastycznie siê pogorszy³a.

– W ubiegłym roku nie odnotowaliśmy wielkich strat. Jakieś

być musiały, ale damy sobie z tym radę. Nie ma wielkich opóźnień

w realizacji zadań, jakie sobie wyznaczyliśmy. Nie wiemy jednak,

co wydarzy się w przyszłości. Jeśli pandemia nie odpuści, druga

połowa roku może być trudna.

Mieszkañcy licz¹ na inwestycje poprawiaj¹ce wygodê codziennego

¿ycia i bezpieczeñstwo � na budowê i o�wietlenie ulic, na nowe

chodniki, trasy rowerowe. Ma pan dla nich dobre wiadomo�ci?

– Proces inwestycyjny nie został zahamowany. Nie obyło

się niestety bez problemów, o czym wiedzą wszyscy czekający

na nowe drogi. Nie wszystko wynika z braku pieniędzy. Budowie

Marian Adamski, przewodniczący Rady Gminy:

WSZYSCY TĘSKNIMY DO NORMALNOŚCI



5

ścieżek rowerowych towarzyszą problemy szersze niż

finansowe. Gdzie na poboczu jest wystarczająco dużo

miejsca, będziemy sukcesywnie takie trasy budować.

W większości przypadków nie obejdzie się bez wykupienia

gruntów, a to rodzi dodatkowe komplikacje. Jeśli chodzi

o budowę dróg, jeszcze w styczniu pan wójt powoła zespół,

który zaktualizuje program wprowadzony kilka lat temu.

Gmina rośnie, zmieniają się potrzeby, potrzebne są nowe

ulice. Zespół przygotuje program na najbliższe pięć lat.

Inwestycje gminne to nie tylko drogi.

– W tym roku zostanie oddana do użytku piękna

szkoła w Wirach. Chcieliśmy udostępnić ją uczniom po

feriach, ale wszystko się zmieniło. Zostały one przyspie-

szone, długo nie było wiadomo, czy uczniowie zakończą

naukę zdalną. To bardzo trudny rok dla nich i dla nauczy-

cieli. Bezpieczniej i sprawniej będzie otworzyć szkołę we

wrześniu. Przygotowujemy się też do rozbudowy szkoły

w Plewiskach, gdzie potrzeby stale rosną, przybywa miesz-

kańców. To są nasze sztandarowe inwestycje. Drobniejsze

sprawy staramy się załatwiać na bieżąco, jeżeli tylko jest

taka możliwość.

Wszystko, co dotyczy przysz³o�ci, zale¿y od stanu epidemii,

a jej pokonanie przyspiesz¹ szczepienia. Gmina ma pecha do

przychodni lekarskich. ¯aden lekarz rodzinny nie chce braæ

udzia³u w rz¹dowym programie.

– Jesteśmy tym bardzo zdziwieni. W całej gminie

mamy kilka, jeżeli nie kilkanaście zespołów lekarza ro-

dzinnego, a nie zgłosił się ani jeden. Robimy wszystko,

by mieszkańcy nie zostali z niczym. Pan wójt wszedł

w kontakt ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, które

pomoże w organizacji punktów szczepień. Jeden z nich

znajdzie lokalizację w sali „Piwnica”. Chcemy, by drugi

pojawił się w Plewiskach.

Oby tylko mieszkañcy z nich korzystali...

– Zachęcam wszystkich do szczepień. Też z tego skorzy-

stam, mimo iż przez jakiś czas podobno jestem chroniony.

Jeżeli będzie trzeba, to nawet zaszczepię się publicznie, żeby

przekonać niezdecydowanych. To nasza wspólna sprawa,

wszyscy chcemy wrócić do normalności. Zdrowie mieszkań-

ców musi być ponad podziałami. Dlatego moje zdumienie

nie miało granic, gdy dowiedziałem się, że jeden z radnych,

zamiast pomóc, próbuje wykorzystywać tę sytuację do

krytykowania pana wójta, publikowania w Internecie

oświadczeń. Jakby to była wina samorządu, że lekarze

rodzinni odmawiają udziału w rządowym programie.

Mimo wszystko jest nadzieja, ¿e gdy umówimy siê na rozmo-

wê za rok, epidemia pozostanie z³ym wspomnieniem.

– Wszyscy na to czekamy, wszystkim tego życzę. Po-

lacy w trudnych sytuacjach potrafią się zjednoczyć,

wspólnie pokonywać trudności. Wierzę, że poradzimy

sobie finansowo, że ze strony państwa otrzymamy pomoc

na realizację ważnych inwestycji. Na dalsze miesiące tego

roku życzę mieszkańcom naszej gminy, mimo wszystko,

optymizmu i zdrowia. "

Rozmawia³ 

JÓZEF DJACZENKO
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Przedłużone życie 
świątecznych choinek

Nie wszystkie świąteczne drzewka spotka smutny
koniec. Wiele z tych kupionych w donicach 
otrzymało drugie życie, wciąż będą żyć i służyć 
ludziom � dzięki akcji finansowanej przez Budżet
Obywatelski Gminy Komorniki. Pomysłodawcą
był pan Ernest Dodot, który uzyskał pomoc 
od radnego gminnego Krzysztofa Sznajdera.

W sobotni poranek dostarczone przez mieszkańców

drzewka trafiły do ziemi. Gmina wyznaczyła teren

w Plewiskach u zbiegu ulic Kozłowskiego i Miętowej.

Jeszcze wczoraj był pusty, dziś rosną tam młode drzewka, które

mają szansę przeżyć i utworzyć mały las. Mieszkańcy będą tu

mogli spacerować, zażywać relaksu na łonie natury.

Akcję zorganizował Urząd Gminy. Pracownicy samorządu z

zastępcą wójta Tomaszem Stellmaszykiem oraz pracownicy

PUK-u dostarczyli sprzęt, ziemię ogrodniczą, zapewnili fachową

obsługę. Wykopane zostały dołki pod drzewka, każdy mógł

własnoręcznie wsadzić swoją choinkę, a na otrzymanej ta-

bliczce, wbitej w ziemię obok drzewka, wypisać swoje imię.

Od sobotniego poranka rośnie tam kilkadziesiąt choinek różnej

wielkości. Nie wszystkie wykopane dołki zostały wykorzystane.

Krzysztof Sznajder jest pomysłodawcą wiosennej

kontynuacji tej akcji. – Określą ją trzy słowa: „przyjdź, zakup,

posadź” – tłumaczy radny. – Zaprosimy do współpracy szkółki

leśne i ogrodnicze. Dostarczą iglaki, a każdy mieszkaniec

będzie mógł kupić drzewko, by je w naszym lasku posadzić.

W ten sposób ten teren szybko się zazieleni. W Plewiskach

odczuwamy deficyt takich miejsc, zieleń jest nam wszystkim

potrzebna.

Akcja, którą zorganizuje samorząd gminy Komorniki, zapla-

nowana została na 20 marca. "



Chomęcice
Dorota Trocha

W styczniu mija 14 lat, od kiedy

wybrano ją pierwszy raz soł-

tysem rodzinnej miejscowości.

Kontynuuje rodzinną tradycję, bo funk-

cję tę pełnili jej dziadek i ojciec. Jeden

przez ok. 25 lat, drugi przez kilkanaście.

– To chyba nasza specjalność, bo

w bliższej i dalszej rodzinie mam więcej

sołtysów. Niepisanym od 52 lat jest moja

mama, wspomagała nas i nadal wspomaga

– mówi. Jednak przy wyborze liczyły się

nie koligacje, lecz zaufanie mieszkańców.

Wdrażała się już jako dziecko, po-

magając dziadkowi i ojcu, dostarczając

sąsiadom decyzje urzędowe, czasami

podczas śnieżnej zimy. Wtedy w Cho-

męcicach żyło ok. 630 osób, zdecydo-

wanie przeważały rodziny rolnicze.

Dziś mieszka tu ok. 1400 osób, a rolników

przetrwało ok. dziesięciu. Nie trzymają

zwierząt, pola uprawiają nie tylko tutaj,

ale i w innych gminach.

Pani sołtys musi być w stałym kon-

takcie z mieszkańcami, liczącymi na

ważnie działania. Takie, jak budowa

dróg. Najdłużej trzeba było czekać na

przebudowę ul. Poznańskiej, ale to się

wreszcie dokonało. Były obawy, że po

oddaniu do użytku trasy S5 będzie się

tu żyło ciężko. Na szczęście pierwszy

fragment budowy obwodnicy i przebudo-

wa ul. Poznańskiej zmniejszyły niepokój.

Na tutejszych drogach wciąż pojawiają

się TIR-y, na szczęście nielicznie. Po

dokończeniu budowy obwodnicy Cho-

męcic i Głuchowa problem powinien

zniknąć.

Ważnym miejscem w Chomęcicach

jest plaża nad jeziorem. Dbają o nią pra-

cownicy GOSiR-u i PUK-u. Pani sołtys

nieustannie jednak apeluje do miesz-

kańców, by pozostawiali na kąpielisku

porządek, troszczyli się o wspólne do-

bro. Wszyscy z utęsknieniem czekają

na salę sportową przy szkole. Budowa

może ruszyć już w tym roku, za kilka

miesięcy ma zostać ogłoszony przetarg.

Ważny jest też WDK „Koźlak” z bibliote-

ką. Działa prężnie, mieszkańcy chętnie

uczestniczą w różnych wydarzeniach.

Mieszkańcy czekają na projekt ul.

Słonecznej, na realizację ul. Polnej. Pod-

łączenia kolejnych budynków i mediów

trwają. Pandemia opóźniła niektóre dzia-

łania, ale pani sołtys liczy mimo wszyst-

ko, że 2021 rok nie będzie gorszy od po-

przedniego, gdy zamierzone projekty

udało się zrealizować.

Mieszkańcy mają do niej zaufanie,

zwracają się z rozmaitymi sprawami.

Niektóre są nagłe. Niedawno interwe-

niowała Straż Pożarna, podtruta cza-

dem kobieta trafiła do szpitala, a pani

sołtys zajęła się jej dziećmi. – Dobrze,

że mnie znały i miały do mnie zaufanie

– opowiada.

Wspomaga ją rada sołecka w składzie:

Andrzej Jezierski, Jacek Linkowski,

Danuta Czyż, Klaudia Gonigroszek,

Agnieszka Ogrodowczyk, Jacek Górczak. "
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NASZ SOŁTYS

O gólnopolski program szczepień ru-

szył. Na razie objął osoby w wieku

powyżej 70 lat. Nie wiadomo, kie-

dy będą mogli się szczepić młodsi. Na ra-

zie chętni zgłaszają udział przez Internet,

pod adresem pacjent.gov.pl. W stosownym

czasie otrzymają powiadomienie, że rusza

rejestracja ich grupy wiekowej.

Zapowiadało się, że mieszkańcy 30-

tysięcznej gminy Komorniki będą mieli

na swoim terenie tylko jeden, mobilny

punkt szczepień. Tutejsze przychodnie

lekarza rodzinnego nie zgłosiły się do

programu. Udało się jednak uruchomić

dwa stałe punkty, niezależne od podstawo-

wej opieki zdrowotnej: w sali „Piwnica”,

znajdującej się w budynku ośrodka zdrowia

w Komornikach oraz w Domu Kultury

„Remiza” w Plewiskach.

Można też rejestrować się w punkcie

mobilnym, dzwoniąc pod nr 6611 22996644 113344.

Rejonizacja nie obowiązuje, można wy-

brać dowolny punkt na terenie całego

kraju. Numer ogólnopolskiej, całodobo-

wej infolinii – 998899.

Gmina Komorniki uruchomiła wła-

sną infolinię, dla swoich mieszkańców. To

numer 4488 779988 884433 999999. Uwaga! Dzwoniąc

pod ten numer, nie zarejestrujemy się na

szczepienie. Otrzymamy tylko wszelkie

niezbędne informacje, możemy też zgłosić

potrzebę transportu do punktu szczepień.

Na taką pomoc mogą liczyć osoby

niepełnosprawne, z pierwszą grupą inwa-

lidzką, a także niesamodzielne, mające

problemy z dotarciem do punktu szcze-

pień. Muszą ustalić swój termin szczepienia

i zadzwonić do infolinii Urzędu Gminy, by

ustalić szczegóły. "

SZCZEPIMY SIĘ Pomoc prawna
� tylko zdalnie

Z nowym rokiem następują

zmiany w udzielaniu mieszkań-

com gminy bezpłatnej pomocy

prawnej. Punkt poradnictwa obywa-

telskiego mieści się przy ul. Młyńskiej

15, w budynku OPS. Obsługuje go

Fundacja Ochrony Praw Konsumenta

S&P (ul. Lodowa 16/3/4, 60-226 Po-

znań), organizacja pozarządowa.

Pomocy prawnej udziela Małgo-

rzata Dycha-Kasprowicz, doradca

obywatelski, radca prawny. Chcąc

skorzystać, trzeba umówić się telefo-

nicznie lub mailowo: 61 84 10 797,

pomocprawna@powiat. poznan.pl.

W Komornikach pomoc udziela-

na jest w poniedziałek w godzinach

od 12 do 16, od wtorku do czwartek

od 10 do 14, w piątek od 8 do 12.

Z uwagi na epidemię porady odby-

wają się w systemie zdalnym. "
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Jeżeli posiadasz nieruchomość,
której powierzchnia przekracza
3500 metrów kwadratowych, 
a powierzchnia jej zabudowy
zajmuje więcej niż 70 procent,
to zapoznaj się dokładnie 
z poniższą informacją.

Przypominamy, że decyzją ustawo-

dawcy, od 1 stycznia 2018 r.,

w związku z wejściem w życie

ustawy „Prawo wodne” z 20 lipca 2017

roku, samorządy w całym kraju mają

odgórny obowiązek naliczania „opłaty

za zmniejszenie retencji terenowej”.

Pieniądze z opłat są odprowadzane do

Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie. To tam trafia 90 procent

środków z opłat, w samorządowych bu-

dżetach zostaje 10 procent kwoty.

Dotyczy dużych działek o powierzch-

ni powyżej 3500 metrów kwadratowych.

Według tej ustawy opłatę za zmniej-

szenie naturalnej retencji są obowiązane

ponosić osoby fizyczne, osoby prawne,

jednostki organizacyjne, w tym spółki

nieposiadające osobowości prawnej,

będące:

! właścicielami nieruchomości 

lub obiektów budowlanych,

! posiadaczami samoistnymi nierucho-

mości lub obiektów budowlanych,

! użytkownikami wieczystymi gruntów,

! posiadaczami nieruchomości lub ich

części albo obiektów budowlanych

lub ich części, stanowiących własność

Skarbu Państwa lub jednostki samo-

rządu terytorialnego, które na skutek

wykonywania robót i obiektów 

mających wpływ na zmniejszenie 

naturalnej retencji terenowej dopro-

wadziły do zmniejszenia tej retencji;

z powierzchni biologicznie czynnej

na obszarach nieujętych w systemy

kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Opłata retencyjna dotyczy więc

nieruchomości, których więcej niż 70

procent  powierzchni jest zabudowane

lub w takich proporcjach wyłączają

tzw. powierzchnię biologicznie czyn-

ną, a w okolicy jednocześnie brakuje

systemu kanalizacji. Do tego dochodzi

wcześniej wspomniany warunek po-

wierzchni przekraczającej 3500 metrów

kwadratowych.

Wysokość stawki, zgodnie z warto-

ściami określonymi w ustawie, ustala

wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

W związku z powyższym, właści-

ciele lub posiadacze nieruchomości

o powierzchni > 3500 metrów kwadra-

towych, zabudowanych (utwardzo-

nych) więcej niż w 70 procent powinni

złożyć wypełnione oświadczenie do

Wójta Gminy Komorniki.

Podmioty obowiązane do ponoszenia

opłat za usługi wodne mają obowiązek

składać oświadczenia za poszczególne

kwartały Wójtowi Gminy, w celu ustalenia

wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem

oświadczenia. Oświadczenie należy zło-

żyć w terminie 30 dni od dnia, w którym

upływa dzień przypadający na koniec

każdego kwartału.

Więcej informacji o zmniejszeniu

naturalnej retencji terenowej można

uzyskać na stronie www.komorniki.pl. "
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URZĄD GMINU INFORMUJE:

NOWA USTAWOWA OPŁATA WODNA

KKaattaarrzzyynniiee GGrrzzeellcczzyykk
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

OOjjccaa 
MMaarrkkaa SSttaacchhoowwiiaakkaa

składają

Dyrektor i Pracownicy 
Przedszkola w Wirach

AAnnnniiee NNoowwaakk
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

MMaattkkii 
MMaarriiii SSttaacchhoowwiiaakk

składają

Dyrektor i Pracownicy 
Przedszkola w Wirach

K O N D O L E N C J E

Bez kasy 
w urzędzie

B ank Pekao SA podjął decyzję

o zlikwidowaniu placówki w Urzę-

dzie Gminy Komorniki. Wpłat

z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz

innych należności na rzecz gminy można

dokonywać elektronicznie, korzystając

z rachunków bankowych:

PEKAO SA O. Poznań: 39 1240 1747 1111

0000 1848 8975

Poznański Bank Spółdzielczy o/Komor-

niki: 67 9043 1025 3025 0019 9791 0001.

Można też wpłacić gotówkę w ko-

mornickim oddziale SGB Poznańskiego

Banku Spółdzielczego, mieszczącego

się przy ul. Poznańskiej 19A. Czynny

jest od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9 do 15. Numer telefonu

– 61 810 76 14. "



Mimo trudnej sytuacji finansowej,
gmina Komorniki nie rezygnuje
z wydawania milionów złotych 
na oczekiwane przez mieszkań-
ców inwestycje. Największe
kwoty pochłonie rozbudowa
bazy oświatowej (piszemy 
o tym osobno na stronie 22), 
ale niemałe pieniądze posłużą 
inwestycjom drogowym, 
sportowym, ekologicznym.

Z apisane w budżecie wydatki na

inwestycje drogowe wynoszą

14,9 mln zł. Bieżące utrzymanie

dróg to dodatkowe 2,5 mln zł. Do naj-

większych i najbardziej oczekiwanych

inwestycji należą zadania w Plewiskach:

budowa tunelu i węzła przesiadkowego

przy ul. Grunwaldzkiej i budowa wiaduk-

tu nad linią kolejową Warszawa-Berlin na

ul. Kolejowej.

W tym roku wielkich wydatków na

te przedsięwzięcia nie będzie, trzeba

tylko zapłacić za wykonanie dokumen-

tacji projektowych. Dużo większe kwoty

pochłonie budowa w kolejnych latach.

Najpierw jednak zadania te muszą się

rozpocząć. Budowa węzła na Grun-

waldzkiej ruszy dopiero wtedy, gdy sąd

rozstrzygnie protesty przegranych

uczestników przetargu.

Najkosztowniejsze zadania drogo-

we, zaplanowane w tegorocznym bu-

dżecie, to:

" budowa tzw. obwodnicy Głuchowa

(realizowana wspólnie z Powiatem Po-

znańskim) – koszt dofinansowania ze

strony Gminy Komorniki to 3,2 mln zł,

" budowa ul. Towarowej w Komornikach

– 2,9 mln zł (zadanie to przyczynić się

ma do obniżenia natężenia ruchu

ciężarowego na drodze Komorniki-

Plewiska, umożliwiając dojazd do firm

od strony ul. Gottlieba Daimlera),

" budowa ul. Krętej w Plewiskach,

z nowym skrzyżowaniem z ul. Szkol-

ną – 1,4 mln zł, 

" budowa ul. Porannej w Plewiskach –

1,25 mln zł (w roku 2022 trzeba bę-

dzie dodatkowo wydać 550 tys. zł),

trwa przygotowanie dokumentacji

projektowej,

" zakończenie budowy ulic Henryka

Wieniawskiego, Maurycego Ravela

i Stanisława Moniuszki w Szreniawie

(ostatnia transza płatnicza – 1,25 mln zł),

" budowa ul. Spokojnej w Łęczycy – 0,5

mln zł (trwa przygotowanie dokumen-

tacji projektowej),

" przebudowa skrzyżowania ul. Łęczyckiej

z ul. Zespołową i ul. Podgórną w Wirach

– sygnalizacja świetlna – 0,5 mln zł

(z dokumentacją projektową).

Planuje się też rozpoczęcie I etapu

przebudowy ul. Gottlieba Daimlera

w Komornikach, a także budowę nowych

odcinków chodników i ścieżek rowero-

wych w gminie, na co przewidziano

865 tys. zł.

W budżecie zapisano też przygoto-

wanie nowych projektów drogowych.

Dotyczy to ul. 1 Maja w Rosnówku i ul.

Promykowej w Wirach. Powstaje doku-

mentacja dotycząca  budowy ul. Garn-

carskiej, Dojazd, Granicznej i odcinka

ul. Kolejowej (od Fabianowskiej do

Grunwaldzkiej) w Plewiskach.

To nie koniec. Dokumentacje projek-

towe dla nowych dróg zostaną zlecone po

aktualizacji Programu Budowy Dróg, co

nastąpi na przełomie stycznia i lutego.

BOISKO W SZRENIAWIE 
Gmina Komorniki buduje boisko

piłkarskie z budynkiem pomocniczym

w Szreniawie przy ul. Poznańskiej, obok

kortów tenisowych i boiska do koszyków-

ki. Powstanie tam budynek pomocniczy

z parkingami, boisko już możemy oglądać.

Utwardzone zostaną ciągi piesze i samo-

chodowe, zlokalizowane zostaną parkingi

dla samochodów osobowych, miejsca po-

stojowe dla autokarów. Teren będzie

oświetlony, wyposażony w miejsce groma-

dzenia odpadów i małą architekturę.
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NA CO MOŻEMY LICZYĆ W 2021 ROKU?

Budowa tunelu i wêz³a przesiadkowego przy ul. Grunwaldzkiej

NOWA KOLEJNOŚĆ 
BUDOWY DRÓG

Program Budowy Dróg Gminnych,
obowi¹zuj¹cy w latach 2017-2025
wymaga aktualizacji � dostosowania
do mo¿liwo�ci finansowych gminy
i uwzglêdnienia nowych ulic. Lada
chwila zacznie pracê zajmuj¹cy siê tym
zespó³. Ustali kolejno�æ budowy dróg
w nastêpnych latach, przeprowadzi
konsultacje z mieszkañcami.
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W Wirach, w obecności pocztu

sztandarowego i harcerzy,

przewodniczący Rady Gminy

Marian Adamski, radna Magdalena

Mroskowiak i sołtys Katarzyna Wójcik

dziękowali bohaterom, dzięki którym

możemy żyć w wolnej Polsce. Harcerzy

nie zabrakło też w innych miejscach,

gdzie upamiętniano powstańców. W Ko-

mornikach, przy poświęconym im ka-

mieniu w Ogrodzie Pamięci dziękowali

bohaterom Piotr Wiśniewski i Urszula

Kolińska, wiceprzewodniczący Rady

Gminy. W Plewiskach kwiaty składał

wójt Jan Broda, obecni byli gminni rad-

ni i strażacy z OSP.

Wójt przewodniczył też uroczysto-

ściom w Chomęcicach, przy tablicy po-

święconej pamięci Andrzeja Kopy,

z udziałem radnej Doroty Trochy i Anny

Golczak, dyrektorki szkoły podstawowej.

Znicze zapłonęły także przed muralem

upamiętniającym bohaterski, patriotycz-

ny zryw Wielkopolan. "

Upamiętniliśmy bohaterów
Epidemia uniemożliwiła obchody rocznicy rozpoczęcia Powstania
Wielkopolskiego z licznym udziałem mieszkańców. Powstańcy 
wielkopolscy zostali jednak przez władze gminy i radnych upamiętnieni 
wszędzie tam, gdzie w gminie Komorniki znajdują się poświęcone
im tablice pamiątkowe. Złożone zostały wiązanki kwiatów, zapłonęły
znicze.

To pierwsze w gminie pełnowymia-

rowe boisko (72 x 113 metrów), z polem

gry 68 x 105 metrów, pokryte trawą syn-

tetyczną, zasługujące na certyfikat FIFA

(2 gwiazdki). Wzdłuż boiska usytuowa-

no trybuny na 324 miejsc i wiaty stadio-

nowe dla zawodników i dla sędziów.

Wokół boiska zamontowano piłko-

chwyty o wysokości 6 metrów.

Boisko powstało w 2020 roku,

w najbliższych tygodniach otrzyma ono

oświetlenie, certyfikat uzyska przed koń-

cem maja. W tym roku ruszy budowa

dwuskrzydłowego budynku pomocnicze-

go o powierzchni użytkowej 319,11 metrów

kwadratowych. W lewym skrzydle znaj-

dzie się przestrzeń otwarta z toaletami, po-

mieszczenia administracyjno-socjalnymi

i gospodarczymi. W prawym znajdą się

szatnie, natryski, toaleta, sauna. Budowa

skończy się w tym roku, pozwolenie na

użytkowanie otrzyma w kolejnym. 

Prace wykonuje spółka Anmed

z Dzierżysławia, kosztują one 6.877.777  zł.

Ministerstwo Sportu przekazało ponad mi-

lion zł, z czego pół miliona trafiło do gminy

w ubiegłym roku, reszta wpłynie w tym.

WYMIANA OGRZEWANIA 
W PLEWISKACH

W budynku komunalnym w Plewi-

skach przy ul. Zielarskiej 17 nastąpi

zmiana ogrzewania węglowego na gazo-

we, wymieniona będzie instalacja CO

i elektryczna. Jest to kontynuacja prac

rozpoczętych w 2020 roku.

Zamontowany zostanie kocioł ga-

zowy o mocy 24 kW z zasobnikiem

CWU. Każde z ośmiu mieszkań otrzyma

nową kuchenkę, nowe instalacje. Prace

potrwają do 30 kwietnia. Wartość zada-

nia – 380 tys. zł, z czego Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej zapewni 200 tys. zł. "

Serdeczne wyrazy 

współczucia i słowa otuchy

AAllddoonniiee KKrrzzyyśśkkoo

z powodu śmieci męża

WWoojjcciieecchhaa KKrrzzyyśśkkoo
składają seniorzy z klubu 

w Łęczycy

ŚŚPP..

K O N D O L E N C J E



Już w latach sześćdziesiątych 
w Wirach działało Koło Gospodyń
Wiejskich. Reaktywowane
zostało 8 marca 2006 roku, 
w Dzień Kobiet, z inicjatywy 
pani Marii Sikorskiej. Uroczystość
uświetniły zespoły �Aspirynki�
i �Plewiszczoki�. Przez 5 mie-
sięcy Kołu szefowała Grażyna
Krzyżoś, potem przewodniczącą
została Stefania Horowska.

Z aczęły się systematyczne spotkania.

Okazało się, że pomysł ten wzbu-

dził wielkie zainteresowanie. Już

w kwietniu 2006 roku członkinie i dzieci

z Koła Plastycznego wykonały półtora-

metrową palmę wielkanocną, wzięli

udział w przygotowaniach stołu wielka-

nocnego. Otrzymały pierwszy dyplom

za podtrzymywanie lokalnych tradycji

i wzbogacanie rodzimej kultury.

Pomysły na kolejne  imprezy sypały

się jak z rękawa. Panie corocznie brały

udział w przygotowaniach do wielka-

nocnego stołu. Na różnych imprezach

serwowały potrawy regionalne: czerninę,

polewkę i pyry z gzikiem. Zapraszały na

nie koleżanki z innych kół gospodyń

i zaprzyjaźnione panie z Lubonia. Słynna

zupa z dyni „korbolowa”, którą często-

wani byli uczestnicy październikowych

rajdów „Po zdrowie”, stała się jego stałym

elementem oraz znakiem rozpoznaw-

czym Koła z Wir.

W ramach kultywowania tradycji

lokalnych corocznie przypominany jest

obrzęd „Darcia pierza”, na którym pa-

nie, w dawnej scenerii, niekiedy przy

lampach naftowych oraz wspólnym śpie-

wie, kultywują obrzęd. Na jedno z takich

spotkań zaproszeni zostali harcerze, któ-

rzy brali udział w zajęciach i chętnie

przyłączyli się do śpiewu piosenek. Na

zakończenie częstowani byli chlebem

ze smalcem i kiszonym ogórkiem. 

Wiele dzieje się w temacie integracji

pokoleń. W grudniu przygotowywana

bywa większa liczba gałązek  świerko-

wych, jodłowych i wszelkich ozdób choin-

kowych na potrzeby corocznych spotkań

dzieci i młodzieży przy wykonywaniu stro-

ików bożonarodzeniowych. Panie z Koła

Gospodyń Wiejskich wypiekają ciasteczka

dla uczestników. Od 2015 roku do kalen-

darza zajęć został włączony zwyczaj

wspólnego kiszenia kapusty.

Każdego roku 27 grudnia, przed

Wiejskim Domem Kultury, panie z Koła

Gospodyń Wiejskich biorą udział w ob-

chodach kolejnych rocznic wybuchu

Powstania Wielkopolskiego i przygotowu-

ją poczęstunek. Ostatnio na przeszkodzie

temu stanęła epidemia. Innym zada-

niem członkiń Koła było ugoszczenie

uczestników i władz gminy Komorniki

na zakończenie koncertów muzyki or-

ganowej odbywających się w pobli-

skich kościołach. Co roku biorą czynny

udział w organizowaniu Święta Plonów

na terenie gminy.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich

w Wirach jako  pierwsze starają się od-

tworzyć elementy wielkopolskiego stro-

ju regionalnego, który często mylony

jest ze strojem bamberskim. Wielkim

entuzjastą wszelkich działań Koła Gospo-

dyń Wiejskich w Wirach był dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Komorni-

kach Antoni Pawlik.

Od stycznia 2019 roku przewodniczą-

cą Koła jest Danuta Gawlik, natomiast jej

zastępczynią Hanna Przybylska. Panie

ubolewają nad brakiem zainteresowania

ze strony młodych osób. Planują wzno-

wić sprawdzone warsztaty haftu i szydeł-

kowania. Niedawno wypiekały chleb,

pączki i rogale, a z uczniami szkoły pod-

stawowej robiły ciasteczka dla hospi-

cjum. Corocznie wspierają datkami gmin-

ny sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy. Mają wiele ambitnych planów,

ale wszystko zależy od sytuacji epidemio-

logicznej w kraju.

Przeglądam kroniki Koła. Jest tam

wiele dyplomów uznania, dyplomów za

udział w konkursach, podziękowań za

podtrzymywanie lokalnych tradycji,

wzbogacanie rodzimej kultury, zaanga-

żowanie w życie kulturalne i społeczne

gminy. "

KRYSTYNA NOWAK-GÓRSKA
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GOSPODYNIE Z WIR

REGIONALNA ZUPA Z DYNI 
30 dag dyni
2-3 ziemniaki
3 cebule
1 szkl. mleka
1 ³y¿ka mas³a
sól, pieprz, naæ pietruszki

Ziemniaki i cebulê obraæ, op³ukaæ, 
pokroiæ i zalaæ wrz¹c¹, osolon¹ wod¹. 
Dyniê obraæ ze skóry, oczy�ciæ z pestek, 
pokroiæ i ugotowaæ z po³ow¹ mas³a. Lekko
przestudziæ, zmiksowaæ, podgrzaæ, a gdy 
zawrze, odszumowaæ. Dodaæ gor¹ce mleko
i pozosta³e mas³o. Zupê przyprawiæ sol¹
i pieprzem, dodaæ posiekan¹ natkê
pietruszki. Podawaæ z kluseczkami.

PIERNICZKI
1 1/

4 szklanki m¹ki pszennej
3/

4 szklanki cukru
3/

4 szklanki miodu
3 jajka + 2 ¿ó³tka
1 paczka przyprawy piernikowej
1 ³y¿eczka sody oczyszczonej

Jajka i ¿ó³tka ubiæ na masê. Podczas 
ubijania dodawaæ m¹kê. Miód roztopiæ 
i ostudziæ! Wsypaæ przyprawê i sodê. 
Ciasto starannie wyrobiæ, zawin¹æ 
w �ciereczkê i od³o¿yæ na 2 godziny 
w ch³odne miejsce. Na stolnicy 
rozwa³kowaæ na grubo�æ 1 cm, 
foremkami wycinaæ pierniki, piec 
ok. 20-30 minut. Polukrowaæ.
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M imo tego kilkoro ministrantów

i lektorek twardo trwało przy

ołtarzu. Z każdym miesiącem

sytuacja się poprawiała i przy zachowa-

niu dystansu, dezynfekcji i noszeniu

maseczek, było nas więcej. I tak dotrwa-

liśmy do końca roku, w każdej mszy

uczestniczyło po kilku ministrantów,

były też lektorki (razem stworzyli 36-

osobowy zespół). Oni wytrwają, a za-

pewne wrócą także ci, którzy są w kon-

takcie, biorąc udział w liturgii online.

Ksiądz Proboszcz o służbę liturgiczną

w naszej parafii nie musi się martwić. 

Podsumowując – wszyscy zasłużyli na

nagrody (były książki ze szczególną dedy-

kacją) – jedni otrzymali je do domu, a inni

po skończonych mszach św. w kościele,

otrzymując statuetki tzw. FL-OSCARA („flo-

rianowe oskary”). Przedstawia to kolaż

przygotowany wspólnie z Olą Majchrzak,

zastępcą do spraw lektorek. Nie ma za 2020

rok konkursów na Gorliwego i Najlepszego

Ministranta, nie było też tradycyjnego

opłatka z rodzicami i obchodów zaplano-

wanego na maj 75-lecia Koła Ministrantów.

Dziękuję wszystkim za wytrwałość,

rodzicom za zaufanie i poświęcenie, bo

w dzisiejszym czasie trwanie przy Chrystu-

sie jest szczególnie ważne. Ministrantom

i lektorkom oraz ich rodzicom życzę opieki

Matki Bożej i wytrwałości. "

Króluj nam Chryste!

MARIAN ADAMSKI
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Służba liturgiczna u św. Floriana
w Wirach podsumowała 2020 rok

W niecodzienny sposób ministranci i lektorki z Wir zakończyli rok
służby liturgicznej w kościele. Od kwietnia, gdy na szeroką skalę
wybuchła pandemia, służenie przy ołtarzu zostało mocno ograni-
czone. Do tego doszły obawy rodziców o zdrowie własne i dzieci,
a także zachowanie bardzo drastycznych obostrzeń.



Poświęcenia, czyli konsekracji, do-

konał 2 grudnia 1900 roku ks.

bp Edward Likowski (1836-1915).

Nie było jeszcze organów, polichromii,

wyposażenia. Prace budowlane trwały

zaledwie 20 miesięcy. Rozpoczęły się

wiosną 1899 r., a prowadził je Wawrzyn

Barcikowski. Kościół wirowski zaprojek-

tował radca budowlany – architekt Ju-

lian Łukomski (1842-1922). Obiekt o po-

wierzchni 472 metrów kwadratowych

i kubaturze 3 197 metrów sześciennych

ma styl neoromański, jest trzynawowy,

długości 40 metrów i szerokości 22 me-

trów, z 40-metrową wieżą.

Malowidła wewnętrzne, czyli poli-

chromię zaprojektował Roger Sławski

(1871-1963). Całkowity koszt budowy

świątyni, według danych z początku

1904 roku, opiewał na sumę 101 328 marek.

Dwie trzecie tej kwoty, zgodnie z panu-

jącym wówczas prawem patronatu, po-

krywał właściciel wsi, hrabia Włodzi-

mierz Dzieduszycki (1825-1899) – pan

na Konarzewie, a po jego śmierci

w 1899 r. córka Jadwiga (1867-1941)

z mężem Witoldem (1864-1945) Czartory-

scy. Resztę finansowała parafia. Probosz-

czem był wówczas ks. Karol Seichter (1851-

1927), który objął tę placówkę w 1893 roku.

Zachował się sporządzony 2 marca 1904

roku album ofiarowany przez dozór ko-

ścielny i reprezentację parafialną funda-

torom z Konarzewa. W listopadzie

1999 r. ta cenna pamiątka powróciła do

parafii ze stosownym wpisem spadko-

biercy, wnuka – Jerzego Czartoryskiego

(1939-2019).

Historycznie parafia pw. św. Floriana

w Wirach służyła od XIV wieku miesz-

kańcom rozległego, liczącego około

55 kilometrów kwadratowych obszaru.

Od wschodu ograniczała go rzeka Warta,

od zachodu sięgał do Komornik, a od

południa – po Puszczykówko. Teren

rozszerzono jeszcze w XVIII i XIX wieku

o wsie Dębiec i Świerczewo – dziś dziel-

nice Poznania.

Parafię założono w XIII wieku, do-

kładna data nie jest znana. Stanisław

Malepszak, autor książki „Luboń i okolice –

dzieje osadnictwa i dziewięciu parafii”,

na podstawie faktów pośrednich podaje

przybliżoną datę 1260 r. Ile było budynków

kościelnych na przestrzeni tych kilkuset

lat, nie wiadomo. Zachowane źródła mó-

wią jedynie o trzech drewnianych obiek-

tach. Najstarszy został prawdopodobnie

wybudowany ok. 1380 r. Pierwsza udo-

kumentowana wzmianka o patronie tej

parafii, świętym Florianie, pochodzi

z 1494 r.

Kolejny, według S. Malepszaka,

trzeci drewniany kościół, po potopie

szwedzkim oraz zarazach, które zdzie-

siątkowały podpoznańskie wsie, zawalił

się w 1737 r. Ostatni budowany w re-

glówkę (drewniana konstrukcja ścian

wypełniana cegłą i wapnem) budynek

kościoła postawiony przez Augustyna

Działyńskiego i Annę z Radomickich

Działyńską stanął w 1748 r.

Zachowało się zdjęcie oraz dość

dokładny opis tego kościoła. Jego rzut

pionowy przedstawia niemal kwadrato-

we wnętrze o długości prawie 9 metrów

N r  1  ( 4 2 2 )  S T Y C Z E Ń  2 0 2 1H I S T O R I A12

ROCZNICA W WIRACH. KOŚCIÓŁ MA 
Kościół parafialny pw. św. Floriana w Wirach to jedna z ciekawszych architektonicznie budowli, nie tylko
w okolicy. Jest prawdopodobnie już piątą świątynią w tym miejscu.

O oryginalnej architekturze nawi¹zuj¹cej do stylu romañskiego ko�ció³ parafialny 
pw. �w. Floriana w Wirach oddany do u¿ytku wiernym przed 120 laty w 1900 roku 
(stan z czerwca 2019 r.)   

Poprzedni ko�ció³ wirowski (1748-1899), ostatni drewniany. Zdjêcie prawdopodobnie
z 1899 r. Fot. A&F Teuschner z kolekcji Romualda Komischke
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i także zbliżone do kwadratu prezbite-

rium o długości ok. 6 metrów, do które-

go przylegała zaokrąglona zakrystia dłu-

gości ok. 2,5 metra. Była też kruchta

z wieżą dzwonniczą o bokach ok. 3-me-

trowych. Z lat 80. XIX wieku zachowały

się informacje o pochylających się nie-

bezpiecznie ścianach oraz o zrujnowanej

wieży, która groziła zawaleniem. Prowa-

dzone doraźne naprawy pozwoliły na

zachowanie żywotności do 1899 r. 

7 marca 1893 roku umarł w wieku

56 lat ówczesny proboszcz, ks. Juliusz Pro-

miński (1837-1893). Na jego miejsce został

powołany 14 czerwca 1893 r., po dwulet-

nim proboszczowaniu w Mieszkowie

w parafii św. Wawrzyńca, ks. Karol Seich-

ter, zapamiętany jako bardzo prężny dusz-

pasterz. Na początku stycznia 1897 roku

podczas zebrania dozoru kościelnego i re-

prezentacji parafialnej pod przewodnic-

twem ks. proboszcza zapadła decyzja

o budowie nowego gmachu domu Boże-

go. 120-rocznicę jego powstania właśnie

obchodzimy. Kolejnym pokoleniom udzie-

lane są tam sakramenty święte, odprawia-

ne nabożeństwa i sprawowana jest każdego

dnia najświętsza ofiara – msza święta.

Zainteresowanych szczegółowiej hi-

storią kościoła wirowskiego, a także wyro-

słych z niego kolejnych parafii, odsyłamy

do lektury książki Stanisława Malepszaka

„Luboń i okolice. Dzieje osadnictwa

i dziewięciu parafii” wydanej w 2005 r.

przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświa-

towe „Forum Lubońskie”. Ciekawe in-

formacje zawiera też praca „Nasze Wi-

ry” autorstwa Michała Gryczyńskiego,

wydana z okazji siedmiu wieków parafii

i stulecia obecnego kościoła. "

WIKTOR CEGIO£KA 

PIOTR RUSZKOWSKI

(Repozytorium Historyczne Miasta Luboñ)

 120 LAT

Zdjêcie pochodzi z albumu ofiarowanego fundatorom ko�cio³a w Wirach � Ksiêciu Witoldowi Czrtoryskiemu i jego ma³¿once Ksiê¿nej Jadwidze
z Dzieduszyckich w 1904 roku. Przed ko�cio³em w Wirach cz³onkowie dozoru ko�cielnego i przedstawiciele reprezentacji parafialnej. W �rodku
siedzi ks. proboszcz Karol Seichter (oznaczony numerem 4), poza nim w pierwszym rzêdzie cz³onkowie dozoru ko�cielnego: Jan Anio³a (1), 
Antoni Gensler (2), Szczepan Pawlicki (3), Józef Thomas (5), Micha³ Hossa (6), Maciej M¹czyñski (7). Stoj¹ w rzêdach powy¿ej przedstawiciele
ówczesnej reprezentacji parafialnej: Micha³ P³otkowiak (11), Marcin Stachowiak (14), Florenciusz Iczakowski (15), Andrzej Remlein (18), 
Jakub Chudzicki (19), Jan Mager � przewodnicz¹cy reprezentacji parafialnej (20), Marcin Ceg³owski (22). Na zdjêciu s¹ ponadto nierozpoznani
wcze�niej: Tomasz Chwirot, Józef Polaczyñski, Micha³ Serkowiak, Wawrzyn Kaczmarek, Jan Dobie¿yñski, Pawe³ Rybarczyk, Jakub Rausch, 
Wojciech Patz, Antoni Kubala, Micha³ Ratajczak, Walenty Wojtyniak (wg wpisu do albumu ko�cio³a wirowskiego, przekazanego parafii w 1999 r.
przez Jerzego Czartoryskiego). Wszystkich, którzy mog¹ pomóc w przyporz¹dkowaniu osób dot¹d nierozpoznanych, prosimy o kontakt telefoniczny 
z Repozytorium Historycznym Miasta Luboñ � tel. 609 616 277.

Ko�ció³ 
wirowski
na starej 
pocztówce 
wys³anej 
we wrze�niu 
1914 r.
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Zwrócił nam na to uwagę pan Robert

Kiszkurno, mieszkaniec Puszczy-

kowa popularyzujący lokalną hi-

storię, szukający miejsc lotniczej tradycji

i pamięci, w tym katastrof. Jak opisuje

w liście do redakcji, 6 czerwca 1954 my-

śliwski Jak-23, pilotowany przez ppor.

pil. Ryszarda Pirka z 11 Pułku Myśliw-

skiego w Krzesinach, spadł na południe

od Wir. Podczas wykonywania akrobacji

pilot nie wyprowadził samolotu z korko-

ciągu, stracił przytomność.

Zdarzenie to często jest utożsamiane

z inną katastrofą, z 26 czerwca 1958 roku,

gdy samolot uderzył w ziemię w rejonie

ul. Poznańskiej w Wirach. Także „Nowiny”

popełniły taki błąd. Nie ppor. Pirek

poniósł wtedy śmierć, lecz ppor. pil. Jerzy

Tokarski.

O godzinie 8.05 nad Wirami dwa

samoloty myśliwskie, Lim-5 i Lim-2,

symulowały walkę powietrzną. Lim-5

pilotowany był przez Jerzego Tokar-

skiego, dowódcę klucza 62 Pułku

Szkolno-Treningowego Lotnictwa My-

śliwskiego w Krzesinach. Gdy samoloty

leciały naprzeciwko siebie i mijały się,

nastąpiło zderzenie. Prawdopodobnie

ppor. Tokarski zginął już w powietrzu,

a jego samolot spadł na pole obsiane

zbożem w pobliżu ul. Poznańskiej.

Mieszkańcy tej miejscowości do

dziś wspominają tamto wydarzenie. Po-

mysłodawcą i inicjatorem upamiętnienia

miejsca katastrofy był zasłużony pilot,

legenda lotnictwa wojskowego, pocho-

dzący z Lubonia pułkownik dyplomo-

wany Jan Jąkała. Dzięki niemu na polu
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KTO ZGINĄŁ W KATASTROFIE W WIRACH?

Samolot Lim-5. Taki w³a�nie, pilotowany przez ppor. Tokarskiego, rozbi³ siê w 1958 roku nad Wirami. Produkowany by³ w Polsce na licencji 
sowieckiego Mig-17. Egzemplarz ten znajduje siê w zbiorach poznañskiego Muzeum Uzbrojenia, zosta³ wyprodukowany w pierwszej po³owie
1959 roku.

W ciągu dwóch dekad w Wirach zdarzyły się trzy katastrofy lotnicze, w tym dwie w latach pięćdziesiątych.
Jest to więc miejsce szczególne, często wymieniane w publikacjach o historii polskiego lotnictwa,
zwłaszcza wojskowego. Trudno się dziwić, że ludziom mylą się miejsca i daty wypadków. Nie ustrzegły
się przed tym w listopadzie także �Nowiny�, sugerujące się informacjami od mieszkańców.

Fot. M. Cichosz/ Facebook: NASZE WIRY
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uprawnym stanął niewielki betonowy

krzyż i pionowo umocowane samoloto-

we śmigło. Miejsce to bywa odwiedza-

ne do dziś, o czym świadczą pozosta-

wiane tam znicze. Uprawiający pole

rolnik respektuje miejsce pamięci,

omija krzyż.

Robert Kiszkurno wyszedł z inicja-

tywą szerszego i bardziej dostępnego

oznaczenia miejsca katastrofy. Jego po-

mysły, jak zapewnia, znalazły poparcie

i gotowość współpracy ze strony Zarzą-

du Stowarzyszenia Pilotów Wojskowych

Lotniska Krzesiny. – Tradycja trwałego

oznaczania miejsc katastrof lotniczych

jest powszechnie podejmowana zarów-

no w Polsce, jak i za granicą – przypomi-

na Robert Kiszkurno. Wiry podlegają in-

tensywnej urbanizacji, jedno za drugim,

w miejscu pół uprawnych, pojawiają się

osiedla. Nie wiadomo, jak długo prze-

trwa krzyż. Stojąca przy drodze tablica

zostałaby na zawsze.

Pomysł upamiętnienia tego miej-

sca tablicą popiera Wiktor Cegiołka,

mieszkaniec Łęczycy. Zakończyłyby

się powtarzające się od lat pomyłki

w publikacjach, niedomówienia w re-

lacjach mieszkańców. Rozmawiał już

z właścicielem pola, na którym stoi

krzyż. Dzięki tablicy mieszkańcy Wir,

a wciąż ich przybywa, poznawaliby

przeszłość miejsca, w którym żyją.

Wiktor Ciegiołka, wspólnie z bra-

tem, próbuje zlokalizować miejsce

upadku samolotu ppor. Ryszarda Pirka

w 1954 roku. Dotarli do naocznego

świadka katastrofy. Także i tam można

postawić tablicę czy umieścić kamień

z tabliczką informującą o katastrofie.

Nie tylko Robert Kiszkurno ode-

zwał się do redakcji „Nowin Komor-

nickich”. Także Wojciech Botta,

mieszkaniec Plewisk. Przedstawił po-

mysł przywrócenia śmigła zdobiące-

go niegdyś krzyż stojący w miejscu

upadku samolotu ppor. Tokarskiego.

Znikło ono w ostatnich latach, praw-

dopodobnie ktoś je potraktował jako

złom. Pan Botta ma pomysł wykonania

repliki śmigła, zamontowania go.

Sporządził wstępny rysunek technicz-

ny. Zaczął nawet starania o materiał,

spotkał się z życzliwością ze strony

Andrzeja Jezierskiego, prezesa PUK-u.

Taka inicjatywa wpisuje się w pomy-

sły Roberta Kiszkurno, choć trzeba

wziąć pod uwagę, że pole, na któ-

rym stoi krzyż, może zostać kiedyś

zabudowane. "

Fot. M. Cichosz/ Facebook: NASZE WIRY

POŚPIESZNE SZKOLENIE

W pierwszych latach, a nawet dekadach powojennych katastrofy samolotów
wojskowych nie by³y sporadyczne. Trwa³ wy�cig z czasem, bo rozwój lotnictwa
wojskowego musia³ zostaæ przyspieszony. Zintensyfikowano szkolenie, wdra¿ano
reorganizacjê, ale m³odzi piloci nie bardzo mieli gdzie zdobywaæ praktykê, doskonaliæ
umiejêtno�ci. Niejeden z nich brak do�wiadczenia i umiejêtno�ci przyp³aci³ ¿yciem.
Piloci, który ginêli nad Wirami i w innych miejscach, z regu³y byli m³odymi lud�mi.

Zawodzi³ te¿ sprzêt. Zdarza³y siê przypadki awaryjnego l¹dowania. W latach stalinowskich
prasa nie informowa³a o takich zdarzeniach. Dopiero potem w codziennych gazetach
ukazywa³y siê artyku³y o zdarzeniach, ich przebiegu, prawdopodobnych przyczynach.
Podawano te¿ nazwiska ofiar. "

NA POZNAŃ TEŻ SPADŁ SAMOLOT

Kiedy jeszcze Most Królowej Jadwigi nosi³ nazwê Mostu Marchlewskiego, w jego
pobli¿u, na skarpie ponad Wart¹, przez kilka dekad mo¿na by³o ogl¹daæ samolot.
Upamiêtnia³ katastrofê, która wydarzy³a siê w pobli¿u obecnego skrzy¿owania
ul. Strzeleckiej i Królowej Jadwigi w czerwcu 1952 roku. Podczas wykonywania lotu
æwiczebnego stacjonuj¹cy na £awicy bombowiec Pe-2FT, nale¿¹cy do 21. Pu³ku
Zwiadowczego, uleg³ awarii. za³oga powiadomi³a o wy³¹czeniu siê prawego silnika.
Potem wysiad³ lewy.

Samolot lecia³ znad okolic Staro³êki w kierunku £awicy. Pilot prawdopodobnie
chcia³ l¹dowaæ na ³êgach nad Wart¹, dostrzeg³ tam jednak bawi¹ce siê dzieci
i szuka³ odpowiedniego miejsca w pobli¿u ko�cio³a Bo¿ego Cia³a. Nie opanowa³
samolotu, który zawadzi³ o dach budynku i rozbi³ siê na skarpie w pobli¿u
budowanego mostu. Wybuch paliwa i amunicji uszkodzi³ s¹siednie domy. Oprócz
trzech cz³onków za³ogi zginê³o sze�æ przypadkowych osób, kilkana�cie zosta³o
rannych. Zdarzenie to w³adze próbowa³y utajniæ. "



OSP Plewiska będzie wykorzystywać zakupione defibry-

latory z materiałami ćwiczebnymi (elektrody, środki

dezynfekcyjne itp.) w czasie zajęć edukacyjnych przeprowadza-

nych cyklicznie w szkołach i przedszkolach zlokalizowanych na

terenie gminy Komorniki.

Program grantowy PSE nazywa się „WzMOCnij Swoje Oto-

czenie”. Celem tej inicjatywy jest wyłonienie najlepszych projek-

tów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją

życia społecznego i kulturalnego, zwiększeniem bezpieczeństwa

mieszkańców w warunkach pandemii koronawirusa oraz pomoc

w dostosowaniu sposobu działania i narzędzi pracy do obowią-

zujących obostrzeń sanitarnych i finansowe wsparcie w ich

wdrożeniu. Skierowany jest do gmin, na terenie których jest zlo-

kalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.

Na terenie gminy Komorniki PSE realizują projekt inwestycyjny

budowy linii 400 kV Baczyna-Plewiska. Dzięki tej inwestycji woje-

wództwo lubuskie zyska bezpośredni dostęp do sieci przesyłowej

400 kV. Nowe połączenie zwiększy też moce przesyłowe na trans-

granicznym połączeniu (Polska-Niemcy), a tym samym wzmocni

stabilizację systemu przesyłowego. "
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KRONIKA POLICYJNA DEFIBRYLATORY 
DLA STRAŻAKÓW
OSP Plewiska, dzięki wsparciu finansowemu Polskich
Sieci Elektroenergetycznych, wzbogaciła się 
o defibrylatory. Są to automatyczne urządzenia AED
z modułem ratującym dzieci, pozwalające na szybkie
reagowanie w przypadku zagrożenia zdrowia i życia
mieszkańców gminy Komorniki.

Wybrane zdarzenia zaistnia³e od 1 do 31 grudnia 2020 r.

01.12 "  Komorniki, ul. Rosnowiecka � w³amanie
do pomieszczenia gospodarczego

03.12 "  Komorniki, ul. Wirowska � kradzie¿ 
elektronarzêdzi

04.12 "  Wiry, ul. Cienista � przyw³aszczenie 
elektronarzêdzi
"  Plewiska, ul. Szkolna � uszkodzenie mienia,
naruszenie miru domowego
"  Plewiska, ul. Kminkowa � kradzie¿ pojazdu

07.12 "  Plewiska, ul. Grunwaldzka � zatrzymanie
kieruj¹cego z cofniêtymi uprawnieniami
do kierowania pojazdami

09.12 "  Plewiska, ul. Fabianowska � przyw³aszczenie 
mienia
"  Plewiska, ul. Zielarska � kradzie¿ elementu 
pojazdu 
"  Plewiska, ul. Grunwaldzka � przyw³aszczenie 
mienia

10.12 "  Komorniki, ul. Telimeny � kradzie¿ pojazdu
11.12 "  Plewiska, ul. Grunwaldzka � zatrzymanie 

sprawcy kradzie¿y mienia
13.12 "  Komorniki, ul. Daimlera � zatrzymanie

nietrze�wego kieruj¹cego posiadaj¹cego s¹dowy 
zakaz prowadzenia pojazdu

14.12 "  Komorniki, ul. Kolumba � kradzie¿ mienia
16.12 "  Plewiska, ul. Kminkowa � kradzie¿ mienia

"  Komorniki, ul. Pocztowa � zatrzymanie 
kieruj¹cego po u¿yciu �rodków odurzaj¹cych 
posiadaj¹cego zabronione substancje 
narkotyczne
"  Komorniki, ul. Ko�cielna � uszkodzenie mienia
"  Plewiska, ul. Tymiankowa � uszkodzenie pojazdu

17.12 "  Plewiska, ul. Krêta � zatrzymanie nietrze�wego 
kieruj¹cego

19.12 "  Plewiska, ul. Zimowa � przyw³aszczenie pojazdu
"  Komorniki, ul. Poznañska � zatrzymanie
nietrze�wego kieruj¹cego
"  Plewiska, ul. Szkolna � zatrzymanie 
kieruj¹cego po u¿yciu alkoholu

22.12 "  Komorniki, ul. Fabianowska � kradzie¿ 
elementu pojazdu
"  Komorniki, ul. Konwaliowa � uszkodzenie pojazdu

23.12 "  Wiry, ul. Zespo³owa � zatrzymanie nietrze�wego 
kieruj¹cego
"  Plewiska, ul. Grunwaldzka � kradzie¿ mienia

29.12 "  Plewiska, ul. Skryta � zatrzymanie sprawcy
kradzie¿y mienia

30.12 "  Plewiska, ul. Zielarska � zatrzymanie sprawców 
posiadania zabronionych substancji odurzaj¹cych

31.12 "  Plewiska, ul. Stawna � kradzie¿ mienia

Ponadto policjanci przyjêli 40 zg³oszeñ o innych 
przestêpstwach, w tym 15 to oszustwa na ró¿nych 
portalach  internetowych. Obs³u¿ono 25 kolizji 
w ruchu drogowym. Przeprowadzono 257 interwencji.

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.
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DRODZY MIESZKAŃCY GMINY
KOMORNIKI! DRODZY RODZICE
I OPIEKUNOWIE!

K iedy oznajmiłam 11-letniej Soni,

że zamierzam zwrócić się do do-

rosłych mieszkańców naszej

Gminy, aby nie sprzedawali napojów al-

koholowych dzieciom i młodzieży,

w odpowiedzi usłyszałam: – A to chyba

jasna sprawa. Odpowiedziałam: – No

wiesz, czasami dla niektórych doro-

słych ta sprawa nie jest tak oczywista. 

– To znaczy, że niektórzy dorośli

są czasami nieodpowiedzialni – oznaj-

miła dziewczynka. 

No właśnie. A jak jest u Ciebie?

Czy jesteś odpowiedzialnym doro-

słym? Jeśli sprzedajesz napoje alkoholowe,

to czy zgodnie z obowiązującym pra-

wem, legitymujesz młode osoby? Gdy

jesteś przypadkowym świadkiem sytuacji,

w której młodzi bez trudności nabywają

alkohol, to co robisz? Czy w jakiś sposób

reagujesz?

Zatem bądźmy odpowiedzialni!!!

Szanujmy zdrowie naszych dzieci

i chrońmy je przed zgubnymi skutkami

przedwczesnej inicjacji alkoholowej!

Alkohol spożywany w młodym wie-

ku czyni głębokie szkody rozwojowe,

nieodwracalnie wpływa na rozwój

ośrodkowego układu nerwowego, po-

wodując trwałe zmiany w różnych obsza-

rach mózgu, szczególnie tych, związanych

z emocjami, a także z planowaniem, prze-

widywaniem, regulowaniem i kontro-

lowaniem własnych działań. W konse-

kwencji młodzi ludzie nader łatwo

uzależniają się od alkoholu. 

A więc reagujmy, kiedy proceder

sprzedaży alkoholu nazbyt młodej oso-

bie ma miejsce. To nasz obowiązek,

a także indywidualna i obywatelska od-

powiedzialność!

Zgłaszajmy tego typu obserwacje do:

" Komisariatu Policji w Komornikach

" Straży Gminnej w Komornikach

" Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Uzależnień

w Komornikach.

Jest to chyba jasna sprawa. "

Cz³onkowie Gminnej Komisji 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

i Uzale¿nieñ w Komornikach
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ALKOHOL NIE DLA NIELETNICH!

Dyżurujący w niedzielny poranek

strażnik gminny odebrał od funk-

cjonariusza Wydziału Ruchu Dro-

gowego z Poznania prośbę o sprawdzenie

zapisu monitoringu. Chodziło o auto

znajdujące się na skrzyżowaniu ulic Sza-

franowej i Koperkowej w Plewiskach.

Strażnik sprawdził i… zdębiał. Wydarzyło

się tam coś niebywałego, nie mającego

w jego zawodowym doświadczeniu

precedensu.

Okazało się, że ulicą Szafranową od

strony ulicy Zielarskiej nadjechał samo-

chód, którego kierowca skręcił w lewo

w ulicę Koperkową. Chwilę później kie-

rowca ten tyłem własnego auta wypchnął

z impetem na skrzyżowanie inny samo-

chód, który uderzył w kolejny zaparkowa-

ny pojazd. Po analizie zarejestrowanych

zdarzeń okazało się, że sprawca kręcił

się jeszcze przez dłuższy czas po okolicy,

obserwując miejsce swojego działania.

Przy okazji uwidocznił numer rejestra-

cyjny swojego wozu.

Wszelkie ustalenia zostały przekazane

policjantom prowadzącym na miejscu

działania. Z pewnością nie mieli żadnych

problemów z dotarciem do sprawcy. "

Piractwo bezprecedensowe



R adni podczas grudniowej sesji

zadecydowali, że w 2021 r. naj-

więcej pieniędzy zainwestują

w transport – 115 mln zł i w oświatę –

103 mln zł. Sporo, bo ponad 68 mln zł

przeznaczone zostanie na politykę spo-

łeczną i ochronę zdrowia. Nie zabrak-

nie też pieniędzy na ekologię, zabytki

czy bezpieczeństwo. Niestety aż 44,6

mln zł trzeba oddać do budżetu centralne-

go w ramach tzw. podatku janosikowego.

To o 6,3 mln zł więcej niż w zeszłym roku.

Dochody powiatu będą kształtować się

na poziomie powyżej 408 mln zł, z kolei

wydatki to ponad 446 mln zł. Deficyt

w wysokości 38 mln zł pokryty zostanie

z zaciągniętego kredytu. 

— Mimo trudnej sytuacji związanej

z pandemią przyszłoroczny budżet daje

naszemu samorządowi bezpieczeństwo

dalszej polityki proinwestycyjnej —

podkreślali zgodnie radni, którzy zdecy-

dowaną większością głosów (przy żad-

nym głosie sprzeciwu) podjęli decyzję

o wydatkach i dochodach na 2021 rok. 

I tak blisko 110 mln zł powiat po-

znański zamierza przeznaczyć na drogi.

Z czego prawie 74 mln zł stanowią inwe-

stycje, za realizację których odpowiada

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu.

W planach jest m.in. dokończenie ob-

wodnicy Głuchowa (10 mln zł) oraz prze-

budowa drogi w miejscowości Dachowa

(12 mln zł). Oba zadania są dofinansowy-

wane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Powiat poznański złożył wnioski na dwa

kolejne zadania z FDS na 2021 rok. Jeśli

środki zostaną przyznane, przebudowa-

ne będzie 2,7 km drogi Rokietnica – Na-

pachanie (szacunkowy koszt z dotacją

to 9,9 mln zł) oraz 1,2 km odcinek od

węzła na S11 do ulicy Kolejowej w Dą-

brówce (szacunkowy koszt z dotacją to

8,1 mln zł).

— Bieżący rok to również prace

projektowe innych wielkich inwestycji:

mostu nad Wartą i drogi Luboń – Czapu-

ry, a także tunelu pod przejazdem kolejo-

wym w Kobylnicy oraz trasy Borówiec –

Koninko – Krzesiny –  mówi Tomasz

Łubiński, wicestarosta poznański.  

Kwotą ponad 1,6 mln zł samorząd

dofinansuje rozwój Poznańskiej Kolei

Metropolitalnej, a 2,4 mln zł wyda na

organizację sieci połączeń w ramach

PKS-u. Wzrosną koszty utrzymania

oświaty. – Niestety, subwencja oświa-

towa w wysokości 63,6 mln zł nie wy-

starczy nawet na wynagrodzenia dla

pracowników oświaty, które wynoszą

prawie 72 mln zł – wyjaśnia wicestaro-

sta poznański.

W sumie ponad 86 mln zł, ze 103

mln zł, przeznaczonych zostanie na

prowadzenie szkół zarządzanych przez

powiat. Resztę pochłoną m.in. zakup

wyposażenia CKP w Swarzędzu, mo-

dernizacje ZS w Bolechowie,  liceów

w Puszczykowie i w Kórniku czy ZS

w Mosinie, a także remont kuchni

w ośrodku dla niewidomych w Owiń-

skach. Nie zabraknie pieniędzy na

szkolenia dla nauczycieli i projekty edu-

kacyjne dla uczniów. 

Polityka społeczna oraz ochrona

zdrowia mieszkańców od lat są priory-

tetem dla władz powiatu. Mieszkańcy

skorzystają z bezpłatnych szczepień

przeciw HPV i grypie. Nadal finansować
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POWIAT POZNAŃSKI MA BUDŻET
NA 2021 ROK

W planach jest m.in. dokoñczenie obwodnicy G³uchowa (10 mln z³).

Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Swarzêdzu
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Oba samorządy bardzo doceniają

rolę sceny muzycznej, która dzia-

ła dla mieszkańców miasta oraz

powiatu, ale przecież nie tylko dla nich.

Funkcjonujący od 65 lat teatr propaguje

kulturę i wzmacnia rangę oraz rolę Me-

tropolii Poznań na mapie kraju. – Dlate-

go naturalnym staje się usankcjonowa-

nie współpracy, w tym również wspar-

cie finansowe, jakie planujemy przeka-

zać tej instytucji kultury – mówi To-

masz Łubiński, wicestarosta poznański,

który wraz z Jędrzejem Solarskim, za-

stępcą prezydenta Poznania, złożył

zdalnie podpis pod listem.

– Sztuki i spektakle muzyczne cieszą

się nieustającą popularnością. Zanim

w wyniku pandemii placówka przenio-

sła swoje działania do sieci, frekwencja

na przedstawieniach zawsze była stupro-

centowa. Dzisiaj, pomimo trudności, teatr

nadal żyje, utrzymując kontakt z odbior-

cami i realizując szereg ciekawych

przedsięwzięć. Cieszymy się, że może-

my wesprzeć to znaczące dla miasta

miejsce – mówi Jędrzej Solarski.

Jak wspomina Przemysław Kieli-

szewski, dyrektor Teatru Muzycznego

w Poznaniu, we wrześniu 2020 roku,

wspólnie z Jędrzejem Solarskim, miał

okazję spotkać się z Janem Grabkowskim,

starostą poznańskim. Wydarzenie to za-

owocowało podpisaniem listu intencyj-

nego pomiędzy miastem i powiatem

w zakresie współfinansowania Teatru

Muzycznego w Poznaniu w latach 2021-

2023. – Bardzo się cieszę z tego powodu,

ponieważ kierujemy swoją ofertę zarów-

no do mieszkańców stolicy Wielkopolski,

jak i całej Metropolii Poznańskiej. Dzięki

tej współpracy będziemy nie tylko poka-

zywać spektakle i koncerty dla bardzo

licznej grupy widzów, która chętnie do

nas przyjeżdża z wielu podpoznańskich

gmin, ale też realizować projekty w powie-

cie – zapowiada Przemysław Kieliszewski.

Kooperacja Teatru Muzycznego i po-

wiatu poznańskiego ma już pierwsze

konkretne efekty. Pod koniec grudnia na

Facebooku oraz kanale YouTube odbyła

się premiera wyjątkowego spektaklu

z największymi przebojami musicalo-

wymi pt. „Bądźmy razem. Koncert dla

pracowników ochrony zdrowia”. Wy-

darzenie to, współfinansowane przez

powiat, dedykowane jest wszystkim,

którzy od prawie roku, każdego dnia

stawiają czoło pandemii. 

– Przy okazji pomożemy artystom,

którzy w ostatnich miesiącach także

znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji.

Zróżnicowany repertuar złożony z naj-

większych hitów musicalowych zapew-

ni świetną zabawę i pozwoli choć na

chwilę oderwać się od rzeczywistości –

mówi Tomasz Łubiński. Nagranie koncertu

dostępne jest bezpłatnie przez pół roku na

kanale YouTube pod tym samym tytułem

„Bądźmy razem. Koncert dla pracowników

ochrony zdrowia”. " KG
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będziemy izbę wytrzeźwień, wspólnie

z gminami powiatu (700 tys. zł). Dzięki te-

mu osoby nietrzeźwe, których pozosta-

wienie bez opieki zagrażałoby ich zdro-

wiu i życiu, otrzymają fachową pomoc.  

Blisko 7 mln złotych dostanie Dom

Pomocy Społecznej w Lisówkach. Za

1,7 mln zł sfinansowane zostaną warsz-

taty terapii zajęciowej działające w po-

wiecie. Z kolei Powiatowy Urząd Pracy,

który obsługuje mieszkańców powiatu

i Poznania, otrzyma 18 mln zł. Łącznie

na działalność placówek opiekuńczo-wy-

chowawczych (Dom Dziecka w Kórniku-

Bninie, Dom Dziecka nr 2 w Kórniku-

Bninie, Ośrodek Wspomagania Rodziny

w Kobylnicy, Dom Rodziny w Swarzę-

dzu) przeznaczonych zostanie 12,9 mln

zł. Dzięki temu, oprócz pokrycia bieżą-

cej działalności, opracowany będzie pro-

jekt nowego domu dziecka w Swarzędzu

czy zmodernizowany zostanie Ośrodek

Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. 

— Nadal prowadzone będą progra-

my z zakresu ochrony środowiska. 1,5

mln złotych zostanie przeznaczone na

wymianę tzw. kopciuchów na ekolo-

giczne ogrzewanie, a 100 tys. zł jest

wkładem własnym powiatu do progra-

mu likwidacji azbestu, prowadzonego

wspólnie z 17 gminami i WFOŚ — wylicza

wicestarosta. 

Na ochronę zabytków zaplanowano

3,7 mln zł. Z tej puli kontynuowana będzie

m.in. rewitalizacja zabytkowego ogro-

dzenia ośrodka dla niewidomych

w Owińskach. W sumie 2,2 mln zł mają

otrzymać na prace konserwatorskie

czy restauratorskie właściciele obiek-

tów wpisanych do rejestru zabytków. Za-

rezerwowano też kolejną dotację na rato-

wanie bezcennego zespołu klasztornego

franciszkanów w Poznaniu (400 tys. zł). 

W budżecie nie zabraknie także

pieniędzy na służby mundurowe.

I choć nie stanowi to zadania własnego

powiatu, to co roku przeznaczamy miliony

złotych na m.in. remonty komisariatów,

zakup radiowozów, dofinansowanie za-

kupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych

dla strażaków. Tradycyjnie już w ra-

mach programu „Bezpieczny powiat”

pierwszoklasiści otrzymają kamizelki

odblaskowe, a mieszkańcy będą mogli

wygrać czujki czadu w konkursie wiedzy

o zagrożeniu tlenkiem węgla. Ponad 530

tys. zł przeznaczono też na wydatki

związane z przeciwdziałaniem nega-

tywnym skutkom wywołanym przez wi-

rusa SARS-CoV-2. " KG

Koncert dla pracowników
ochrony zdrowia
Poznań i powiat poznański zadeklarowały współpracę w zakresie
wsparcia działalności Teatru Muzycznego w Poznaniu. 30 grudnia
2020 roku podpisany został w tej sprawie list intencyjny. A dzień
wcześniej odbyła się premiera wyjątkowego widowiska organizowanego
przez Teatr Muzyczny przy wsparciu powiatu poznańskiego 
pt. �Bądźmy razem. Koncert dla pracowników ochrony zdrowia�.



Jest absolwentem weterynarii Aka-

demii Rolniczej we Wrocławiu. Na

poznańskiej uczelni jeszcze wtedy

takiego wydziału nie było, zresztą – jak

twierdzi – ten wrocławski do dziś cieszy

się większą renomą. Z poznańską uczelnią

związał się potem, pełniąc funkcję asy-

stenta na Wydziale Zaootechnicznym,

w Katedrze Profilaktyki Weterynaryjnej.

Na zawsze zapisał się w dziejach

Komornik. Podczas przemian ustrojo-

wych, gdy upadała komuna, powołał tu-

tejszy komitet obywatelski. Jak opowiada,

wzięło się to ze złości na bezradność

ówczesnych lokalnych władz. Miał ich

dość, chciał doprowadzić do zmian.

W tamtym okresie w każdym mieście,

niemal w każdej małej miejscowości

działały komitety skupiające ludzi dążą-

cych do zmiany ustroju, przygotowują-

cych lokalne wybory. Adam Czerwiński

powołał taki w Komornikach.

– Nie kandydowałem w wyborach

samorządowych, nie zostałem więc

radnym, ale wszedłem do samorządu

jako zastępca wójta. Tę funkcję pełniło

się wtedy jeszcze społecznie – opowia-

da. Leczył wówczas zwierzęta, a pracy

mu nie brakowało, bo Komorniki były

miejscowością rolniczą. Z czasem prze-

konał się, że jedno zajęcie koliduje

z drugim. – Ludzie skarżyli się, że spra-

wami samorządowymi zajmuję się

w swym gabinecie, a w Urzędzie Gminy

za bardzo zwracam uwagę na sprawy

zawodowe. Trzeba było wybrać –

wspomina.

Nie dokończył nawet pierwszej sa-

morządowej kadencji. Po trzech latach

skupił się wyłącznie na wykonywaniu

swego zawodu. W Komornikach warunki

się zmieniły, w latach dziewięćdziesiątych

zaczęło stopniowo ubywać gospo-

darstw rolnych, a tym samym zwierząt

wymagających leczenia. Do dziś działal-

ność kontynuuje zaledwie kilku rolników.

Adam Czerwiński, po rozstaniu się

z gminnym samorządem, założył gabinet

w Poznaniu. Rzadziej leczył krowy, konie,

owce i inne gospodarskie zwierzęta.

Coraz częściej pomagał domowym.

Ludzie zawsze mieli w domu psy,

koty, czasami inne stwory. Zawsze trzeba

je było leczyć. W latach komunizmu był

z tym problem, istniały tylko państwowe

gabinety. Dziś prywatnych jest mnóstwo.

Adam Czerwiński pracował w kilku

miejscach, między innymi leczył zwie-

rzęta w poznańskim Zoo. Na zmianę

z kolegą obsługiwał lokatorów starego

i nowego ogrodu. Obecnie trzeba mieć
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ADAM CZERWIŃSKI

LEKARZ OD ZWIERZĄT
Zliczenie wszystkich zwierząt, którym Adam Czerwiński, mieszkaniec Komornik, pomagał w chorobach,
nie jest możliwe. Prawdopodobnie miał do czynienia z tysiącami. Trudno nawet zliczyć gatunki leczonych
przez niego stworów.
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do tego specjalne uprawnienia. Wtedy

nie obowiązywały, ale drogą samo-

kształcenia należało posiąść niemałą

wiedzę o zwierzętach egzotycznych.

Legendarną mieszkanką starego

Zoo, przy ul. Zwierzynieckiej, była słonica

Kinga. To była dobra znajoma całych

pokoleń poznaniaków, a także gości

z innych miast. Słynęła z dobrego apetytu.

Potrafiła narobić sobie kłopotów, połyka-

jąc najróżniejsze, często dziwne przed-

mioty. Bywała wtedy pacjentką doktora

Czerwińskiego. Kilkanaście lat temu jej

śmierć wywołała smutek u wielu pamięta-

jących ją osób. Poznański ogród pozostał

bez słonia, aż do wybudowania słoniarni

w Nowym Zoo.

Adam Czerwiński leczył także hi-

popotama Jurka. To też była kultowa

postać, przy ul. Zwierzynieckiej od-

wiedzały go tłumy zwiedzających. Do

Poznania przyjechał w 1956 roku z Bu-

dapesztu. Gdy wybuchło tam powstanie

przeciwko władzom komunistycznym,

krwawo stłumione przez sowieckie

wojsko, matka Jurka zginęła od sowieckiej

kuli. Mówiło się nawet, że rosyjscy

żołnierze ją zjedli. – Pamiętam, że kiedy

Jurek miał ranę, nie mogliśmy jej zszyć

z użyciem zwykłych nici chirurgicznych.

Przecinały mu skórę. Musieliśmy posłużyć

się gumową rurką, czymś w rodzaju

wentyla do dętek – opowiada Adam

Czerwiński. Mieszkańcy Poznania nieśli

pomoc ciężko doświadczonej ludności

Budapesztu. Być może przejawem

wdzięczności było podarowanie pozna-

niakom Jurka.

Dziś Adam Czerwiński leczy najróż-

niejsze zwierzęta. Nie tylko pospolite psy

i koty. Ludzie trzymają w domach stwory

przywiezione z wszystkich kontynentów,

także węże, jaszczurki. Ostatnio miał do

czynienia z waranem. Na szczęście nie

z niebezpiecznym „smokiem z Komodo”.

– To była miniaturka warana. Te wielkie,

z Komodo, mają w ślinie tyle różnych

i groźnych bakterii, że do zadania śmierci

wystarczy zwykłe ugryzienie – mówi

lekarz weterynarii.

Urodził się w 1954 roku, więc myśli

o emeryturze. Lecznicę przejmuje po

nim syn Marcin, cieszący się opinią

znakomitego lekarza, posiadacz wielu

specjalizacji. 

– Coraz bardziej poświęcam się

rozlicznym hobby. Kolekcjonuję akor-

deony, starą broń, medale. Szczególnie

interesuje mnie okres międzywojenny,

mam z tego czasu zbiór odznak kawa-

leryjskich – mówi. "
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KINGA
Kilka dekad temu nie by³o poznania-

ka, który nie wiedzia³aby, kim jest Kinga.

Tysi¹ce poznaniaków odwiedza³y ogród

zoologiczny znajduj¹cy siê w samym �rod-

ku miasta. Nowe ZOO jeszcze nie istnia³o.

Obowi¹zkowym punktem pobytu by³o z³o¿e-

nie wizyty rezyduj¹cej tam s³onicy Kindze,

ulubienicy ca³ego miasta, i nie tylko.

Przyjecha³a do Poznania z Indochin

w 1955 roku, mia³a wtedy 3,5 roku i wa¿y³a

trzy czwarte tony. By³ to s³oñ indyjski (elephas

maximus). Jej imiê wybrali uczestnicz¹cy

w konkursie czytelnicy �Gazety Poznañskiej�.

Gdy pierwszy raz zosta³a pokazana zwiedza-

j¹cym, niewielki ogród przy Zwierzynieckiej

go�ci³ kilkana�cie tysiêcy osób. Przed

bram¹ gromadzi³y siê dzikie t³umy.

S³ynê³a z kapry�nego humoru, potra-

fi³a siê obra¿aæ. By³a te¿ ³asuchem, co

stanowi³o problem dla opiekunów i lekarzy,

choæ jak pamiêta Adam Czerwiñski, naj-

czêstsz¹ jej dolegliwo�ci¹ by³y k³opoty

skórne. Odesz³a do wieczno�ci w 2003

roku, wskutek zaburzenia kr¹¿enia. Krót-

ko wcze�niej hucznie obchodzi³a 50.

urodziny.

JUREK

To by³ drugi ulubieniec poznaniaków

odwiedzaj¹cych Stare Zoo. Hipopotam nilo-

wy przyby³ do Poznania z Budapesztu rok po

Kindze. Rezydowa³ w miejscu, w którym dzi�

mieszcz¹ siê toalety. S³yn¹³ z ³agodnego, jak

na ten gatunek, charakteru. Czasami nawet

dawa³ siê pog³askaæ. Jednak nadmierne zbli-

¿anie siê do Jurka mog³o siê nieprzyjemnie

skoñczyæ. Mia³ on bowiem zwyczaj rozpryski-

wania swych odchodów z u¿yciem ogona.

Zmar³ w 1993 roku.

Nadawanie zwierzêtom imion by³o

w Poznaniu norm¹. Uczniowie LO nr 1 z ul. Bu-

kowskiej, czyli po³o¿onego vis a vis Starego

Zoo �Marcinka�, doskonale pamiêtaj¹ charak-

terystyczny ryk lwa nazwanego Ajaksem.

NAJSŁYNNIEJSI PACJENCI
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Szko³a Podstawowa w Chomêcicach
ma się wzbogacić o salę widowiskowo-

sportową z łącznikiem i pomieszczeniami

towarzyszącymi. Będzie miała pomiesz-

czenia towarzyszące: cztery szatnie z toa-

letami i umywalniami, pokój trenerów

i pokój sędziów, kotłownię, pomieszczenia

magazynowe, porządkowe i techniczne,

salkę korekcyjną, toalety ogólnodostępne,

zaplecze socjalno-kuchenne z jadalnią.

Sala gimnastyczna obliczona jest na trzy

klasy szkolne i sześciu nauczycieli.

Będzie to budynek jednokondygna-

cyjny, budowany w technologii tradycyj-

nej, niepodpiwniczony, o podłużnym

układzie ścian konstrukcyjnych z dachem

płaskim krytym papą. Budynek wykona-

ny będzie w technologii murowanej

z trzpieniami i podciągami żelbetowymi,

stropy i stropodachy żelbetowe sprężone,

główny stropodach oraz stropodach nad

holem wejściowym stalowy na legarach

z drewna klejonego.

Zaprojektowano również chodniki,

dojścia, drogę wewnętrzną i parkingi

utwardzone z kostki brukowej. Budy-

nek będzie korzystał z istniejących

przyłączy: elektrycznego, telekomuni-

kacyjnego i wodnego oraz nowych: ga-

zowego, wodnego do celów hydranto-

wych, kanalizacji sanitarnej.

Łączne nakłady – 14.467.000  (wg zak-

tualizowanego kosztorysu inwestorskiego).

Budynek sali ma kosztować 13.092.000

zł, a zagospodarowanie terenu i parkingi –

1.375.000 zł.

Szko³a Podstawowa nr 2 w Plewiskach
zostanie rozbudowana o dwukondygna-

cyjny segment skomunikowany łączni-

kiem z istniejącym budynkiem. W nowej

części powstanie 15 sal lekcyjnych, w tym

komputerowa, pokój zajęć wyrównaw-

czych, sala korekcyjna, pomieszczenie

zintegrowanej ścieżki kształcenia, pokój

nauczycielski i konsultacji, sanitariaty.

Na zewnątrz zorganizowany zostanie

teren na zajęcia zielonej szkoły, miasteczko

ruchu drogowego, boisko wielofunk-

cyjne z 3-torową bieżnią okólną, siłow-

nia zewnętrzna, stoły do gry w szachy

i ping-ponga.

W styczniu ma zostać wszczęta pro-

cedura wyboru wykonawcy. Rozpoczę-

cie prac budowlanych nastąpiłoby

w marcu, a ich zakończenie w czerwcu

2022 roku. W sierpniu 2023 roku nastą-

piłoby oddanie do użytkowania zago-

spodarowanego terenu.

Łączne nakłady – 12.700.000 zł. Z tego

za dokumentację techniczną trzeba

zapłacić 200.000 zł, za nowy budynek

10.700.000 zł, a za zagospodarowanie

terenu, boisko i bieżnię – 1.800.000 zł.

Budowa Szko³y Podstawowej w Wirach
dobiega końca. Planowano oddanie jej do

użytku po feriach, ale zostały one przyspie-

szone, poza tym wykonawcy pokrzyżował

szyki pożar, jaki wybuchł we wnętrzu

i doprowadził do zniszczeń. W tej sytuacji

inwestycja zakończy się 30 maja.

Kolejnym etapem będzie wykona-

nie instalacji fotowoltaiki o mocy 90 kW.

Realizację zaplanowano na bieżący rok.

Budowa boiska i placu zabaw przewi-

dziana jest na 2022 r. W tym roku trzeba

za to wszystko zapłacić 17.900.000 zł.

W przyszłym – 1.500.000 zł. "

BAZA OŚWIATOWA CORAZ WIĘKSZA. 
I NOWOCZEŚNIEJSZA
Mimo panującej epidemii i wydatków, jakie trzeba było w związku z nią ponosić, mieszkańcy mogą 
w tym roku liczyć na kontynuację ważnych inwestycji. Tak się składa, że najważniejsze i chyba 
najbardziej oczekiwane nastąpią w oświacie, dziedzinie szczególnie w ostatnich latach dotkniętej. 
Najpierw przez polityków, potem przez koronawirusa.

Budowa Szko³y Podstawowej w Wirach

Szko³a Podstawowa w Chomêcicach

Szko³a Podstawowa nr 2 w Plewiskach
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Okres przedświąteczny był 
wyjątkowo intensywny dla uczniów
i uczennic szkół podstawowych
w całej gminie Komorniki.
Gminny Ośrodek Kultury we
współpracy z Fundacją Projekty
Edukacyjne zorganizował
warsztaty dla każdej ze szkół 
z debaty oksfordzkiej.

S zkolenia zostały przeprowadzone

w SP 1 i 2 Komorniki, SP 1 i 2

w Plewiskach, SP Wiry oraz SP

Chomęcice przez wykwalikowanych

trenerów: Julię Walczyńską, Grzegorza

Chmiela i Dominika Furmaniaka. Wspo-

mniana debata z każdym rokiem zysku-

je na popularności, jest coraz częściej

stosowanym narzędziem wpływającym

na kształcenie kluczowych i potrzeb-

nych umiejętności w społeczeństwie

obywatelskim.

Debata oksfordzka skupia się na

kulturalnej, merytorycznej dyskusji

między stroną propozycji oraz opozycji.

Narzędzie to pozwala rozwinąć popraw-

ną argumentację i uczy, jak rzetelnie

wybierać informacje, aby były one

prawdziwe oraz aktualne. Drużyna

w debacie oksfordzkiej składa się

z czterech osób, przez co uczestnicy

uczą się pracy w grupie i szacunku do

zdania drugiego człowieka.

Przeprowadzenie warsztatów dla

aż sześciu szkół podstawowych z gminy

Komorniki znacząco zwiększyło świa-

domość społeczną młodych obywateli.

Wzrosła też ich wiedza o łamaniu norm

życia społecznego. Szacunek dla dru-

giego człowieka i jego poglądów jest

fundamentalną wartością dla każdego

świadomego obywatela.

Uczniowie 7 i 8 klas szkół podsta-

wowych zdobyli niezbędną wiedzę do

prowadzenia kulturalnej, opartej na

faktach dyskusji. W trakcie projektu

z osobami uczestniczącymi trenerzy

pracowali nad różnymi zagadnieniami

i tezami. Mając na celu zwiększenie

świadomości i kształtowanie wyedu-

kowanego człowieka, podczas trwania

projektu trenerzy z uczniami i uczenni-

cami poruszyli tematy dotyczące życia

społecznego i aktualnych problemów

społecznych.

Z uwagi na sytuację pandemiczną

i funkcjonowanie szkół w trybie zdal-

nym, szkolenia przeprowadzono za po-

średnictwem platformy internetowej

Zoom. W warsztatach udział wzięło

łącznie około 80 uczniów i uczennic. "
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WARSZTATY DLA UCZNIÓW � DEBATA
OKSFORDZKA

Szko³a Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Chomêcicach



C entrum Tradycji i Kultury właśnie

otrzymało Nagrodę Architektonicz-

ną Województwa Wielkopolskiego,

w kategorii „obiekt architektoniczny”.

Wygrało konkurs organizowany, pod

patronatem wojewody i marszałka

wielkopolskiego, przez Stowarzyszenie

Architektów Polskich Oddział Poznań

i Wielkopolską Okręgową Izbę Architek-

tów RP.

Wcześniej CTiK wygrało ogólnopolski

konkurs „Modernizacja Roku & Budowa

XXI wieku”, zorganizowany przez Sto-

warzyszenie Ochrony Narodowego

Dziedzictwa Materialnego i Targi Po-

morskie.

NAWW przyznawana jest najlep-

szym dziełom architektonicznym autor-

stwa wielkopolskich projektantów, w ro-

ku poprzedzającym edycję konkursu.

Promuje Wielkopolskę jako region dba-

jący o jakość środowiska zbudowanego,

przestrzeni publicznej, architektury.

Jak orzekł sąd konkursowy, bryła

obiektu dopełniła zastaną przestrzeń

wyrazistym akcentem w wyważony

sposób. Operuje na zewnątrz i we-

wnątrz skromnym, spójnym i zdyscypli-

nowanym językiem materiałów. Szklane

części elewacji w zaskakujący sposób

pokazują odbicia otoczenia, a wnętrze

zaprasza czytelnym układem. Nagroda

została przyznana za skromność, wy-

czucie przestrzeni i utworzenie nowej,

atrakcyjnej przestrzeni wspólnej.

Autorem koncepcji są AKPB Archi-

tekci/ Piotr Bartosik. Projekt budowla-

ny, wykonawczy, nadzór autorski spo-

rządziła spółka APA ARCHES. "
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CENTRUM TRADYCJI I KULTURY
ZNÓW NAGRODZONE!
Mieszkańcy gminy Komorniki mogą być dumni z tego obiektu. Z powodu epidemii nie korzystają jeszcze
z niego w pełni, ale dowiadują się, jak bardzo jest doceniany, i to przez instytucje znające się na rzeczy.

SK£AD S¥DU KONKURSOWEGO:

" arch. Przemo £ukasik, przewodnicz¹cy s¹du, 
SARP O. Katowice,

" arch. Wojciech Krawczuk, SARP O. Poznañ,
" arch. Karol Fiedor, WOIA RP, SARP O. Poznañ,
" arch. Krzysztof Fr¹ckowiak, WOIA RP, 

SARP O. Poznañ, 
" arch. Ewa Pawlicka-Garus, WOIA RP, 

SARP O. Poznañ,
" arch. Aida Januszkiewicz-Piotrowska, 

przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego,
" arch. Jowita Maækowiak, przedstawiciel 

Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego,
" arch. Ma³gorzata Dembowska, 

SARP O. Warszawa,
" arch. Grzegorz Pi¹tek � krytyk architektury 

Kamil Bia³as � redaktor naczelny magazynu
WhiteMAD � patron medialny.



25

Turniej udało się rozegrać zanim weszły w życie suro-

we epidemiczne ograniczenia. W zmaganiach

uczestniczyło 10 drużyn z roczników 2012 i 2011.

Poziom sportowej rywalizacji był wysoki, więc młodzi

piłkarze i ich opiekunowie doświadczyli emocji, zebrali

piłkarskie doświadczenia.

Obyło się bez klasyfikacji. Za zaangażowanie i pozwa-

lającą się wyczuć świetną sportową atmosferę wszystkie

zespoły zasłużyły na pierwsze miejsce. Nagrodą były pu-

chary drużynowe i medale dla każdego zawodnika.

Rano walczyły drużyny rocznika 2011: Avia Kamionki,

Lech Poznań, Orlik Mosina, Wielkopolska Komorniki.

W samo południe zmagania rozpoczęły drużyny z rocznika

2012: AKF Poznań, Błękitni Owińska, Lech Poznań A, Lech

Poznań B, Szkółka Piłkarska Waldemara Przysiudy Września,

Wielkopolska. "

12 sierpnia 2020 r. meczem Pucharu Polski z Piastem

Jabłonna seniorzy rozpoczęli piłkarską jesień

sezonu 2020/21. Od 12 sierpnia do 22 listopada

rozegrali 19 oficjalnych spotkań – 16 ligowych i 3 PP – w któ-

rych odnieśli 9 zwycięstw, 4 razy zremisowali, ponieśli

6 porażek.

Barwy pierwszego zespołu reprezentowało 27 zawodni-

ków. Najwięcej rozegranych minut zanotowali:

" Hubert Chełmiński 1514 minut

" Marcin Depczyński 1440 minut

" Aleksander Nowaczek 1350 minut

" Franciszek Siwek 1303 minut

" Rafał Urbański 1266 minut

Bilans bramkowy:

" 65 bramek strzelonych (37 w Komornikach)

" 35 bramek straconych (14 w Komornikach)

Najlepsi strzelcy:

" Hubert Chełmiński – 23 bramki

" Franciszek Siwek – 18 bramek

" Damian Górny – 6 bramek

Sędziowie ukarali zespół 49 żółtymi i 5 czerwonymi kartkami,

więc nie ma już szans na zwycięstwo w klasyfikacji Fair Play.

W opinii trenera Arkadiusza Miklosika najlepszy mecz zespół

rozegrał z NKS Niepruszewo (6-2), a najgorszy tydzień później

z Orłem Granowo (0-4).

Start rundy wiosennej nastąpi na początku marca. Naj-

pierw odbędą się mecze kontrolne, w których przeciwnikami

będą:

" 6 lutego Grom Wolsztyn,

" 13 lutego UKS Śrem,

" 21 lutego Lubański KS,

" 6 marca Clescevia Kleszczewo.

Kadra Pierwszego Zespołu w rundzie jesiennej: Dominik

Chełmiński, Hubert Chełmiński, Aleksander Deckert, Marcin

Depczyński, Mateusz Fabisz, Damian Frączak, Filip Goeldner,

Jakub Gostyński, Damian Górny, Jakub Ignasiak, Cezary

Janczewski, Arkadiusz Jopek, Michał Kaczmarek, Alex

Machnicki, Grzegorz Małecki, Witold Marcinkowski, Mateusz

Muszyński, Aleksander Nowaczek, Mikołaj Nowak, Maciej

Polaczyk, Stepan Shchurko, Franciszek Siwek, Mateusz

Skrzypczak, Przemysław Sobociński, Rafał Urbański, Mateusz

Wiśniewski, Łukasz Wojciechowski. "
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Wielkopolska Komorniki Cup. Sami zwycięzcy

Wielkopolska Komorniki � podsumowanie rundy



Portal społecznościowy FB,
grupa utworzona przez panią
psycholog na Messengerze,
telefony komórkowe i telefon
stacjonarny w naszym warsztacie,
komunikatory internetowe � 
za ich pomocą, od połowy 
października, kontaktujemy się
z naszymi podopiecznymi.
Od 20 października, w związku
z pogarszająca się sytuacją 
epidemiczną, decyzją wojewody
wielkopolskiego, zajęcia 
terapeutyczne w warsztatach
zostały zawieszone do odwołania.

U czestnicy naszych warsztatów

nie mogą, jak dotychczas, spotykać

się i uczestniczyć w codziennych

zajęciach terapeutycznych. Odbywają

się zdalnie. Zależy nam, aby w tym nie-

łatwym dla wszystkich czasie, utrzymy-

wać z sobą  kontakt przez prowadzenie

terapii na odległość,  przekazując pod-

opiecznym namiastkę zajęć w warsztacie.

Podczas telefonicznych  rozmów dzielimy

się przeżyciami, myślami, wzajemnie

się wspierając.

Gdy po raz kolejny zajęcia w warsz-

tatach zostały zawieszone, miałyśmy

nieco więcej czasu i doświadczenia, by

zorganizować i przygotować się do pro-

wadzenia nauczania zdalnego. Każdego

dnia staramy się na FB publikować krót-

kie filmiki instruktażowe z propozycja-

mi  zajęć plastycznych,  manualnych,

kulinarnych, zamieszczać instrukcje

pisemne do wykonywania prostych

ćwiczeń i zadań rozwijających  spo-

strzegawczość, łamigłówek, ćwiczeń

z zakresu czytania, pisania, rysowania,

dostosowanych do możliwości, pre-

dyspozycji i zainteresować naszych

uczestników.

Często proponowane i realizowane

przez nas zajęcia odpowiadają specyfice

zajęć prowadzonych w  pracowniach

(muzyczno-teatralnej, gospodarstwa-do-

mowego, komputerowej, plastycznej, ce-

ramicznej, ogrodniczo-bukieciarskiej).

Ze względu na brak zajęć i rehabili-

tacji prowadzonej w warsztacie, a także

ograniczone możliwości poruszania się

i wychodzenia z domu, a tym samym

zmniejszoną aktywności fizyczną, mo-

bilizujemy naszych podopiecznych do

codziennej krótkiej aktywności fizycz-

nej. Zachęcamy do udziału w porannej

gimnastyce czy udziału w aktywnych

treningach rozciągających i  wzmacnia-

jących różne partie ciała, proponowa-

nych przez rehabilitantkę, panią Joan-

nę. Staramy się też motywować pod-

opiecznych do przesyłania zdjęć swo-

ich prac i zdjęć z formami spędzania

przez nich wolnego czasu.  W czasie

pracy zdalnej przygotowaliśmy gotowe

propozycje prac z materiałami, niezbęd-

nymi do wykonania zadań. 

Pani psycholog codziennie pozo-

staje do dyspozycji uczestników i rodzi-

ców, każdy z uczestników i rodziców

może otrzymać pomoc  i telefoniczne

wsparcie w postaci dobrego słowa. Nie-

stety, pandemia pokrzyżowała nasze

plany świąteczne, w tym roku nie udało

nam się zorganizować świąt  takich, ja-

kie pamiętamy z poprzednich lat, duże-

go wspólnego wigilijnego stołu, potraw

wspólnie przygotowanych w pracowni

gospodarstwa domowego, kolędowania,

przygotowywanego przedstawienia,

które zawsze umilało nam ten magiczny

czas. Chcąc jednak przenieść cząstkę

wspólnych świąt do  domów naszych

uczestników, wspólnie upiekłyśmy

pierniki, gdyż najlepsze prezenty, to

właśnie te dane od serca. A pan kierownik

przygotował paczki pełne słodyczy.

Przez kilka lat wspólnej pracy

w warsztacie nawiązaliśmy z sobą bliskie,

wspierające bądź zwyczajnie dobre

relacje.  Wspólnie osiągnęliśmy wiele

sukcesów, zdobyliśmy wiele nagród

w konkursach, a przede wszystkim

pokonaliśmy  własne słabości, strach,

bariery wewnętrzne, odzyskując i budując

wiarę w siebie i swoje możliwości, od-

krywając  często uśpione talenty. 

Wiemy, że uczestnicy każdego dnia

bardzo tęsknią za sobą, wspólnymi roz-

mowami, zajęciami w ulubionych pra-

cowniach, atmosferą,  a w szczególności

za codziennością, za którą wszyscy, my

również, tęsknimy każdego dnia, doce-

niając ją jeszcze bardziej. Mamy nadzieję,

że niebawem wszystko wróci do normy,

wówczas będziemy mogli wspólnie nad-

robić ten stracony czas, a tymczasem po-

zostaje nam cierpliwie czekać, dbając

o siebie i swoich bliskich. "

KAROLINA JURGA 

Warsztat Terapii Zajêciowej
�Promyk� w Konarzewie 
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CODZIENNOŚĆ �PROMYKA� W DOBIE
PANDEMII
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O d początku działalności do DDOM-u

zostało przyjętych 20 osób, w tym

8 mężczyzn i 12 kobiet. Są to oso-

by pochodzące z terenów wiejskich.

Wśród nich 10 posiada stopień niepełno-

sprawności, 13 osób jest powyżej 65 roku

życia. Wszyscy zostali objęci pomocą

pielęgniarską, rehabilitacyjną, psycho-

logiczną, logopedyczną, dietetyczną i te-

rapii zajęciowej. Placówka cały czas pro-

wadzi nabór uczestników. Pacjenci

DDOM mają zagwarantowany codzien-

ny transport z miejsca zamieszkania

do placówki i z powrotem. Na miejscu

otrzymują śniadanie i obiad z napoja-

mi i owocami.

Do dyspozycji jest sala rehabilitacyjna

obsługiwana przez dwie fizjoterapeutki,

nowoczesny sprzęt. Pacjenci mają za-

pewniony komfort zabiegów, możliwość

sprawnego dojścia do siebie po przebytej

chorobie. Do dyspozycji jest w pełni

wyposażony gabinet zabiegowy i cało-

dniowa opieka pielęgniarska. 

Prowadzi się tu terapię zajęciową

mającą na celu poprawienie kondycji

pamięciowej, manualnej, czuciowej

osobom po udarach lub wylewach. Sto-

sowane są metody zajęć pobudzające

kreatywność i odnajdywanie na nowo

pasji. Zakupione laptopy dają możliwość

ciągłego kształcenia się. Jest również do-

brze wyposażona kuchnia pozwalająca

rozwijać zdolności kulinarne. Jest też ką-

cik wypoczynkowy z telewizorem i bogato

zaopatrzoną biblioteczką.

Podopieczni DDOM-u w Dąbrowie

mają zagwarantowaną opiekę specjali-

stów w przychodni Centermed Poznań

Sp. z o.o. z gwarancją dostępu do badań

specjalistycznych, takich jak RTG, Hol-

ter czy USG. Badania laboratoryjne

i EKG wykonywane są na miejscu. Do

dyspozycji pacjentów jest też dwóch

opiekunów medycznych, których zada-

niem jest wszelka pomoc w codziennych

czynnościach i zapewnienie bezpieczeń-

stwa w trakcie pobytu. Wszyscy zacho-

wują reżimy sanitarne dające gwarancję

bezpieczeństwa. Atmosfera wśród pod-

opiecznych i personelu powoduje, że

pacjenci czują się tu jak w domu. "

Adres DDOM: 
ul. Innowatorów 8

D¹browa 62-070
Kontakt do kierownika 

DDOM: 798-52-835
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LECZĄ UBOGICH, SAMOTNYCH, 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Dzienny Dom Opieki Medycznej
w Dąbrowie działa od sierpnia
2020 roku. Lokal został w pełni

wyposażony i przystosowany 
na potrzeby pacjentów z różnymi
schorzeniami. Dostępny jest 
dla każdej osoby z 9 gmin 
powiatu poznańskiego, w tym
Komornik, która zgłasza 
dobrowolnie chęć udziału oraz
jest osobą zagrożoną ubóstwem
i wykluczeniem społecznym.



S ztab WOŚP nr 6137 w Komornikach, którego szefową jest Magdalena Mroskowiak, zaprasza do

aktywnego uczestnictwa we wsparciu zbiórki pieniędzy na sprzęt dla laryngologii, otolaryngologii

i diagnostyki głowy. 

31 stycznia będziemy pojawiać się na kolejnej OBJAZDCE w różnych punktach gminy Komorniki z puszkami,

do których można będzie się dorzucić. Szczegóły dotyczące trasy proszę sprawdzać na stronie wydarzenia na FB. 

Nasze pierwsze stacjonarne puszki sztabowe stanęły w następujących miejscach: Przystanek Łęczycka,

Wiry, ul. Łęczycka 76, DK „Koźlak”, Chomęcice, ul. Poznańska 2 i Apteka Jaśminowa, Wiry, ul. Komornicka

192. Zapraszamy również na aukcje naszego sztabu na Allegro.

Gramy też na sportowo w hali GOSiR w Komornikach przy ul. Polnej 37:

30.01.2021 w sobotę o godz. 10.00 Turniej Mini Siatkówki, 31.01.2021 w niedzielę Turniej Tenisa Stołowego

– godz. 9.00 kategoria dzieci, młodzież i kobiety, godz. 12.30 kategoria seniorzy i weterani oraz Rajd Nordic

Walking o godz. 10.00 na stadionie w Komornikach przy ul. Jeziornej 3. Wpisowe ze wszystkich imprez

sportowych przekazane będą do puszek WOŚP. "

Z N Ó W  Z A G R A  O R K I E S T R A !


