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Na ulicach ludzie bez maseczek, wype³nione ogródki gastronomiczne, imprezy
rekreacyjne pod go³ym niebem� Powia³o optymizmem, bo dawno tego nie
widzieli�my. Jednak ¿eby wszystko, co z³e rzeczywi�cie by³o za nami, konieczne
jest zaszczepienie jak najwiêkszej liczby osób. Na przeszkodzie stoi wci¹¿
�lamazarna dostawa szczepionek, ale wkrótce ma siê to odwróciæ � preparaty
bêd¹ dostêpne, ale zabraknie chêtnych. Tak¿e w gminie Komorniki, gdzie ludzie
doceniaj¹ dobrodziejstwo bêd¹ce w zasiêgu rêki.

Wydawa³oby siê, ¿e tak¹ formê ratowania siê przed chorob¹ rujnuj¹c¹ zdrowie,
pozbawiaj¹c¹ ¿ycia, najlepiej zrozumiej¹ starsi, do�wiadczeni. Jak siê jednak
okazuje, znaczna czê�æ naszych seniorów nie chce korzystaæ z tej szansy.
W ka¿dej spo³eczno�ci znajd¹ siê ludzie o oryginalnych, nietypowych pogl¹dach.
Ale a¿ po³owa?! Zaskakuj¹ce.

Stworzenie szczepionek na �miertelne choroby to jedno z najwiêkszych
dokonañ ludzko�ci. Zarazy skazywa³y niegdy� na zag³adê ca³e miasta, ca³e
wsie. Jeszcze kilka dekad temu ka¿demu dziecku grozi³a niepe³nosprawno�æ
w wyniku zaka¿enia chorob¹ Heinego-Medina. Seniorzy z pewno�ci¹ znaj¹
przypadki, które dzi�, dziêki obowi¹zkowym szczepieniom, pozosta³y z³ym
wspomnieniem.

Po epidemii d³ugo bêdziemy ³apaæ równowagê, jako kraj i jako ludzko�æ.
Gdzie szczepienia rzeczywi�cie s¹ masowe, sytuacja normuje siê. Podobnie
mo¿e byæ i u nas. Wiêkszo�æ spo³eczeñstwa to rozumie. Jednak niema³a grupa
ludzi, akurat tych najbardziej zagro¿onych, jest odporna na racjonalne argumenty,
powtarzane we wszystkich mediach, tak¿e tych popularnych tylko w szczególnych
krêgach. Jak do takich osób trafiæ? Jak przekonaæ, ¿e lekcewa¿¹ nie tylko
w³asne zdrowie? "

JÓZEF DJACZENKO
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WA¯NE TELEFONY

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

POLICJA:
a997 � z telefonu stacjonarnego
a61 84 14 890 � 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:
a61 600 64 33 � Centrum Medyczne Komorniki ul. Stawna 7, II piętro, 
a 798 524 154 � Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego 

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

ul. Poznańska 27,  
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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S prawozdanie GOK-u było ostat-

nim, jakie trafiło na obrady.

Opóźnienie zostało spowodowane

chorobą dyrektora. Radni interesowali

się osobami pracującymi nad elementa-

mi sprawozdania, a dyrektor odmawiał

podawania nazwisk, tłumacząc to prawem

do prywatności. Wiele pytań dotyczyło

Centrum Tradycji i Kultury. Radnych in-

teresowało administrowanie obiektem,

odpowiedzialność za awarie, funkcjono-

wanie systemów. Także zatrudnienie

i zwalnianie pracowników, promowanie

organizowanych wydarzeń, rozwiązy-

wanie konfliktów.

Trzeba było znowelizować bieżący

budżet i prognozę finansową na naj-

bliższe lata. Gmina otrzymała od woje-

wody w ramach dotacji 2,5 miliona zł.

Wpłynęły też pieniądze związane z epi-

demią, m.in. na transport osób niepełno-

sprawnych na szczepienia. Największy

dodatkowy wydatek to przeznaczenie

1,8 miliona zł na rozbudowę Szkoły Pod-

stawowej nr 2 w Plewiskach i znacznie

mniejsze kwoty na remonty przedszkoli.

Radni zgodzili się na wynajęcie

bez przetargu, w nowym budynku

przy ulicy Młyńskiej 15, pomieszczeń

Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy

Flandria, świadczącemu pomoc me-

dyczną, prowadzącemu centrum usług

domowych. Miesięczny czynsz wynosi

350 zł brutto.

Na wniosek radnej Edyty Błaszczak

gmina przejęła od powiatu budowę

38 metrów chodnika na ulicy Komor-

nickiej, między ulicą Jałowcową

a przystankiem autobusowym. Radni

wyrazili na to zgodę, a wnioskodaw-

czyni podziękowała wójtowi za zgodę

na takie służące mieszkańcom osiedla

Parkowego rozwiązanie. "

Wyrazy serdecznego 

współczucia 

dla rodziny

z powodu śmierci

CCzzeessłłaawwyy ŁŁoojjeekk 

składają 

Kółko Rolnicze z Chomęcic

Sołtys z mieszkańcami 

K O N D O L E N C J E

PRZEŚWIETLANIE GOK-U
Obrady kwietniowej sesji Rady Gminy zostały zdominowane przez
punkt dotyczący Gminnego Ośrodka Kultury. Omawiając roczne
sprawozdanie z działalności tej instytucji, radni zadali dyrektorowi
mnóstwo trudnych pytań, dyskutowali przez kilka godzin. Do tematu
mają wrócić podczas omawiania sprawozdania finansowego.

PLEWISKA
MAŁGORZATA

DEGÓRSKA

Pochodzi z Poznania, w Plewiskach

mieszka od 25 lat. Przeprowadziła się tu

po wyjściu za mąż. Wtedy miejscowość

wyglądała zupełnie inaczej. – Wszędzie

jeździłam rowerem, było pusto. Ulica

Fabianowska była zwykłym gruntowym

traktem, jedyną porządnie wykonaną

ulicą była Grunwaldzka. Dzieci pieszo

chodziły do szkoły, a dziś nikt sobie tego

nie wyobraża – mówi pani sołtys.

Osiedliła się w miejscowości niewiel-

kiej. Dziś mieszka tu ponad 11 tysięcy

osób, bez zameldowania prawdopodobnie

dużo więcej. Małgorzata Degórska od

siedmiu lat pełni funkcję sołtysa, choć

Plewiska w niczym nie kojarzą się już

z wsią. Raczej z gęsto zabudowanym

przedmieściem.

– Nic dziwnego, że komunikacja,

brak dróg, które nie nadążają za roz-

wojem budownictwa mieszkaniowego,

duży ruch, bezpieczeństwo na ulicach

to największe nasze problemy – mówi.

Plewiska wciąż odcięte są od świata

przejazdami kolejowymi. To się na

szczęście zmieni, bo jednocześnie będą

budowane dwa bezkolizyjne, w tym ten

najważniejszy, na ulicy Grunwaldzkiej.

Ma stały kontakt z mieszkańcami,

którzy zgłaszają jej swoje bolączki, proszą

o pośrednictwo między nimi a samorzą-

dem gminnym, zwracają się o pomoc

w przygotowaniu urzędowych pism.

Udziela porad, gdzie się zwrócić, jak

rozwiązać bieżące problemy. Jest jej

o tyle łatwo pomagać, że wybrano ją

gminną radną. Do niedawna przyjmowała

też lokalne opłaty i podatki. – Telefonów

odbieram mnóstwo. Ludzie przychodzą,

by porozmawiać o sprawach naszej

miejscowości, opowiedzieć, co ich boli,

dowiedzieć się, co się w gminie planuje

– mówi pani sołtys.

W Plewiskach robi się coraz bar-

dziej ciasno. Mieszkańcy mają nadzieję,

i mówią o tym pani sołtys, że zabudo-

wywanie każdej wolnej przestrzeni

powoli się kończy. – Ludzie kupują tu

mieszkania, bo jest taniej niż w Poznaniu,

ja to rozumiem. Wynikają jednak z tego

problemy, takie jak brak miejsc

w żłobkach – dodaje. "

NASZ SOŁTYS

ŚŚPP..
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C ałość konsultacji zostanie w cało-

ści przeprowadzona elektronicz-

nie, co oznacza, że składanie

wniosków, zbieranie podpisów pod lista-

mi poparcia oraz głosowanie odbędzie

się wyłącznie na internetowej platformie

budżetu obywatelskiego: www.komorni-

ki.budzet-obywatelski.org  

Już dziś można tam znaleźć nie-

zbędne informacje. Można się również

zapoznać ze wszystkimi projektami, ja-

kie do tej pory zostały zrealizowane

w ramach trzech poprzednich edycji.

Wśród nich są np. wakacyjne spływy kaja-

kowe, park śniadaniowy, kino plenerowe,

lasek rekreacyjno-sportowy w Plewiskach,

strefa zdrowia dziecka czy rekreacyjny

park rodzinny nad Wirynką. To tylko

nieliczne z nich. Wachlarz możliwości jest

duży, a wszystko zależy od wyobraźni

i kreatywności wnioskodawców. Zadania

do budżetu obywatelskiego może zgłosić

każdy mieszkaniec gminy. Mogą one do-

tyczyć np. wzbogacania infrastruktury

gminnej poprzez budowę, rozbudowę lub

modernizację jej elementów; działań słu-

żących poprawie warunków życia i funk-

cjonowania mieszkańców lub wydarzeń

o charakterze prospołecznym, kulturalnym,

oświatowym czy sportowym. 

W PRAKTYCE WYGLĄDA 
TO NASTĘPUJĄCO:  
"  od 1 do 30 czerwca 2021 mieszkańcy

zgłaszają propozycje projektów do bu-

dżetu, które następnie są analizowane

pod kątem możliwości realizacji; 

"  propozycje projektów, które pomyślnie

przeszły weryfikację poddane będą

pod powszechne i bezpośrednie gło-

sowanie mieszkańców gminy, które

odbędzie się w dniach 1 – 15 paź-

dziernika 2021; 

"   najwyżej ocenione propozycje projektów

przeznaczone zostaną do realizacji –

wpisując je do budżetu gminy; ogło-

szenie wyników nastąpi do 29 paź-

dziernika 2021. 

Zatem zapraszamy do zgłaszania

i promowania ciekawych pomysłów na

rzecz najbliższego otoczenia. Mamy na-

dzieję, że kolejna edycja będzie cieszyła

się równie dużym zainteresowaniem jak

poprzednie.

Wszystkie niezbędne informacje do-

stępne są na stronie internetowej Budżetu

Obywatelskiego Gminy Komorniki: ko-

morniki.budzet-obywatelski.org.

Wspólnie zdecydujmy na co prze-

znaczyć te pieniądze! "

Czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki

ZGŁOŚ PROJEKT I MIEJ REALNY 
WPŁYW NA ROZWÓJ GMINY
Już 1 czerwca rozpocznie się kolejna, czwarta edycja Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Komorniki. W tej edycji, podobnie jak 
w latach ubiegłych, do dyspozycji będzie pula 600 tys. złotych 
w podziale: 500 tys. na zadania inwestycyjne oraz 100 tys. 
na zadania nieinwestycyjne. Biorąc udział i głosując, to mieszkańcy
będą mieć okazję do współdecydowania o tym, na co zostanie 
wydana ta część budżetu gminy. 
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WAŻNE! ZALEGALIZUJ SWÓJ PODLICZNIK! 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.
informuje posiadaczy podliczników (używanych do celów odliczeń

wody bezpowrotnie zużytej), że jeśli w 2020 roku upłynął 
okres 5 lat od jego legalizacji (zaplombowania),

to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 13.04.2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej

przyrządów pomiarowych [Dz.U. 2019 poz. 759],
traci on legalizację z dniem 31.12.2020 r.

W związku z panująca epidemią Covid-19 
PUK Komorniki Sp. z o.o. informuje, że ostateczny termin

wymiany oraz rozliczania podliczników to 31.05.2021 r. 
Po wskazanym terminie zostaną one wyłączone! 

Podlicznik należy wymienić we własnym zakresie i poinformować
PUK Komorniki w celu ponownego oplombowania � koszt

oplombowania zgodnie z obowiązującym w dniu wykonania usługi
cennikiem usług eksploatacji wodociągów i kanalizacji. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta
pod numerem telefonu: 61 893 44 15. 

Pozyskali
najcenniejszy
dar

A ż 20 litrów krwi udało się pozy-

skać 16 maja podczas akcji jej

zbierania w Centrum Tradycji

i Kultury.  Honorowo oddało ją 40 osób.

Chętnych zgłosiło się znacznie więcej,

ale nie wszystkim pozwolił na to stan

zdrowia. Decyzję podejmował lekarz,

zachowywane były wszelkie normy sa-

nitarne wynikające z panującej epide-

mii. Krew tym razem była zbierana na

rzecz osób chorujących na Covid-19.

Organizatorami akcji były poznańskie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa i Klub Honorowych

Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy

Komorniki. "

Gmina Komorniki w skromny z ko-

nieczności sposób upamiętniła

230. rocznicę uchwalenia Kon-

stytucji 3 Maja. W kościele pod wezwa-

niem św. Andrzeja Apostoła w Komor-

nikach odprawiona została msza św. za

Ojczyznę, z udziałem wójta Jana Brody,

przewodniczącego Rady Gminy Mariana

Adamskiego, jego zastępców, radnych,

sołtysów.

Ciąg dalszy uroczystości odbył się

w Ogrodzie Pamięci z udziałem harce-

rzy i grupy mieszkańców. Odśpiewany

został hymn narodowy, a władze gminy

złożyły wiązanki kwiatów. "

PATRIOTYCZNY MAJ



Do 30 września 2021 roku trwa
Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021. 
Jest to badanie, które odbywa
się raz na 10 lat i jest 
obowiązkowe dla każdej 
osoby mieszkającej w Polsce. 

W tym roku spis jest realizowa-

ny głównie przez internet.

Można go dokonać łatwo

i bezpiecznie, bez wychodzenia z domu.

Na stronie internetowej spis.gov.pl dostęp-

na jest aplikacja spisowa do samospisu za-

wierająca formularz spisowy, która

przeprowadzi respondenta przez całą

procedurę. 

Do aplikacji spisowej można zalo-

gować się na kilka sposobów: poprzez

profil zaufany lub bankowość elektro-

niczną, przy użyciu numeru PESEL i na-

zwiska panieńskiego matki, a także

za pomocą specjalnie nadanego hasła

(w przypadku osób nieposiadających

numeru PESEL). Samospis przez internet

jest możliwy przez 14 dni od pierwszego

zalogowania.

Osobom, które np. ze względu na

zaawansowany wiek, stan zdrowia czy

niepełnosprawność nie mogą wypełnić

formularza we własnym zakresie, po-

móc może członek rodziny lub znajomi. 

Jeśli mieszkaniec nie posiada do-

stępu do komputera, Internetu, może

dokonać samospisu w punkcie. W gminie

Komorniki punkt spisowy znajduje się

w Urzędzie Gminy Komorniki. Czynny

jest w godzinach pracy urzędu i żeby

z niego skorzystać, należy umówić się

telefoniczne pod numerem telefonu

61 8100 635. Punkt będzie funkcjonował

do końca spisu. 

Kto nie może spisać się online,

a chce spisać się samodzielnie, może to

zrobić również przez telefon. Wystarczy

zadzwonić na infolinię obsługiwaną

przez pracowników statystyki publicznej:

22 279 99 99, czynną od poniedziałku

do piątku w godz. 8-18 i z pomocą kon-

sultanta dokonać spisu. 

Od początku spisu gmina Komorniki

jest na pierwszym miejscu w wojewódz-

twie pod względem ilości spisanych

mieszkań. To bardzo dobry wynik.

Dziękujemy. Zachęcamy mieszkańców

do spisywania się przez Internet. To naj-

bezpieczniejsza forma.  

Jeżeli ktoś jeszcze się nie spisał przez

Internet lub na infolinii spisowej, może do

niego zadzwonić rachmistrz spisowy. "
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Rachmistrzowie bêd¹ dzwoniæ tylko z numeru 22 828 88 88
i a¿ do odwo³ania nie bêd¹ odwiedzaæ respondentów w domach.

ABY SPISAÆ SIÊ BEZPIECZNIE PAMIÊTAJ, ¯E:
"  Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie

Biuro Spisowe zawieraj¹cy imiê i nazwisko, numer, god³o, informacjê 
o przetwarzaniu danych osobowych.

"  Je�li ju¿ siê spisa³e� przez Internet albo poprzez infoliniê spisow¹,
nikt nie bêdzie do Ciebie dzwoniæ w tej sprawie. Takie kontakty mog¹
byæ prób¹ wy³udzenia danych.

"  Rachmistrz nie zapyta Ciê o zarobki, oszczêdno�ci, cenne przedmioty 
w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowo�ci
internetowej. Takie pytania mog¹ wskazywaæ na próbê wy³udzenia danych.

"  Je�li masz w¹tpliwo�ci co do wiarygodno�ci i rzetelno�ci rachmistrza
spisowego, mo¿esz zaistnia³y incydent niezw³ocznie zg³aszaæ na infoliniê
spisow¹ lub do w³a�ciwego Gminnego Biura Spisowego w Komornikach. 

Wiêcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludno�ci i Mieszkañ
2021 mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej spis.gov.pl

LICZYMY SIÊ DLA POLSKI!
Gminne Biuro Spisowe w Komornikach

NIE SPISUJESZ SIĘ
PRZEZ INTERNET? 
KORZYSTAJ Z INFOLINII! 

Trwa Narodowy Spis Powszechny.
Najwygodniej pos³u¿yæ siê internetem.
Dostêpna jest te¿ infolinia. Wystarczy
zadzwoniæ pod numer 22 279 99 99
(od poniedzia³ku do pi¹tku od 8 do 18)
i spisaæ siê przez telefon. Mo¿na te¿
umówiæ siê na samospis w Urzêdzie
Gminy Komorniki, dzwoni¹c pod nu-
mer 61 8 100 635 (w godzinach
pracy urzêdu).
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K upowane są meble, wyposaże-

nie sali sportowej. W szkole

znajdzie się sala integracji

sensorycznej z zamontowanym syste-

mem belek nośnych, do których pod-

wieszane będą różne urządzenia do

ćwiczeń. 

Na ukończeniu jest wymiana instalacji

elektrycznej w budynku komunalnym

przy ul. Zielarskiej 17 w Plewiskach.

Wymiana instalacji ogrzewania z węglo-

wego na gazowe została zakończona,

mieszkania wyposażone są w piece

dwufunkcyjne do ogrzewania wody

i centralnego ogrzewania oraz kuchenki

gazowo-elektryczne.

Na budowie boiska piłkarskiego

w Szreniawie trwają prace ziemne, po-

wstają fundamenty budynku szatnio-

wo-administracyjnego. Toczy się pro-

cedura odbiorowa w celu uzyskania

decyzji pozwolenia na użytkowanie

dla boiska, czyli pierwszego etapu in-

westycji.

W najbliższym czasie zacznie się

budowa placu zabaw w Komornikach

przy ul. Bocznej/Wirowskiej oraz na ul.

Fiołkowej. Powinny się one zakończyć

do końca czerwca, aby podczas wakacji

dzieci mogły korzystać  z zaprojektowa-

nych dla nich urządzeń.

Pozyskiwany jest grunt w Komorni-

kach z myślą o terenie rekreacyjno-spor-

towym przy ul. I. D. Kaczmarka. Znajdą

się tam urządzenia dla młodzieży i star-

szych dzieci. Gmina czeka na oferty

w tej sprawie, szuka też wykonawcy

dokumentacji projektowej. 

Rozpocznie się budowa ul. Krętej

w Plewiskach z przebudową skrzyżowa-

nia z ul. Szkolną. Umowa z wykonawcą

została podpisana. Wartość inwestycji

przekroczy 1,6 mln zł. 

Trwa przetarg na przebudowę ulic

Gottlieba Daimlera i Stanisława Nowaka

w Komornikach. Prace mają ruszyć

w czerwcu.

Projektowany jest wiadukt i układ

drogowy na ul. Kolejowej w Plewiskach.

Wymaga to uzgodnień z biurem projek-

towym, inspektorami nadzoru, mia-

stem Poznań, Zarządem Dróg Miej-

skich i PKP. Do końca roku planuje się

uzyskać pozwolenia na budowę. Po-

znańskie Inwestycje Miejskie wybrały

wykonawcę zintegrowanego węzła

transportowego Grunwaldzka w miej-

scu przejazdu przez tory kolejowe.

Opracowywany jest projekt sygna-

lizacji świetlnej z przebudową skrzyżo-

wania ul. Łęczyckiej, ul. Zespołowej

i ul. Podgórnej w Wirach. Pozwolenie na

budowę ma być wydane do końca

trzeciego kwartału.

Budowana jest obwodnica Głuchowa.

Prace o wartości 9 milionów zł wykonuje

firma STRABAG. Przedstawiciele Urzędu

Gminy Komorniki uczestniczą w radach

budowy organizowanych przez poznański

Zarząd Dróg Powiatowych. "
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NA PLACU BUDOWY
Z nadejściem wiosny w gminie zaczęły się prace remontowo-budowlane.
Ukończona jest szkoła w Wirach. Pod koniec kwietnia obowiązkowe
kontrole odbiorowe przeprowadzili Sanepid i strażacy. Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego rozpatrzy wniosek o pozwolenia
na użytkowanie. Potem Urząd Gminy może przystąpić do odbiorów.

Budowa drogi w G³uchowie

W ciąż nie znamy wykonawcy in-

westycji oświatowej w Plewi-

skach. Szkołę Podstawową nr

2 czeka rozbudowa. Niestety, przetarg

trzeba było unieważnić. Wbrew oczekiwa-

niom, że inwestycje będą teraz tańsze, bo

firmy borykają się z covidowym zastojem,

wszystkie oferty przekraczają możliwości

finansowe gminy. Wysoka inflacja, wzrost

cen materiałów budowlanych spowodowa-

ły, że żaden podmiot nie zmieścił się

w kwocie, jaką samorząd ma do dyspozycji.

Gmina Komorniki zamierza wydać

ok. 12 milionów zł. Najtańsza oferta jest

wyższa o ok. 1,3 miliona. – Trochę nam

pieniędzy zabrakło, powtórzymy więc

procedurę przetargową. Zmienimy for-

mułę, dopuszczając możliwość negocjacji,

może dzięki temu uzyskamy korzystniejszą

cenę – mówi wójt Jan Broda. Nowa

część szkoły ma być dostępna uczniom

i nauczycielom od września przyszłego

roku. Jeśli uda się w najbliższych mie-

siącach wybrać wykonawcę, nie powi-

nien on mieć problemów z terminowym

wykonaniem zadania.

Obecna „dwójka” w Plewiskach

zostanie uzupełniona o budynek dy-

daktyczny z łącznikiem i częścią rekre-

acyjno-sportową. Uczniowie otrzymają

15 dodatkowych sal lekcyjnych, w tym

komputerową i językową. Zagospodaro-

wany zostanie teren na zewnątrz, gdzie

powstanie boisko z bieżnią okólną. "

CZAS NA ROZBUDOWĘ �DWÓJKI�



Od 11 maja można korzystać z po-

wszechnych punktów szczepień

przeciwko koronawirusowi, roz-

mieszczonych w podpoznańskich gmi-

nach. Niezależnie od miejsca zamiesz-

kania chętni zostaną zaszczepieni w Ko-

ziegłowach, Swarzędzu, Luboniu, Do-

piewie, Mosinie, Rokietnicy i Kórniku.

Rejestracja jest możliwa na portalu e-

-pacjent, poprzez infolinię 989, a także

osobiście w wybranym punkcie.

Dotychczas w powiecie zaszczepio-

ne zostały 62 tysiące osób, 18 tysięcy

przyjęło drugą dawkę. Średnio dziennie

wykonywanych jest około 400 iniekcji,

a każdy z przygotowanych punktów

może maksymalnie zaszczepić 500-700

osób dziennie. Warunek jest jeden. Cią-

głe dostawy szczepionek.

Partnerem medycznym akcji na te-

renie powiatu poznańskiego jest Szpital

Podolany. Odpowiada on za zespoły

szczepienne (lekarzy i pielęgniarki).

Przypomnijmy, że powiat poznański,

będąc koordynatorem przedsięwzięcia,

przekazał do wojewody wielkopolskie-

go i Narodowego Funduszu Zdrowia

propozycje 23 lokalizacji powszech-

nych punktów szczepień. NFZ zaakcep-

tował 7 z nich. Dodatkowo działa już

6 punktów zorganizowanych w ramach

Metropolii Poznań (w gminach Buk,

Komorniki, Kleszczewo, Pobiedziska,

Tarnowo Podgórne oraz Śrem). KG
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PUNKTY SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH
JUŻ DZIAŁAJĄ

Informujemy, że zmienił się sposób rejestracji na

szczepienia przeciw COVID-19 w punkcie szczepień w Sali

Piwnica, w budynku Ośrodka Zdrowia w Komornikach (ul.

Stawna 7 – wejście C w przyziemiu). 

Od 14 maja zapisy na szczepienia do tego punktu

prowadzone są wyłącznie:

"  pprrzzeezz ooggóóllnnooppoollsskkąą iinnffoolliinniięę 998899

"  eelleekkttrroonniicczznniiee ppoopprrzzeezz ee-RReejjeessttrraaccjjęę ddoossttęęppnnąą

nnaa ppaaccjjeenntt..ggoovv..ppll –– zzoobbaacczz,, jjaakk ttoo zzrroobbiićć nnaa ssttrroonniiee ggoovv..ppll

Dotychczasowy numer telefonu na zapisy (735 444 856) jest

już nieaktualny. "

Zmiana sposobu 
rejestracji na szczepienie

PUNKTY SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM

Gmina Punkt szczepieñ powszechnych

Czerwonak Centrum Kultury i Rekreacji w Kozieg³owach, ul. Pi³sudskiego 3, 62-028 Kozieg³owy

Dopiewo Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne, ul. Poznañska 19, 62-070 Konarzewo

Kórnik Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA, ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik

Luboñ Dzienny Dom �Senior-Wigor�, ul. R. Maya 1B, 62-030 Luboñ

Mosina Medicomplex - Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne, ul. Wawrzyniaka 4, 62-050 Mosina

Rokietnica Rokietnicki O�rodek Sportu, ul. Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica

Swarzêdz Hala SCSiR, ul. �w. Marcina 1, 62-020 Swarzêdz
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Szanowni mieszkańcy,

z mojej inicjatywy powstała akcja

„Zbierz się do kupy”, więc po-

zwoliłem sobie napisać parę

słów w tym temacie. Wszystkim

mieszkańcom, sprzątającym po

swoich pupilach, składam wiel-

kie podziękowania. Potraficie po-

konać wszelkie niedogodności,

jak np. brak pojemnika w danym

miejscu czy inne trudne do zro-

zumienia okoliczności. Sprawa

jest prosta: masz psa, z którym chodzisz na spacery, to bierzesz z sobą smycz

oraz woreczki na odchody.

Z przykrością obserwuję jednak, że są wśród nas mieszkańcy, którzy nie

sprzątają po swoich pupilach, co jest zauważalne na chodnikach, trawnikach

czy nawet na placach zabaw i boiskach sportowych.

Pamiętajmy, że sprzątanie po psie to z jednej strony kwestia utrzymania

estetyki i czystości naszego otoczenia, z drugiej to szkodliwe bakterie i inne

pasożyty negatywnie wpływające na nasze zdrowie. I warto o tym pamiętać.

W rozmowach z mieszkańcami często zauważam zrozumiałą irytację wy-

nikającą z niesprzątania po swoich pupilach. Zanieczyszczamy w ten sposób

otoczenie i środowisko. Właśnie podczas tych rozmów zrodziła się potrzeba

stworzenia projektu „Zbierz się do kup “. Dlatego apeluję: dbajmy o otocze-

nie i sprzątajmy po naszych pupilach. To nasza odpowiedzialność i szacunek

względem nas samych i środowiska.

Do zobaczenia na spacerach z naszymi pupilami.
KRZYSZTOF SZNAJDER

inicjator akcji

POTRÓJNE SZCZĘŚCIE W PLEWISKACH

Basia, Hania i Zuzia przyszły na świat jed-

nocześnie, 14 marca. Rodzice, Julia

i Adam Nietopiel, od 2014 roku mieszkają

w Plewiskach. Oboje pracują w branży budowla-

nej. Mama jest rdzenną Plewiszczanką, tata po-

chodzi z Konina.

Szczęśliwą, powiększoną rodzinę odwiedziła

delegacja gminnego samorządu, z sekretarzem

Olgą Karłowską, Anetą Gierko i Izabelą Siwiak

z Ośrodka Pomocy Społecznej, by złożyć gratulacje

w imieniu wójta Jana Brody, przekazać rodzicom

kwiaty i listy, dziewczynkom prezenty – bujaczki.

Ich mama przebywała u lekarza, trojaczkami

zajmowali się tata i niezastąpiona babcia.

Basia, Hania i Zuzia to pierwsze dzieci pań-

stwa Nietopielów. – Na razie nie planujemy

więcej – śmieje się pan Adam. Dziewczynki są

zdrowe, pięknie się rozwijają, właśnie podwo-

iły masę ciała. "

APEL RADNEGO KRZYSZTOFA SZNAJDERA

Zbierz sie do kupy!
�Cz³owiek  jest wielki nie przez to, co posiada, 

lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, 

lecz przez to, czym siê dzieli z innymi.�

Jan Pawe³ II

PODZIĘKOWANIA

O środek Pomocy Społecznej w Ko-

mornikach w związku z wystosowa-

nym przez tut. OPS – Apelem do

mieszkańców Gminy Komorniki – składa ser-

deczne podziękowania za bardzo duży od-

zew, zainteresowanie ludzi dobrego serca,

którzy zakupili wszelkie potrzebne rzeczy

dla Rodziny, która po wielu zakrętach życia wy-

szła na tzw. prostą i ,,zaczęła życie od nowa”.

Darczyńcy zakupili pralkę automatycz-

ną, nowe kołdry, poduszki, zestaw patelni,

garnki, a także inne artykuły, takie jak czaj-

nik elektryczy, blender, sztućce, talerze,

kubki. Niektórzy darczyńcy przekazali także

używane meble w bardzo dobrym stanie,

takie jak: kanapa, łóżka dla dzieci, komody,

stół oraz szafki. Wszelkie uzyskane artykuły

zostały przewiezione dzięki wsparciu Pana

Prezesa oraz Pracowników Firmy PUK

w Komornikach, która udostępniła nam

transport.

Wyrazy wdziêczno�ci dla spo³eczno�ci lokalnej, 

dla której los innych ludzi nie jest obojêtny.

Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej 

ANETA GIERKO 



Odwiedzam te miejsca od ponad

dwudziestu lat. Obserwuję, jak

w różnych okresach zmienia się

ten obiekt i jego otoczenie. Kilkakrotnie

byłam tam z moimi wnukami, znajomy-

mi, gośćmi zagranicznymi i z seniorami

z Komornik. Wszyscy z zainteresowaniem

oglądali i słuchali historii związanych

z tymi miejscami.

W tej wyprawie też towarzyszyły mi

wnuczęta. Zaczęliśmy od zwiedzania

Rezerwatu Meteorytów w Morasku, który

został utworzony dla ochrony 7 kraterów

meteorytowych oraz grądu z rzadkimi

gatunkami runa. Znajduje się tutaj naj-

wyższe w Wielkopolsce wzniesienie

o pochodzeniu polodowcowym – Góra

Morasko (154 m. n.p.m.). Największy

z meteorytów Morasko, znaleziony na

tym terenie ważył ok. 300 kg a fragmenty

jego znajdują się w Muzeum Ziemi w Po-

znaniu. Spacer po lesie, trasa oznaczona

żółtym szlakiem, prowadząca pośród

oczek wodnych powoli zarastających

roślinnością bagienną i stanowiących

idealne miejsce dla rozmnażania się

chronionych gatunków płazów. Niezliczone

ilości różnych ptaków, śpiewających

na wszystkie możliwe glosy. Zaobser-

wowaliśmy kilka gatunków dzięciołów.

Zrobiłam też wiele ciekawych zdjęć

z okazami chronionych roślin.

W dalszą drogę wybraliśmy się

przez Biedrusko i Bolechowo do Wą-

growca. Tuż poza granicą Wągrowca,

w kierunku Gniezna, we wsi Łaziska, na

niewielkim wzniesieniu zwanym Bor-

kiem Łakińskiego, znajduje się grobo-

wiec w formie piramidy zbudowany

z ciosanych kamieni w 1845 roku. We-

wnątrz znajdują się szczątki rotmistrza

wojsk napoleońskich Franciszka Łakiń-

skiego odznaczonego orderem Virtuti

Militari. Z miejscem pochówku Łakiń-

skiego związane są legendy. Jedna

z nich dotyczy odzyskania przez Polskę

niepodległości, inna mówi o rotmistrzu

krążącym nocami w okolicy piramidy.

Są tacy, którzy słyszeli tętent końskich

kopyt.  Znany był ze swej działalności

charytatywnej. W testamencie zazna-

czył, aby pieniądze zdeponowane

w banku przeznaczyć na fundusz

wsparcia biednych dzieci.

Kiedy zaczęłam tam jeździć, to na

czterech betonowych filarach stały jesz-

cze betonowe pruskie orły. Z biegiem lat

uległy całkowitemu zniszczeniu i nikt się

tym nie interesował. Teraz umieszczono

na nich lampy oświetlające piramidę.
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Powoli zmniejszają się restrykcje
związane z pandemią. Dzieci
i młodzież szkolna wracają do
szkół, to może pora pomyśleć,
jak ciekawie i rodzinnie spędzić
trochę czasu. W ostatnich 
latach dużo pisałam o walorach
turystycznych gminy Komorniki,
a teraz zachęcam do odwiedzenia
kilku bardzo atrakcyjnych miejsc
z drugiej strony Poznania. 
Osoby, z którymi rozmawiałam,
z zaciekawieniem słuchały 
moich propozycji i przyznały,
że nie miały o nich pojęcia. 

PO DRUGIEJ STRONIE POZNANIA
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W samym sercu Komornik, przy

Parku Strażaka, właśnie otwo-

rzył pierwszy taki zakład.

Przyjmuje panów chcących się ostrzyc

w klasyczny sposób, w tradycyjnym ka-

nonie. Można tu się też ogolić, skrócić

brodę. – Nie wszystkie fryzury zamówi-

my u barbera – zaznacza Mikołaj Dą-

browski. Dlaczego wybrał sobie taki

fach?

– Od dziecka chciałem być fryzje-

rem. Myślałem o koloryzowaniu, o tych

wszystkich dodatkach do prawdziwego

strzyżenia. Dopiero po latach uświado-

miłem sobie, że lepiej zająć się samym

strzyżeniem. Zawsze lubiłem matematy-

kę, szczególnie geometrię, trygonometrię.

W tym zawodzie ma ona zastosowanie,

występują kąty, kształty, dostosowuje się

je do twarzy klienta. To mnie pociąga w tej

pracy, mogę myśleć, działać kreatywnie.

Dla innych może jest to trudne, ale ja się

w tym odnajduję – tłumaczy.

Obsługiwanie kobiet przyniosłoby

mu mniejszą satysfakcję. Tam jest mnó-

stwo dodatkowych usług, które panie,

chcące ładnie wyglądać, zamawiają.

Pan Mikołaj znalazł swoją specjalność

i ma nadzieję, że będzie na nią zapo-

trzebowanie. Pochodzi z Inowrocławia,

ale właśnie w Komornikach znalazł

swoje miejsce na ziemi, a stoi za tym…

pewna komorniczanka.

Kiedy sposobił się do otwarcia za-

kładu, ogłoszono lockdown, obowiązy-

wały surowe obostrzenia. Zaczekał, aż

zostaną one zniesione. Nazwa firmy

„Pocztowa Barbershop” – odnosi się do

ulicy, by nie było problemów ze znalezie-

niem zakładu, przynajmniej na początku

działalności, gdy stawia pierwsze kroki.

Ten fach służył mężczyznom już

w czasach prehistorycznych. Przez długie

stulecia dbali o swój zarost, ale dopiero

od niedawna chodzą do fryzjera. Wcze-

śniej obsługiwał ich cyrulik, zwany też

balwierzem, który nie tylko strzygł i golił,

także stawiał pijawki, upuszczał krew,

a nawet leczył zęby. W Anglii od średnio-

wiecza nazywało się takich barberami.

Określenie rozprzestrzenia się dziś

w wielu krajach, także w Polsce, podob-

nie jak wcześniej weszło u nas w życie

obco brzmiące słowo „fryzjer”. "
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Pierwszy barber 
w Komornikach
Czym zajmuje się barber? Prawie tym samym, co fryzjer, choć 
słowo �prawie� robi różnicę. � Obsługuje tylko mężczyzn, paniami
się nie zajmuje. Strzyże w sposób klasyczny, praktykowany 
od stu lat i dłużej. Uczesanie jest charakterystyczne, mniej strzyże
się nożyczkami, częściej stosujemy maszynki � tłumaczy Mikołaj 
Dąbrowski.

Ok. 100 m dalej znajduje się kolumna, na

szczycie której umieszczona jest wycięta

z blachy sylwetka konia. Przypuszczalnie

został tam pochowany koń rotmistrza.

Przed laty poznałam nieżyjącego

już zięcia powojennego dozorcy tego

obiektu. Teren był dziki, zarośnięty

chaszczami, ale pan opowiadał mi, że

mieszka w domku pobudowanym

przez rotmistrza dla dozorcy i tak jak

teść on też będzie pilnował piramidy.

W 2005 roku na zlecenie lokalnego sa-

morządu zamocowano nową tablicę in-

formacyjną z opisem lokalizacji, teren

uporządkowano, klomby obsadzono

krzewami róż. Syn pana, z którym kie-

dyś rozmawiałam, otrzymywał jakieś wy-

nagrodzenie za utrzymanie porządku.

Tak było przez kilka lat, a teraz widać,

że zapomniano o tym miejscu. 

Jeszcze jedno miejsce warte uwagi

znajduje się w Wągrowcu, przy skrzyżo-

waniu rzek Nielby i Wełny, tworząc zw.

„bifurkacją wągrowiecką”. W tym przy-

padku wody z jednej i drugiej rzeki

przepływają na wprost i można powie-

dzieć, że na skrzyżowaniu jedna rzeka

płynie pod drugą. Warto zapoznać się

z genezą powstania tego zjawiska.

Osobiście lubię przygotować się do

zwiedzania nieznanych obiektów

i przed wyjazdem szukam różnych in-

formacji w Internecie, dzielę to przez

dwa i konfrontuję na miejscu. Stanowi

to dodatkową atrakcję, temat do dyskusji,

potwierdzania posiadanych informacji

i angażowania do udziału wszystkich

uczestników wyjazdu. Wrażenie niepo-

wtarzalne. "

Serdecznie zachêcam!

KRYSTYNA NOWAK�GÓRSKA



Wiele osób przyznaje się 
do miłości do przyrody, ale 
spojrzenia na nią i na jej potrzeby
są różne. Ostatnio napisaliśmy
w �Nowinach Komornickich� 
o panu Sławomirze Krawczyku 
z Chomęcic, z zamiłowania 
myśliwym. Jak było do przewi-
dzenia, nie każdy podziela jego
poglądy. Przytaczamy stanowisko
jednego z naszych Czytelników,
zdając sobie sprawę, że i ono
znajdzie przeciwników.

Z zaciekawieniem przeczytałem

artykuł „W imię przyrody”. Im

bardziej się jednak w jego treść

zagłębiałem, tym bardziej zastanawiałem

się, czy tytuł jest adekwatny do treści.

Raz po razie przywoływane są twier-

dzenia stosowane przez myśliwych dla

uzasadnienia zabijania dzikich zwierząt.

Większość tych też budzi wątpliwości.

Punkt widzenia myśliwego działającego

dla dobra rolników i społeczeństwa nie

jest jedynym spojrzeniem na przyrodę.

Twierdzenie: „zmiany cywilizacyjne

zaszły tak daleko, że świat przyrody nie

przetrwałby bez ingerencji człowieka”

jest nieprawdziwe. Otóż w przyrodzie

żyją drapieżniki, choćby wilki. Również

w naszych okolicach. Jeszcze nie wiemy,

czy poradzą sobie z populacją saren

i jeleni. Dajmy im więc szansę. 

ASF. To dziki roznoszą tę chorobę,

a ratunkiem, jak twierdzą specjaliści,

jest zmniejszenie populacji dzików.

Wg informacji z Newsweek 14.04.2020

„Skuteczność zwalczania ASF przez po-

lowania”, podczas polowań myśliwi za-

strzelili 30 tysięcy dzików, a tylko 100 szt.

okazało się zarażonych (0,4 procent).

Naukowcy wykazali, że najskuteczniejszą

metodą ograniczenia rozprzestrzeniania

się ASF jest usuwanie padliny, wśród

której aż 25 procent osobników jest za-

każonych. Może lepiej więc intensywnie

poszukiwać padliny i ją utylizować? Ile

godzin myśliwi poświęcają na polowania,

a ile na poszukiwania padliny? 

Kolejne zagadnienie to szkody

w uprawach powodowane przez dzikie

zwierzęta. Skoro koła łowieckie zobo-

wiązane są wypłacać odszkodowania

rolnikom, to koła, a nie rolnicy ponoszą

straty. Zastanawiający jest dla mnie pro-

ceder na terenie Wielkopolskiego Parku

Narodowego, który obejmuje swoim ob-

szarem wiele pól uprawnych należących

do Parku. Nie wiem, czy są oddane

w dzierżawę, czy też nie, ale w naturalny

sposób mogą i chyba powinny stanowić

bufor, pozwalający zwierzynie żerować

i nie wchodzić w szkody rolnikom. Co

ciekawe, od 2 lat pola są sukcesywnie

ogradzane elektrycznymi pastuchami.

Czy kogoś z myśliwych albo władz parku

dziwi, że zwierzyna migruje dalej? 

Kolejnym, kuriozalnym wręcz przy-

kładem jest uzasadnianie polowania na

lisy tym, że potencjalnie mogą zanieść

bąblowiec do dziecięcej piaskownicy.

Tak, oczywiście, że mogą, ale gołębie

mogą roznosić kleszcze gołębie wywo-

łujące bardzo poważne choroby. Dla-

czego więc nie polują nasi chroniący

społeczeństwo myśliwi na gołębie?

Trudniej trafić? Mniejsza przyjemność?

A może po prostu trofeum nie tak god-

ne jak futro z lisa? 

Ostatnia kwestia to spotkania z mło-

dzieżą i propagowanie w szkołach my-

ślistwa. Dwoje moich dzieci ukończyło

już szkoły w Komornikach, doceniam

jednak, że władze szkół nie pozwalają

na prowadzenie myśliwskich pogadanek.

Dlaczego dzieci miałyby słuchać

w szkole, w miejscu w którym powinny

uzyskać rzetelną wiedzę, takich wypo-

wiedzi jak ta, że Celem myśliwych nigdy

nie było zagrażanie populacji zwierząt.

Wprost przeciwnie... Polowanie polega

na eliminowaniu osobników nieprzy-

datnych do hodowli. 

Po pierwsze: las i jego zwierzęta to

natura, nie hodowla! 

Po drugie: jeśli nigdy nie mieli my-

śliwi takiego celu, to znaczy, że niejako

przypadkowo wybili wszystkie tury,

prawie wszystkie żubry, rysie i wilki.

„Nigdy”, jak zakładam, obejmuje kilkuset-

letnią bogatą historię i tradycję polowań.

Więc może nie bardzo myśliwi wiedzieli,

jak o przyrodę zadbać? Możemy więc

chyba uznać, że nadal nie wiedzą?

Na koniec polecę wszystkim zainte-

resowanym książkę napisaną przez

p. Z. Kruczyńskiego pt. „Farba znaczy

krew”. Doskonale opisuje w niej autor –

były myśliwy, mechanizmy, którymi

właśnie miłośnicy polowań uzasadniają

swoją pasję. Cytat z tejże książki: Myśliwi

chcieliby być postrzegani jako pasjonaci

i miłośnicy przyrody. O zwierzętach

wiedzą co nieco, ale wyłącznie o tych,

które mogą zastrzelić. (…). O polowa-

niach potrafią opowiadać godzinami.

Nie wystarcza im podglądanie i podzi-

wianie – tak jak robi to większość ludzi.

Muszą zabijać, a uzasadniają to trady-

cją i zamiłowaniem – myśliwskim hob-

by. Przed opinią publiczną usprawiedli-

wiają się tym, że utrzymują równowagę

w przyrodzie i chronią uprawy. Recenzję

do książki napisała nasza noblistka,

p. Olga Tokarczuk, która jest też autorką

powieści, na podstawie której Agnieszka

Holland nakręciła świetny film pt. „Pokot”.

Z poważaniem
WM 

(imiê nazwisko do wiadomo�ci redakcji
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KTO BARDZIEJ KOCHA PRZYRODĘ?
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Przychodnie, jak twierdzą lekarze,

nie mają możliwości przeprowa-

dzenia tak wielkiej liczby rozmów

telefonicznych. I bez tego niełatwo się

do nich pacjentom dodzwonić. W gminie

Komorniki, jak przypominają władze

samorządowe, sytuacja jest o tyle niecie-

kawa, że żadna z przychodni nie chciała

szczepić pacjentów. Gmina pomogła

mieszkańcom na własną rękę, organizowa-

ła punkty szczepień, zastępowała lekarzy

rodzinnych. Dziś punkty te i tak nie wy-

korzystują pełni możliwości z powodu

braku szczepionek. Chętnych jest dużo

więcej niż dostarczanych dawek.

Damian Konieczek, koordynator

gminy do spraw polityki senioralnej,

apeluje do wszystkich mieszkańców

w starszym wieku, by w interesie wła-

snym i w trosce o zdrowie najbliższych,

zarejestrowali się na szczepienie. Człon-

kowie stowarzyszenia „Aktywni Razem”,

któremu prezesuje, zgłaszali się gre-

mialnie, ale to tylko część osób 60+

mieszkających w gminie.

– Będę zwracał się do naszych

członków i ich rodzin, by przekonywali

sąsiadów i znajomych, że warto się

zarejestrować, że ryzyka nie ma w tym

żadnego, a można ocalić zdrowie i życie

– twierdzi. Koordynator deklaruje po-

moc każdemu seniorowi w wypełnie-

niu deklaracji i zarejestrowaniu się.

Nie wszyscy seniorzy mają dostęp

do źródeł informacji, niektórzy kontaktują

się tylko z krewnymi. Ludziom młodszym

bardzo zależy na jak najszybszym przy-

jęciu szczepionki. Powinni też próbować

zachęcać do tego bliskich i znajomych

w wieku, w którym zachorowanie może

mieć fatalne skutki. "
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DLACZEGO NIE CHCĄ SIĘ SZCZEPIĆ?
Działające w gminie przychodnie lekarskie otrzymały od rządu 
e-maila w sprawie szczepienia osób w wieku powyżej 65 roku życia.
Jak się okazuje, tylko połowa takich mieszkańców gminy zgłosiła się
do programu. Reszta nie wykazuje zainteresowania. Ministerstwo
Zdrowia proponuje przychodniom telefonowanie do pacjentów,
którzy z ich usług korzystają i przekonywanie do zaszczepienia się.

"   Świetlica stowarzyszenia „Aktywni Razem” czynna jest teraz

dwa razy w tygodniu: w każdy poniedziałek i środę w godzi-

nach od 16 do 18.

"   Zaczął się sezon aktywności na świeżym powietrzu. Senio-

rzy mogą uczestniczyć w rajdach, według przygotowanego

kalendarza, a także z niedzielnych spacerów po Wielkopol-

skim Parku Narodowym.

"   Najciekawszą imprezą, organizowaną w najbliższym czasie

pod gołym niebem, będzie „Powitanie lata”.

"   Organizowana jest jednodniowa wycieczka do Śmiełowa.

"   Już dziś trwają organizacyjne przygotowania do „Wrze-

śniowego spotkania z morzem”. Pobyt w Ośrodku Wypo-

czynkowym Zastal w Dziwnowie planowany jest w dniach

11-18 września.

"   Planowane są wyjazdy do Term w Tarnowie Podgórnym.

"   W lipcu seniorzy będą świadkami premiery opery „Straszny

dwór” Stanisława Moniuszki. Z powodu remontu Teatru Wielkie-

go gościny użyczy aula Uniwersytetu Wychowania Fizycznego.

K omorniccy seniorzy, za pośrednictwem gminnego ko-

ordynatora Damiana Konieczka, nawiązali współpracę

z poznańską firmą farmaceutyczną FARMPOL SA.

Dzięki temu otrzymali od niej kosmetyki. Są to kremy i pomad-

ki ochronne FRUITY JUNGLE o łącznej wartości ok. 20 tysięcy

zł. Przydadzą się – będą chroniły i pielęgnowały dłonie i usta

podczas ruchu na świeżym powietrzu. Seniorzy liczą, że to nie

koniec tej współpracy. "

Kosmetyki od sponsora

Na co mogą liczyć seniorzy?



PIERWSZA
FUNKCJONARIUSZKA
Straż Gminna w Komornikach przyjęła do służby
pierwszą kobietę. To Sylwia Lokke, która zgłosiła się
do organizowanego w gminie konkursu i zakończyła go
z sukcesem. Ma 42 lata, wcześniej pracowała 
w poznańskiej Straży Miejskiej. Jest mieszkanką Wir. 
I właśnie to zadecydowało o zmianie miejsca
zatrudnienia.

– Chciałam pracować na terenie naszej gminy. Dojazdy do

pracy były dla mnie uciążliwe. Zdarzało się, że musiałam poświęcić

półtorej godziny na przedostanie się do Poznania – mówi pani

Sylwia. - Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Umiejętności

Społecznych. Kierunek – dziennikarstwo, zarządzanie, rzecznictwo

prasowe. W poznańskiej Straży Miejskiej pracowałam od 2007 roku.

Czeka na przydzielenie jej obowiązków służbowych, a przede

wszystkim na mundur. Zamówienie jednej sztuki to sprawa

niełatwa, wymagająca cierpliwości. Problemy gminy i potrzeby

mieszkańców zna dobrze z własnego doświadczenia, mieszka tu

przecież. Jak twierdzi – wie, że to będzie inna praca od

wykonywanej w Poznaniu, gmina ma własną specyfikę.

Po zatrudnieniu nowej osoby w komornickiej Straży Gminnej

pracuje 9 osób, wliczając komendanta. Wkrótce zatrudnienie

znajdzie tu jeszcze jeden funkcjonariusz. Praca odbywa się na dwie

zmiany, od 6 do 22. W weekendy teoretycznie od 9 do 17, choć

sytuacja zmienia się, gdy konieczna jest obecność strażników

podczas organizowanych wydarzeń. "
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KRONIKA POLICYJNA
Wybrane zdarzenia zaistnia³e od 1 do 30 kwietnia 2021 r.

03.04 Komorniki, ul. Ko�cielna � kradzie¿ mienia
06.04 £êczyca, ul. Poznañska � kradzie¿ mienia
09.04 Komorniki, ul. Spokojna � zatrzymanie

poszukiwanej osoby 
Wiry, ul. Cienista � przyw³aszczenie mienia

12.04 Plewiska, ul. Grunwaldzka � w³amanie do obiektu
handlowego
Komorniki, ul. Fabianowska � kradzie¿ mienia

14.04 Komorniki, ul. Komornicka � kradzie¿ mienia
15.04 Wiry, ul. Podle�na � zniszczenie mienia
16.04 Wiry, ul. Wirowska � kradzie¿ mienia

Szreniawa, ul. Rubinowa � kradzie¿ mienia
20.04 Plewiska, ul. Grunwaldzka � kradzie¿ pojazdu

Komorniki, ul. Przemys³owa � kradzie¿ elementów 
pojazdu

21.04 Chomêcice, ul. Poznañska � kradzie¿ elementów 
pojazdu

22.04 G³uchowo, ul. Krótka � kradzie¿ elementów 
pojazdu

23.04 Plewiska, ul. Kminkowa � kradzie¿ elementów 
pojazdu

24.04 Plewiska, ul. Grunwaldzka � zatrzymanie osoby 
poszukiwanej

27.04 Chomêcice, ul. Nad Jeziorem � zniszczenie mienia
28.04 Komorniki, ul. Ko�cielna � po¿ar budynku 

gospodarczego
29.04 Plewiska, ul. Stawna � kradzie¿ pojazdu

Komorniki, ul. Stawna � zatrzymanie osoby 
poszukiwanej
Chomêcice, ul. Kopy � przyw³aszczenie pojazdu
Plewiska, ul. Czarna Droga � oszustwo �na policjanta�

30.04 Plewiska, ul. Kminkowa � zatrzymanie osoby 
poszukiwanej

Ponadto policjanci przyjêli 33 zg³oszenia o innych
przestêpstwach, w tym 7 to oszustwa na ró¿nych
portalach  internetowych. Obs³u¿ono 11 kolizji w ruchu
drogowym. Przeprowadzono 256 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 na numer
telefonu alarmowego KP Komorniki 601-799-114 

lub do Oficera Dy¿urnego Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu 997 lub 112.

Chcesz wiedzieæ, czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie?
Mo¿esz mieæ na to wp³yw!!

Reaguj na zagro¿enia!!
Odwied� Krajow¹ Mapê Zagro¿eñ Bezpieczeñstwa oraz

aplikacjê Moja Komenda www.policja.pl
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D o komisariatu policji, do Straży

Gminnej płyną skargi i prośby

o interwencje, ale mieszkańcy

zwykle opisują zjawisko, ale nie zgłaszają

konkretnych przypadków. – Dla przy-

kładu – otrzymałem maila z informacją,

że pod wiatą przystankową, vis a vis

remizy w Plewiskach, gromadzą się

osoby spożywające alkohol. Odpisa-

łem, że proszę o zgłaszanie nam tego

natychmiast. Wtedy szybko podjedzie-

my na miejsce, podejmiemy interwencję

– mówi Stefan Silski, komendant Straży

Gminnej w Komornikach.

Komendant apeluje, by telefonować

wprost do patrolu, pod numer

661 434 360. – Nie tylko w tym miejscu

ludzie raczą się alkoholem „pod chmur-

ką”. Takich panów można spotkać wła-

ściwie w każdym miejscu, choćby

przed „Żabkami”, gdzie zaopatrują się

w alkohol. Nasze patrole jeżdżą po

gminie, ale trzeba mieć szczęście, by

„namierzyć” konkretny przypadek. Dla-

tego trzeba nas powiadamiać w czasie

rzeczywistym – dodaje komendant.

Z podobnym apelem do mieszkań-

ców zwraca się Gminna Komisja Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych

i Uzależnień. Jeśli dostrzeżemy gorszące

zjawisko, takie jak spożywanie alkoholu

w miejscu publicznym, od razu korzy-

stajmy z numeru alarmowego policji

lub Straży Gminnej. Żadna z tych służb

nie wystawi stałego posterunku w miej-

scu, gdzie zdarzają się gorszące zjawiska.

Patrol zjawi się szybko, ale dopiero po

otrzymaniu zgłoszenia. "

ALKOHOL W MIEJSCU PUBLICZNYM?
ALARMUJ!
Park Strażaka w samym środku Komornik, przystanek autobusowy
w Plewiskach to miejsca, w których często można natknąć się 
na osobników raczących się alkoholem, niekiedy zaczepiających
przechodniów, budzących zgorszenie. Wielu mieszkańców to razi,
ale nie wszyscy wiedzą, jak trzeba w takiej sytuacji postępować.

Traktujemy je niemal jako członków

rodziny, cieszą się wyjątkowymi

względami i przywilejami. Mamy

też z nimi problemy, bo trzeba je wypro-

wadzać, by zażyły ruchu, załatwiły potrze-

by fizjologiczne. Pół biedy, gdy po nich

sprzątamy. Gdyby z tego wywiązywali się

wszyscy, nie trzeba by było organizować

takich akcji, jak „Zbierz się do kupy”.

Obowiązuje już przepis zakazujący

puszczania psów luzem, nawet jeśli są ła-

godne, nikomu nie zagrażają. Jeśli o tym

zapomnimy, możemy zapłacić 500 zł ka-

ry. Dużo więcej, jeśli pies jest w dodatku

agresywny, atakuje przechodniów i inne

zwierzęta. Często zapominamy, że nie

wystarczy trzymać psa na smyczy i w ka-

gańcu. W niektóre miejsca nie możemy

ich wprowadzać wcale.

Miejsca, w którym nasi pupile mają

zakaz przebywania, to plaże i place za-

baw dla dzieci. Tak jest w Chomęcicach.

Pani sołtys Dorota Trocha skarży się, że

nie wszyscy właściciele o tym wiedzą,

nie wszyscy pamiętają. Proponuje za-

poznać się z regulaminem korzystania

z takich obiektów, wtedy unikniemy

konfliktów. "

Psie problemy



Do końca miesiąca tegoroczni ab-

solwenci klas ósmych muszą

podjąć ważne decyzje dotyczące

dalszej edukacji. Wybór ułatwi im stro-

na internetowa: www.nabor.pcss.pl,

a także fakt, że kwalifikacja jest wspólna

zarówno dla miasta Poznania, jak i 17

ościennych gmin.

– Nabór dotyczy szkół ponadpod-

stawowych, których organami prowa-

dzącymi są miasto Poznań lub powiat

poznański. Na wykazie znajdują się jed-

nak także placówki zarządzane przez

gminy Tarnowo Podgórne oraz Luboń –

mówi Jan Grabkowski, starosta poznań-

ski. – To rozwiązanie jest bardzo wygod-

ne. Kandydat zainteresowany szkołami

w różnych lokalizacjach wskazuje swoje

wybory na jednym wniosku – dodaje.

Każdy uczeń może się zgłosić do

sześciu szkół oraz dowolnej liczby od-

działów w tych placówkach. Ze względu

na stan epidemii podanie należy złożyć

(wybierając tylko jeden sposób) po-

przez system Nabór, listem poleconym

lub dostarczając je do skrzynki podaw-

czej w szkole pierwszego wyboru.

Uczniowie mogą się zdecydować

na: 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-

letnie technikum lub 3-letnią branżową

szkołę I stopnia. Dwa pierwsze typy

szkół kończą się egzaminem matural-

nym, natomiast nauka w technikum

i szkole branżowej daje możliwość uzy-

skania zawodu. 

– Powiat poznański od kilkunastu

lat ułatwia uczniom zarządzanych

przez siebie szkół zdobycie umiejętno-

ści teoretycznych i praktycznych

w profesjach najbardziej poszukiwa-

nych przez pracodawców. Doskonałe

rezultaty osiągamy dzięki kształceniu

dualnemu, a zdawalność egzaminów

zawodowych jest bardzo wysoka – pod-

kreśla Jan Grabkowski. – Ukończenie

branżówki nie zamyka zresztą drogi do

egzaminu maturalnego. Naukę można

kontynuować w branżowej szkole II

stopnia lub liceum ogólnokształcącym

dla dorosłych.

Pamiętać należy, aby wstępnie

przeliczyć swoje punkty i wybrać świado-

mie oddziały, do których mamy szansę

się dostać. 

Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.

uczniowie muszą uzupełnić wniosek

o świadectwo ukończenia podstawówki

oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu

ósmoklasisty. 22 lipca 2021 r. komisje

rekrutacyjne przekażą do publicznej

wiadomości listy osób zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

Od 23 lipca do 2021 r. do 30 lipca

2021 r. uczeń zobowiązany jest do potwier-

dzenia woli przyjęcia oraz przedłożenia

oryginału świadectwa ukończenia szkoły

wraz z oryginałem zaświadczenia o wyni-

kach egzaminu ósmoklasisty. Listy kandy-

datów przyjętych i nieprzyjętych zostaną

opublikowane 2 sierpnia 2021 r. 

Pełny spis szkół powiatu poznań-

skiego oraz Poznania biorących udział

w naborze elektronicznym, a także infor-

mator z terminarzem naboru i instrukcją

postępowania rekrutacyjnego znajdują

się na stronie internetowej www.po-

wiat.poznan.pl. " TS
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ÓSMOKLASISTO! WYBIERZ SZKOŁĘ �
NABÓR DO 31 MAJA

W połowie maja rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2021/2022. Młodzież z powiatu poznańskiego i Poznania
może składać wnioski o przyjęcie do wybranej placówki do 31 maja.
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– Wadliwy system finansowania

pobytu w domach pomocy jest w wielu

przypadkach przyczyną wykluczenia

społecznego. Tworzy się barierę finanso-

wą nie tylko dla wymagającego opieki,

ale przede wszystkim dla jego rodziny

i gminy, w której mieszka. Dlatego prze-

jęliśmy w zdecydowanej większości

ciężar finansowania placówki w Lisów-

kach, co jest w skali województwa nie-

wątpliwie precedensem – mówi Jan

Grabkowski, starosta poznański. – Obec-

ny koszt pobytu mieszkańca naszego

DPS-u wynosi 3522 złote na miesiąc i jest

najniższy dla miejsc tego typu w regionie. 

Według prognoz GUS w Wielkopolsce

do roku 2050 liczba osób w wieku 65 lat

i więcej wzrośnie o 116,7 %, a osób

w wieku ponad 80 lat aż o 168,4 %. Dlatego

powiat poznański, od wielu lat tworząc

politykę społeczną, nie zapomina o se-

niorach i ich rodzinach. 

– Coraz częściej mieszkańcy powiatu

zgłaszają zapotrzebowanie na profesjo-

nalne, całodobowe usługi opiekuńcze.

Nasz DPS jest doskonale przygotowany

na przyjęcie osób, które ze względu na

wiek, chorobę, niepełnosprawność wy-

magają stałej lub czasowej opieki oraz

wsparcia. Zapewniamy im najwyższy

standard, znacznie wykraczający poza

wymagania ustawowe w tym zakresie –

tłumaczy Robert Leszczak, dyrektor

DPS w Lisówkach. 

Placówka świadczy całodobowe,

kompleksowe usługi opiekuńcze, pielę-

gnacyjne i wspomagające. To, co wyróż-

nia ją na tle innych tego typu miejsc, to

między innymi:

"  komfortowe, jedno- i dwuosobowe

pokoje z balkonami, 

"  domowe posiłki, przygotowywane na

miejscu z uwzględnieniem specjali-

stycznych diet,

"  doskonale wyposażona baza rehabili-

tacyjna (kinezyterapia, fizykoterapia,

hydroterapia, sala gimnastyczna,

urządzenia do relaksacji i masażu),

korzystanie z zabiegów nie wymaga

żadnych dopłat, 

"  sala doświadczania świata dla cier-

piących na demencję starczą czy  Al-

zheimera,

"  otoczenie Wielkopolskiego Parku Naro-

dowego, brak barier architektonicz-

nych, leśny mikroklimat, alejki spacero-

we, oczko wodne, które sprzyjają m.in.

zajęciom nordic walking, korzystaniu

z siłowni zewnętrznej dla seniorów

i osób niepełnosprawnych,

"  komunikacja z Poznaniem – na terenie

placówki znajduje się przystanek au-

tobusowy,

"  sklepik, gabinet fryzjerski, biblioteka,

kaplica, sala teatralna, 

"  całodobowa recepcja z dostępem do

prasy,

"  możliwość podłączenia w każdym

pokoju telefonu stacjonarnego, 

"  w części mieszkalnej dostęp do bez-

przewodowej sieci WI-FI – możliwe

połączenia za pośrednictwem komuni-

katora Skype, co ma niebagatelne zna-

czenie w obecnej epidemicznej sytuacji,

"  system wewnętrznej telewizji umożli-

wiający uczestnictwo w obrzędach reli-

gijnych bez wychodzenia z pokoju,

"  pokoje hotelowe dla odwiedzających.

Zajęcia prowadzone są przez specja-

listów (psycholog, terapeuta zajęciowy,

fizjoterapeuta). DPS posiada również

wykwalifikowaną kadrę medyczną, która

zajmuje się bezpośrednią opieką nad

mieszkańcami. Pozostają oni też pod stałą

pieczą lekarza rodzinnego. Wizyty od-

bywają się na miejscu, co najmniej raz

w tygodniu i na każde inne wezwanie.

W przypadku konieczności zapewnienia

szerszej opieki medycznej seniorzy do-

wożeni są do specjalistycznych poradni

samochodem przystosowanym do prze-

wozu osób niepełnosprawnych lub

transportem sanitarnym.

– Po przyjęciu danej osoby opraco-

wywane są plany: wstępnej adaptacji,

a następnie indywidualnego wsparcia.

Pozwala to na przygotowanie działań

zmierzających do zaspokojenia potrzeb

mieszkańca, które są rozpoznawane na

podstawie diagnoz, obserwacji oraz

rozmów – wyjaśnia Robert Leszczak. "

KG
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DPS PODWYŻSZA STANDARD 
I OBNIŻA CENĘ
Komfortowe pokoje, doskonale
wyposażona baza rehabilitacyjna,
wykwalifikowana kadra, różnorodne
zajęcia, specjalistyczne sale,
systemy bezpieczeństwa to 
tylko niektóre atuty Domu 
Pomocy Społecznej w Lisówkach
prowadzonego przez powiat 
poznański. Decyzją starosty 
poznańskiego średni koszt 
utrzymania mieszkańca został
ustalony na preferencyjnym 
poziomie. A placówka otwiera
drzwi na nowych podopiecznych!



Wostatnich tygodniach społecz-

ność Szkoły Podstawowej nr 2

im. Edwarda hr. Raczyńskiego

w Komornikach miała kolejną okazję do

rozwijania wiedzy na temat powstawa-

nia, szkodliwości oraz sposobów zapo-

biegania zanieczyszczeniom powietrza,

przede wszystkim w postaci smogu.

Grupa nauczycieli w sposób zdalny

uczestniczyła w szkoleniu „Klimat się

zmienia, zmień sposób myślenia – edu-

kacja w zakresie zmian klimatu” prowa-

dzonym przez ekspertów z Edukacyjnej

Sieci Antysmogowej NASK oraz Instytut

Ochrony Środowiska PIB.

W drugi weekend maja uczniowie

otrzymali zaproszenie do zaangażowa-

nia się w transmitowany przez internet

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Cen-

trum Nauki Kopernik, podczas którego

odbyły się lekcje i pokazy naukowe do-

tyczące smogu zatytułowane: „Co wisi

w powietrzu?”, „Jak działa miernik za-

nieczyszczenia powietrza?” oraz „Czy

na pewno nie palisz?”.

W budynku komornickiej „Dwójki”

przygotowana została gazetka dotyczą-

ca skutków zanieczyszczenia powietrza

i sposobów ich zapobiegania. Ucznio-

wie mogą z niej także dowiedzieć się,

gdzie na bieżąco znaleźć dane pomia-

rów stanu atmosfery w bezpośrednim

sąsiedztwie szkoły i w innych punktach

naszej gminy. Ponadto, dzięki staraniom

szkolnego koordynatora programu Eduka-

cyjnej Sieci Antysmogowej, nauczyciela

geografii i przyrody Marcina Nowackiego,

szkoła wzbogaciła się  w zestaw do-

świadczalny, który będzie mógł być

wykorzystywany w czasie zajęć lekcyj-

nych. Ma to związek z realizacją projektu

Klimada 2.0 „Baza wiedzy o zmianach

klimatu i adaptacji do ich skutków oraz

kanałów jej upowszechniania w kon-

tekście zwiększania odporności gospo-

darki, środowiska i społeczeństwa na

zmiany klimatu oraz przeciwdziałania

i minimalizowania skutków nadzwy-

czajnych zagrożeń”. "
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CORAZ WIĘCEJ WIEMY O SMOGU 
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Z daniem specjalistów z Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego powrót do

szkół to dla dzieci z jednej strony

radość, z drugiej zaś lęk związany z ko-

niecznością ponownego nawiązania

relacji z nauczycielami i sprostania ich wy-

maganiom. By zaradzić tym problemom,

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego zorganizował „Tydzień ulgi”.

Zwrócił się do dyrektorów i dyrek-

torek, nauczycieli i nauczycielek: poda-

rujmy młodzieży tydzień bez spraw-

dzianów i zadań domowych. Wszystko

po to, aby obniżyć stres towarzyszący

dzieciom na co dzień i zadbać o dobro-

stan psychiczny uczniów, uczennic,

nauczycieli i nauczycielek.

Szkoły w gminie Komorniki, po-

dobnie jak ok. 700 innych placówek

w całym kraju, nie zlekceważyły tego

apelu. Przykładem jest Szkoła Podstawo-

wa im. Arkadego Fiedlera w Chomęci-

cach. Jak redakcję „Nowin Komornickich”

poinformowała pani dyrektor Anna

Golczak, jej placówka bez wahania

przystąpiła do projektu „Tydzień ulgi”.

Polegało to na tym, że między 17 a 24

maja uczniów omijały sprawdziany

i kartkówki. Co więcej – nauczyciele

nie zadawali prac domowych.

4 maja dzieci z klas 1-3 wróciły do

szkół. Od 17 maja zajęcia hybrydowe za-

częły się dla młodzieży z klas 4-8 szkół

podstawowych i szkół ponadpodstawo-

wych. 31 maja ma nastąpić powrót

wszystkich uczniów do szkół już

w pełnym systemie stacjonarnym. "

Konfucjusz powiedział: �Powiedz mi,
a zapomnę, pokaż � a zapamiętam,
pozwól mi działać, a zrozumiem�. 
Dotyczy to także dzieci. Każde lubi
wyzwania, odkrywanie nowe rzeczy,
dlatego oddziały przedszkolne 
postanowiły zamienić się w małych
badaczy. 

W piątek dzieci ze Szkoły Podstawowej

im. Powstańców Wielkopolskich

w Wirach miały okazję przekonać

się m.in., dlaczego soda połączona z octem

tworzy wulkan; co dzieje się z zapaloną świecz-

ką, gdy przykryjemy ją kubkiem; co stanie się

z czekoladą, którą położymy nad szklanką

z gorącą wodą, albo z kwiatem, który włoży-

my do wody z barwnikiem spożywczym.

I wiele więcej...

Najmłodsi z ogromnym zaangażowa-

niem śledzili zadania i oczekiwali na efekty,

niektóre nie pojawiły się od razu. Doświad-

czenie pozwoliło nauczyć najmłodszych wy-

ciągania wniosków, szukania rozwiązań,

ćwiczyło ich wytrwałość. "

WYCHOWAWCY 

ODDZIA£ÓW PRZEDSZKOLNYCH

MŁODZI BADACZE Z WIR

Szkolny tydzień bez sprawdzianów
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ŚWIĘTA MAJOWE W CHOMĘCICACH

Pierwsze dni maja to każdego roku

bardzo ważny czas w życiu spo-

łeczności Szkoły Podstawowej im.

Arkadego Fiedlera w Chomęcicach.

Uroczyście obchodzimy jedne z naj-

ważniejszych świąt państwowych, czyli

Święto Pracy, Dzień Flagi, Dzień Uchwa-

lenia Konstytucji 3 Maja. Także i w tym

roku, mimo nauczania zdalnego, nie

mogło zabraknąć tych obchodów

w naszym kalendarzu, tym bardziej,

że obchodzimy 230 rocznicę uchwale-

nia polskiej konstytucji. Nauczyciele

i uczniowie przystąpili do ciekawych

zadań, konkursów, spotkań, aby upa-

miętnić tak ważne w historii naszego

państwa dni.

Uczniowie klas 0a i 0b wykonali

fantastyczne prace plastyczne na kon-

kurs, którego motywem przewodnim

była polska flaga. Można je podziwiać

na gazetce w holu szkoły. Podniosłym

wydarzeniem dla naszych najmłod-

szych było również uczestnictwo w ape-

lu, podczas którego odśpiewali hymn

państwowy oraz oglądali, jak flaga Pol-

ski umieszczana jest na nowym masz-

cie przed budynkiem naszej szkoły.

Podczas zajęć dydaktycznych dzieci

wykonały kotyliony oraz korzystały

z przygotowanych prezentacji na temat

świąt majowych.

Pod koniec kwietnia w klasach 0-3

został przeprowadzony niezwykły pro-

jekt pod hasłem ,,Mały Patriota”, który

miał na celu przybliżenie uczniom te-

matyki patriotycznej. Dzieci poznawały

nasze symbole narodowe, polską historię,

wybrane legendy, a także tematy zwią-

zane z Unią Europejską. Uczniowie

z klas 1-3, pracując w systemie zdalnym,

w formie zespołowej lub indywidualnej,

każdego dnia mogli podejmować nowe

wyzwania. Efekty ich działań były

umieszczane na okolicznościowych pa-

dletach. Przez trzy dni Mali Patrioci oglą-

dali filmy, słuchali piosenek, wykonywali

ćwiczenia interaktywne, a czwartego dnia

podsumowali zdobyte wiadomości,

biorąc udział w quizie przygotowanym

na platformie Kahoot.

Ciekawy pomysł na uczczenie świąt

majowych znaleźli uczniowie klasy 3a,

którzy ze swoją wychowawczynią wy-

konali montaż słowno-graficzny pt.

„A to Polska właśnie”. Trzecioklasiści

wspaniale recytowani przepiękne wier-

sze o tematyce patriotycznej, a w czasie

ich występów pojawiały się zdjęcia, grafiki,

będące ilustracją do tematyki poszczegól-

nych utworów poetyckich.

Natomiast uczniowie klas 4-8, pod

okiem nauczyciela historii i muzyki,

przygotowali świąteczny apel, w którym

wszyscy wzięliśmy udział na platformie

Meet. Mimo trudności, z jakimi wiążą się

spotkania online, organizatorom udało się

wprowadzić zgromadzonych w bardzo

uroczysty i podniosły nastrój. Prelegenci

zaprezentowali najważniejsze fakty z hi-

storii, które towarzyszyły uchwaleniu

pierwszej w Europie, a drugiej na świecie

ustawy zasadniczej, czyli polskiej Konsty-

tucji. Nie zabrakło śpiewu na żywo w wy-

konaniu naszych utalentowanych

uczniów. Okazało się, że ,,Warszawianka”

i ,,Pieśń Małego Patrioty” ciągle zachwy-

cają i wzruszają młodzież i to nawet

w warunkach online. W tle wszystkich

poczynań udostępniony był obraz Jana

Matejki „Konstytucja 3 Maja”, o którym

kilka słów opowiedział jeden z narrato-

rów uroczystości.

Wszystkie działania podjęte przez

społeczność naszej szkoły pozwoliły

uczniom zgłębić tematy ważne dla każ-

dego Polaka i upamiętnić niezwykłe

chwile w dziejach państwa polskiego. "
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Jak  możemy wyrażać na co dzień swój
patriotyzm? Co robić, jak się zachowywać?
O kim i o czym pamiętać?  To pytania
kluczowe, na które szukaliśmy 
odpowiedzi podczas realizacji projektu
edukacyjnego �Majowe święta�.

O d 26 kwietnia do 4 maja uczniów klas I-III

Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka

w Komornikach połączył patriotyzm, ten

lokalny, regionalny oraz narodowy. W naszej

szkole, tak jak w wielu innych, z konieczności na

odległość.

Postawę szacunku i umiłowania  własnej

ojczyzny najmłodsi wyrażali przez różnorodne

aktywności, zarówno interaktywne, jak i praktyczne.

Oglądali multimedialną prezentację i filmy. Bawili

się online w  grę double, digipuzzle, rozwiązywali

quizy. Poznawali historię polskich symboli naro-

dowych. Były papierowe flagi, orły, śpiewanie

polskiego hymnu. 

Patriotyzm to również umiłowanie i pielę-

gnowanie narodowej tradycji, kultury czy języ-

ka. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali pio-

senki patriotyczne, pisali list do Polski, układali

krzyżówki. Zaprosiliśmy też uczniów, aby we

współpracy z rodzicami zrobili zdjęcie, jak uczci-

li majowe święta. Dzieci udekorowały pokoje,

ubrały stroje w barwach narodowych.

Ufamy, że nasza aktywność przyczyniła się

do budowania więzi społecznej, wspólnoty kultu-

rowej oraz solidarności z własnym narodem i spo-

łecznością szkolną. "

Organizatorki: 

DOROTA B£ASZCZYK, IWONA CHRU�CIEL,  

PAULINA PERZ-SZYD£OWSKA, 

MONIKA STERNAL, AGATA SZCZEPAÑSKA
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LEKCJA PATRIOTYZMU



Minęła setna rocznica urodzin
Stanisława Hildebrandta, 
komorczanina, lokalnego 
patrioty i społecznika, przewod-
niczącego Gromadzkiej Rady
Narodowej w latach 1962-1970.
Służył lokalnej społeczności
najlepiej, jak mógł. Godnym
jego upamiętnieniem byłoby
nadanie jego imienia jednej
z ulic w Komornikach, z którymi
był związany przez całe życie.

U rodził się 14 kwietnia 1921 r.

w Komornikach przy ul. Sło-

necznej. Pochodził z rodziny,

która na przełomie XVIII i XIX wieku

dotarła tu z Niemiec i od ponad 200 lat

zamieszkuje Ziemię Komornicką. Całko-

wicie się spolonizowała, co potwierdzają

losy Walentego Hildebrandta (1902-1984)

z Komornik, walczącego z Niemcami

w Powstaniu Wielkopolskim i Stefana

Hildebrandta (1910-1941) z Żabikowa,

bohaterskiego pilota z 305. Dywizjonu

Bombowego „Ziemi Wielkopolskiej

i Lidzkiej”, kawalera „Virtuti Militari”,

uczestnika kampanii wrześniowej, poległe-

go w październiku 1941 r. nad okupowaną

Europą.

MIESZKALI W ORGANISTÓWCE
Przed wybuchem wojny Stanisław

Hildebrandt ukończył szkołę w Komor-

nikach. Podczas okupacji pracował

przymusowo w fabryce „Telefunken”

przy ul. Śniadeckich w Poznaniu. Po

wojnie ożenił się z Marianną Łęgowską

(1922-2016), siostrą Stefana Łęgowskiego

(1918-1979) – długoletniego  organisty

komornickiego i kierownika chóru. Po

ślubie zamieszkali w starej plebanii

(organistówce) przy ul. Kościelnej. Sta-

nisław Hildebrandt 20 grudnia 1945 r.

złożył egzamin czeladniczy w rzemiośle

ślusarskim. Dokształcał się w Szkole

Przysposobienia Finansowego dla Do-

rosłych w Świdrze koło Warszawy.

Po odbyciu praktyki zawodowej

w Banku Inwestycyjnym, 15 grudnia

1951 r. zdał w niej egzamin z wynikiem

ogólnym bardzo dobrym. Podjął pracę

w Banku Rolnym w Poznaniu. Na prośbę

komornickich gospodarzy przygotowywał

w ich imieniu odwołania od decyzji

o obowiązkowych dostawach żywca,

zboża i ziemniaków. „Zapłatą” każdorazo-

wo była butelka „berbeluchy”, czyli wódki.

KOMORNIKI GROMADĄ
Gromady jako jednostki podziału

administracyjnego wsi utworzyła,

w miejsce gmin, ustawa z 1954 r. Organa-

mi władzy państwowej były gromadzkie

rady narodowe, wybierane na 3 lata.

Kierowały działalnością gospodarczą,

społeczną i kulturalną. Rada wybierała

prezydium, czyli organ wykonawczy

i zarządzający. Jego przewodniczący

był jednoosobowym organem admini-

stracji i przewodniczącym organu kole-

gialnego. Gromadę Komorniki utworzono

5 października 1954. W jej skład weszły

obszary dotychczasowych gromad Głu-

chowo i Komorniki ze zniesionej gminy

Dopiewo oraz Rosnowo i Szreniawa

z dotychczasowej gromady Szreniawa

ze zniesionej.

W 1968 r. do gromady Komorniki

włączono Wiry.  Pod koniec lat 60.

mieszkało tu 5.236 osób. Obejmowała

Komorniki, Wiry, Łęczycę, Głuchowo

i Rosnowo. Działały tu dwa PGR-y (Szre-

niawa i Rosnowo), Rolnicza Spółdzielnia

Produkcyjna „Wola Ludu” w Komorni-

kach, 380 indywidualnych gospodarstw

rolnych (wyłącznie z rolnictwa utrzymy-

wały się 102 gospodarstwa rolne). W rol-

nictwie zatrudnionych było 23 proc.

ludności, reszta pracowała w Poznaniu
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S. Hildebrandt, lata 60.

STANISŁAW HILDEBRANDT

ZAPOMNIANY SPOŁECZNIK
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i Luboniu. Działały tu duże zakłady:

Magazyn Materiałów Budowlanych

(Mat-Rol), oddział Państwowego Ośrod-

ka Maszynowego Stęszew, Spółdzielnia

Kółek Rolniczych w Komornikach, Baza

Zaopatrzenia i Zbytu Przedsiębiorstw

Mechanizacji Rolnictwa.

SIEDZIBA PRZY KOŚCIELNEJ
Po przyłączeniu Wir liczba członków

gromadzkiej rady narodowej wzrosła z 14

do 30. Pierwszym przewodniczącym

w latach 1954-1962 był Sylwester Ry-

szewski. Siedziba biura GRN mieściła

się w Komornikach przy ul. Kościelnej

(obecnie jest to nr 36) w budynku na-

leżącym do gospodarza Begiera. Za-

trudnione tu były początkowo 4 osoby,

potem 5, w 1970 r. już 7.

Budżet gromady był finansowany

z wpłat od indywidualnych rolników,

budynków niezwiązanych z gospodar-

stwem rolnym, prywatnych przedsię-

biorstw, rzemieślników, rolniczych

spółdzielni, państwowych gospodarstw

rolnych i leśnych, innych jednostek

spółdzielczych i państwowych. Po

przyłączeniu Wir, niezrównoważony

budżet wynosił 250 tys. zł.         

ROZWÓJ KOMORNIK                   
Działalność gromady w latach 1962-

1970 bezspornie przyczyniła się do rozwo-

ju Komornik i sąsiednich miejscowości.

GRN remontowała i finansowała bibliote-

kę, szkoły, przedszkola, ośrodek zdrowia.

W 1962 r. powstała droga z Komornik do

Głuchowa i rowy przydrożne. Zbudo-

wano nowy most na Wirynce w Komor-

nikach przy ul. Polnej. Naprawiono

i ulepszano nawierzchnię ulic, budowa-

no drogę w kierunku Plewisk.

Zasadzono 910 topoli i akacji w parku

w Komornikach i przy drogach grunto-

wych (posadzone wówczas drzewa

przy ul. Rosnowskiej i Malinowskiego

w Komornikach są obecnie wycinane).

Pomagano zaniedbanym ekonomicznie

gospodarstwom, przez porady fachowe

agronoma, w uzyskaniu kredytów inwe-

stycyjnych i obrotowych, w uzyskaniu ulg

w spłacie zobowiązań wobec państwa.

OŚWIATA I CZYTELNICTWO
W szkole w Komornikach uczyło 9

nauczycieli. W 1962 r. powołano komi-

tet budowy dla nich domu. Na czele

stanęli: Jan Wojtkowiak, kierownik

szkoły, Stanisław Hildebrandt, prze-

wodniczący GRN, Stanisław Nowak,

przewodniczący Komisji Kultury

i Spraw Socjalnych.

Pod koniec 1964 r. oddano do użyt-

ku czterem nauczycielom, wybudowa-

ny czynem społecznym, budynek

mieszkalny. W połowie lat 60., także

w czynie społecznym, zbudowano no-

wą szkołę przy ul. Polnej. W szkole

w Szreniawie zorganizowano drugą salę

lekcyjną (uczęszczały tam 64 dzieci).

Przy szkole w Komornikach powstały

chodniki, teren opłotowano, zbudowano

nową studnię z pompą ręczną. W Ko-

mornikach działało wiejskie przedszkole

utworzone w 1956 r., w którym było 35

miejsc dla dzieci.

W 1961 r. utworzono Gromadzką Bi-

bliotekę Publiczną z siedzibą w szkole.

Pierwszym kierownikiem była Janina

Wojtkowiak. Na 1801 mieszkańców

członkami było 135 osób, a więc nie-

spełna 7 proc. gromady. Zbiór liczył 673

tomy. Na czytelnika przypadało 17 wy-

pożyczeń rocznie.
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ZADANIA GMINNEJ RADY
NARODOWEJ

Rada mia³a zapewniaæ wykonanie
przez mieszkañców obowi¹zków 
wobec pañstwa, dbaæ o utrzymanie
porz¹dku publicznego, popieraæ 
rozwój produkcji rolnej, zaspokajaæ
potrzeby komunalne, socjalne 
i kulturalne, dbaæ o czysto�æ
i nale¿yty wygl¹d wsi, opracowywaæ
plany gospodarcze i programy 
rozwoju gromady, utrzymywaæ drogi
lokalne  i urz¹dzenia melioracyjne,
monitorowaæ przestrzeganie 
przepisów przeciwpo¿arowych 
i wspó³dzia³aæ przy organizowaniu
ochotniczych stra¿y po¿arnych. 
Gromadzkie rady uchwala³y bud¿et,
nadzorowa³y jego wykonanie. 
Przy prezydiach dzia³a³y urzêdy 
stanu cywilnego.



ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Komor-

nikach obejmował działaniem 5,5 tys.

mieszkańców gromady Komorniki, Ple-

wiska, Walerianowo i Gołuski. Były tu:

gabinet ogólny, przychodnia dziecięca

i położna, punkt apteczny. Kierownikiem

i lekarzem był Mirosław Kowalski.   

Ochotnicza Straż Pożarna w Ko-

mornikach liczyła 24 osoby. Brała

udział w zawodach, organizowała do-

żynki i zabawy, prowadzała kontrole.

Dysponowała motopompą, miała 500

mb. węża, 4 odpinki węży ssawnych,

2 beczki, drabinę składaną, 10 hełmów,

10 mundurów letnich, 14 czapek, 13 fura-

żerek. Komendantem był Łucjan Łukasik.

PRZEBUDOWA POZNAŃSKIEJ 
W 1963 r. Stanisław Hildebrandt za-

proponował podczas sesji, by z uwagi

na częste wypadki drogowe w rejonie

Komornik, Rejon Eksploatacji Dróg Pu-

blicznych usunął przydrożne drzewa

i zlikwidował rowy przy szosie, poszerza-

jąc ją. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Do

roku 1968  ul. Poznańska została kompletnie

przebudowana, powstał nowy most nad

Wirynką. W marcu 1966 r. przewodni-

czący złożył kolejną propozycję – re-

montu odcinka drogi Komorniki-Głu-

chowo. Stanisław Hildebrandt był nie

tylko przewodniczącym GRN, kierował

też Spółką Wodno-Melioracyjną w Ko-

mornikach. Jej zadaniem było konser-

wowanie rowów melioracyjnych

w gruntach ornych, łąkach i pastwi-

skach, utrzymywanie w należytym

stanie wylotów drenarskich.

W roku 1965 rozebrano kuźnię, wy-

budowano restaurację „Komorzanka”.

W 1967 r. w czynie społecznym rozpo-

częto budowę poczekalni na przystanku

MPK w Komornikach i budowę studni

głębinowej na potrzeby Komornik. Po-

wstała klubokawiarnia w Głuchowie.

NOWE INWESTYCJE
W 1968 r. zbudowano w stanie suro-

wym siedzibę Prezydium GRN przy ul.

Stawnej, powstała utwardzona droga do

Głuchowa, zelektryfikowano osiedle

mieszkaniowe w Wirach, zainstalowano

12 lamp ulicznych w Komornikach, zbu-

dowano sklep i bar w Komornikach przy

ul. Pocztowej, wybudowano w stanie

surowym poczekalnię na przystanku

autobusowym MPK w Komornikach,

tam i w Głuchowie posadzono tysiące

drzew i krzewów.

Rozpoczęła się budowa drogi z Ko-

mornik do Wir, wyasfaltowano drogę

Wiry-Łęczyca, przeprowadzono kapital-

ny remont linii energetycznych, zainsta-

lowano 75 nowych lamp ulicznych

w Wirach i Łęczycy, przeprowadzono

kapitany remont w ośrodku zdrowia

w Komornikach i pobudowano płytę

asfaltową do tańca, rozbudowano maga-

zyn dla OSP, zdrenowano grunty orne na

obszarze 120 ha, zbudowano magazyn na

nawozy sztuczne w Głuchowie. Inwesty-

cje te w 1968 roku kosztowały ponad

3 mln. zł. Kółko rolnicze sfinansowało

rozlewnię mleka, padła też propozycja

budowy boiska sportowego.

PRZEWODNICZĄCY REZYGNUJE
W 1969 r. Stanisław Hildebrandt

w tajnym głosowaniu ponownie został

wybrany przewodniczącym GRN. Jed-

nak po pół roku nieoczekiwanie złożył

rezygnację z przyczyn osobistych. Wie-

lu radnych oprotestowało tę decyzję,

twierdząc, że to wynik nacisków.

13 marca 1970 r. nowym przewodniczącym

został Benedykt Wieloch. GRN działa-

ła do 31 grudnia 1972 r. Jej zadania

przejęła gmina.

Stanisław Hildebrandt pracował do

końca kadencji GRN jako radny. Potem

podjął pracę w Bazie Zaopatrzenia

i Zbytu Przedsiębiorstw Mechanizacji

Rolnictwa. Po przejściu na emeryturę

w 1986 r. zachorował. Po długiej i cięż-

kiej chorobie zmarł 7 lutego 1987 r.

Spoczywa na cmentarzu parafialnym

w Komornikach.  "

TOMASZ HILDEBRANDT  
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PRAWDZIWY CEL: 
KOLEKTYWIZACJA

Reforma gromadzka mia³a zbli¿aæ
w³adzê lokaln¹ do mieszkañców.
Wynika³a ona jednak przede 
wszystkim z planowanej szybkiej
kolektywizacji rolnictwa. Gromada
mia³a stanowiæ teren dzia³ania 
jednej rolniczej spó³dzielni 
produkcyjnej. Odst¹pienie w 1956 r.
od tych planów umo¿liwi³o stopniowe
powiêkszenie obszaru gromad. 
W chwili likwidacji gromad (w 1972 r.)
by³o ich 4313, a zatem oko³o dwa
razy mniej ni¿ pocz¹tkowo.   

Stanis³aw Hildebrandt (po prawej) na tle nowo wybudowanej szko³y w Komornikach. 
Obok � pan Szawala, murarz, który budynek wznosi³.
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Od 40 lat mieszka w Chomęcicach,
od 35 pracuje w miejscowej 
bibliotece. Miejscowość zmieniała
się na jej oczach, pojawiali się
nowi ludzie, nowe zainteresowania.
Rozkwit mediów elektronicznych
nie zmniejszył zainteresowania
czytaniem książek. Wprost
przeciwnie.

Pani Janina Budzińska od kilku lat

mogłaby być na emeryturze, nie

spieszy jej się z tym jednak. – Kie-

dyś będzie trzeba, ale jeszcze takiej

potrzeby nie widzę – twierdzi. Kocha

książki, więc obcowanie z nimi i z ludź-

mi sprawia jej przyjemność. Drugą pasją

są rośliny, które uprawia w przydomowym

ogrodzie. Dba o nie, przycina i kształtuje,

i cieszy się, gdy rozkwitają. W tym roku

długo nie mogła z ogrodu korzystać, bo

nie było wiosny, z zimy natychmiast

zrobiło się lato.

Pochodzi z niedalekiego Konarzewa.

W Chomęciach mieszkał jej mąż, prze-

prowadziła się więc, jak mówi, wioskę

bliżej Poznania. Zbudowali tu dom,

w którym ciągle mieszka z dziećmi

i wnukami. Przed ślubem pracowała jako

księgowa w SKR Komorniki, jeszcze

wcześniej w poznańskim „Społem”, który

siedzibę miał przy ulicy Armii Czerwonej

(dziś Święty Marcin).

Biblioteka w Chomęcicach, jako filia

placówki z Komornik, zaczęła działalność

w maju 1976 roku, czyli dokładnie 45 lat

temu. Mieściła się w zabudowaniach

Andrzeja Czyża, właściciela zakładu be-

toniarskiego, przy ulicy Stęszewskiej.

Zbiór liczył 4 tysiące tomów. W 1989 roku

nastąpiła przeprowadzka do pomiesz-

czeń Wiejskiego Domu Kultury „Koźlak”.

Wyglądało to malowniczo. Pan Czyż

przewoził półki i książki swoim starem,

firmową ciężarówką przystosowaną do

transportowania innych towarów.

Dziś zgromadzonych jest tu 12 ty-

sięcy książek. W ubiegłym roku liczba

wypożyczeń dochodziła do 10 tysięcy.

Kilka lat temu liczbę mieszkańców li-

czyło się w setkach. Dziś czytelników

jest ponad 300, na ok. 1200 zameldowa-

nych tu osób, bez względu na wiek.

Można więc powiedzieć, że całkiem

spora część ludności wypożycza książ-

ki, wbrew obiegowym informacjom, że

w Polsce czytelnictwo upada. W gminie

Komorniki, także w Chomęcicach, tego

nie widać. Można nawet zauważyć, że

liczba wypożyczeń rośnie dynamiczniej

niż przyrost mieszkańców.

– Nowi mieszkańcy, którzy się

w naszej miejscowości pojawiają, pierw-

sze kroki kierują do biblioteki. Mamy tu

tylko szkołę, bibliotekę i dom kultury,

więc trudno się dziwić. Zdarza się, że

przychodzą do nas osoby szukające ksią-

żek dla dzieci, ale widząc, co można tu

wypożyczyć, zapisują się i stale nas od-

wiedzają – mówi pani Budzińska.

Zainteresowanie biblioteką zwiększa

katalog online, szczególnie przydatny

w okresie epidemii. Ludzie zamawiają

książki przez telefon albo przez internet.

Całkowite zamknięcie placówki trwało

tylko przez tydzień. Do niedawna książki

zamawiało się tylko zdalnie, teraz już

można odwiedzać bibliotekę, przejrzeć

nowości, poszukać czegoś ciekawego na

półkach. Filia w Chomęciach nie dokonuje

samodzielnych zakupów, książki

otrzymuje od Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w Komornikach. Zdarza się

jednak, że na życzenie czytelników składa

zamówienie na pozycje budzące duże

zainteresowanie.

Pani Janina zna zainteresowania

dużej grupy mieszkańców, przygotowuje

im książki. Wśród stałych czytelników

ma nawet mieszkankę poznańskich Wi-

nograd, która letni czas spędza w domku

letniskowym w Jarosławcu. – Zawsze

nas odwiedza, wypożycza wuchtę ksią-

żek, całe siatki. Po kilku miesiącach jej

mąż je zwraca. I tak co rok – opowiada

pani Budzińska. Jak twierdzi, młodzi

ludzie szczególnie pasjonują się sensacją.

Panie preferują powieści obyczajowe,

panowie pozycje historyczne i biografie.

Zdarza się, że w poszukiwaniu konkret-

nych książek przyjeżdżają to osoby

z Plewisk, gdzie mieszka kilkakrotnie

więcej osób, więc i chętnych na wypo-

życzanie jest mnóstwo.

Biblioteka współpracuje ze szkołą

w Chomęcicach. Kiedyś zlikwidowała

ona własną bibliotekę, przeniosła tu

swoje zbiory. Zaczęła się współpraca

z nauczycielami, wybieranie lektur. Kiedyś

w „Koźlaku” była też czytelnia, ale

musiała ustąpić miejsca regałom na

powiększające się zbiory. "
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WIELKIE CZYTANIE W MAŁYCH 
CHOMĘCICACH



�MALOWANE HENNĄ�
ALKA JOSHI

Indie. D¿ajpur. To tam, po ucieczce od
mê¿a i od ¿ycia w zapad³ej wsi, Lakszmi
pokonuje drogê, która ostatecznie 
doprowadzi j¹ do pozycji wybitnej 
hennistki. Jako s³yn¹ca z niepowtarzal-
nych wzorów rozchwytywana artystka 
i powierniczka kobiet z najwy¿szych
kast poznaje ich najg³êbiej skrywane
tajemnice, lecz nikomu nie mo¿e
zdradziæ swojej... 
Ekscytuj¹cy bohaterowie, dzia³aj¹cy 
na wyobra�niê soczysty styl tej powie�ci
otwieraj¹ przed nami drzwi do �wiata
zarazem barwnego, pasjonuj¹cego 
i okrutnego. 

�PRZEWÓZ�
ANDRZEJ STASIUK

Gor¹cy czerwiec 1941 roku. Jasne
ksiê¿ycowe noce, niskie bagienne ³¹ki,
cienisty sad i zimna ¿y³a rzeki, która 
podzieli³a �wiat na pó³. Na jednym 
brzegu Niemcy, ¿elazny w¹¿ czo³gów,
ciê¿arówek, maszyn. Na drugim 
Rosjanie. Po�rodku wiejski przewo�nik,
który z jednego brzegu na drugi wozi
noc¹ ka¿dego, kto zap³aci. ¯ydowskie
rodzeñstwo, które w drodze do wy�nionej
ziemi obiecanej, chowa siê w stodole

tu¿ obok ka³u¿ �wiñskich wnêtrzno�ci.
Ch³opcy z partyzantki, wierz¹cy jeszcze,
¿e wojna jest przygod¹, wykonuj¹ wyroki,
których nie rozumiej¹. Ich dowódca 
czeka na rozkazy. Zanim nadejd¹, ka¿e
liczyæ czo³gi i nad kolejnymi butelkami
bimbru, w�ród roju much przekonuje,
¿e ju¿ wkrótce bêdzie po kolana brodzi³
we krwi wrogów� 

�ZMORA�
ROBERT MAŁECKI 

Thriller, w którym rodzinne sekrety 
zyskuj¹ niszczycielsk¹ moc�
Kama Kosowska, niespe³niona dzienni-
karka, wraca do Torunia i otrzymuje 
propozycjê udzia³u w programie 
o tajemniczym zaginiêciu z 1986 roku.
Wtedy te¿ przepad³ bez �ladu jej kolega
z dzieciñstwa, siedmioletni Piotrek 
Janocha. Kama jest jedn¹ z osób, które
ponad trzydzie�ci lat temu jako ostatnie
widzia³y ch³opca ¿ywego. Gdy po wielu
latach akta starej sprawy trafiaj¹ 
w rêce komisarza Les³awa Korcza, 
odkrywa on szereg ra¿¹cych nieprawi-
d³owo�ci, a cieñ podejrzenia padnie na
owdowia³ego ojca Kamy, emerytowanego
policjanta. Kiedy prawda sprzed lat 
zacznie wychodziæ na jaw, dziennikarka
bêdzie musia³a równie¿ stan¹æ oko 
w oko z niewyobra¿aln¹ prawd¹.

�NOMADLAND. 
W DRODZE ZA PRACĄ�
JESSICA BRUDER

Ich oszczêdno�ci wyparowa³y po kryzysie
w 2008 roku lub z powodu ró¿nych 
¿yciowych wypadków. Zamiast przej�æ
na zas³u¿on¹ emeryturê, ¿egnaj¹ siê 
z wygodnym ¿yciem przedstawicieli
klasy �redniej, które wiedli dot¹d.
Sprzedaj¹ domy, bo nie mog¹ ich ju¿
utrzymaæ, przesiadaj¹ siê do kamperów,
przyczep, vanów czy pikapów i ruszaj¹
w drogê. Je¿d¿¹ od stanu do stanu 
w poszukiwaniu dorywczej pracy na
kempingach, przy zbiorach owoców 
i warzyw, w centrach logistycznych 
Amazona.
Dla wielu firm to pracownicy doskonali.
S¹ wytrwali, odpowiedzialni, do�wiadczeni,
bardzo zdeterminowani. Przywo¿¹ ze
sob¹ ca³y swój dobytek, zmieniaj¹c 
postoje przyczep w miasteczka robotnicze,
które pustoszej¹, kiedy koñczy siê praca.
Nigdzie nie zostaj¹ wystarczaj¹co d³ugo,
¿eby stworzyæ zwi¹zek zawodowy.
Niektórzy uwa¿aj¹ ich za bezdomnych,
ale koczownicy nowej ery nie lubi¹ tej
³atki. Mówi¹ o sobie: bezmiejscowi.
Twierdz¹, ¿e wyrwali siê z niewoli czynszów,
�wiadomie wypisali z zepsutego, demo-
ralizuj¹cego systemu. Wielu nauczy³o
siê cieszyæ now¹ wolno�ci¹. "
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P owiat Poznański przyznał coroczne

nagrody w dziedzinie twórczości

artystycznej, upowszechniania

i ochrony kultury za rok 2020. W tym

roku wyróżnienie otrzymali młodzi

mieszkańcy Komornik – Anna Hercka

i Szymon Żytliński. 

Ania i Szymon specjalizują się w tań-

cu towarzyskim. We wrześniu 2017 roku,

w klubie DREAM POZNAŃ, rozpoczęli

ciężką pracę nad formą, techniką i sty-

lem. Przejście na poziom profesjonalne-

go uprawiania tańca towarzyskiego

wzmocniło w nich świadomość tańca,

ogromu pracy, który trzeba włożyć

w ten sport, a sukcesy motywowały ich

do jeszcze większego wysiłku i zdobywa-

nia kolejnych klas tanecznych w bardzo

szybkim tempie. Od marca 2018 roku do

grudnia 2020 roku awansowali z klasy G

do klasy C.  Tempo i styl, w jakim zdoby-

wane były kolejne poziomy wtajemnicze-

nia tanecznego, był imponujący. 

Całe życie tancerzy jest podporządko-

wane szkole i treningom. Trenują 3 razy

w tygodniu po 3 godziny, a w weekendy

jeżdżą na szkolenia lub turnieje taneczne.

Ania i Szymon, mimo tak napiętego grafi-

ku, umiejętnie łączą treningi i szkołę, osią-

gając bardzo dobre wyniki w nauce.

Wdzięczni są Mirosławowi Wielochowi za

pomoc i wsparcie w ubieganiu się o nagro-

dę, oraz trenerom klubu DREAM Poznań:

Karolinie Skrobańskiej i Łukaszowi Garwac-

kiemu, za poświęcony czas i nieustanne

motywowanie do dalszej pracy. "

Młodzi mieszkańcy Komornik nagrodzeni

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)
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Duże wyróżnienie 
trenera Miklosika

A rkadiusz Miklosik, trener pierwszego zespołu LKS

Wielkopolska Komorniki i koordynator komornickiej

akademii piłkarskiej, został powołany na stanowisko

II trenera piłkarskiej reprezentacji Polski U20. Nie rozstaje się

z Komornikami. Zachowuje dotychczasowe funkcje klubowe.

Trener Miklosik jest byłym piłkarzem Lecha i Warty Po-

znań. W reprezentacji Polski do lat 20 będzie drugim trenerem.

Pierwszym jest Miłosz Stępiński, a trzecim Zygmunt Biliński.

Nie ulega wątpliwości, że doświadczenia trenera uzyskane

podczas pracy z młodzieżową reprezentacją przyczynią się

do rozwoju komornickiego klubu. "

Piłkarze z Komornik 
pokonali Lecha 

Z espół rocznika 2011 Wielkopolski Komorniki, występujący

w I lidze E2, zmierzył się przy Bułgarskiej z Lechem I

Poznań. Rozegrał bardzo dobry mecz. Do przerwy nie

pozwolił na wiele rywalom, w drugiej połowie Lech szybko

wyrównał i nawet objął prowadzenie. Drużyna jednak walczyła

do końca i odniosła zwycięstwo.

Skład: Marceli Sadłocha, Chrzanowski, Filip Stachowski,

Michał Garczarek, Bartosz Marcinkowski, Mateusz Szklarski,

Wiktor Wejkszner, Marcin Jaczyński, Alexander Rosendahl,

Jakub Deręgowski. "
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Jakub Gmyz z³oto, Artur Kaczmarek � br¹z Tobiasz Kupsik � medal srebrny

Medale dla
zapaśników

W dziesiątym turnieju zapaśniczym

z okazji uchwalenia Konstytucji

Trzeciego Maja, zorganizowanym

w Pieszycach, startowało prawie 200 zawod-

ników. Bardzo dobrze spisali się młodzi za-

wodnicy UKS Zapasy Plewiska, zwłaszcza

w kategorii wagowej do 36 kg. 

Złoty medal zdobył Jakub Gmyz,

brązowy Artur Kaczmarek, a piąte miejsca

zajęli Adrian Jąder i Norbert Leśniewicz.

Srebrny medal w kategorii 52 kg zdobył

Tobiasz Kupsik.  Konrad Pióro po dwóch

wygranych walkach zajął siódme miejsce.

Turniej stał na bardzo wysokim poziomie,

a w kategoriach wagowych startowało po

14-20 zawodników. "

ROMAN KRÓLIÑSKI



MAJÓWKA WRESZCIE AKTYWNA
Setki osób, mimo niepewnej pogody, uczestniczyły 
w �Aktywnej majówce� zorganizowanej przez GOSiR
i GOK. Wysokiej frekwencji sprzyjało zniesienie
części pandemicznych ograniczeń. Po symbolicznym
przecięciu dętki, rowerzyści udali się na rajd na
dwóch dystansach, w wiosennej scenerii parku
narodowego. Inni, przede wszystkim komorniccy
seniorzy, delektowali się spacerem. 


