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U trzymanie oświaty kosztuje gminę krocie. To najpoważniejsza część

budżetu. Nie można zapomnieć o przedszkolach, także tych

prywatnych, którym samorząd pomaga. Finansowanie oświaty to

obowiązek państwa, tymczasem wydatki gminy to ok. 90 milionów zł,

a subwencja rządowa wynosi ok. 32 miliony. Prawda, że daje to do myślenia?

Nie można machnąć ręką i pozwolić, by wszystko się rozpadło. Warunki,

w jakich uczą się dzieci, wpływają na całe ich życie. Likwidacja gimnazjów

niczego nie poprawiła. Wprost przeciwnie. Na barki samorządu spadły

kolejne inwestycje łagodzące skutki nieprzemyślanych decyzji.

Kontynuujemy cykl rozmów o ważnych aspektach gminnego życia.

Dziś wypowiadają się osoby najlepiej zorientowane w tematyce oświatowej.

Polecam ten tekst, bo nie każdy zdaje sobie sprawę, jak ważna, a przy tym

skomplikowana i kosztowna jest to dziedzina, przed jakimi wyzwaniami stoi

samorząd, jak duża jest odpowiedzialność. O inwestowaniu w szkoły, jak na

ironię, rozmawiamy w chwili, gdy pozostają one puste. Epidemia to jeszcze

jeden trudny problem, z którym trzeba się w oświacie zmierzyć.

Rok temu łudziliśmy się, że wirus odpuści po kilku miesiącach. W lipcu

najważniejsze osoby w państwie ogłosiły kres epidemii, ale nie miały racji.

Wirus wciąż ma się świetnie, nie zmoże go żaden polityk, żadne zaklęcie.

Ulegnie tylko szczepionkom, ale tych jest śmiesznie mało. Podobno

dostawy przyspieszą w którymś kwartale, ale średnio nas to pociesza. Nawet

w obliczu świąt trudno o optymizm. Trzeba je po prostu bezpiecznie

przetrwać. Wielkanoc przynosi wiarę w zmartwychwstanie, w odradzanie się

życia. Nie traćmy więc mimo wszystko nadziei. Życzę jej naszym Czytelnikom

w imieniu wszystkich osób tworzących „Nowiny”. Bądźmy zdrowi! "

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), sierż. Damian Koźmiński

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

Najnowsze informacje o sytuacji epidemicznej, 
o szczepieniach � w internetowym wydaniu 

�Nowin Komornickich�: 
www.komorniki.pl
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W nioskodawca Marek Kubiak

przypomniał, że epidemia ogra-

niczyła lub całkiem wstrzymała

przedsiębiorcom działalność. Lokale ga-

stronomiczne nie mogą przyjmować

klientów, choć właściciele wydali pienią-

dze na koncesje umożliwiające serwowa-

nie alkoholu. W ubiegłym roku przepisy

uniemożliwiły im zwrócenie pieniędzy,

weszło to w rachubę teraz. 

– Tylko część tych restauratorów

i innych właścicieli lokalu sprzedaje artyku-

ły na wynos. Inni są w fatalnej sytuacji, stąd

idea, by im zwrócić to, co zapłacili. W inte-

resie lokalnej społeczności leży, by prze-

trwali, płacą tu przecież podatki – przekony-

wał radny. Nikt nie miał wątpliwości,

że uchwałę należy poprzeć. Wójt zapewnił,

że przedsiębiorcy, którzy zdążyli opłacić

koncesje, otrzymają zwrot pieniędzy.

W marcu ruszył nabór do szkół

i oddziałów przedszkolnych. Ustalając

szkolne obwody trzeba dbać, by żadna

placówka nie była nadmiernie obciążona.

Najbardziej zaludnioną miejscowością

gminy są Plewiska. Działają tam dwie

szkoły. Obie są u kresu możliwości, ale

młodsza „dwójka” ma większe możliwości

rozwojowe, będzie rozbudowana. Nowy

podział na obwody ma sprawić, że właśnie

tam trafi większa liczba uczniów.

Samorząd, na wniosek inwestora,

który pokryje koszty, przystąpi do zmiany

planu zagospodarowania dla terenu

przy ul. Komornickiej w Komornikach.

Budowany tam pensjonat stracił rację

bytu. Nowy plan ma umożliwić wyko-

rzystanie znajdującego się w stanie su-

rowym budynku na cele mieszkaniowe.

Inwestor przystał na warunki radnych

ograniczające liczbę mieszkań i wyzna-

czające po dwa miejsca parkingowe na

każde z nich.

Staraniem radnych Magdaleny

Mroskowiak i Mariana Adamskiego

oraz Towarzystwa Przyjaciół Wir nad

Wirynką, w okolicach ul. Zespołowej,

z wykorzystaniem Budżetu Obywatel-

skiego, mają powstać obiekty rekre-

acyjne. Wymagało to zmiany planu

miejscowego. Radni na to się zgodzili,

więc na obecnym nieużytku mogą po-

wstać place zabaw, wiaty, ławki, punkty

napraw rowerów i parkingi dla nich,

a nawet kładka nad rzeczką.

Gmina nadal będzie dotować wy-

mianę źródeł ciepła na ekologiczne

w prywatnych budynkach mieszkal-

nych. Na wniosek radnych z Komisji

Gospodarczej przyznawana kwota

wzrośnie z 5 do 7 tysięcy zł. Wnioski

można składać od początku kwietnia

(w przyszłym roku, jak się planuje, już

od 15 stycznia). Zwiększenie dotacji ma

spowodować, że większa liczba osób

ubogich zdecyduje się na inwestycję

służącą ochronie środowiska. "

ULŻYLI PRZEDSIĘBIORCOM
Do Rady Gminy wpłynęły dwa projekty uchwał zwalniających
przedsiębiorców sprzedających alkohol nie na wynos z opłat
za zezwolenie. Jedną zgłosił klub radnych Głos Mieszkańców, 
drugą wiceprzewodniczący Piotr Wiśniewski. Zmierzają do tego 
samego. Procedowany był pierwszy wniosek.



K omendant Komisariatu Policji

rozmawiał z radnymi o prze-

strzeganiu przepisów na plaży

w Chomęcicach, gdzie mimo zakazu

ludzie przyprowadzają psy, o zbyt małej

liczbie funkcjonariuszy, by kontrolować

izolowanych, poddanych kwarantannie,

o ciężarówkach pędzących ulicą Poznań-

ską w Komornikach. Obiecał poinformo-

wanie o takich przypadkach „drogówki”.

Mowa była też o kradzieżach i o gminnym

systemie monitoringu. Przestępcy nie

zawsze pozwalają się „namierzyć”.

Gminie Komorniki, jak zapewniał

Andrzej Jezierski, prezes PUK-u, nie

grozi spadek ciśnienia wody w kranach.

Zbudowana została stacja uzdatniania

w Plewiskach, budowany jest nowy re-

aktor w oczyszczalni ścieków, kłopoty

w miejscowościach wysoko położonych

poprawią kolektory tłoczne. Na interneto-

wej stronie przedsiębiorstwa publikowane

będą raporty z badania jakości wody.

O co najmniej 15 procent zmniejszyła

się ostatnio liczba pasażerów autobusów.

Tabor jest coraz młodszy, wszystkie po-

jazdy są nowocześnie wyposażone, mają

silniki spełniające najnowsze normy. PUK

rozważy nabycie biletomatów, by zmniej-

szyć problemy związane z niemożliwością

kupowania biletów u kierowców. Autobusy

elektryczne są pięciokrotnie droższe od

spalinowych.

W 2020 roku, jak poinformował

Wojciech Baran, przewodniczący Gmin-

nej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Uzależnień, w gminie

sprzedano alkoholu za 32 miliony zł.

Średnio jeden mieszkaniec wydał na

alkohol 1.125 zł, ponad 13 procent wię-

cej niż dotychczas. Statystyki nie

uwzględniają zakupów poza gminą.

Komendant policji sugerował zmniej-

szenie liczby koncesji na sprzedaż al-

koholu. Gminna Komisja, a także wielu

radnych przyznało, że ma to sens,

choć pojawiły się i głosy, że spowodo-

wałoby do kupowanie alkoholu poza

gminą. Byłoby to niekorzystne dla lo-

kalnych przedsiębiorców.

Gminna Biblioteka Publiczna, jak

poinformowała dyrektorka Joanna

Brychcy, po przeprowadzce do Cen-

trum Tradycji i Kultury notuje podobny

rozwój czytelnictwa jak dotychczas.

Jednak w działalności placówki wystą-

piła czteromiesięczna przerwa epide-

miczna, wciąż obowiązują ograniczenia

uniemożliwiające organizowanie wspól-

nych akcji z GOK-iem.

Aneta Gierko w ramach sprawozdania

z rocznej działalności Ośrodka Pomocy

Społecznej podziękowała OSP Plewiska,

Prezesowi PUK, Straży Gminnej, komen-

dantowi policji. Bez nich pomoc znajdu-

jącym się w potrzebie mieszkańcom nie

byłaby możliwa.

Najdłuższą dyskusję wywołało spra-

wozdanie komendanta Straży Gminnej.

Dotyczyła ona liczby mandatów. Dla

niektórych jest ich stanowczo zbyt mało,

inni twierdzili, że nadmierna opresyjność

to zły pomysł. Mowa była o potrzebie

24-godzinneuj służby tej formacji, choć

zdaniem wójta koszty byłyby tak wysokie,

że mogłoby zabraknąć pieniędzy na

zadania, na które czekają mieszkańcy.

Radni najchętniej wypowiadali się o za-

truwania powietrza dymem z kominów,

domagali się jak najczęstszych i suro-

wych kontroli. "
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Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszej Koleżanki

IIrreennyy KKaacczzmmaarreekk
Pogrążeni jesteśmy w ogromnym smutku, 

ale w naszej pamięci pozostanie Ona 
zawsze radosna i uśmiechnięta.

Rodzinie sk³adamy g³êbokie
wyrazy wspó³czucia

Kole¿anki i Koledzy z Klubu Seniora w Plewiskach

ŚŚPP..

K O N D O L E N C J E

SPRAWOZDANIA GMINNYCH INSTYTUCJI
To była wyjątkowa sesja Rady
Gminy. Uchwały nie zapadały.
Szefowie działających tu instytucji,
w tym zależnych od samorządu,
przedstawili sprawozdania
z rocznej działalności. Radni 
zadawali pytania.

Tabor autobusowy gminy jest coraz m³odszy, wszystkie pojazdy s¹ nowocze�nie wyposa¿one,
maj¹ silniki spe³niaj¹ce najnowsze normy. 
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KOMORNIKI 
Henryk Szkudlarek

U rodził się w 1952 roku w Pozna-

niu, w Komornikach mieszka 32

lata. Wiele lat temu zaczął dzia-

łać w radzie sołeckiej, a 14 lat temu

pierwszy raz mieszkańcy powierzyli

mu funkcję sołtysa w Komornikach.

– Miejscowość miała wtedy 4 tysiące

mieszkańców. Obecnie jest ich oficjalnie

9,2 tysiąca. Na moich oczach Komorniki

zmieniały się. Przybywało osiedli, na

nich potrzebne były nowe ulice, chodni-

ki. Udało się je zbudować. Nasza gmina ja-

ko jedna z pierwszych doczekała się pla-

nu budowy dróg – mówi sołtys.

Cieszy go powstanie placów zabaw,

na przykład na osiedlu Parkowym, na

osiedlu Poetów, przy ulicy Sadowej. Do

wyposażenia tych miejsc wykorzystany

został budżet sołecki. Stanęły tam dwie

trampoliny, pojawiło się linarium. – Stale

inwestujemy w Ogród Pamięci przy ulicy

Kościelnej, gdzie odbywają się uroczy-

stości patriotyczne, obchody świąt naro-

dowych – dodaje Henryk Szkudlarek.

Mieszka w pobliżu Centrum Tradycji

i Kultury. – Jako sołtys uczestniczyłem

w dyskusjach na temat wyboru najlep-

szego miejsca dla tego obiektu. Udało

się zrealizować zdecydowanie najlep-

szy pomysł na lokalizację. Byłem

świadkiem przygotowań do największej

inwestycji w sołectwie. Serce rosło, gdy

piękny budynek nabierał kształtów.

Różne były koncepcje, ale władze gminy

z Janem Brodą wybrały projekt zdecydo-

wanie najlepszy – mówi sołtys z dumą.

Wiele miejsc w Komornikach wyglą-

da teraz zupełnie inaczej. Przebudowany

został znajdujący się w samym sercu

miejscowości Park Strażaka, gdzie po-

wstały plac zabaw i siłownia cieszące się

dużym zainteresowaniem mieszkańców.

– Kto się tam znajdzie, dostrzeże, jak

Komorniki pięknieją. Liczę na kolejne

przemiany. Wszystkim marzą się nowe

chodniki, przede wszystkim przy ul.

Jeziornej do osiedla Poetów, a zwłaszcza

ścieżka rowerowa łącząca Komorniki

i Plewiska – dodaje Henryk Szkudlarek.

Żałuje, że przez pandemię nie mogą od-

bywać się takie imprezy, jak dożynki,

Dni Komornik, Dzień Seniora.

Na sercu leży mu porządek i bez-

pieczeństwo mieszkańców. Chcąc im

ulżyć, zakupił od producenta pojemniki

na odpady bio o pojemności 120 i 240 li-

trów w konkurencyjnej cenie. Każdy

mógł u niego się zaopatrzyć. Cieszy się

z rozwoju gminnego monitoringu, ma

nadzieję na montaż kolejnych kamer.

Skład rady sołeckiej: Justyna Kuehn,

Karolina Kuster, Paweł Kaczmarek, Michał

Waskowski, Edward Mączyński, Mirosław

Gielnik, Krzysztof Kaczmarek, Paweł

Kliks, Antoni Buraczewski. "
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Z żalem przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci mieszkanki Chomęcic

TTeerreessyy BBiieeddeerrmmaannnn 

Wyrazy głębokiego

współczucia przekazują

najbliższej RODZINIE

MIESZKAÑCY

ŚŚPP..

K O N D O L E N C J E

NASZ SOŁTYS

W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pe-

dagogiczną w Puszczykowie, w Komornikach zo-

stał uruchomiony dyżur psychologa i pedagoga.

Specjaliści, którzy są teraz dostępni na miejscu, oferują wie-

dzę, doświadczenie i pomoc. Punkt konsultacyjny świadczy

poradnictwo w zakresie zaburzeń w rozwoju dziecka, ale

także kompetencji wychowawczych. W lipcu i sierpniu dy-

żury będą zawieszone.

Dyżur będzie odbywał się w Komornikach przy ul. Młyń-

skiej 15 w każdą środę, w godzinach od 11 do 16. Porady lub

konsultacje dla rodziców dotyczą: rozwoju dziecka, zaburzeń

rozwojowych, trudności edukacyjnych i wychowawczych. 

POMOC ŚWIADCZĄ:
" MMaarriioollaa WWiittkkoowwiiaakk, psycholog, psychoprofilaktyk, trener,

nauczyciel dyplomowany, pracujący z dziećmi, młodzieżą

i dorosłymi. W praktyce zawodowej posługuje się metodami

Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i terapii poznawczo-

behawioralnej.

Tel.: 539 679 204;

e-mail: mariola.witkowiak@pppuszczykowo.pl.

Zapisy we wtorki w godz. 8.30-13.30.

"  MMoonniikkaa JJaabbłłoońńsskkaa, pedagog, trener, doradca zawodowy, na-

uczyciel dyplomowany, z doświadczeniem w pracy z dziećmi,

młodzieżą i dorosłymi. Wykorzystuje wiedzę i umiejętności m.in.

z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Treningu

Zastępowania Agresji, Integracji Sensorycznej, KIDS SKILLS, terapii

poznawczo-behawioralnej oraz warsztatu trenerskiego. 

Tel.: 539 679 211, 

e-mail: monika. jablonska@pppuszczykowo.pl. 

Zapisy: piątki w godz. 8.30 -13.30. "

Pedagog i psycholog przyjmują w Komornikach

W Wydziale Spraw Obywatel-

skich i Urzędzie Stanu Cywil-

nego ruch jest wzmożony.

W biurze może jednocześnie przeby-

wać najwyżej dwóch klientów. Chcąc

uniknąć długiego czekania, najlepiej

umówić się na wizytę telefonicznie,

dzwoniąc pod nnrr 6611 88110000 664444. Można

wtedy liczyć na załatwienie sprawy

w pierwszej kolejności. Pamiętajmy

o ograniczeniach w bezpośredniej ob-

słudze interesantów w Urzędzie Gminy. "

Umów wizytę telefonicznie
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Z akazane będzie stosowanie węgla

brunatnego, mułów i flotokon-

centratów węglowych, paliw,

w których udział masowy węgla ka-

miennego o uziarnieniu poniżej 3 mm

wynosi więcej niż 15 procent, węgla

niespełniającego parametrów jakościo-

wych, biomasy stałej o wilgotności

przekraczającej 20 procent. Od lipca

w całym kraju obowiązuje zakaz sprze-

daży miałów węglowych.

Od maja wszystkie kotły muszą

zapewnić możliwość wyłącznie automa-

tycznego podawania paliwa, wysoką

efektywność energetyczną oraz do-

trzymanie norm emisyjnych. Kotły,

które nie spełniają wymagań antysmogo-

wych, a zostały zainstalowane w domach

przed wejściem w życie powyższej

uchwały, będą musiały być wymienione.

Bezklasowe, czyli tzw. „kopciuchy”,

od 1 stycznia 2024 muszą być zgodne

z rozporządzeniem Komisji UE. Kotły

spełniające wymagania dla klasy 3 lub 4

według normy PN-EN 303-5:2012 muszą

być wymienione do 1 stycznia 2028.

Niespełniające wymagań klasy 5 można

używać do końca żywotności. Miejscowe

ogrzewacze pomieszczeń muszą spełniać

wymagania rozporządzenia Komisji UE

w sprawie ekoprojektu. Wymagania dla

ogrzewaczy pomieszczeń zainstalowanych

przed 1 maja 2018 roku obowiązują do

1 stycznia 2026 roku,

W trosce o zdrowie mieszkańców

i poprawę jakości powietrza prowa-

dzone są kontrole Straży Gminnej

w Komornikach w zakresie sprawdza-

nia przestrzegania zapisów uchwały

antysmogowej.

Na przedsiębiorcach sprzedają-

cych węgiel spoczywa obowiązek załą-

czenia świadectwa jakości każdej sprze-

dawanej partii asortymentu. Powinno

ono zawierać niezbędne informacje

i parametry. Jeżeli wskazane wartości

nie spełnią wymogów uchwały anty-

smogowej, nie powinniśmy takiego pali-

wa stosować.

CZEGO SPALAĆ NIE WOLNO?
! liści i gałęzi,
! wilgotnego drewna,
! kolorowych gazet,
! styropianu,
! odzieży i obuwia,
! drewna z mebli i ram okiennych,
! malowanego i impregnowanego drewna,
! opon, gumy,
! tworzyw sztucznych,
! plastiku,
! folii,
! kartonów po mleku i sokach,
! butelek PET,
! płyt wiórowych,
! zużytych pieluch,
! paneli podłogowych,
! wykładzin,
! podkładów kolejowych.

W gminie Komorniki zamontowane

są czujniki do pomiaru jakości powietrza

w zakresie pyłów zawieszonych. Dostęp

do danych pomiarowych: www.panel.syn-

geos.pl/sensor/pm10. "

WALCZYMY ZE SMOGIEM

DOPŁATA DO WYMIANY PIECA

W kwietniu rusza IV edycja przyjmowania wniosków na dofinansowanie
likwidacji starego pieca wêglowego na inne proekologiczne �ród³o ciep³a

w budynkach mieszkalnych. Wysoko�æ dop³aty wynosi 80 procent kosztów
poniesionych na wymianê starego pieca wêglowego na inne proekologiczne �ród³o
ciep³a � nie wiêcej ni¿ 7 tys. z³.

Dotacja mo¿e byæ przeznaczona na demonta¿ starego kot³a wêglowego, zakup
i monta¿ nowego �ród³a ogrzewania oraz armatury. Udzielana jest w formie refundacji
kosztów.

Wnioski mo¿na pobraæ ze strony www.komorniki.pl. Tam te¿ znajdziemy wszelkie
szczegó³y. Dokumenty sk³adamy od 1 kwietnia do 15 sierpnia w Biurze Podawczym
Urzêdu Gminy, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, osobi�cie, poczt¹ lub przez
platformê e-puap. Wszelkie informacje dostêpne s¹ w Wydziale Infrastruktury
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska (Joanna Skrzypczak, tel. 61 8100 673,
w godzinach urzêdowania). "

W celu poprawy jakości powietrza, a tym samym zdrowia,
od 1 maja 2018 r. obowiązuje uchwała Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia ograniczeń
lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw. Zwana jest uchwałą antysmogową
i określa rodzaje urządzeń grzewczych i zakazanych paliw.
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W lutym został uroczyście zamu-

rowany akt erekcyjny budowy.

Po podpisaniu przez wójta

gminy Komorniki, przedstawicieli PUK

Komorniki i wykonawcy (konsorcjum

firm WUPRINŻ S.A., Przedsiębiorstwo

Ochrony Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o.

i POSTER Zakład Automatyzacji Sp. z o.o.

Sp. k.), został on umieszczony w spe-

cjalnej tubie z ważnymi dla oczyszczalni

dokumentami (Protokół przekazania

oczyszczalni ścieków do eksploatacji

z dnia 30.06.2000 r., Decyzja nr 5843/19

z dnia 8.10.2019 r. zezwalająca na rozpoczę-

cie robót) i pamiątkami naszych czasów

(monety polskie od 1 grosza do 5 złotych

i egzemplarz „Nowin Komornickich”).

Tubę zamurowano w płycie fundamento-

wej budowanego reaktora jako pamiątkę

dla przyszłych pokoleń. 

22 lutego zaczęło się wylewanie

płyty fundamentowej. Był to pierwszy

etap prac, podczas którego zużyto 240

metrów sześciennych betonu. Etapów

takich będą trzy. Powstający reaktor

biologiczny to obiekt o konstrukcji

żelbetowej w kształcie otwartego pro-

stopadłościanu, częściowo zagłębiony

w gruncie. Składa się z dwóch ciągów

technologicznych. Wymiary każdego

z nich w rzucie wynoszą 12,3 m x 52,20 m

w poziomie ścian dolnych, a głębokość

wewnętrzna 5,8 m.

Łączna powierzchnia obydwu ciągów

reaktora biologicznego będzie podobna

do wymiarów basenu olimpijskiego,

a pojemność dwukrotnie większa (!).

Zanim przystąpiono do wylewania be-

tonu, należało zamontować około 150

ton stali zbrojeniowej. Na wybudowanie

całego reaktora potrzeba łącznie 240

ton stali. 

Nowy reaktor będzie pracował

w technologii trzystopniowego osadu

czynnego. W ośmiu komorach techno-

logicznych, o łącznej pojemności 5610

metrów sześciennych, dopływające z te-

renu gminy ścieki komunalne będą

oczyszczane z udziałem tzw. osadu

czynnego, czyli bakterii i innych jedno-

komórkowych organizmów. Dzięki temu

w jednym procesie oczyszczania ze ście-

ków usunięte zostaną związki węgla,

azotu i fosforu. Wody oczyszczone po

przejściu całego procesu technologicznego

skierowane zostaną do rzeki Wirynki. 

Ta ważna dla wszystkich mieszkań-

ców inwestycja pozwoli na zwiększenie

przepustowości oczyszczalni ścieków

w Łęczycy z obecnej 3827 do 8327 me-

trów sześciennych na dobę. Wzrost

wynosi więc 4500 metrów sześciennych

na dobę. "

AGNIESZKA SZCZEPANIAK

wspó³praca: Jan Jó�wiak 
i Robert Radojewski
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OCZYSZCZALNIA W ŁĘCZYCY Z NOWYM
REAKTOREM BIOLOGICZNYM
Na terenie oczyszczalni ścieków w Łęczycy pełną parą toczy się 
budowa drugiego ciągu reaktora biologicznego. Jest on niezbędny
dynamicznie rozwijającej się gminie, przysłuży się też ochronie 
środowiska naturalnego. Inwestycja o wartości 10,4 miliona zł 
brutto ma zostać wykonana w półtora roku. 

U rząd Gminy Komorniki informuje,

że od 12 kwietnia udostępnione

będą dokumenty do naboru uzu-

pełniającego do projektu pn. „Eko-energia

w gminach Dopiewo i Komorniki”, realizo-

wanego w ramach Działania 3.1 „Wytwa-

rzanie i dystrybucja energii ze źródeł

odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wy-

twarzanie energii z odnawialnych źródeł

energii” Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego na lata

20142020 (konkurs Nr RPWP.03.01.01-

IZ.00-30-001/17).

Składanie dokumentów nastąpi od

19.04.2021 r. Szczegóły zostaną opubliko-

wane na stronie www.komorniki.pl. "

Reaktywacja eko-projektu



N arodowy Spis Powszechny Lud-

ności i Mieszkań zaczyna się

1 kwietnia. To jedyne badanie

pozwalające pozyskać informacje o liczbie

ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu,

strukturze demograficzno-społecznej

i zawodowej, a także o ilościowym i jako-

ściowym stanie zasobów mieszkaniowych

i budynkowych. Wyniki Spisu odpowiedzą

na pytania: ile nas jest, jacy jesteśmy

i jak żyjemy. Przede wszystkim badana

będzie sytuacja rodzinna, zawodowa

i mieszkaniowa wszystkich mieszkań-

ców Polski. Informacje będziemy mogli

podać w aplikacji spisowej lub podczas

rozmowy z rachmistrzem. 

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Będzie realizowany przy użyciu interak-

tywnego formularza spisowego dostęp-

nego na stronie GUS. Formularz spisowy

będzie miał jeden wzór dla wszystkich

i będzie podzielony na dwie części:

osobową i mieszkaniową. Wykaz pytań

dostępny jest na stronie internetowej:

spis.gov.pl. Udzielone odpowiedzi bę-

dą chronione tajemnicą statystyczną.

Więcej informacji o NSP 2021 można

uzyskać na stronie internetowej spis.gov.pl

lub dzwoniąc na infolinię  22 279 99 99.

Samospisu możemy dokonać również

w Urzędzie Gminy Komorniki, pok. nr 013.

Szczegóły w Gminnym Biurze Spisowym

w Komornikach pod nr tel. 61 8100 635. "
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Zdrowych, weso³ych 
�wi¹t Wielkanocnych,

obfitego dyngusa, smacznego jajka

dla zarz¹du i cz³onków Klubu 
Honorowych Dawców Krwi PCK
Przy Urzêdzie Gminy Komorniki

¯yczy prezes Klubu
Zdzis³aw Wleklak

W ybudowana w 2016 roku Szkoła

Psodstawowa nr 2 w Plewiskach

stała się za ciasna. Według pro-

gnoz miejsca do nauki potrzeba dwa razy

więcej, dlatego jeszcze w tym roku roz-

pocznie się rozbudowa tej placówki. 

W przetargu na „Rozbudowę Szkoły

Podstawowej nr 2 w Plewiskach”, ogło-

szonym w lutym, oferty złożyło aż 11

firm. Ich wysokość wahała się od 12 do

ponad 18 milionów zł. Oferty są właśnie

sprawdzane. 

Zadanie obejmie budowę budynku

dydaktycznego z łącznikiem oraz części

rekreacyjno-sportowej. Do dyspozycji

uczniów będzie 15 nowych sal lekcyjnych,

w tym komputerowa i językowa. Doku-

mentacja projektowa zakłada również za-

gospodarowanie terenu zewnętrznego,

m.in w boisko sportowe z bieżnią okólną. 

W tym roku gmina ma na to wydać

3 miliony zł. Zakończenie prac i oddanie

najmłodszym części dydaktycznej przewi-

dywane jest na 1 września 2022 roku. "

Rozbudowa �dwójki� w Plewiskach

Jak co dekadę � spis powszechny
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Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się 
wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Dlatego tym bardziej po 

tak złym, bo pandemicznym roku, niech istota Świąt Wielkanocnych
napełni Państwa siłą oraz radością i sprawi, że uśmiech i optymizm 

będą towarzyszyły Państwu każdego dnia. 

RRaaddoossnnyycchh ŚŚwwiiąątt WWiieellkkiieejj NNooccyy,, 

ppeełłnnyycchh mmiiłłoośśccii ii nnaaddzziieeii nnaa lleeppsszzee jjuuttrroo!!

Prezes oraz członkowie TPZK

Spotkanie z alpinistką

Na początku dzieci zostały zazna-

jomione ze znakami dotyczący-

mi stopni zagrożenia lawinowe-

go, które są wskazówką dla turysty, czy

jego wyjście w góry jest dozwolone

i bezpieczne, czy też nie. Poruszony też

został temat – jak należy ułożyć ciało

w sytuacji, gdy przelatuje śmigłowiec

ratunkowy, a my potrzebujemy pomo-

cy. Układamy literę „Y” od angielskiego

słowa „Yes” – rozłożone ręce unosimy

ku górze. Gdy pomoc jest niepotrzebna,

układamy literę „N” od słowa „No”.

Dzieci pomagały alpinistce spakować

plecak na wyprawę, odpowiadając na py-

tania, czy daną rzecz należy włożyć do

plecaka, czy zostawić w domu. Zobaczyły

wybrany sprzęt górski i poznały jego spe-

cjalistyczne nazewnictwo: plecak górski,

na którym są zamieszczone zdjęcia

„ludzika” układającego ciało do słowa

„Yes” lub „No” i wyposażony w gwizdek,

kask, okulary przeciwsłoneczne, karabinek,

linę, kijki trekkingowe, czekan, mapę, latar-

kę czołówkę, rękawice, termos, raki i raczki,

uprząż, ciepłe termiczne ubranie i buty.

Będąc już przygotowanym na wypra-

wę, uczniowie otrzymali do wykonania

zadanie praktyczne z wykorzystaniem

mapy. W grupie mieli obliczyć czas, jaki

im zajmie przejście ze schroniska nad Mor-

skim Okiem na Rysy. Wszystkie grupy

odpowiedziały na to pytanie niemalże

prawidłowo. Gość pokazał dzieciom ta-

bliczkę, którą mogą zobaczyć turyści na

szlaku z informacją, że ten czas to 4 go-

dziny 15 minut.

Alpinistka zwróciła tutaj uwagę na

ważną rzecz, o której należy pamiętać,

że idąc w góry zimą taki czas trzeba

pomnożyć razy dwa, gdyż warunki po-

godowe o tej porze roku są znacznie

trudniejsze niż wiosną i latem.

W związku z tym, chcąc wrócić przed

zmrokiem, z powrotem trzeba wyjść

wcześniej, bo droga dotarcia do celu bę-

dzie wymagała od nas większego nakładu

sił i zajmie znacznie więcej czasu.

Dzieci miały możliwość zadawania

gościowi pytań. W każdej grupie padło

między innymi pytanie: „Jaki był najwyż-

szy szczyt, jaki pani Magda zdobyła?”.

Odpowiedź brzmiała następująco: Wielki

Ararat, będący częścią góry Ararat, leżący

w Turcji i liczący 5137 m n.p.m. "

DANUTA ROZBICKA

OPS DZIĘKUJE ZA POMOC

�Każdy ma coś, co może dać innym� 
� tymi słowami pragniemy podziękować

firmie z Komornik 
KOOPMAN INTERNATIONAL POLSKA, 
która przekazała do Ośrodka Pomocy

Społecznej zabawki, maskotki, artykuły
biurowe oraz gadżety, które zostaną

przekazane w ramach upominków
potrzebującym dzieciom.

Kierownik ii ppracownicy OOśrodka PPomocy
Społecznej ww KKomornikach

W świetlicach klas I, II i III Szkoły Podstawowej nr 1 w Komornikach,
w ramach hasła tygodnia �Zdobywamy górskie szczyty�, odbyły się
spotkania online z miłośniczką gór, alpinistką panią Magdaleną
Bałdysiak. Dzieci miały okazję poznać ciekawe informacje, jak
przygotować się na wycieczkę w góry, na co zwracać uwagę, kiedy
jest się już na miejscu.

Warsztat Terapii Zajêciowej �Promyk�
w Konarzewie zatrudni na stanowisko

terapeutê zajêciowego w pe³nym
wymiarze godzin. Praca w godzinach 
od 7.00-15.00 (poniedzia³ek-pi¹tek)

�Promyk� zatrudni  równie¿ psychologa
w pe³nym wymiarze godzin. Praca w godz.

od 7.00-15.00 (poniedzia³ek-pi¹tek).

Wszystkie osoby zainteresowane
prosimy o przes³anie Cv, na adres: 

wtz.promyk.komorniki@wp.pl 
b¹d� kontakt pod numerem 

tel. 692-320-169.

PRACA



Dość długo czekałam na wiosenną
aurę, a tymczasem wróciła zima.
Tydzień temu wybraliśmy się 
do Chomęcic i Wielkopolskiego
Parku Narodowego. Brak 
jakichkolwiek oznak pobudzenia
się przyrody, ale w ubiegłą 
niedzielę, pomimo zimna
i lodowatego wiatru, zaobser-
wowaliśmy wiele niespodzianek.

Byliśmy na plaży przy brzegu Jeziora

Chomęcickiego, gdzie w połowie

marca 2019 roku robiłam zdjęcia

wielkiej ilości rozkwitniętych żółtych

krokusów. Wśród krzewów kwitły pod-

biały, nawet żabce udało się zrobić foto-

grafię. W ubiegłym roku słyszałam też,

że ktoś wykradł cebulki krokusów. Nie

wiem, czy to jest przyczyną, czy niskie

temperatury, ale w tym roku nie ma nawet

śladu tych roślin. 

Rozpoznano ponad 80 gatunków

krokusów, niektóre kwitną jesienią. Cie-

kawostką jest, że ze znamion znajdują-

cych się w kwiatach krokusów uzysku-

je się najdroższą przyprawę świata –

szafran. Dla uzyskania  kilograma przy-

prawy potrzeba 150-170 tysięcy kwiatów.

Szafran nadaje potrawom oryginalny

smak i żółtą barwę. Kiedyś płacono za

niego tyle złota, ile ważył.

W niektórych ogrodach można

spotkać podobne do krokusów zimowity.

Kwitną jesienią. Należy być bardzo

ostrożnym, ponieważ te rośliny są trujące!

W zaroślach koło jeziora trafiłam na

krzewy z pięknie rozwiniętymi baziami

wierzby. Kora zawiera salicylany i wy-

korzystywana jest w zielarstwie jako

środek przeciwgorączkowy, przeciw-

zapalny i bakteriobójczy, choć ostatnio

ludzie częściej stosują aspirynę, ale po-

maga też przy innych dolegliwościach.  

Kolejnym miejscem zwiedzania była

obszerna działka  na Wypalankach, na

granicy gmin Komorniki i Dopiewo,

z niezliczonymi kwiatami przebiśniegu.

Widok przepiękny. W połowie XX wieku

przebiśniegi były roślinami zagrożonymi

wyniszczeniem. By ograniczyć niszczenie

zasobów tego gatunku, został on objęty

ochroną gatunkową, a w 2014 roku

ochroną częściową. 

Z uwagi na ochronę, przebiśniegi

mogą być wykorzystywane do celów

ozdobnych i leczniczych, ale tylko

z upraw. Roślina ta ma zastosowanie

w produkcji leków i odczynników. Alkalo-

id zawarty w cebulkach między  innymi

łagodzi objawy jaskry, choroby Alzhe-

imera oraz usprawnia pamięć. Białko

GNA izolowane z przebiśniegów „zabija

wszelkie robactwo” żerujące na rośli-

nach uprawnych.

Wielkim zaskoczeniem były krzewy

czarnego bzu z rozwijającymi się pąka-

mi i małymi listkami.

Wrażenie robiły też krzewy leszczyny

z pięknie rozwiniętymi i wybarwionymi

kwiatami. Wszystkie części tej rośliny miały

zastosowanie w lecznictwie. Liście mają

właściwości przeciwzapalne. Olej z orze-

chów laskowych używany jest do celów

kosmetycznych. Radiesteci robią sobie

z gałązek leszczyny różdżki, które są bar-

dzo wrażliwe na wszystkie energetyczne

zawirowania.

Wycieczka udana, nad jeziorem, przy

parkingu zjedliśmy kanapki, wypiliśmy

herbatę z cytryną i zdrowo wyziębieni

pojechaliśmy do domu. Serdecznie za-

chęcam do spacerów. Wiosną co kilka

dni krajobraz się zmienia. "

KRYSTYNA NOWAK-GÓRSKA
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W POSZUKIWANIU WIOSNY

PRZEPIS NA KRUCHE 
CIASTECZKA:
!  Kwiatostany leszczyny  !  orzechy laskowe  
!  150 g kostki masła  !  1 szklanka cukru !  2 łyżki mąki 
!  łyżeczkę proszku do pieczenia  !  2 jajka.

Do miski wkładamy mąkę wymieszaną z proszkiem 
do pieczenia, cukier, masło, jajka i wyrabiamy ciasto, 
dodając pokruszone orzechy i kwiatostany leszczyny. 
Formujemy kulę i zostawiamy pod przykryciem 
przez około 1 godzinę. Po tym czasie wałkujemy 
i kroimy na dowolny kształt. 

W rozgrzanym piekarniku (180oC) pieczemy około 
15 minut, zmniejszamy temperaturę i lekko uchylamy
pokrywę, aby ciasteczka odparowały. "
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Z integrowane Centrum Teleopieki

i Centrum Usług Domowych służy

pomocą samotnie mieszkającym,

schorowanym, niepełnosprawnym, wyma-

gającym opieki mieszkańcom Poznania

i sąsiednich gmin, w tym Komornik.

Kto przystąpi do programu, otrzymuje

bransoletkę z guzikiem alarmowym

i prosty w obsłudze aparat telefoniczny.

W sytuacji zagrożenia (np. upadku) po-

szkodowany może wezwać pomoc.

Podjęte zostaną działania ratunkowe,

wezwane pogotowie.

Uczestnik programu może też za-

dzwonić, by porozmawiać, poczuć się

mniej samotnym, skorzystać z rady.

Centrum Teleopieki działa przez całą

dobę, przez wszystkie dni tygodnia.

Podopieczny może skorzystać z pomocy

fizjoterapeuty, pielęgniarki, psychologa.

Na pomoc mogą też liczyć opiekunowie

takich osób.

Można też korzystać z usług znaj-

dującego się w Zakrzewie Dziennego

Domu Opieki Medycznej. Osoba po ho-

spitalizacji, wymagająca pomocy, może

skorzystać z oferowanych tam świadczeń

medycznych, konsultacji, fizjoterapii.

Placówka działa od poniedziałku do piątku

od godziny 8 do 16, pacjenci zostaną na

miejsce dowiezieni bezpłatnie.

Kto chce się zapisać, może dzwonić

od poniedziałku do piątku, od godziny 8

do 16, pod numer 502 215 531. Telefon do

Dziennego Domu Opieki Medycznej –

798 852 835. Program działa do lutego 2023

roku, więc warto się zgłaszać, by zdążyć

jak najwięcej skorzystać.

Świadczenie takiej pomocy zapewnia

fundacja Flandria. Z jej ramienia zajmuje

się tym Beata Głożyńska, współpracująca

z Anną Koralewską-Gołembiowską

z Ośrodka Pomocy Społecznej w Ko-

mornikach i z Damianem Konieczkiem,

koordynatorem gminy do spraw polity-

ki senioralnej. Osoby te zorganizowały

spotkanie z sołtysami z terenu gminy.

Obecny był wójt Jan Broda, który apelował

do sołtysów o wyszukiwanie i zgłaszanie

osób wymagających opieki. "
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Z pomocą samotnym i chorym

Na trudne czasy � psycholog

Czasy są trudne. Niejednej osobie

przydaje się rozmowa z psycholo-

giem, także starszym. Koordynator

do spraw polityki senioralnej w gminie,

Damian Konieczek, zorganizował spotkanie

środowiska seniorów z pracującą

w Ośrodku Pomocy Społecznej Beatą

Tuz-Lubińską, psychologiem. Przyszły pa-

nie Mirosława Szaj, Urszula Bartkowiak,

Danuta Gawlik, Franciszka Wasilewska.

Halina Kaczmarek.

Rozmowa dotyczyła przyszłej

współpracy. Seniorzy zwykle przeby-

wają w domu, boją się wychodzić, nie

jest to dla nich sytuacja komfortowa.

Wsparcie wykwalifikowanego psychologa

może być pomocne. Beata Tuz-Lubińska

zapewniła, że czeka na odwiedziny se-

niorów, pomoże im w trudnej sytuacji,

podpowie, jak przetrwać trudny okres

epidemii. Coraz większa grupa senio-

rów jest już po szczepieniu, ale do peł-

nego bezpieczeństwa dużo jeszcze

brakuje.

Spotkanie potraktowane zostało jako

wstępne. Przedstawicielki środowiska

seniorów przekonały się, że pani psy-

cholog chętnie służy im pomocą, w każdej

chwili mogą umówić się na rozmowę

i liczyć na fachowe porady. Informacje

o tym przekażą w miejscowościach,

w których mieszkają. W grę wchodzą

spotkania indywidualne i grupowe. "

Wszystkim mieszkańcom 
gminy Komorniki,

a szczególnie naszym
seniorom, najserdeczniejsze

życzenia!

Niech Wielkanoc napełni 
nas radością 

i przyniesie nadzieję.

DAMIAN KONIECZEK, 
koordynator do spraw 

polityki senioralnej

KOORDYNATOR CZEKA 
NA SENIORÓW

DDaammiiaann KKoonniieecczzeekk, koordynator do

spraw polityki senioralnej, ma

swoje biuro. Mieści się ono w bu-

dynku ośrodka zdrowia przy ul.

Stawnej, wejście C. Dyżury odby-

wają się w każdy poniedziałek

w godzinach od 10 do 14. "



Mandat za zatruwanie
powietrza

Funkcjonariusze

Straży Gminnej

często otrzymują

informacje o podejrze-

niu spalania w domo-

wych kotłowniach nie-

dozwolonych materia-

łów. Przeprowadzają

wiele kontroli, które

rzadko kończą się man-

datem za wykroczenia.

Przyczyną gęstego dy-

mu, który niepokoi sąsiadów, bywa bowiem często spalanie

zwykłego węgla w przestarzałych piecach.

Zdarza się jednak „namierzenie” sprawców zatruwania

atmosfery. Tak było w czwartek, gdy mieszkanka osiedla

Brzozowy Gaj w Plewiskach powiadomiła wójta Jana Brodę

o gęstym, czarnym dymie wydobywającym się z kominów

znajdujących się w pobliżu domów. Wójt przekazał sprawę

Straży Gminnej. Patrol udał się na miejsce. W budynkach

znajdujących się w tym rejonie funkcjonariusze stwierdzili,

że właściciele do palenia używali płyt meblowych. Nałożyli

mandaty karne.

Gdyby w trakcie kontroli okazało się, że niedozwolony

materiał właśnie jest spalany, mandat byłby wyższy. Był jed-

nak dopiero przygotowany do użytku, miał służyć do rozpa-

lenia węgla.

Gmina nie tylko nakłada kary na ludzi nieliczących się

ze zdrowiem sąsiadów. Pomaga także w wymianie przestarzałych

pieców na nowoczesne źródła ciepła. Nabór wniosków

o dofinansowanie rusza z początkiem kwietnia. "

Przytnijmy gałęzie!

W egetacja roślin jesz-

cze nie ruszyła, przy-

roda wciąż pozostaje

w uśpieniu. To się jednak lada

chwila zmieni. Na drzewach

i krzewach pojawią się pąki,

pierwsze pędy. Ucieszy to na-

sze oczy, ale i sprawi kłopoty –

osobom korzystającym z chod-

ników, na które przerastają ga-

łęzie, utrudniają przejście.

Straż Gminna w Komorni-

kach apeluje do właścicieli

nieruchomości, by w ramach

wiosennych porządków przycięli gałęzie, które przerastają

poza płot, sprawiają przechodniom kłopoty. Problemy mają

też kierowcy i inni użytkownicy ulic. Nadmiernie bujna

roślinność potrafi skutecznie utrudnić widoczność, zasłonić

znaki drogowe. "
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KRONIKA POLICYJNA
Wybrane zdarzenia zaistnia³e od 1 do 28 lutego.

01.02 " Komorniki, ul. Pocztowa � zatrzymanie sprawcy
podrobienia dokumentu

" Komorniki, ul. Stawna � zatrzymanie osoby poszukiwanej
03.02 " Plewiska, ul. Grunwaldzka � zatrzymanie sprawcy

kradzie¿y
" Wiry, ul. Komornicka � kradzie¿ elementów pojazdu

04.02 " Komorniki, ul. Stawna � zatrzymanie osoby poszukiwanej
05.02 " Komorniki, ul. Cyprysowa � kradzie¿ z w³amaniem 

do budynku wielorodzinnego
" Wiry, ul. Poznañska � kradzie¿ urz¹dzeñ elektrycznych
" Komorniki, ul. Stawna � zatrzymanie osoby poszukiwanej 
" Plewiska, ul. Szkolna � kradzie¿ elementów pojazdu

06.02 " Plewiska, ul. Fabianowska � kradzie¿ pojazdu
07.02 " Komorniki, ul. Cyprysowa � kradzie¿ pojazdu

" Wiry, ul. Laskowska � potr¹cenie pieszego
08.02 " Komorniki, ul. Stawna � kradzie¿ mienia
09.02 " Komorniki, ul. Kolumba � przyw³aszczenie mienia
15.02 " Komorniki, ul. Stawna � zatrzymanie osoby poszukiwanej
16.02 " Komorniki, ul. £¹kowa � kradzie¿ z w³amaniem 

do domów jednorodzinnych
17.02 " Plewiska, ul. Po³udniowa � zatrzymanie nietrze�wego 

kieruj¹cego
" G³uchowo, ul. Pogodna � kradzie¿ elementów pojazdu
" Komorniki, ul. Nowa � kradzie¿ elementów pojazdu

19.02 " Komorniki, ul. Poznañska � kradzie¿ elementów pojazdu
20.02 " G³uchowo, ul. Stawna � zatrzymanie nietrze�wego

kieruj¹cego
" Komorniki, ul. Stawna � przyw³aszczenie mienia
" Plewiska, ul. Kminkowa � zatrzymanie osoby poszukiwanej

23.02 " Komorniki, ul. Pocztowa � zatrzymanie nietrze�wego
kieruj¹cego 

" £êczyca, ul. Poznañska � kradzie¿ mienia
" Chomecice, ul. G³uchowska � zatrzymanie osoby

poszukiwanej
24.02 " Komorniki, ul. Konwaliowa � kradzie¿ elementów pojazdu
25.02 " Komorniki, ul. Kolejowa � po¿ar pojazdu

" G³uchowo, ul. Morelowa � przyw³aszczenie mienia
27.02 " Plewiska, ul. Koperkowa � kradzie¿ elementów pojazdu
28.02. " Chomecice, ul. Poznañska � kradzie¿ materia³ów

budowlanych 

Ponadto policjanci przyjêli 25 zg³oszeñ o innych przestêpstwach,
w tym 13 to oszustwa na ró¿nych portalach  internetowych.
Obs³u¿ono 19 kolizji w ruchu drogowym. Przeprowadzono 318
interwencji.

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

Chcesz wiedzieæ, czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie?
Mo¿esz mieæ na to wp³yw! Reaguj na zagro¿enia!
Odwied� Krajow¹ Mapê Zagro¿eñ Bezpieczeñstwa 
oraz aplikacjê �Moja Komenda�: www.policja.pl.
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Chcąc przybliżyć temat depresji,
konieczne jest uświadomienie,
że jest to choroba, która może
dotknąć każdego. To nie tylko
problem dorosłych i należy 
wiedzieć, że, niestety, coraz
częściej ta podstępna choroba
atakuje również młodzież i dzieci.

K iedyś incydentalnie mówiono

o zespole depresyjnym u dzieci,

uznając, że mały człowiek był

po prostu smutny, apatyczny, miał pro-

blem z apetytem. Powszechnie uważano

wręcz, że jest to termin zarezerwowany

dla dorosłych. Obecnie wiadomo już, że

około 1 procent dzieci w wieku przed-

szkolnym cierpi na depresję, 2 procent

w wieku między 6-12 r.ż , a w okresie

adolescencji problem może dotyczyć

nawet 1/3 nastolatków! Depresja do

dzieci przychodzi po cichu, dlatego

warto być czujnym i świadomym.

KILKA SŁÓW O DEPRESJI
Należy rozpocząć od rozróżnienia

terminu depresji używanego w języku

potocznym i klinicznym. Pewnie często

spotkaliście się Państwo ze stwierdze-

niem „ale mam depresję”, najczęściej by-

ła to odpowiedź na chwilowe pogorszenie

się nastroju, samopoczucia czy reakcja na

trudną sytuację. W rozumieniu klinicz-

nym termin depresja dotyczy zaburzeń

nastroju, zaburzeń afektywnych i trakto-

wany jest jako choroba, a nie chwilowy

stan. Przede wszystkim to, co charaktery-

zuje zespół depresyjny, to nadmiernie

obniżony nastrój, objawy somatyczne,

psychiczne i behawioralne oraz długo-

trwałość i szkodliwość dla doświadcza-

jącej tych stanów osoby.

Temat depresji dziecięcej jest świeży,

badania wskazują jednak, że jest to zja-

wisko coraz bardziej powszechne.

Szczególnie w okresie pandemii i izolacji

istnieje większe zagrożenie wystąpienia

zespołu depresyjnego. Jest trudne do

zdiagnozowania, bo często przybiera

formę „zamaskowaną”. Dlatego ważne

jest, aby psycholog lub psychiatra, zanim

postawi rozpoznanie, przeprowadził

diagnozę różnicową. Od 40-70% dzieci

z depresją może spełniać też inne kryteria

chorób. Podobne objawy mogą bowiem

występować przy nerwicy lękowej, lęku

separacyjnym, zaburzeniach odżywiania,

manii, uzależnieniu, trudnościach szkol-

nych czy nawet ADHD.

RODZICE � CZUJNI OBSERWATORZY
Jakie pytania rodzic powinienem

sobie zadać, aby dowiedzieć się, czy jego

dziecko ma depresję?

!  Czy zauważyłam/em u dziecka prze-

wlekłe zmiany nastroju – dziecko jest

ponure, przygnębione, drażliwe, smutne,

marudne?

!  Czy dziecko straciło radość życia?

!  Czy obserwuję takie zmiany przynaj-

mniej od kilku tygodni przez większą

część każdego dnia?

!  Czy powyższe zmiany nastroju sprawiły,

że dziecko funkcjonuje znacznie gorzej

niż dotychczas?

!  Czy dziecko straciło zainteresowanie

rzeczami, które wcześniej sprawiały mu

przyjemność?

!  Czy dziecko ogranicza wychodzenie

z domu, nie umawia się z przyjaciółmi?

!  Czy pojawiły się problemy z nauką?

Czy dziecko ma problemy z koncentracją,

nie ma siły się zmobilizować?

!  Czy pojawił się problem ze snem i/lub

wahania apetytu?

!  Czy dziecko gorzej mówi o sobie, widzi

wszystko w „czarnych barwach”?

!  Czy dziecko ma myśli samobójcze?

Za: �Depresja nastolatków�, Konrad Ambrozik, 
Artur Kołakowski, Klaudia Siwek, DSM-V

Jeżeli zaobserwowaliśmy pojawienie

się 5 objawów przez minimum 2 tygo-

dnie, przez większą część dnia i związane

z tym cierpienie oraz zaburzenie funkcjo-

nowania danej osoby, należy niezwłocznie

skontaktować się ze specjalistą.

Depresja rozwija się stopniowo, dlate-

go jeżeli u Twojego dziecka zaobserwujesz

obniżony lub depresyjno-dysforyczny

nastrój czy nagłe wybuchy złości i draż-

liwość oraz anhedonię, czyli utratę

zdolności do przeżywania przyjemności

i cieszenia się, a także obniżony napęd,

negatywny sposób myślenia i zniekształ-

cenia poznawcze, to znak do podjęcia

szybkich kroków.

APEL DO RODZICÓW!
Co Państwo powinniście lub możecie

zrobić jako rodzice?

!  Przede wszystkim porozmawiajcie

z dzieckiem o tym, co was martwi, nie

oceniajcie i nie bagatelizujcie!

!  Dajcie dziecku zrozumienie na to, co

czuje, wspierajcie!

!  Zbudujcie z dzieckiem więź, bądźcie

uważni na jego potrzeby!

!  Najważniejsze – udajcie się na kon-

sultację do specjalisty psychologa lub

psychiatry!

Warto pamiętać, że nastolatki, któ-

rych rodzice mają adekwatne do możli-

wości swojego dziecka oczekiwania,

którzy są uważni na zmiany w zachowa-

niu swoich dzieci, wspólnie spożywają

posiłki oraz angażują się w różne ro-

dzinne aktywności, są mniej zagrożone

depresją i zachowaniami autodestruk-

cyjnymi. Dlatego ważne jest, aby zapew-

nić dziecku poczucie bezpieczeństwa,

miłości, zrozumienia, zbudować silną

więź, która będzie owocowała każdora-

zowo, gdy tylko dziecko będzie potrze-

bowało swoich rodziców! "

Psycholog

mgr SYLWIA SAWICKA-ZDUNIAK

Dla chêtnych do zg³êbienia wiedzy
o depresji:
www.twarzedepresji.pl
www.forumprzeciwdepresji.pl
www.wyleczdepresje.pl
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DEPRESJA. ZROZUM! ZAAKCEPTUJ! POMÓZ!

CZY DEPRESJA TO CHOROBA TYLKO
OSÓB DOROSŁYCH I STARSZYCH?



W iosną 2023 roku będzie moż-

na przejechać bezkolizyjnie

pod torami kolejowymi na

granicy Poznania i Plewisk. Przy ul.

Grunwaldzkiej powstanie także węzeł

przesiadkowy, który połączy różne

środki transportu. Spółka Poznańskie

Inwestycje Miejskie podpisała umowę

z wyłonionym w postępowaniu przetar-

gowym wykonawcą robót budowlanych,

spółką Budimex. 

– Podchodzimy do zadania kom-

pleksowo i wraz z przejazdem pod torami

wybudujemy węzeł przesiadkowy przy

stacji kolejowej Poznań Junikowo. Zależy

nam, by mieszkańcy powiatu i Poznania

mieli wygodną alternatywę dla samocho-

dów. Podróżni np. z gminy Komorniki
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W sytuacji, gdy Wielkanoc spêdzamy w domu,
pe³ni niepokoju o to, co przyniesie jutro, 

¿yczê wszystkim mieszkañcom aglomeracji
poznañskiej zdrowia, 

które teraz doceniamy najbardziej oraz nadziei, 
¿e wyjdziemy z tego do�wiadczenia m¹drzejsi,

silniejsi i uwa¿niejsi 
wobec otaczaj¹cego nas �wiata, jak i bliskich 

nam osób.

Radosnych �wi¹t
Wielkanocnych

¿yczy 

Jan Grabkowski
starosta poznañski 

z Zarz¹dem Powiatu w Poznaniu

UMOWA Z WYKONAWCĄ WĘZŁA
PODPISANA
Dzięki inwestycji, o którą zabiegał powiat poznański, mieszkańcy zyskają komfortowy i bezpieczny 
przejazd pod ruchliwym węzłem. 



15

będą mogli dojechać autem lub autobu-

sem do węzła i przesiąść się do pociągu.

Nie zapominamy też o infrastrukturze

rowerowej czy chodnikach dla pieszych.

Jestem przekonany, że dostępność róż-

nych środków transportu w jednym

miejscu zachęci mieszkańców dojeżdża-

jących do centrum Poznania do korzy-

stania z komunikacji publicznej – mówi

prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak.

Dziś ulicę Grunwaldzką przecina

mocno obciążona linia kolejowa E20 łą-

cząca Warszawę z Berlinem, dlatego

przejazd przez tory jest bardzo często

zamykany. W ramach inwestycji powsta-

nie wiadukt kolejowy, a droga zostanie

pogłębiona tak, by jej użytkownicy mogli

bezkolizyjnie jeździć i przechodzić pod

torami. 

– Rozpoczęcie tej inwestycji jest

dowodem na to, jak po długiej debacie

i ścieraniu się wielu koncepcji przebudo-

wy granicy powiatu i miasta, samorządy

mogą dojść do porozumienia. To również

dowód na to, jak doskonale potrafimy

współpracować w ramach Metropolii

Poznań na rzecz naszych mieszkańców

– mówi Jan Grabkowski, starosta po-

znański. – Od momentu pojawienia się

pomysłu modernizacji tego układu komu-

nikacyjnego, na każdym etapie, byliśmy

ogromnym zwolennikiem tego zadania.

Dziś czuję radość i satysfakcję z tego, że

już wkrótce rozpocznie się budowa tunelu,

na który czeka tak wielu mieszkańców

naszego powiatu i Poznania. 

Inwestycja obejmuje budowę lub

rozbudowę istniejącego układu komuni-

kacyjnego w rejonie Grunwaldzkiej

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, jak

drogi, ścieżki rowerowe, chodniki, zjazdy

i przystanki autobusowe, miejsca po-

stojowe oraz parking z układem dróg

dojazdowych. 

– Wykonawca poprowadzi zadanie

w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, czyli

w pierwszej kolejności przygotuje do-

kumentację projektową oraz uzyska

niezbędne decyzje administracyjne

i zezwolenia, na co ma niespełna rok.

Roboty budowlane rozpoczną się więc

na początku 2022 r., a zakończą wiosną

2023 r. – mówi Marcin Gołek, wiceprezes

zarządu spółki Poznańskie Inwestycje

Miejskie.

Nowa pętla autobusowa w rejonie

peronu PKP umożliwi szybką przesiadkę

pomiędzy koleją i autobusami w systemie

„drzwi w drzwi”. Uzupełnieniem węzła

będzie parking samochodowy typu

„parkuj i jedź” oraz miejsca dla rowerów.

Obiekt będzie dostosowany do potrzeb

osób z niepełnosprawnościami. Pasaże-

rowie komunikacji publicznej będą mogli

czekać na swój autobus czy pociąg

w nowej poczekalni albo pod wiatami

peronowymi. 

Wykonawca wraz z planowaną bu-

dową wiaduktu kolejowego w ciągu linii

E20 zmodernizuje torowisko kolejowe

z siecią trakcyjną. Odcinek ulicy Grun-

waldzkiej pomiędzy planowanym węzłem

a Malwową zostanie wyremontowany.

W ramach zadania planuje się również

przebudowę elementów infrastruktury

technicznej, jak kanalizacji deszczowej,

oświetlenia ulicznego, sieci teletech-

nicznych i kanału technologicznego.

Uzupełnieniem inwestycji będzie nowe

zagospodarowanie terenu zielenią i małą

architekturą (ławkami, koszami na

śmieci).

Budowa zintegrowanego węzła

transportowego jest realizowana ze

wsparciem funduszy unijnych. W kosztach

inwestycji partycypują miasto Poznań, po-

wiat poznański oraz gmina Komorniki.

W 2019 r. wszystkie trzy strony zawarły

porozumienie o partnerstwie na rzecz

realizacji inwestycji. Stolicy Wielkopolski

przyznano dofinansowanie unijne w wy-

sokości ponad 66 mln zł. Pozostałe

koszty (wykonawca wycenił prace na

95,55 mln zł) zostaną pokryte przez miasto,

powiat i gminę. 

– Podpisanie umowy na budowę

węzła Grunwaldzka wraz z tunelem pod

torami kolejowymi to nie tylko radykal-

na poprawa bezpieczeństwa drogowego,

ale znakomity przykład dobrej współpra-

cy transgranicznej sąsiednich samorzą-

dów. Podziękowania kieruję do pana

Jacka Jaśkowiaka – prezydenta Poznania

oraz pana Jana Grabkowskiego – staro-

sty poznańskiego, za merytoryczne

i życzliwe podejście do tego trudnego

tematu – mówi Jan Broda, wójt gminy

Komorniki.

W planach jest również zachowanie

w rejonie północnej strony węzła prze-

siadkowego rezerwy terenowej na pętlę

tramwajową, która w przyszłości dałaby

możliwość przedłużenia istniejącej sieci

z Junikowa.

Projekt dofinansowywany ze środków

UE w ramach Wielkopolskiego Regional-

nego Programu Operacyjnego na lata

2014-2020 – Działanie 3.3 Wspieranie

strategii niskoemisyjnych, w tym mobil-

ność miejska – Poddziałanie 3.3.3

Wspieranie strategii niskoemisyjnych,

w tym mobilność miejska w ramach ZIT

dla MOF Poznania. "

PIM
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W ielu mieszkańców Wir było

przekonanych, że w czerwcu

1958 roku na pole w okolicach

ulicy Poznańskiej spadł samolot pilotowa-

ny przez podporucznika Ryszard Pirka.

Błąd popełniły też cytujące ich „Nowiny

Komornickie”. Jak informowaliśmy,

Robert Kiszkurno, regionalista i prze-

wodnik historyczno-turystyczny, przed-

stawił informację, że pilot ten zginął

w 1954 roku w innym miejscu, tu nato-

miast poniósł śmierć podporucznik Je-

rzy Tokarski. Jego samolot Lim-2 zderzył

się z innym w trakcie symulowania walki

w powietrzu.

Miejsce upadku samolotu pilota To-

karskiego zostało w latach 60. upamięt-

nione betonowym krzyżem, który z ini-

cjatywy pułkownika Jana Jąkały w latach

80. otrzymał śmigło lotnicze. Znikło ono

jednak w tajemniczych okolicznościach,

prawdopodobnie trafiło na złom. Kiedy

„Nowiny” przypomniały o tragicznych

wydarzeniach sprzed lat, jeden z na-

szych Czytelników, mieszkający w Ple-

wiskach Wojciech Botta, postanowił

przywrócić stojącemu w polu pomniko-

wi śmigło.

– Wiele lat temu odwiedziłem to

miejsce i zauważyłem, że na pomniku

brakuje śmigła. Pracowałem jeszcze

wtedy w PUK Komorniki. Pomyślałem,

że to żaden problem je odtworzyć, za-

montować. Dopiero po przeczytaniu

„Nowin Komornickich” przypomnia-

łem o tym sobie. Jestem już na emery-

turze, mam czas i warsztat, wiedziałem,

jak to zrobić – mówi Wojciech Botta (na

zdjęciu).

Obietnicę spełnił. Zaprojektował

i wykonał śmigło. Korzystając z pomo-

cy pracowników Przedsiębiorstwa

Usług Komunalnych, przewiózł je na

ulicę Poznańską w Wirach, na wyso-

kość numeru 74. Jednak korzystając

z rady Roberta Kiszkurno, nie montował

śmigła w starym miejscu, lecz ustawił je,

razem z tabliczką informacyjną, przy

drodze. Istnieje bowiem prawdopodo-

bieństwo, że w przyszłości pole zostanie

zabudowane. Póki co – nikt nie planuje

zmiany zagospodarowania tego miejsca.

Wprost przeciwnie, władze samorządowe

próbują ograniczyć rozwój budownictwa

mieszkaniowego.

Gdyby jednak doszło do próby zabu-

dowania pola, na którym stoi betonowy

krzyż, ewentualny inwestor musiałby

wziąć pod uwagę fakt, iż jest to miejsce

pamięci, zaznaczone na mapach woj-

skowych od ponad pół wieku. Robert

Kiszkurno twierdzi nawet, że jest to

pierwszy w historii Wir pomnik ozna-

czony na mapach.

W ten sposób jedna z zagadek

z przeszłości została rozwiązana. Pozo-

stała inna – faktyczne miejsce katastrofy

samolotu podporucznika Ryszarda Pirka.

W sprawę tę zaangażował się Wiktor

Cegiołka, mieszkaniec Łęczycy, pasjo-

nujący się historią miejsca, w którym

żyje, wszelkimi regionalizmami. Razem

ze swoim bratem Ryszardem zidentyfi-

kował miejsce, w którym w czerwcu

1954 roku spadł samolot. Położone jest

na południe od Wir. Rozmawiali z na-

ocznym świadkiem tego wydarzenia.

Być może i to miejsce zostanie

oznakowane i upamiętnione, będzie

mieszkańcom przypominać o tragicz-

nym wydarzeniu sprzed wielu lat. Jak

twierdzi Wiktor Cegiołka, pozwoli to de-

finitywnie wyjaśnić okoliczności kata-

strof lotniczych. Dla wielu mieszkańców

gminy wciąż nie wszystko jest jasne, mi-

mo iż „Nowiny Komornickie” już

w styczniu rozwiały wszelkie wątpliwości,

korzystając z uwag znawcy tej tematyki,

Roberta Kiszkurno.

Ostatnio powiadomił on nas, że na

cmentarzu w Wirach, znajdującym się

w pobliżu miejsca katastrofy z 1958 ro-

ku, odkrył grób plutonowego Stefana

Kaźmierczaka z przedwojennej Szkoły

Podoficerskiej 3 Pułku Lotniczego na

Ławicy, uczestnika wojny obronnej 1939

roku i żołnierza polskich sił powietrz-

nych w Wielkiej Brytanii. Za sprawą tego

grobu Wiry formalnie stały się miejscem

pamięci lotniczej. "

WIRY PAMIĘTAJĄ O LOTNIKACH
Nad Wirami w latach powojennych wydarzyło się kilka katastrof samolotów wojskowych. Jedna z nich
została upamiętniona szczególnie, przyczyniając się do wyjaśnienia faktów z przeszłości.
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Z okazji Dnia Kobiet Gminny Ośrodek Kultury w Komorni-

kach zorganizował dla mieszkańców koncert zespołu Los

Bomberos. Odbył się on w Centrum Tradycji i Kultury, po

dłuższej przerwie na żywo. Organizatorzy zadbali o zachowanie

wszelkich norm i obostrzeń w trosce o bezpieczeństwo gości

i pracowników.

Jak się okazało, Los Bomberos to bardzo energiczny zespół

muzyczny złożony z profesjonalnych muzyków i tancerzy

pochodzących z Meksyku, Chile i Polski, grających znane

przeboje muzyki latynoskiej i flamenco we własnych aranżacjach.

Artyści zagrali popularne hity muzyki latino i pop we wła-

snych, oryginalnych aranżacjach. Jedna z czołowych polskich

tancerek i instruktorek flamenco dała pokaz tańca.

Spontaniczna interakcja z publicznością, animacje taneczne

i wspólna zabawa pobudziły publiczność, dostarczyły wielu

niezapomnianych emocji. "
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Grzegorz Kalinowski
�Kwarantanna�

Najnowsza powie�æ Grzegorza Kalinowskiego jest bardzo  na
czasie� Akcja rozpoczyna siê w Polsce w czasie zimowych ferii
2020 roku, czyli tu¿ przed rozpoczêciem epidemii. Marek i Le-
szek to przyjaciele, których ³¹czy  nie tylko wspólny biznes � biu-
ro projektowe, ale równie¿ pasja � góry. Dlatego postanawiaj¹
wyprowadziæ siê na Podhale, gdzie otwieraj¹ pensjonat. Gdy nie-
spodziewanie nadchodzi pandemia, przyjaciele zmuszeni s¹
spêdziæ dwa tygodnie kwarantanny w towarzystwie obcych, przy-
padkowych ludzi. Oczywi�cie ka¿da z tych osób ma swoj¹ historiê
i okazuje siê na swój sposób wyj¹tkowa. Po kilku dniach pensjona-
tem zaczyna siê interesowaæ nie tylko policja, ale równie¿ lokalni
dziennikarze i s¹siedzi. W takiej sytuacji uwiêzieni w swoim towa-
rzystwie ludzie pokazuj¹ prawdziwe oblicze � namiêtno�ci, interesy,
zawiedzione ambicje i frustracje, a funkcjonowanie w tak herme-
tycznej spo³eczno�ci staje siê wyzwaniem. 

Lindsay McCrae
�Rok wśród pingwinów�

Lindsay McCrae to znany, ceniony i wielokrotnie nagradzany
operator filmów przyrodniczych. Razem z ekip¹ sir Davida Atten-
borough pracowa³ przez 337 dni nad realizacj¹ filmu o ¿yciu pin-
gwinów cesarskich. Ta ksi¹¿ka to fascynuj¹ca kronika ¿ycia,
�mierci i ponownych narodzin tych wyj¹tkowych ptaków, a tak¿e
opowie�æ o niezwyk³ym do�wiadczeniu cz³owieka, który spêdzi³
blisko rok w najbardziej ekstremalnych warunkach, jakie tylko
mo¿na sobie wyobraziæ. Podczas antarktycznej zimy temperatury
spadaj¹ do minus sze�ædziesiêciu stopni, a morze wokó³ zamarza.
W³a�nie w tych warunkach pingwiny cesarskie rozpoczynaj¹ wieloki-
lometrow¹ wêdrówkê po lodzie. Ich celem jest miejsce, gdzie mog¹
przyj�æ na �wiat m³ode. �¯adne inne zwierzêta nie rozmna¿aj¹ siê
w tak surowych, niesprzyjaj¹cych warunkach. Matki i ojcowie

wymieniaj¹ siê rolami, a samce poszcz¹ przez ponad sto dni
najstraszliwszej zimy, aby wysiedzieæ jaja i bezpiecznie sprowa-
dziæ m³ode pisklêta na skuty lodem �wiat.� To  naprawdê niesa-
mowita ksi¹¿ka�

Kristin Harmel 
�Księga utraconych imion� 

To kolejna ksi¹¿ka autorki �wiatowych bestsellerów �Dom przy
ulicy Amélie� i �¯ona winiarza�. Tym razem pisarka przenosi
nas do Francji w czasie II wojny �wiatowej. Ale po kolei� Pew-
nego dnia bibliotekarka z Florydy, Eva Traube Adams, zauwa¿a
w gazecie zdjêcie ksi¹¿ki, która od 65 lat uchodzi³a za zaginio-
n¹. To �Ksiêga utraconych imion�, osiemnastowieczny tekst re-
ligijny, który znikn¹³ z Francji w czasie wojny, teraz odnalaz³ siê
w berliñskiej bibliotece. Zawiera on pewien szyfr, którego na-
ukowcy nie potrafi¹ rozwik³aæ. Umiejêtno�æ tê posiada Eva, lecz
czy ma do�æ si³, aby wróciæ wspomnieniami do czasów wojny?
Powie�æ inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami.

Jarosław Mikołajewski, Paweł Smoleński
�Czerwony śnieg na Etnie�

Autorzy zabieraj¹ nas w podró¿ po Sycylii, ale tym razem nie jest
to zwyk³a turystyczna wycieczka. Pokazuj¹ nam najbardziej oryginalne
ods³ony wyspy: spotkanie poetyckie w wiêzieniu, gwarny targ rybny,
stare �wi¹tynie, prawie bezludne centra miasteczek czy dzielnice
imigrantów. Miko³ajewski i Smoleñski ukazuj¹ skomplikowany
�wiat wyspy i w ciekawy sposób maluj¹ barwny portret wyspiar-
skiej rzeczywisto�ci. Odbija siê w niej skomplikowana historia
Sycylii, która przez wieki by³a przystankiem niemal dla wszyst-
kich ¿egluj¹cych po Morzu �ródziemnym. Jest te¿ miejscem
kontrastów i opozycji -  miêdzy Wschodem a Zachodem, mafi¹
i praworz¹dno�ci¹, histori¹ i nowoczesno�ci¹� Z pewno�ci¹ ta
lektura nie bêdzie siê d³u¿y³a. "

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

Los Bomberos wystąpili na żywo



K onkurs „„Ziemia Komornicka, moja Mała Ojczyzna”,

dla uczniów klas II i III, odbył się już po raz piętnasty.

Ten autorski projekt ma na celu przede wszystkim

poszerzenie wśród najmłodszych uczniów wiedzy o gminie

Komorniki, ukazanie jej uroków oraz kształtowanie tożsamości

regionalnej.

W tym roku, ze względu na panujące obostrzenia, konkurs

wyglądał nieco inaczej. 1 marca do walki o tytuł „Regionalista Ro-

ku 2021” stanęli uczniowie klas drugich i trzecich Szkoły Pod-

stawowej nr 1 im. J. Korczaka w Komornikach. 

Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące historii,

zabytków, przyrody oraz współczesności Ziemi Komornickiej.

Wśród pytań konkursowych znalazł się także niełatwy nawet

dla rdzennych mieszkańców Ziemi Komornickiej język gwa-

rowy. Wiedza najmłodszych mieszkańców naszej gminy okaza-

ła się imponująca! Po zaciętej walce w dogrywce wyłoniono

następujących laureatów.

I miejsce: ex aequo Bartosz Jana� 3b i Pawe³ Juzwa 3c
II miejsce: Cezary Janochowski 3d
III miejsce: Stanis³aw Szyd³owski 3e

Serdecznie dziękujemy Urzędowi Gminy w Komornikach

za przygotowanie upominków dla wszystkich uczestników

konkursu. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych

sukcesów. "
Organizatorki:

DOROTA B£ASZCZYK, KATARZYNA PROCH, 

PAULINA PERZ-SZYD£OWSKA

O ŚW I A T A18

Małe Talenty w internecie

D yrektor i pracownicy przedszkola Małe Talenty w Plewi-

skach zapraszają na stronę internetową. Można dzięki

niej odbyć wirtualny spacer po przedszkolu, obejrzeć

zdjęcia sal i ogródka, a także zapoznać się z ofertą i działaniami

przedszkola. Wystarczy wejść na www.plewiska.maletalenty.pl. "

MŁODZI REGIONALIŚCI

Ziemio moja droga, tak jak Cię dziś widzę,

z twą przeszłością, której nigdy się nie wstydzę,

Pozdrowiona bądź, że, jak Słońce na Niebie!.

Tyś od wieków, a ja też jestem u siebie.

[[SSttaanniissłłaaww NNoowwaakk]]
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Z espół Szkół Budowlanych z ulicy

Grunwaldzkiej w Poznaniu to jedy-

na w mieście placówka niepodlega-

jąca samorządowi. Organem założyciel-

skim jest Wielkopolska Izba Budownictwa.

Największa liczba uczniów, co zrozumia-

łe, to mieszkańcy Poznania, ale wielu

jest też z gminy Komorniki. Każdego

roku do szkoły uczęszcza takich kil-

kudziesięciu, więcej niż z jakiejkolwiek

innej podpoznańskiej gminy. Pochodzą

z samych Komornik, a także Chomę-

cic, Plewisk, Wir.

Przyczyną tych związków jest nie

tylko renoma szkoły, której absolwenci

nie mają żadnych problemów ze znale-

zieniem atrakcyjnej pracy, ale i wygodny

dojazd. Za kilka lat do szkoły będzie

jeszcze bliżej. Gdy zostanie zbudowany

bezkolizyjny przejazd przez tory kolejowe

na ulicy Grunwaldzkiej, szkoła znajdzie

się niemal na wjeździe do Plewisk.

Ruch nie jest zresztą jednostronny,

bo uczniowie „Budowlanki” odbywają

zajęcia także w Komornikach i innych

miejscowościach gminy. Specjalnością

tej placówki jest bowiem współpraca

z firmami, które we własnym zakresie

wspierają proces kształcenia uczniów.

Dzielą się z nimi wiedzą o zdobyczach

techniki, zapewniają praktyki, podczas

których młodzi ludzie mają kontakt

z nowoczesnymi urządzeniami i tech-

nologiami. Uczniowie ZSB zdobywają

kwalifikacje w firmach z terenu gminy.

Zainteresowanie ich szkoleniem wykazuje

wielu rzemieślników, właścicieli warszta-

tów samochodowych. Podpisali oni

umowy ze szkołą z ulicy Grunwaldzkiej.

Orędownikiem ścisłych związków

szkoły z gminą Komorniki jest Arka-

diusz Dratwa, dyrektor „Budowlanki”,

mieszkaniec Chomęcic. Zgłosił się do

wójta Jana Brody z propozycją współ-

pracy w dziedzinie sportu.

– Zależy nam, by uczniowie upra-

wiający w miejscu zamieszkania różne

dyscypliny sportowe, mogli to bez prze-

szkód kontynuować jako uczniowie na-

szej placówki. Pomożemy im, układając

odpowiednio zajęcia, by mogli bezpiecz-

nie łączyć jedną aktywność z drugą –

mówi dyrektor Dratwa. Jego szkoła zna-

na jest z dokonań sportowych. Ucznio-

wie startują w zawodach ogólnopol-

skich, przywożą medale. Pandemia

ostatnio powstrzymała tę aktywność.

W grę wchodzi zacieśnienie współ-

pracy z trenerami pracującymi w klubach

sportowych z gminy Komorniki. – Mogli-

byśmy wykorzystać ich doświadczenie

i wiedzę u nas w szkole. Zależy nam na

wysokich kwalifikacjach kadry nauczyciel-

skiej – podkreśla dyrektor „Budowlanki”.

Rozmawiał już o tym z wójtem gminy

Komorniki. Sprawa wciąż jest otwarta. 

– Liczę, że uda się nawiązać współ-

pracę korzystną dla klubów sporto-

wych, dla naszej placówki, a przede

wszystkim dla młodych ludzi. Stwo-

rzylibyśmy system wspomagający ich

– dodaje Arkadiusz Dratwa.

Szkoła kształci w zawodach nie tylko

typowo budowlanych. Jej specjalnością

jest otwieranie się na potrzeby rynku

pracy, właśnie stąd bierze się współpraca

z firmami, którym zależy na pozyskaniu

wykwalifikowanych, znających najnowsze

technologie pracowników. Wśród absol-

wentów szkoły są mechanicy samochodo-

wi, motocyklowi (także specjalizujący się

w sporcie żużlowym), elektromechanicy,

technicy budownictwa, technicy krajobra-

zu, dekarze, montażyści nowoczesnej sto-

larki budowlanej. Z takim fachem w ręku

stabilizacja zawodowa i finansowa jest za-

gwarantowana. "
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SZKOŁA (PRAWIE) GMINNA
W gminie Komorniki funkcjonują
tylko szkoły podstawowe. 
Nie ma ani jednej średniej, 
choć przydałaby się, dla wygody
coraz liczniejszych młodych 
ludzi, o czym była mowa
podczas jednej z ostatnich 
sesji Rady Gminy. Na razie 
musi wystarczyć, że jedna 
z poznańskich szkół średnich 
cieszy się opinią mocno 
związanej z gminą.

W dniu 19 marca zmarł 
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Pogrzeb odbędzie się 29 marca o godz. 12.00.

Z wyrazami współczucia

Cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 

w Plewiskach

K O N D O L E N C J E



Przed jakimi wyzwaniami stoi
gminna oświata?

Olga Kar³owska: – Dziś największym

wyzwaniem oświaty jest efektywna na-

uka w dobie pandemii, która wymusiła

totalną reorganizację pracy szkół. Jej

skutki czują wszyscy – uczniowie, na-

uczyciele, rodzice, pracownicy. Moje

obawy wiążą się natomiast z tym, jakie

dzieci powrócą do szkół. Organizacja

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

była wielkim wyzwaniem dla naszej

oświaty jeszcze przed pandemią. Szko-

ły są pełne uczniów, z roku na rok coraz

więcej z nich posiada orzeczenie lub

opinię z Poradni Psychologiczno-Peda-

gogicznej (PPP). W naszych szkołach

pracują nauczyciele specjaliści, psycho-

logowie, pedagodzy, terapeuci, logope-

dzi. Myślę, że gdy „szkoła” wróci do

szkoły, będą mieli pełne ręce roboty. By

wyjść naprzeciw dzieciom ze specjalny-

mi potrzebami i ich rodzinom, urucha-

miamy w marcu punkt konsultacyjny

Poradni w Puszczykowie tu, w Komor-

nikach. Na razie skupimy się na szeroko

pojętym poradnictwie, by jak najszyb-

ciej udzielić wsparcia rodzinom, które

obserwują zaburzenia emocjonalne

u dzieci. Bardzo się cieszę z uruchomienia

tego punktu i mam nadzieję, że stopniowo

będziemy go rozwijać. 

Wyzwaniem jest też baza oświatowa.

Nasze szkoły są nowoczesne i świetnie

wyposażone, ale dzieci uczą się w nich

w systemie zmianowym, co jest konse-

kwencją „reformy” z 2017 r.  Mimo, że np.

w Poznaniu jest to normą, to w „wiej-

skich” szkołach rodzice oczekiwaliby

jednej zmiany. Nie zawsze jest to możliwe,

w naszych warunkach demograficznych

wzrost liczby uczniów postępuje bardzo

dynamicznie, co skutkuje pełnymi

szkołami. 

Piotr Wi�niewski: – Oprócz oczywistych

obaw, związanych z poziomem finanso-

wania oświaty i warunków, w których

przyszło jej funkcjonować, ważną kwestią

jest utrzymanie jej na właściwym po-

ziomie. Musimy pamiętać, że to od wła-

ściwego kształcenia zależy przyszłość

nie tylko naszych dzieci, ale i całego

społeczeństwa. To, z jaką wiedzą i spoj-

rzeniem na świat dzieci opuszczą mury

naszych szkół podstawowych, w dużym

stopniu wpłynie na ich całe późniejsze

życie. To wyzwanie dla  systemu oświaty,

a wyzwaniem dla samorządu jest dbałość

o jakość tego kształcenia, poprzez za-

pewnienie właściwej bazy oświatowej

i jej finansowanie.

Piotr Napiera³a: – Podstawowym wy-

zwaniem dla gminnej oświaty jest roz-

wiązanie problemu jej finansowania.

Bez odpowiednich instrumentów ze

strony państwa w postaci adekwatnego

do potrzeb naliczania subwencji oświa-

towej, wkrótce staniemy przed pyta-

niem: oświata czy inwestycje? Kadry

mamy wykwalifikowane, pomysły na

rozwój również, popyt jest, ale bez od-

powiedniego zabezpieczenia finanso-

wego po prostu pojawią się kłopoty.

Dzisiejsza szkoła to nie tylko kreda i ta-

blica, a oświata, to nie produkt, który

przynosi natychmiastowe i realne zyski.

Rozwój technologii informatycznych

wymusza na oświacie zmiany, rozwój

gminy z powiększającą się systematycz-

nie liczbą uczniów – również. Dlatego

tak wiele uwagi poświęcamy przedszko-
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Kontynuujemy dyskusję nad ważnymi aspektami życia gminy Komorniki, z udziałem osób zaangażowanych 
w konkretną problematykę. Mowa już była o rozwoju bazy sportowej. Przyszła pora na dziedzinę równie
ważną, ale zdecydowanie najdroższą w utrzymaniu � oświatę. Na pytania odpowiadają: Piotr Wiśniewski, 
wiceprzewodniczący Rady Gminy, radny Piotr Napierała, przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw Społecznych
i Porządku Publicznego, Olga Karłowska, sekretarz gminy.

STAN GMINNEJ OŚWIATY

OLGA KAR£OWSKA PIOTR WI�NIEWSKI PIOTR NAPIERA£A
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lom i szkołom, ich budowie, rozbudowie

i wyposażaniu. Inwestujemy również

w kapitał ludzki. Potrzeb coraz więcej,

szczególnie w obszarze wsparcia psycho-

logicznego. Długo można by wyliczać.

Czy nauka zdalna okazała się
efektywna? Czy szkoły stanęły
na wysokości zadania?

Olga Kar³owska: – Uważam, że nasze

szkoły sprawnie przeszły w tryb nauki

zdalnej, choć było to ogromne przedsię-

wzięcie logistyczne dla dyrektorów i na-

uczycieli. Z oceną jakości nauczania

i pracy w tym trudnym czasie musimy

poczekać. Staraliśmy się stworzyć jak

najlepsze warunki, dzieci otrzymały

komputery do nauki, nauczyciele wyko-

rzystują nowe technologie, by zajęcia by-

ły atrakcyjne dla uczniów. Nauczanie

zdalne to nowa sytuacja, w której musieli

odnaleźć się nauczyciele – także ci starsi,

co na pewno nie było łatwe i dzieci, których

domy nagle zmieniły się w salę szkolną.

Niewiele mówi się o rodzicach, którzy siłą

rzeczy stali się też nauczycielami. Mam

nadzieję, że ten rok szkolny będzie można

zaliczyć in plus pod względem realizacji

podstawy programowej i faktycznie zdo-

bytej wiedzy. 

Piotr Wi�niewski: – Można powie-

dzieć, że po roku doświadczeń z tym

związanych, wszyscy już w pewien spo-

sób przyzwyczaili się do warunków,

w jakich przyszło prowadzić szkolne

nauczanie. Niestety uważam, że nic nie

zastąpi standardowych lekcji w klasie

i sprawdzonych metod oceny. Obawiam

się, że skutki takiego modelu przekazy-

wania wiedzy na odległość i weryfiko-

wania, na ile została przyswojona, mogą

okazać się w dłuższym terminie bardzo

szkodliwe. Dla rodziców dzieci generu-

je to również duże problemy związane

z zapewnieniem opieki w domu w czasie

szkolnym, koszty zakupu dodatkowego

sprzętu do komunikacji, a także spada

na nich rola korepetytorów, na którą nie

wszyscy byli gotowi i musieli znaleźć na

to dodatkowy czas. Na efekty trzeba

jeszcze poczekać. Mogą okazać się dłu-

gofalowe.

Piotr Napiera³a: – Trudno to w tej

chwili ocenić, choć wielu specjalistów

bije na alarm. Jakość edukacji nie wszę-

dzie jest taka sama. Różny jest również

poziom dostępu do szybkich łączy. Na

pewno jest zdecydowanie lepiej niż

wiosną ubiegłego roku, kiedy to posta-

wiono nam zadanie: „jakoś sobie po-

radźcie”. I radziliśmy sobie w mniej lub

bardziej udany sposób. Obecna prze-

rwa w zajęciach stacjonarnych i zastą-

pienie typowego nauczania zdalnym,

wygląda już w miarę przyzwoicie, choć

nie jest tajemnicą, że tego typu naucza-

nie jest mniej efektywne i czeka nas

w przyszłości prawdziwa czarna dziura

edukacyjna. Izolacja i brak fizycznego

kontaktu sprawiają, że u uczniów pojawia

się brak motywacji. Najwięcej tracą

uczniowie mniej zdolni, którzy na skutek

pojawiających się braków przestają się

uczyć. Wprawdzie trwa medialne zakli-

nanie rzeczywistości i MEN zapowiada

pojawienie się w przyszłości jakiś zajęć

wyrównawczych, ale o finansowaniu

już nie wspomina. Zapewne kosztami

zostaną obarczone – nie  pierwszy już

raz – samorządy. Samorządy, które i tak

mają już problemy z realizacją inwestycji,

których domagają się mieszkańcy, samo-

rządy, które obciążane są w coraz więk-

szym stopniu dopłatą do wynagrodzeń.

Lwią część budżetu gminy 
pochłania oświata. Wydajemy 
na nią więcej niż na inwestycje.
Czy te proporcje są prawidłowe?
Czy gmina udźwignie ciągły 
wzrost kosztów oświaty?

Olga Kar³owska: – Koszty oświaty rosną

z roku na rok. W zeszłym roku było to

prawie 93 mln zł. Subwencja oświatowa

wyniosła 32,5 mln zł, łatwo obliczyć, ile

do oświaty dokładamy. Chcemy dbać,

by szkoły porządnie wyglądały, by poziom

nauczania w nich był możliwie najwyższy,

by oferta szkół była atrakcyjna. Inwestuje-

my w dobrą kadrę, na 430 etatów nauczy-

cielskich 120 to nauczyciele dyplomowani.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna też

kosztuje, nie wspominając o świetlicach

szkolnych, w których przebywa coraz

więcej dzieci. Miliony wydajemy także

na przedszkola. Nasza gmina jest młoda,

potrzebna jest opieka dla najmłodszych.
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Piotr Napiera³a: � Izolacja i brak fizycznego kontaktu sprawiaj¹, ¿e u uczniów pojawia siê brak motywacji. Najwiêcej trac¹ uczniowie mniej zdolni,
którzy na skutek pojawiaj¹cych siê braków przestaj¹ siê uczyæ. 
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W gminie działają 4 przedszkola gminne

i aż 13 publicznych z operatorem pry-

watnym. Gmina dopłaca tym ostatnim

1300 zł na każde dziecko miesięcznie,

roczna dotacja to wydatek 18,5 miliona

zł. Oświata to nasz priorytet, nie chce-

my na niej oszczędzać, trzeba jednak

pamiętać, że priorytetów jest więcej,

równie kosztownych. 

Piotr Wi�niewski: – Gminny samo-

rząd robi wszystko, aby warunki oświa-

towe w naszej gminie były jak najlep-

sze. Kosztuje nas to o trzy razy więcej

niż otrzymujemy w ramach subwencji

oświatowej, która teoretycznie powinna

na funkcjonowanie oświaty wystarczyć.

To oczywiste, że te proporcje to kpina

ze strony Państwa i jawne wykorzysty-

wanie samorządowych pieniędzy. Nie

mamy innego wyjścia, jak kosztem roz-

woju innych dziedzin życia na terenie

naszych miejscowości inwestować

w przyszłość, jaką są dzieci i ich odpo-

wiednie wykształcenie.

Piotr Napiera³a: – Powtórzę, że potrzeb-

ne są odpowiednie do potrzeb instru-

menty finansowania oświaty z budżetu

centralnego. Bez nich inwestycje w samo-

rządach po prostu staną się niemożliwe.

Za obowiązkiem szkolnym na odpowiednio

wysokim poziomie nie mogą stać gminy

i powiaty, gdyż tego nie udźwigną.

W dzisiejszych warunkach udział państwa

ogranicza się praktycznie do wypłaty

podstawowych wynagrodzeń oraz wy-

posażenia uczniów w podręczniki. Poja-

wiły się wprawdzie programy pomoco-

we, umożliwiające zakup sprzętu dla

mniej zamożnych, ale to kropla w morzu

potrzeb, zadań i wyzwań, przed którymi

stanęła oświata.

Czy gmina tworzy wystarczające
warunki uczniom do nauki 
i nauczycielom do pracy? 

Olga Kar³owska: – Ponosimy tak wy-

sokie koszty oświaty właśnie po to, by

dzieci miały dostęp do nowoczesnej

szkoły i wysokiego poziomu nauczania.

Dobrze doposażone placówki to też

komfortowe miejsce pracy dla nauczy-

cieli. Uważam, że są atrakcyjnym praco-

dawcą. Na wynagrodzenia nauczycieli

wydajemy rocznie 2,5 mln zł więcej niż

stawki ustalone w Karcie nauczyciela.

Przy każdej szkole tworzymy bazę spor-

tową – sale sportowe, boiska, siłownie.

Uważam, że nasze szkoły wypadają ko-

rzystnie na tle innych, np. tych w mieście.

Nie raz słyszymy, że mamy lepsze warun-

ki, lepsze doposażenie i lepszą opiekę nad

dziećmi ze specjalnymi potrzebami. 

Piotr Wi�niewski: – W moim odczuciu

zdecydowanie tak. Nowoczesne szkoły,

interaktywne sale lekcyjne i pomoce

naukowe, wspaniałe pełnowymiarowe

sale gimnastyczne. To cechy naszych

nowych obiektów w Komornikach, Ple-

wiskach, Chomęcicach, a za chwilę

w Wirach. Pewnie zawsze znajdzie się

ktoś, kto powie, że czegoś mu brakuje

i można by było stworzyć dodatkowo

jeszcze to i owo. Myślę jednak, że po-

ziom wydatków na ten cel przeznaczany

w naszej gminie mówi sam za siebie.

Piotr Napiera³a: – Moim zdaniem tak.

Wprawdzie jest to ocena subiektywna,

ale pracując w gminnych szkołach od

niemal 30 lat widziałem i ciągle widzę

zmiany. Wystarczy zajrzeć do szkol-

nych i rodzinnych archiwów, przyjrzeć

się zdjęciom… Zmiany w warunkach

pracy i nauki są widoczne i trzeba mieć

naprawdę sporo złej woli, by ich nie do-

strzec. Czy zawsze są to zmiany na lepsze?

Zdania są, jak zawsze, podzielone.

Oczywiście, tak jak apetyt rośnie w miarę

jedzenia, rosną potrzeby i oczekiwania,

tak rodziców i uczniów, jak i pracowników

przedszkoli i szkół. W porównaniu

z działaniami w tym obszarze innych

gmin, nie mamy jednak na co narzekać.

Mnie wystarczają wizyty w poznań-

skich szkołach, aby docenić to, czym

dysponujemy. "

Olga Kar³owska: � Na wynagrodzenia nauczycieli wydajemy rocznie 2,5 mln z³ wiêcej ni¿ stawki
ustalone w Karcie nauczyciela. 

Piotr Wi�niewski: � Nowoczesne szko³y, interaktywne sale lekcyjne i pomoce naukowe, 
wspania³e pe³nowymiarowe sale gimnastyczne. To cechy naszych nowych obiektów 
w Komornikach, Plewiskach, Chomêcicach, a za chwilê w Wirach (na zdjêciu). 
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Obecnie jesteśmy w Afryce. Jest to

bardzo ciekawy kontynent, pełen

różnorodnych dźwięków, kolorów,

smaków i zapachów. Doświadczaliśmy

ich wszystkimi zmysłami podczas wizyty

na targowisku w Marrakeszu. Poznaliśmy

zabytki Tunezji i egipskie piramidy. Czy

wiecie, że w Sudanie jest znacznie więcej

piramid niż w Egipcie?

Najbardziej chyba podobały nam

się zajęcia o zwierzętach, kiedy pozna-

liśmy Wielką Piątkę – to określenie

obejmujące pięć dużych ssaków, za-

mieszkujących Afrykę: afrykańskiego

słonia, nosorożca czarnego, lwa, bawo-

łu afrykańskiego i lamparta. Zwierzęta

te tradycyjnie uważane są za najgroź-

niejsze na kontynencie, co jednak nie

jest prawdą, ponieważ najwięcej osób

w Afryce zabijają niezaliczone do wielkiej

piątki hipopotamy!

W kolejnych tygodniach wybieramy

się na południe Afryki – odwiedzimy ko-

lejne ciekawe miejsca, takie jak Tanzania,

RPA, a nawet Madagaskar! Bardzo na to

czekamy. Poznawanie świata jest nie-

zwykle ciekawe. "

NAUCZYCIELE �WIETLICY

Dzmitry Mashko (na zdjęciu),

uczeń kl. 8b Szkoły Podstawowej

nr 2 w Plewiskach i zawodnik klu-

bu sportowego Akademia Judo, zajął

drugie miejsce w Mistrzostwach Wielko-

polski Juniorów w judo i trzecią lokatę

w Mistrzostwach Wielkopolski Młodzików

w judo. Sportowiec otrzymał też nominację

do kadry wojewódzkiej, więc liczymy na

to, że wkrótce będziemy mu mogli kibi-

cować podczas walk na matach w kraju

i za granicą.

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

Tegoroczne dni otwarte „dwójki” po

raz pierwszy przybrały formę wirtualną,

ale nadal były dobrą okazją, by przyszli

uczniowie i ich rodzice mogli poznać

dyrekcję i nauczycieli, zajrzeć do sal

lekcyjnych i podejrzeć codzienne szkolne

życie. Do zobaczenia we wrześniu!

WIRTUALNY PĄCZEK

Od kilku lat uczniowie, rodzice i pra-

cownicy szkoły przyłączają się do akcji

charytatywnej „Wyślij pączka do Afryki”.

W tym roku klasyczne smażone pączki

nie mogły trafić do rąk darczyńców. Sy-

tuacja ta po raz kolejny pokazała jednak,

że wrzucając pieniądze do skarbonki,

nie oczekujemy poklasku i nagród. Ze-

brana kwota 300 zł zasiliła konto Fundacji

Kapucyni i Misje i zostanie przeznaczona

na pomoc głodującym dzieciom.

POEKSPERYMENTOWALI�

Hubert Kachnic z kl. 3c oraz Antoni

Wojtczak z kl. 3a zostali nagrodzeni

w konkursie „#Zdobywaj wiedzę – ekspe-

rymentuj”. Celem konkursu zorganizowa-

nego przez Centrum Wsparcia Rzemiosła,

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Ka-

liszu oraz Zespół Szkół Technicznych

CKZiU w Lesznie było nakręcenie krótkiego

filmu przedstawiającego dowolny

eksperyment! Młodzi specjaliści

świetnie odnaleźli się w roli badaczy.

WYPRAWKI DLA CZYTELNIKÓW

Instytut Książki, wspierany przez

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego, od kilku lat prowadzi ogólno-

polską kampanię promującą czytelnictwo

wśród najmłodszych „Mała książka –

wielki człowiek”. Tym razem pakiety

czytelnicze skierowano do pierwszokla-

sistów i ich rodziców. Dzieci otrzymały

książkę „Pierwsze abecadło” oraz wyci-

nankę z alfabetem. Dla rodziców została

przeznaczona broszura „Książką połą-

czeni”. Niech nasi mali czytelnicy wyra-

stają na wielkich ludzi! " A.£

Palcem po mapie � jesteśmy w Afryce!
Od września w świetlicy Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich w Wirach realizowany jest autorski projekt edukacyjny
�Palcem po mapie�. Podczas naszych wypraw poznaliśmy już pięć
kontynentów � nie przeszkodziła nam również konieczność pracy
zdalnej � spotykaliśmy się wtedy na zajęciach świetlicowych  online.

�Dwójka� w Plewiskach: sportowo i charytatywnie



Jak opowiada, nie ma rodzeństwa,

a chcący jej to zrekompensować

rodzice dbali, by nie zabrakło cie-

kawych, rozwijających zajęć. Chodziła

na lekcje języka angielskiego, na basen,

grała na pianinie. Wszystko jej się podo-

bało, ale kiedy pierwszy raz skorzystała

z zajęć tanecznych, powiedziała: to jest

to, właśnie to chcę w życiu robić. A mia-

ła dopiero sześć lat…

– Aż płakałam ze szczęścia, co dla

moich rodziców było niepojęte – mówi.

Byli przekonani, że zainteresowania

córki zmienią się nie raz, zresztą jako

zodiakalny Bliźniak miała prawo zapalać

się do kolejnych wyzwań, atrakcyjnych

tylko do momentu odkrycia jeszcze cie-

kawszych. Jednak nic się nie zmieniało.

Taniec wypełnił jej życie. Jako dziecko

wstawała o 6 rano, by ćwiczyć przed za-

jęciami szkolnymi w sali sportowej. Nie

mogło zabraknąć momentów zwątpienia,

ale pasja nie wygasła. Nawet przez moment

nie myślała o zmianie zainteresowań.

Działała w różnych federacjach

tanecznych, doskonaliła warsztat, uzu-

pełniała wykształcenie. Szkoliła się pod

okiem pedagogów Polskiego Teatru

Tańca, zaczęła studia na wydziale arty-

stycznym ze specjalizacją technika

i kompozycja tańca. Uczyła się pedagogiki,

choreografii. Zdobywała wiedzę, by ją

przekazywać, najlepiej w miejscu,

w którym zaczynała, czyli w Komorni-

kach. Jeździła na turnieje, pokazy, ale

brakowało jej miejsca, w którym mogłaby

rozwinąć skrzydła i służyć innym.

Początkowo zdobywała skromne

nagrody finansowe, otrzymywała sty-

pendia. Żyła dla tańca, ale jeszcze nie

z tańca. Nie przestała być nastolatką,

gdy zamarzyło się jej założenie własnego

studia. Nazwała je Pure Dance, czyli

„czysty taniec”, co nawiązywało do

bezwarunkowej, przez nikogo nie wy-

muszonej pasji.

Rozwijała się krok po kroku. Jako

szesnastolatka dostała się do telewizyjnego

programu tanecznego „Got to dance”,

doszła aż do półfinału. Zrobiło się o niej

głośno, przyszły propozycje prowadzenia

zajęć, warsztatów, pokazów. Współpra-

cowała, i do dziś współpracuje z komor-

nickim Gminnym Ośrodkiem Kultury.

W międzyczasie skończyła studia, zaczęła

myśleć o przyszłości, której nie wyobra-

żała sobie bez tańca. Uznała, że pora

stworzyć coś własnego.
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CAŁE ŻYCIE Z TAŃCEM
Pochodzi z Komornik, jej przodkowie żyją tu od pokoleń. Od 19 lat jest tancerką. W tańcu zakochała się
już jako dziecko, bezwarunkowo, na całe życie. Monika Musiał ma wielkie szczęście. Może się zawodowo
poświęcić temu, co jest wielką pasją.



25

W samym sercu Komornik, u zbiegu

ważnych dziś ulic Pocztowej i Poznańskiej,

już kilkaset lat temu działała karczma.

Mieściła się tu też stacja dyliżansów,

w dużo późniejszych czasach sklep,

poczta, lokale gastronomiczne. Zmieniali

się właściciele, każdy miał inny pomysł na

wykorzystanie nieruchomości. W ostat-

nich latach trafiła w ręce inwestora, który

budynek wyremontował i przeznaczył

do wynajęcia.

– Przejeżdżając obok, przeczytałam

ogłoszenie, że pomieszczenia są na wy-

najem. Pomyślałem, że to coś dla mnie,

skoro mam rozwinąć działalność, otwo-

rzyć nowy rozdział. Wcześniej wynaj-

mowałam pomieszczenia m.in. od GO-

SiR-u. Chciałam mieć coś swojego.

Umówiła się z właścicielem. Weszłam

na piętro i od razu poczułam wyjątkowy

klimat. To było to – opowiada pani Monika.

Musiała powalczyć o możliwość

działania w tym miejscu. Pojawiła się

bowiem korporacja zajmująca się fit-

nessem, która ubiegała się o wynajęcie

całości. Właściciel zainteresował się

jednak pomysłem stworzenia tu czegoś

ciekawszego dla mieszkańców. Dał kilka

dni na znalezienie najemców także dla

pozostałych części budynku.

– Uruchomiłam wszystkie kontak-

ty, wykonywałam mnóstwo telefonów

szukając kogoś, kto chciałby tu działać.

Podsunęłam pomysł właścicielowi

szkoły sztuk walki, on znalazł kogoś

szukającego miejsca na kawiarnię. Był

już komplet najemców. Mogliśmy

przystąpić do akcji – wspomina. W ten

sposób zrodziła się inicjatywa trzech

podmiotów, które ją nazwały „Stacją

Komorniki”. Budynek znalazł godną

swej bogatej historii i położenia w ważnym

miejscu funkcję.

– Kiedyś ludzie się tu zatrzymywali

i podążali w różnych kierunkach. My

też idziemy w różne strony, ale wyru-

szamy z tego miejsca – tłumaczy pani

Monika. Mogła zacząć nowy etap życia.

Wymagało to mnóstwa pracy, pomocy

wielu życzliwych osób. Efekt jest jednak

zdumiewający. Poddasze starego bu-

dynku wydaje się stworzone do nowej

funkcji. Oprócz miejsca, w którym odby-

wają się zajęcia taneczne, jest recepcja,

poczekalnia, pomieszczenia gospodarcze.

Początek działalności przypadł na

trudny czas pandemii, ale nie ma tego

złego, co by na dobre nie wyszło. Ludzie

tęsknią do zajęć takich, jak taniec, do

wspólnego rozwijania zainteresowań,

także do przebywania w tak ciekawym,

z pomysłem urządzonym miejscu. Co

Pure Dance Studio może ludziom zaofero-

wać? Odpowiedź jest oczywista: taniec.

W różnych formach, przejawach. Wiek

nie ma znaczenia. Przychodzą tu dzieci,

młodzież, pojawiają się seniorzy. Hip-

hop, akrobatyka, balet, jazz, yoga, taniec

współczesny…

– Otworzyliśmy się pod koniec

stycznia. Miałam wątpliwości. Nie wie-

działam, czy moja oferta trafi na podatny

grunt. Po tygodniu wyzbyłam się obaw.

Okazuje się, że to, co oferuję, czyli szkoła

tańca, było w naszej gminie potrzebne.

Liczba chętnych przerosła moje oczeki-

wania, prowadzimy zajęcia od ponie-

działku do soboty – pani Monika nie

kryje satysfakcji. Jak podkreśla, cieszy

się, że może rozwijać kulturę w swej

rodzinnej gminie.

Marzy się jej działalność między-

narodowa. Rozpoczęła współpracę

z poznańskim Centrum Kultury Zamek.

Uczestniczyła już w wydarzeniu o na-

zwie „Wieczór kultur”, spotykała się

z osobami z innych krajów, nawet tak

egzotycznych, jak Indie i Kanada. –

Każdego, kto chce się przekonać, jak się

sprawdza nowa komornicka inicjatywa,

serdecznie zapraszam – podsumowuje

Monika Musiał. "

JÓZEF DJACZENKO
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STACJA KOMORNIKI



W mistrzostwach Wielkopolski

w zapasach młodzików

i dzieci bardzo dobrze zapre-

zentowali się zawodnicy UKS Zapasy

Plewiska. Turniej stał na bardzo wyso-

kim poziomie.

Medale złote zdobyli: Jakub Gmyz,

Adrian Jąder, Artur Kaczmarek i Norbert

Leśniewicz.

Medale srebrne: Kacper Olejnik,

Konrad Pióro, Stanisław Matelski, Piotr

Hamrol, Yana Antonenko.

Medale brązowe: Jakub Szerłot,

Tobiasz Kupsik, Stanisław Frątczak,

Maciej Bielawski.

Natomiast w Karlinie odbył się

pierwszy Puchar Polski Kadetek w za-

pasach kobiet. Bardzo dobrze spisała

się w nim Marta Sós zdobywając brązowy

medal. Mimo kontuzji wysokie 8 miejsce

zajęła Julia Czempińska. "

ROMAN KRÓLIÑSKI

Młodzi piłkarze Wielkopolski Ko-

morniki wystąpili na turnieju

Remac Cup rozegranym w hali

Śremski Sport. Klub wystawił dwa zespo-

ły, by każdy zawodnik spędził na boisku

jak najdłuższy czas. Wypadło po 96 mi-

nut na osobę. Przeciwnikami byli Korona

Zakrzewo, Akademia Piłki Nożnej Leszno

i Akademia Piłkarska Maratończyk.

Turniej z pewnością pozytywnie

wpłynie na grę zespołu, komornickie

skrzaty nabrały nowych umiejętności,

za co są wdzięczne starszym kolegom

z przeciwnych drużyn. Zdobyły kolejne

medale i statuetki, które będą kolejno

odwiedzały ich domy. "
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SKRZATY ZAGRAŁY W ŚREMIE

W turnieju zagrali: Igor Wejkszner, Wiktor Greda, Wiktor Kuster, Tomasz Szlendak, 
Karol Kleszcz, Iwo Boroñski, Antek Ka³u¿ny, Antek Koluszenko, Leon Polowczyk,
Filip Jankowski.

Złote medale młodych zapaśników
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G łównym celem turnieju była do-

bra sportowa rywalizacja i stwo-

rzenie okazji do podszlifowania

umiejętności gry w piłkę nożną. Zawod-

nicy i trenerzy potrafili stworzyć świetną

atmosferę. Wsparcia udzielił GOSiR

Komorniki.

Na podium stanęły drużyny Warty

Śrem, LKS Wielkopolski Komorniki I

oraz MKS Noteci Czarnków. Kolejne

miejsca zajęły KS Korona Zakrzewo, KS

Canarinhos Skórzewo, LKS Wielkopolska

Komorniki II, AKF Poznań, Fara Pelikan

Żydowo.

Zawodnikiem turnieju został Filip

Maćkowiak z drużyny Warty Śrem.

Strzelcem turnieju okazał się Jan Nowak

z MKS Noteć Czarnków. Bramkarzem

turnieju wybrano Maksymilina Sob-

czaka z zespołu LKS Wielkopolska Ko-

morniki II.

Podczas turnieju wspominany był

Dionizy Gielnik – ważna postać dla ko-

mornickiej piłki nożnej. Zostawił swoje

serce na tutejszych boiskach. Można

było uczcić jego pamięć grą w piłkę

w dobrej sportowej atmosferze. Za rok

odbędzie 11. Turniej jego imienia, dla

zawodników rocznika 2011.

Organizatorzy dziękują za pomoc

głównemu sponsorowi, firmie KKoossmmee-

ttiikkuuss..ppll –– SSkklleepp ii HHuurrttoowwnniiaa z profesjo-

nalnymi kosmetykami i akcesoriami

do włosów. "

SPORTOWA RYWALIZACJA 
W HALOWYM TURNIEJU

W 10. Halowym Turnieju Piłki Nożnej im. Dionizego Gielnika 
w Komornikach wystąpiły zespoły AKF Poznań, Fara Pelikan 
Żydowo, KS Canarinhos Skórzewo, Korona Zakrzewo, 
MKS Noteć Czarnków, Warta Śrem oraz dwie drużyny
organizatora, LKS Wielkopolska Komorniki.




