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TELEFONY ALARMOWE:

a 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA:

a 997 – z telefonu stacjonarnego
a 61 84 14 890 – Komisariat Policji w Komornikach
a 601 799 114 – 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:

a 986
a 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
a 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

a 998 | 112
a 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

a 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
a 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:
a 61 600 64 33 – Centrum Medyczne Komorniki ul. Stawna 7, II piętro,
a 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego
w Komornikach ul. Stawna 7/11,

a 61 893 50 31 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego s.c., Komorniki

ul. Poznańska 27,

a 61 651 77 92 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
a 61 651 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)

a 61 839 10 30,

512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE: a 991
POGOTOWIE GAZOWE: a 992
AUTOBUSY GMINNE: a 61 810 81 71
WODOCIĄGI GMINNE: a 607 678 199
KANALIZACJA GMINNA: a 604 411 611
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW – SELEKT”:

N

iejedna polska gmina, niejedno miasto zabiega o nowych
mieszkańców. Zachęca, reklamuje się terenami, na których
można budować domy. Do gminy Komorniki nikogo nie trzeba
zapraszać. Wystarczające zachęty to ceny nieruchomości, położenie
opodal Poznania, świetne skomunikowanie, dostęp do autostrady i tras
ekspresowych. Ludzie przeprowadzają się tu tak chętnie, że samorząd
musi dbać o komfort tych, ktzórzy już tu mieszkają. Działająca jak
magnes gmina próbuje odwrócić bieguny, uchwalać plany
zagospodarowania wykluczające gęstą zabudowę.
Ceny mieszkań są tu atrakcyjniejsze niż w miastach. Szczęściarzom
udaje się kupić działki szczególnie tanie, graniczące z obszarami
aktywizacji gospodarczej. Konflikty są wtedy nie do uniknięcia.
Przedsiębiorcy korzystają ze sprzyjających im zapisów w planach,
rozwijają działalność, ale wszystko się zmienia, gdy sąsiedzi zza płotu
żądają poszanowania ich prawa do wygodnego, pozbawionego
uciążliwości życia. Próbując godzić sprzeczne interesy, można narazić
się na gniew tych, co za cel wzięli sobie obronę mieszkańców. Konflikty
wydają się łatwe do rozwiązania tylko tym, którzy nie ponoszą
odpowiedzialności za całą gminę.
Zaczyna się sezon wakacyjny. Nie wszędzie można już pojechać,
nie wszystkie restrykcje epidemiczne zostały zniesione, na pełną
normalność jeszcze poczekamy. Jednak już dziś zauważamy
prawidłowość. Ludzie zaszczepieni mogą czuć się bezpieczniej i mają
gwarancję, że nie zrobią krzywdy najbliższym. Na dodatek skorzystają
z ułatwień niedostępnych tym, którzy szczepionki boją się bardziej niż
utraty zdrowia. Pamiętajmy, że wirus atakuje bezbronnych. "
JÓZEF DJACZENKO
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WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM
DLA WÓJTA
Po wielogodzinnej, ale prowadzonej w atmosferze wzajemnego
szacunku debacie Rada Gminy Komorniki udzieliła wójtowi
Janowi Brodzie wotum zaufania. Otrzymał on też absolutorium
z wykonania budżetu w ubiegłym roku.

Z

aczęło się od przedstawienia raportu o stanie gminy w 2020 roku.
Radni zgłaszali zapytania, wygłaszali opinie, proponowali własne rozwiązania, co zresztą nie dotyczyło tylko
ubiegłego roku. Wielogodzinna dyskusja dotyczyła wydatków na oświatę
(wójt obiecał zbadać, dlaczego w komornickiej „dwójce” koszty są wyższe
niż w pozostałych placówkach), wyceny działek, dofinansowania wymiany
pieców, zbyt wolnej, zdaniem niektórych radnych, budowy ulic w Plewiskach, planowania przestrzennego
i przeludnienia gminy, problemów z pozyskiwaniem dofinansowania z zewnątrz,
braku miejsc na cmentarzu.

Wójt ostrzegał przed poważnym zagrożeniem finansów. Rządowy „Polski
ład” może spustoszyć budżety wszystkich samorządów. Radni z ugrupowania wspierającego wójta przekonywali,
że mimo iż nie są w pełni usatysfakcjonowani tym, co udało się zrobić dla
mieszkańców, udzielą wotum zaufania.
Podkreślali, że nie kierują się tym, co
się dzieje w ich miejscowości, bo samorząd odpowiada za całą gminę. Radni
przedstawiający siebie jako samorządową opozycję mieli inne zdanie. Wójt
żartował, że gdyby uzyskał poparcie
jednogłośne, mógłby wpaść w pychę.
Podkreślił, że wójt to nie tylko osoba,
ale samorządowy organ, a plany zago-

spodarowania, które budzą kontrowersje, uchwalają radni.
Regionalna Izba Obrachunkowa
i Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniły raport o stanie finansów i realizację
ubiegłorocznego budżetu. Radni udzielili wójtowi absolutorium. Jan Broda
wyraził na koniec wdzięczność Małgorzacie Pinczak, skarbnikowi gminy,
wręczył jej bukiet kwiatów. "

Kontrowersyjne planowanie
Spotykając się wirtualnie na majowej sesji, radni jeszcze nie wiedzieli,
że to ostatnia organizowana w takim trybie. Zadecydowali o dodatkowych
wydatkach, zajęli się planowaniem przestrzennym.

D

zięki dodatkowym dochodom
gmina może wydać 1,3 miliona zł
więcej. Będzie za co budować
kompleks sportowo-rekreacyjny przy
ul. Kaczmarka. Gmina dołoży się do budowy sygnalizacji świetlnej w Szreniawie na
starej „piątce”. Podwoi się kwota dofinansowania mieszkańcom wymiany pieców.
W planach jest instalacja fotowoltaiki na
budynku Urzędu Gminy, budowa przed
nim parkingu. Część radnych kwestionowała ten ostatni wydatek. Wójt przypominał, że brak miejsc postojowych to od dawna bolączka interesantów.
Na wniosek Piotra Wiśniewskiego,
wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
ubiegłoroczna uchwała o zwolnieniu
z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy wskutek epidemii nie
mogą normalnie funkcjonować, została
znowelizowana. Ulga będzie nadal obowiązywać. Radni byli jednomyślni.

Podobnie, jak w ubiegłym roku, osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnymi skorzystają z pomocy. Będą
mogli odpocząć, bo gmina znalazła pieniądze na wynajęcie opiekunek. Koszt –
prawie 100 tys. zł. Rok temu skorzystało
z tego 15 osób.
Gmina wydzierżawi bezprzetargowo
niewielkie działki w Plewiskach i Chomęcicach. Zostaną wykorzystane na dodatkowy dojazd do posesji przy ul. Strażewicza
i pod paczkomat. Radni zaakceptowali też
nadanie ulicom w Wirach nazw „Wrzosowa”
i „Jabłoniowa”. Zgodzili się na zaciągnięcie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej 100 tys.
zł na wymianę ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Zakładowej i 250 tys. zł
na montaż fotowoltaiki na budynku
Urzędu Gminy.
Decyzją radnych opracowany zostanie plan zagospodarowania dla obszaru

o powierzchni 22,5 ha w w rejonie ulic
Kaczmarka i Malinowskiego w Komornikach. Celem jest zapobiegnięcie budowie
domów na podstawie warunków zabudowy. Gminie zależy, by zabudowa nie
była intensywna. Plan zagospodarowania
otrzymał też teren przy ul. Polnej
w Komornikach, gdzie trzeba było
dzielić funkcję techniczno-produkcyjną i mieszkaniową. Pas izolacyjny zieleni będzie miał 53 metry szerokości.
Temat okazał się kontrowersyjnym
i podzielił radnych, wywiązała się długa
i gorąca dyskusja. Niektórzy twierdzili,
że rozwiązania nie są korzystne dla
mieszkańców. Właściciel gruntów przekonywał, że inwestycja powstała zgodnie z obowiązującym planem, a właściciele działek podjęli ryzyko, wiedzieli
przecież o tym sąsiedztwie.
Bez dyskusji zaakceptowany został
plan dla terenu w Rosnówku, w rejonie
ulicy Leśnej i Jeziora Chomęcickiego,
o powierzchni 10 ha. Wniosek o zmianę
dokumentu obwiązującego od 2012 roku
zgłosił właściciel. "
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KTO POWINIEN ZARZĄDZAĆ GOK-iem?
Zanim radni zaczęli samorządowe
wakacje, musieli ustalić sposób
zarządzania Gminnym Ośrodkiem
Kultury. Klub radnych Nasza
Gmina Komorniki złożył projekt
uchwały zmieniającej Statut tej
gminnej jednostki. Cel –
uzyskanie przez wójta wpływu
na powoływanie i odwoływania
zastępców dyrektora.

W

GOK-u nie było do tej pory
osoby pełniącej funkcję zastępcy. Sytuacja zmieniła
się, gdy obecny dyrektor, powołany
w wyniku konkursu, odszedł na zwolnienie lekarskie. Wyznaczył osobę pełniącą
funkcję w zastępstwie. Jak tłumaczył
składający wniosek radny Piotr Wiśniewski, w ten sposób wójt stracił
wpływ na zarządzanie instytucją o wysokim budżecie, dysponującym mieniem
wielomilionowej wartości.
Kilku radnych wyraziło sprzeciw.
Marek Kubiak przekonywał, że dyrektor
powinien mieć swobodę w powoływaniu

swego zastępcy, dobierać sobie takich
pracowników, jakich chce. Tego samego
zdania byli Klaudiusz Lipiński i Katarzyna Trzeciak. Niektórzy dopatrywali
się „drugiego dna”, ale wnioskodawca
przekonywał, że nikt nie ma zastrzeżeń
do osoby tymczasowo zarządzającej
GOK-iem. Trzeba tylko uregulować ten
problem na przyszłość. – Być może
przyczyną tego wszystkiego jest niezręczność. Idący na zwolnienie pan
dyrektor nie powiadomił wójta o swej
decyzji – sugerował Marek Kubiak. Radni
Statut GOK-u, przy kilku głosach sprzeciwu, uchwalili.
Wcześniej znowelizowali budżet
gminy i Wieloletnią Prognozę Finansową.

Gmina zwiększyła dochody i wydatki
o ponad milion zł. Zwiększył się plan
dotacji od wojewody, urosła też rekompensata Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Nadwyżka zostanie rozdzielona na
bieżące potrzeby gminy.
Zapadła decyzja o opracowaniu
planu zagospodarowania 6-hektarowego terenu w Komornikach, w rejonie
ulic Ogrodowej i Komornickiej. Trzeba
tam wyznaczyć przebieg i parametry
dróg, uwzględnić powiększenie cmentarza i potrzeby działającej na tym obszarze firmy mięsnej „Mielczarek”.
Uchwalony został plan dla 23-hektarowego terenu w Wirach, przeznaczonego głównie na potrzeby mieszkaniowe. Obecnie występuje tam dowolność zabudowy, trzeba więc zaprowadzić porządek, wykluczyć działalność
uciążliwą dla otoczenia. Mieszkańcy
zgłosili sześć uwag, dotyczących m.in.
rezygnacji z budowy drogi. Wójt
uwzględnił dwie, pozostałe odrzucił.
Radni w głosowaniu podtrzymali jego
stanowisko. "

nadzieję, że do końca tej kadencji uda
nam się z tym uporać – mówi sołtys.
Ma na myśli przebudowę ulicy
1 Maja, ukończenie budowy chodnika
w Walerianowie, budowę boiska w tej
miejscowości. Wciąż wyczekiwany jest
remont świetlicy wiejskiej i jej rozbudowa. Cieszy się z inwestycji już zrealizowanych: wybudowania chodnika w Rosnówku i Walerianowie i drobniejszych
działań oraz wydarzeń kulturalnych,
o które zabiega z radą sołecką.
Z wdzięcznością wspomina pracę
poprzedników: Ignacego Pawłowskiego,

Waldemara Urbańskiego, Włodzimierza
Heigelmanna, Tadeusza Jurdzińskiego.
Podczas kadencji Krzysztofa Ratajczaka trzech z nich odeszło na wieczny
odpoczynek. – Bardzo przyczynili się
do naszego rozwoju. Od dziecka miałem okazję przyglądać się ich pracy,
czerpać z tego doświadczenie – mówi
sołtys.
Wciąż ma marzenia i plany związane
ze zrównoważonym, korzystnym dla
wszystkich rozwojem. W przyszłym roku
w planach jest założenie parku za boiskiem w Rosnówku, gdzie można by przyjemnie spędzać czas. Kolejne zamierzenie
to budowa boiska w Walerianowie.
– Planujemy też nakręcić film upamiętniający historię i naszych mieszkańców. Zamierzamy posadzić co najmniej
tysiąc drzew – dodaje. Za wspólne dokonania w ostatnich sześciu latach wyraża
wdzięczność mieszkańcom. – Dobrze,
że jesteście! – mówi. Współpracuje
z radą sołecką w składzie: Lidia Olszewska,
Izabela Jaworska, Ewa Przywecka, Konrad
Olszewski, Adrian Wojtasz, Jan Rybarczyk,
Stefan Kulawik, Marcin Kaczmarek. "

NASZ SOŁTYS

ROSNÓWKO,
WALERIANOWO,
JAROSŁAWIEC
KRZYSZTOF RATAJCZAK

W

styczniu skończył 35 lat,
w tym roku świętuje z żoną
15. rocznicę ślubu. Mają
czworo dzieci: Anastazję (13 lat), Adasia
(10 lat), Ludwika (6 lat) i roczną Basię.
Z zawodu jest technikiem geodezji ma
też dyplom inżyniera geodezji Szkoły
Głównej Politechnicznej w Nowym Sączu.
Daje mu to możliwość poznawania
mieszkańców i ich problemów. Jak
twierdzi, zna każdy zakątek Ziemi Komornickiej. Jest gminnym radnym.
W Rosnówku mieszka od urodzenia,
sołectwo to zna jak własną kieszeń.
Funkcję sołtysa pełni od 2015 roku, czyli
siódmy rok. – Rozwijające się sołectwo
daje nam nowe wyzwania, jednak ciągle
trzeba też nadrabiać zaległości. Mam
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DROGI W BUDOWIE

P

rzebudowa ulicy Stanisława Nowaka w Komornikach zaczęła
się 7 czerwca. Ruszyła też budowa ulicy Krętej w Plewiskach.
Razem z nią przebudowany zostanie odcinek ulicy Szkolnej
w rejonie szkoły podstawowej, polegający na wybudowaniu wyjazdu
z ulicy Krętej na ulicę Szkolną. Sygnalizacja świetlna i przejście dla
pieszych zostaną przeniesione w pobliże parkingu przy szkole
i kościele parafialnym.
Obecnie trwa budowa sieci kanalizacji deszczowej. Prace te
usprawnią komunikację wokół szkoły i poprawią bezpieczeństwo
pieszych w tym rejonie Plewisk.
Natomiast przebudowa ulicy Stanisława Nowaka obejmuje
ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni, odwodnienie
drogi przez budowę rowów przydrożnych oraz budowę ścieżki
rowerowej.
Rozstrzygnięty został też przetarg na przebudowę ulicy Gottlieba Daimlera w Komornikach, na odcinku od ulicy Poznańskiej
(obecnie droga wojewódzka nr 196) do ulicy Złotej. Prace wykona
Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk, spółka komandytowa,
za cenę 2,42 mln zł. Roboty drogowe rozpoczną się po zaopiniowaniu
projektu organizacji ruchu na czas ich prowadzenia przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu.
Przebudowa tego odcinka ulicy Gottlieba Daimlera będzie
się wiązać z dużymi utrudnieniami w ruchu na poszczególnych
etapach realizacji prac. W związku z tym trzeba zaapelować do
kierowców o wybieranie w okresie trwania inwestycji innych dróg
dojazdowych. Konieczne jest zminimalizowanie ruchu w trakcie
robót, co przyspieszy przebudowę ulicy.
W ostatnich dniach maja br. uruchomione zostały kolejne
procedury przetargowe na roboty drogowe. Dotyczą budowy ścieżek rowerowych na ulicy Tęczowej i ulicy Krzysztofa Kolumba w Głuchowie oraz budowy ulicy Spokojnej w Łęczycy. Na to zlecenie
wpłynęły dwie oferty o wartości ok. 700 tys. zł. Trwa ich weryfikacja
i wybór wykonawcy. "

Przebudowa ul. Stanis³awa Nowaka w Komornikach.

Ruszy³a te¿ budowa ul. Krêtej w Plewiskach.

Szkoła w Wirach
czeka na uczniów

N

a początku czerwca przeprowadzony został odbiór inwestycji
„Budowa Szkoły Podstawowej
w Wirach” z udziałem przedstawicieli
samorządu, wykonawcy, inspektorów nadzoru inwestorskiego i dyrekcji placówki.
Sporządzono protokół. Pierwszy dzwonek
zabrzmi tu 1 września.
Do dyspozycji uczniów i nauczycieli
będzie trzykondygnacyjny budynek dydaktyczny, a w nim znajdzie się 26 sal lekcyjnych, 3 świetlice, 2 pracownie językowe,
2 pracownie komputerowe, zaplecze
administracyjne, gabinety pedagoga,
psychologa, logopedy i pielęgniarki, biblioteka, archiwum, stołówka wraz

z kuchnią cateringową, pomieszczenie
do rozmów z rodzicami, szatnie dla
uczniów, pomieszczenia techniczne.
Budynek sali gimnastycznej też będzie miał trzy kondygnacje i zmieści

zaplecze na sprzęt sportowy, szatnie
dla uczniów i nauczycieli WF, salę do
zajęć gimnastyki korekcyjnej, salę do
zajęć indywidualnych, pomieszczenia
sanitarne, zaplecze gospodarcze.
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021!
Od 1 kwietnia do 30 września
2021 r. trwa w Polsce Narodowy
Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021. Dotyczy
on również osób przebywających
za granicą.

B

adanie jest przeprowadzane raz
na dziesięć lat, a jego wyniki
pozwalają odpowiadać na nasze
potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz
podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla
gmin województw. Ponadto są wykorzystywane do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania
przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.
Przedsiębiorcy oraz beneficjenci
funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
wykorzystują pozyskane dzięki spisowi
dane, które są konieczne do złożenia
wniosków o dofinansowanie.
To dzięki wynikom ostatniego spisu
określona została wysokość dotacji
unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim.
To wydarzenie ma znaczenie dla
nas wszystkich! Spiszmy się dla Nas
i dla Polski! "

JAK MOŻESZ SIĘ SPISAĆ?
Samospis internetowy

WejdŸ na stronê spis.gov.pl i wype³nij samodzielnie formularz
samospisu w aplikacji spisowej.

W punkcie samospisu

Nie masz dostêpu do komputera lub internetu? Skorzystaj
ze stanowiska komputerowego w Urzêdzie Gminy Komorniki.
Zanim przyjdziesz, umów siê na konkretny termin pod nr tel.
61 8100 635.

Spis przez telefon

Zadzwoñ na infoliniê pod nr 22 279-99-99 i spisz siê z pomoc¹
pracowników statystyki publicznej (czynne od poniedzia³ku
do pi¹tku od 8:00 do 18:00).

Spis realizowany
przez rachmistrzów

Nie spisa³eœ siê jeszcze przez internet? Mo¿e zadzwoniæ
do Ciebie rachmistrz spisowy. Bêdzie dzwoni³ z numeru telefonu
22 828 88 88 lub 22 279 99 99 – odbierz i spisz siê.

Pamiêtaj! Udzia³ w spisie jest obowi¹zkowy. Je¿eli nie weŸmiesz
w nim udzia³u, grozi ci 5 tysiêcy z³otych kary!
Masz pytania? Zadzwoñ! Infolinia spisowa: 22 279 99 99
Szczegó³y i formularz spisowy na stronie www.spis.gov.pl

Pogotowie Covidowe

S

tartuje Psychologiczne Pogotowie Covidowe, działające w nowym Centrum
Medycznym w Komornikach (budynek ośrodka zdrowia, ul. Stawna). Dzieci i dorośli mogą tam
skorzystać z bezpłatnej pomocy.
Jeśli w ostatnim czasie zauważyłeś u siebie lub bliskich
wzmożony niepokój, lęk, zły nastrój, niekontrolowane wybuchy
emocji, trudności ze snem, mogą

to być objawy kryzysu psychicznego wywołanego skutkami pandemii.
W tej sytuacji rośnie zainteresowanie wsparciem psychologicznym.
Osoby sfrustrowane, zagubione mają szansę porozmawiać
ze specjalistą i zrozumieć swą
obecną sytuację, skorzystać
z bezpłatnej pomocy, powiadomić
o tym bliskich lub znajomych borykających się z problemami
psychicznymi. "

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU
W KOMORNIKACH
Spó³dzielcze Gospodarstwo Rolne
w Komornikach (ul. Koœcielna 45,
tel. 61 810 71 12) poszukuje do prac
rolniczych osoby z uprawnieniami
traktorzysty w wieku 25-45 lat, maj¹ce
sta¿ pracy w gospodarstwie. Dokumenty
(CV) nale¿y sk³adaæ e-mailem
biuro@sgr-komorniki.pl lub listownie
Spó³dzielcze Gospodarstwo Rolne,
ul. Koœcielna 45, 62-052 Komorniki.
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DOM KULTURY KLUB W ROSNÓWKU
WZNOWIŁ DZIAŁALNOŚĆ
W Dzień Dziecka Dom Kultury „Klub” w Rosnówku wznowił działalność po długiej „pandemicznej”
przerwie. Już pierwszego dnia zorganizowano dla dzieci liczne atrakcje.

N

ajmłodsi mieszkańcy mogli obejrzeć bajkę kamishibai, wziąć
udział w warsztatach tworzenia
instrumentów muzycznych – deszczowych kijów o magicznym, kojącym
dźwięku oraz własnoręcznie wykonać
magnesy na lodówkę. Na miejscu była
też mobilna biblioteka i możliwość
uczestniczenia w różnorodnych animacjach. Każde z blisko stu obecnych
dzieci otrzymało słodki upominek zakupiony z budżetu sołectwa.
Koordynatorzy przygotowali i rozdali grafik zajęć, które w czerwcu były bezpłatne. „Klub” w Rosnówku zaoferował

wiele różnorodnych aktywności, takich
jak: rękodzieło – tworzenie bransoletek
i toreb, barwienie soli, zajęcia decoupage, warsztaty ceramiczne czy słodki kącik
– kulinarne zajęcia dla dzieci. W planach
jest też malowanie na szkle oraz tworzenie biżuterii i kostiumów.
Na okres wakacyjny zaplanowano dla
dzieci różne atrakcje. Śledząc fanpage
„Klubu” na Facebooku, można znaleźć na
bieżąco zamieszczane fotorelacje oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach.
Zainteresowanie, jakim cieszyły się
proponowane zajęcia, pokazały, że
dzieci i rodzice mają dużo chęci do

działania i nie mogły doczekać się spotkań na żywo. To wszystko bardzo cieszy
panie Dorotę Witczak z GOK Komorniki
oraz Aleksandrę Orchowską z Fundacji
ORCHidea, które z końcem maja zajęły
się koordynacją działań w placówce.
Koordynatorki widzą też przestrzeń
na stworzenie wolontariatu i serdecznie
zapraszają wszystkich chętnych do
współpracy.
„Klub” zachęca mieszkańców do
zapisywania się na zajęcia telefonicznie
pod nr. 504 474 479 (w godz. Od 16 do
20) lub pod adresem mailowym: rosnowko@gokkomorniki.pl. "

Wójt gratuluje Liderowi Przedsiębiorczości

F

irma Hörmann Polska,
spółka z o.o., została
wyróżniona podczas
niedawnej Gali Jakości „Firma Godna Polecenia”, a jej
prezesowi, Krzysztofowi Horale przyznano tytuł Lidera
Przedsiębiorczości. Organizatorami gali byli: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Związek
Pracodawców Lewiatan, Biuro Promocji Gospodarczej
i Certyfikacji, Wyższa Szkoła
Zarządzania i Bankowości.
Wójt Jan Broda zaprosił
prezesa Krzysztofa Horałę,
przekazał mu list gratulacyjny. Jak prezes podczas tego
spotkania przypomniał, firma
Hörmann Polska została założona w 1992 roku. Kupiła
grunt w Komornikach, po
trzech latach stała tam już
pierwsza hala, zaczęła się
działalność. Firma zajmuje
się sprowadzaniem towarów
grupy Hörmann, sprzedawaniem ich w całej Polsce. Odnosi w tym sukcesy, jest nagradzana.

www.komorniki.budzet-obywatelski.org
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PÓŁ WIEKU WSPÓLNEGO ŻYCIA

M

edale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez
prezydenta RP, wręczył wójt gminy Komorniki Jan Broda
parom świętującym Złote Gody. Gratulował i podkreślał, że
w obecnych czasach takie zjawisko rzadko się zdarza. Życzył zadowolenia z życia rodzinnego, radości z wnuków, a być może i prawnuków.
Jubilaci i wójt częstowali się kawą i słodkościami, wymieniali
się doświadczeniami, rozmawiali o recepcie na długie, zgodne pożycie. Wszyscy przyjęli szczepionki przeciwko koronawirusowi, więc gospodarz i goście mogli czuć się bezpiecznie.
Medale przyznano parom mieszkającym w gminie Komorniki.
To państwo Grażyna i Stanisław Puppelowie, Elżbieta i Władysław
Malczykowie, Longina i Stanisław Owczarczakowie, Bożena i Aleksander Mazurowie, Marianna i Jarosław Maliccy, Bogusława i Tadeusz
Kli mczykowie, Teresa i Zenon Jankowscy. Nie wszyscy z nich mogli
przyjść na uroczystość do Urzędu Gminy. "

Nr 6 (427) CZERWIEC 2021
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ZAPRASZAMY DO ZATONIA

P

rzedstawiam Park Książęcy Zatonie, świetne miejsce dla wyjeżdżających na rodzinne wakacje.
Od kilku lat obserwuję postęp prac na
tym 52-hektarowym terenie. 32 ha już
zrewitalizowano. Wcześniej był to dziki
obszar z ruinami pałacu. W 2011 roku
stowarzyszenie „Nasze Zatonie” rozpoczęło ratowanie obiektu stanowiącego
wyjątkowe dziedzictwo kulturowe. Po
2015 roku, po włączeniu Zatonia do Zielonej Góry, odbudowa tego miejsca została przyspieszona.
Najważniejsze było zabezpieczenie
ruin pałacu kojarzonego z dawną właścicielką Dorotą de Talleyrand-Perigord. Historię miejsca, pamiętającego
XVII wiek, wyczerpująco przedstawiają
oprowadzający przewodnicy. W ostatnich latach Park Książęcy Zatonie został przyjęty do Europejskiego Związku
Parków Łużyckich. Z wielką starannością i dbałością o szczegóły odtworzono
oranżerię pałacową, w której aktualnie
znajduje się kawiarnia.
Odtworzono układ alei parkowych
i osi widokowych, zrekonstruowano architekturę parkową. Prawie ukończone
są prace przy wzgórzu ze świątynią różaną, zachwycają mostki nad ciekami,
fontanny i sarkofag. W Parku Książęcym

można zobaczyć wiele ciekawych okazów drzew, wśród nich są różne odmiany dębów, lip, sosen i buków, a także tulipanowce, platany i topole. Niektóre
mają po kilkaset lat. Największą atrakcję stanowi skupisko czosnku niedźwiedziego, obejmujące obszar 6 ha.
Miejsce to stanowi atrakcję dla turystów i rodzin z dziećmi. Niedawno odbył się wernisaż malarski dla dzieci,
jeszcze stoją sztalugi z obrazami,
a w najbliższym czasie planowane są te-

matyczne spacery po ruinach i parku.
Klimat jest niepowtarzalny. Zachęcam.
W starym domku ogrodnika czynna jest informacja turystyczna wyposażona w materiały promocyjne. Warto jednak skorzystać z bezpłatnych,
godzinnych spacerów z przewodnikiem, w każdą sobotę i niedzielę
o godz. 16. Warunkiem jest telefoniczne zgłoszenie udziału pod numer
780 576 841. "
KRYSTYNA NOWAK-GÓRSKA

Dar życia od komornickich krwiodawców

O

statnia akcja honorowego oddawania krwi w gminie Komorniki
odbyła się 16 maja w Centrum
Tradycji i Kultury. Kolejna została zaplanowana na 22 sierpnia, w tym samym
miejscu. Zebrana krew ma ratować dzieci będące ofiarami wypadków drogowych. To też będzie niedziela. Warto już
dziś rezerwować sobie czas. Organizatorami są Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK przy Urzędzie Gminy Komorniki
i Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa z Poznania.
– Jesteśmy bardzo wdzięczni księżom za informowanie o naszych akcjach.
Dziękuję też pracownikom Gminnego
Ośrodka Kultury – pani Eli i panu Radkowi.
Dzięki nim udało się wszystko sprawnie
przeprowadzić. Składam też podziękowania zarządowi naszego klubu, panu

Lucjanowi i panu Mariuszowi – mówi
Zdzisław Wleklak, prezes komornickiego
klubu krwiodawców.
W sierpniu, podobnie jak podczas
poprzednich akcji, kandydaci na krwiodawców zostaną zbadani przez lekarza,
który oceni stan ich zdrowia. W maju
najcenniejszym lekiem podzieliło się 40

osób. Dzięki nim udało się pozyskać aż
20 litrów krwi, z przeznaczeniem dla
chorujących na Covid-19, poddanych leczeniu. Organizatorzy akcji liczą na równie dobry wynik w sierpniu.
Honorowi krwiodawcy mogą liczyć
na przywileje, takie jak bezpłatne korzystanie z komunikacji publicznej w poznańskiej aglomeracji, także w gminie
Komorniki. Mogą też kupować leki za
symboliczną złotówkę lub nawet otrzymywać je bezpłatnie. Trzeba jednak oddać określoną ilość krwi – co najmniej
6 litrów w przypadku mężczyzn i 5 litrów
w przypadku kobiet.
Jak zwykle w zorganizowaniu majowej akcji pomogli sponsorzy: Rozlewnia
Wód Wirenka, Piekarnia-Cukiernia Nowaczyk z Dopiewa, firma Hanna Style. Na ich
pomoc można liczyć także w sierpniu. "
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PROMOCJA DZIĘKI ZNACZKOM
We wrześniu odbędą się obchody piątej rocznicy powstania Klubu Kolekcjonerów Znaczków Turystycznych
w Komornikach. Przyjrzyjmy się miejscom wyróżnionym Znaczkami Turystycznymi na terenie gminy.

P

romocja pierwszego Znaczka Turystycznego z numerem 383 GMINA KOMORNIKI – ZAWSZE
W DOBRYM KIERUNKU, odbyła się
1 maja 2016 roku. W momencie powstania
był jedynym z herbem miejscowości.
Rok później powstały kolejne dwa
znaczki. Był to maj 2017 roku.
Znaczek Turystyczny No. 392 CEGLANY MOST ŁUKOWY W WIRACH
wziął udział w plebiscycie na „NAJŁADNIEJSZY ZNACZEK TURYSTYCZNY 2017
ROKU”, zdobywając pierwsze miejsce.
Władze gminy Komorniki zostały uhonorowane odpowiednim CERTYFIKATEM.
Teren wokół mostu był strasznie zaniedbany i zarośnięty samosiejkami. Klubowicze
wyszli z inicjatywą uporządkowania otoczenia, ale okazało się to trudne, bo teren
należy do PKP. Po prawie półrocznym
okresie załatwiania pozwoleń i przepustek, przy wielkiej pomocy mieszkańców,
miłośników i pani sołtys Wir, udało się dokonać niemożliwego. Wielkie podziękowanie dla pani sekretarz gminy Komorniki za
pomoc i wielkie zaangażowanie. Materiały
i zdjęcia wysłałam do PKP.
W następnym roku pracownicy kolei wyczyścili dalszy odcinek nasypu.
Most jest teraz widoczny z daleka, a teren pod i za nim również został wyczyszczony. Warto było. Ostatnio chciałam
tam zrobić zdjęcie lokomotywy, trafiłam
jednak na szynobus. Parowóz jechał tydzień wcześniej, gdy byłam w innym
miejscu.

Równocześnie powstał Znaczek
Okolicznościowy – 720. ROCZNICA LOKACJI KOMORNIK. Utworzony na podstawie
wizerunku kamienia z tablicą pamiątkową, zamieszczonym w Ogrodzie Pamięci.
Zgodnie z obietnicą pani sekretarz, jedna z firm dba o ten teren. Jest pięknie –
posprzątano, wykoszono trawniki. Dochodziły do mnie głosy turystów o bałaganie w tym rejonie. Okazało się, że dotyczy to terenu sąsiadującego. Wielkie
ukłony dla pana sołtysa. Okazuje się, że
wystarczy trochę zainteresowania i inicjatywy, by nie poszły na marne starania
osób, którym zależy, by o gminie mówiono jak najlepiej.
W maju 2018 roku premierę miały
kolejne dwa znaczki. Jednym z nich był
No. 278 – KOŚCIÓŁ ŚW. FLORIANA
W WIRACH, który jest zabytkiem. Powstał
dzięki zaangażowaniu przewodniczącego

Rady Gminy, mieszkańca Wir. Od dwóch
lat pracuje tam nowy ksiądz proboszcz.
Świątynia dostępna jest parafianom i zwiedzającym, co ostatnio rzadko się zdarza.
Wewnątrz wymieniono żyrandole. W planie jest odnowienie Kaplicy Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Wokół kościoła – niezliczone cudownie kwitnące rośliny, to po
przednim księdzu proboszczu.
W rozmowie z księdzem wyczuwa
się wielką troskę o parafian, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Z myślą
o nich utworzono boisko do siatkówki
plażowej. Zaskoczył mnie projekt powstania w ogrodzie parafialnym miejsca
na spotkania integracyjne dla rodzin.
W pobliżu przepływa Wirynka. Całym
sercem życzę spełnienia wszystkich
planów. Wiem, że jednym z nich jest
powstanie chórku dziecięcego.
Drugi to Znaczek Okolicznościowy –
CHWAŁA POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM – OGRÓD PAMIĘCI W KOMORNIKACH 1918 - 2018, na którym przedstawiony jest krzyż stojący wśród kamieni i głazów z tablicami pamiątkowymi.
Kolejnym jest Znaczek Turystyczny
No. 1031 – KOŚCIÓŁ ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KOMORNIKACH, którego uroczysta promocja odbyła się 9 października
2020 roku. W to przedsięwzięcie też mocno
zaangażował się przewodniczący Rady
Gminy. Mimo pandemii, w tym kościele
wciąż coś się dzieje. Odnawianie obrazu
św. Józefa, prace w Kaplicy Wieczystej Adoracji. Ksiądz proboszcz przypomina, że
w każdą sobotę zaprasza turystów i kolekcjonerów do zwiedzania kościoła. Telefon
podany na stronie Znaczków Turystycznych jest aktualny.
Wielkie podziękowanie dla pani dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki za stworzenie warunków do
promocji i miejsca sprzedaży znaczków
turystycznych.
Jestem zadowolona z tego, co zobaczyłam i usłyszałam. Wielka promocja
gminy Komorniki w Polsce i Europie jest
ważna, ale niezależnie od tego staramy
się dużo robić dla naszej społeczności.
Najważniejsza będzie ocena gości biorących udział w podsumowaniu pięciu lat
działalności Klubu. "
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Hanter znalazł
skradzione mienie

KRONIKA POLICYJNA

K

iedy Hanter – policyjny
pies służbowy przyjechał ze swoim przewodnikiem na miejsce przestępstwa,
od razu podjął trop. Nie odrywając nosa od ziemi, po kilkuset metrach, doprowadził policjantów do skradzionego
i ukrytego w polu mienia. Zrabowany łup został odzyskany,
a policjanci ustalają osobę, która
dokonała tej kradzieży.
21 maja br. w nocy policjanci
z Komisariatu Policji w Komornikach otrzymali zgłoszenie
o kradzieży z włamaniem na teren
lokalnej firmy. Funkcjonariusze
pojechali na miejsce, a tam okazało się, że nieznany sprawca
włamał się do stalowego kojca,
skąd zabrał kilka butli z gazem
przeznaczonych do uzupełniania
klimatyzacji.
Na miejsce został też wezwany policjant z psem służbowym. Po
szybkim rozpoznaniu miejsca przestępstwa pies Hanter od razu podjął
trop. Nie odrywając nosa od ziemi poprowadził policjanta kilkaset
metrów w stronę pola, gdzie – jak się okazało – został ukryty łup.
Na miejscu, w trawie funkcjonariusze odnaleźli osiem butli gazowych, których szacunkowa wartość została wyceniana na blisko
25 tys. zł. Towar wrócił już do przedsiębiorcy, a policjanci zajmują
się ustaleniem sprawcy kradzieży. "
MARTA MRÓZ

Wybrane zdarzenia zaistnia³e od 1 do 31 maja 2021 r.
05.05
06.05
07.05
08.05

09.05
11.05
15.05
16.05
18.05
20.05

22.05
23.05
24.05

25.05
27.05
28.05
29.05
30.05

Komorniki, ul. Mi³osza – kradzie¿ pojazdu
Wiry, ul. Poznañska – uszkodzenie mienia
Komorniki, ul. ¯abikowska – kradzie¿ mienia
Plewiska, ul. Mokra – zatrzymanie nietrzeŸwej
kieruj¹cej
Plewiska, ul. Zimowa – uszkodzenie pojazdu
Plewiska, ul. Stawna – zatrzymanie poszukiwanego
Komorniki, ul. Cyprysowa – zatrzymanie
poszukiwanego
Wiry, ul. Malwowa – przyw³aszczenie mienia
Plewiska, ul. Po³udniowa – zatrzymanie
nietrzeŸwego kieruj¹cego
Wiry, ul. Cienista – uszkodzenie pojazdu
Plewiska, ul. Miêtowa – zatrzymanie kieruj¹cego
samochodem z s¹dowym zakazem prowadzenia
pojazdów
Plewiska, ul. Miêtowa – zatrzymanie poszukiwanego
Komorniki, ul. Stawna – zatrzymanie poszukiwanego
Plewiska, ul. Kolejowa – uszkodzenie pojazdu
Plewiska, ul. Brzozowa – zatrzymanie
nietrzeŸwego kieruj¹cego samochodem
Komorniki, ul. Wiœniowa – w³amanie i kradzie¿
Plewiska, ul. Zimowa – zatrzymanie poszukiwanego
Komorniki, ul. Kolumba – w³amanie i kradzie¿
Komorniki, ul. Pocztowa – uszkodzenie pojazdu
Komorniki, ul. Koœcielna – uszkodzenie mienia
Komorniki, ul. Pocztowa – uszkodzenie pojazdu
Plewiska, ul. Grunwaldzka – zatrzymanie z³odzieja
£êczyca, ul. Leœna – zatrzymanie poszukiwanego
£êczyca, ul. Pogodna – zatrzymanie poszukiwanego
Plewiska, ul. Stawna – zatrzymanie poszukiwanego
Komorniki, ul. Stawna – zatrzymanie poszukiwanego
Komorniki, ul. Polna – przyw³aszczenie mienia
Komorniki, ul. Kolejowa – w³amanie i kradzie¿
Plewiska, ul. Garncarska – kradzie¿ pojazdu
Komorniki, ul. M³yñska – uszkodzenie pojazdu
Komorniki, ul. Wiœniowa – w³amanie i kradzie¿

Ponadto policjanci przyjêli 34 zg³oszenia o innych
przestêpstwach, w tym 12 to oszustwa na ró¿nych
portalach internetowych. Obs³u¿ono 15 kolizji w ruchu
drogowym.
Policja w Komornikach prosi o wszelkie informacje,
które mog¹ przyczyniæ siê do ograniczenia
przestêpczoœci lub do wykrycia ich sprawców.
Wszelkie spostrze¿enia mo¿na przekazywaæ
dzielnicowym. Zapewniamy anonimowoœæ.
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!
OdwiedŸ Krajow¹ Mapê Zagro¿eñ Bezpieczeñstwa
oraz aplikacjê Moja Komenda www.policja.pl
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SENIORZY, UWAŻAJCIE
NA OSZUSTÓW!
Ludzie tacy jak Wy, wychowani w przeświadczeniu, że trzeba nieść pomoc potrzebującym,
często padają ofiarą oszustów – osób bezwzględnych, przestępców.

O

szuści, chcąc wykorzystać dobroć seniorów, podszywają się
pod różne osoby. Mogą udawać
najbliższych, którzy szybko potrzebują
pieniędzy, żeby nie iść np. do więzienia,
gdyż spowodowali wypadek, w którym
ktoś ucierpiał. Podszywają się pod funkcjonariuszy policji, Centralnego Biura
Śledczego, udając, że chcą uchronić wasze pieniądze, bo ktoś właśnie włamuje
się na Wasze konto bankowe. W dzisiejszych czasach mogą podszywać się pod
osoby dokonujące dezynfekcji w związku z koronawirusem, w celu dostania
się do mieszkania i kradzieży wartościowych rzeczy. Inne sposoby, jakie
wykorzystują oszuści, to udawanie pracowników Poczty Polskiej bądź innych
instytucji. Podają różne powody, z których jednak każdy sprowadza się do
wyłudzenia pieniędzy. W rzeczywistości
wszystkie te historie są fikcją. Mają na
celu doprowadzić do wydania oszustom pieniędzy. Niestety, często zdarza
się, że chęć niesienia pomocy swoim
najbliższym czy policji skutkuje utratą
całych oszczędności.
Szanowni Państwo, pamiętajcie, że
Policja nigdy nie będzie chciała, żebyście przekazywali im swoje pieniądze
czy kosztowności.
Wielkopolska Policja apeluje: nigdy
nie ufajcie nieznanym rozmówcom, nie
podawajcie haseł do kont bankowych,
pod żadnym pozorem nie pobierajcie
gotówki z banku i nie przekazujcie ich
nieznanym osobom. To przestępcy, czyhający na wasze pieniądze!
Gdy spotkacie się z taką sytuacją,
natychmiast rozłączcie rozmowę. Powiadomcie policję, dzwoniąc pod numer
alarmowy 112. Zgłaszajcie każdy taki
przypadek.
Tylko szybka reakcja i czujność może
przyczynić się do zatrzymania oszustów.
A co najważniejsze, nie dopuście
do tego, żeby kolejne osoby zostały
oszukane i straciły oszczędności swojego
życia. "
insp. S£AWOMIR PIEKUT

Wasze pieniądze mogą znaleźć się w zainteresowaniu
oszustów podających się za policjantów, pracowników
poczty lub innych urzędów lub zawodów!
Nigdy nie przekazujcie pieniędzy i innych wartościowych
przedmiotów osobom, których nie znacie! Chrońcie swoje
mienie przed nieuczciwymi praktykami.
! Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy.
! Policja nie informuje telefonicznie o prowadzonych
działaniach.
! Odebrałeś taki telefon – bądź pewien, że dzwoni OSZUST.
! Masz wątpliwości – nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj
dokumentów.
! Zadzwoń do kogoś bliskiego,
! Zawsze zawiadamiaj Policję o próbie wyłudzenia pieniędzy.
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BEZPIECZNI UCZNIOWIE

P

o dwóch latach wznowione zostały prelekcje komendanta Straży
Gminnej, Stefana Silskiego,
w szkołach podstawowych gminy Komorniki. Nauczycielom i dyrektorom zależało, by jeszcze przed wakacjami udało
się przekazać jak największej liczbie
uczniów wiedzę na temat bezpieczeństwa.
– Przez cały okres epidemii szkoły
nie organizowały żadnych spotkań. Teraz sytuacja wraca do normalności. Posypały się zaproszenia ze szkół. Mam
nadzieję, że uda mi się z wszystkim zdążyć – mówi Stefan Silski. Codziennie odbywa po kilka spotkań w klasach. Tylko
w „dwójce” w Plewiskach czekali na niego
uczniowie 19 oddziałów.
Rozmawia z uczniami o różnych zagrożeniach i sposobach zapobiegania
im. Zbliżają się wakacje, więc taka wiedza
bardzo się uczniom przyda. Dotyczy to
zwłaszcza pobytu nad wodą, obcowania
ze zwierzętami. Komendant będzie
z dziećmi rozmawiał też o bezpieczeń-

stwie w szkole, na drogach i ulicach,
w domu, gdzie ma się do czynienia
z prądem, gazem, lekarstwami, chemią

gospodarczą, o bezpiecznych zakupach,
o groźnych substancjach, o zagrożeniach
czekających w sieci internetowej. "

Groził, bo chciał wyłudzić pieniądze

P

olicjanci z Komornik z funkcjonariuszami Grupy Realizacyjnej
Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali
poszukiwanego mężczyznę. Wcześniej
agresor groził innej osobie w celu wymuszenia pieniędzy, a w trakcie ucieczki uszkodził radiowóz i potrącił policjanta. Mundurowi ustalili, gdzie przebywa i siłowo weszli do jego mieszkania. Mężczyzna usłyszał prokuratorskie
zarzuty, a decyzją sądu trafił na trzy
miesiące do aresztu.
20 maja około godziny 22 policjanci
z komisariatu w Komornikach otrzymali
zgłoszenie od mieszkańca o tym, że ktoś
mu grozi w celu wyłudzenia pieniędzy.
Mężczyzna obawiał się, że osoba, która
go telefonicznie straszyła, może spełnić
zapowiedź. Ponadto funkcjonariusze
otrzymali informacje, że mężczyzna może być niebezpieczny i uzbrojony. Słysząc
to, mundurowi natychmiast pojechali
pod wskazany adres. Wiedzieli, że muszą
działać szybko i nie mają czasu do stracenia, ponieważ mężczyzna mógł pojawić
się tam w każdej chwili.

Kiedy agresor podjechał na osiedlowy parking, policjanci podjęli próbę
jego zatrzymania, jednak mężczyzna
nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia. Nagle ruszył gwałtownie z miejsca postojowego, przepchnął radiowóz, potrącił policjanta

i odjechał. Na szczęście funkcjonariusz
został tylko lekko ranny. Widząc to,
mundurowi natychmiast ruszyli za nim
w pościg. Jednak odległość pomiędzy
pojazdami była zbyt duża i kierowca
zdołał uciec.
Po tym zdarzeniu policjanci operacyjnie zaczęli ustalać miejsce jego pobytu.
Wiedząc, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony, w sprawę
zaangażowali się policjanci Grupy Realizacyjnej Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
Już po kilku godzinach od zdarzenia
funkcjonariusze siłowo weszli do jego
mieszkania w rejonie Nowego Miasta
i zatrzymali sprawcę. Okazało się, że 46latek był poszukiwany przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto do odbycia
prawie 3 lat więzienia. Teraz odpowie
za czynną napaść na policjanta i wymuszenie rozbójnicze.
Decyzją sądu, na wiosek prokuratora
Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald, mężczyzna trafił na trzy miesiące
do aresztu. "
MARTA MRÓZ
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TRWA KONKURS „POLICJANT,
KTÓRY MI POMÓGŁ”

B

iuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi
pomógł”. Głównym celem konkursu jest
w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym.
Istotą przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji,
którzy charakteryzują się wyjątkowym
profesjonalizmem, empatyczną postawą
i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom krzywdzonym,
w tym dotkniętym przemocą w rodzinie.
Konkurs „Policjant, który mi pomógł” jest kolejnym działaniem polskiej
Policji, która w ten sposób poddaje się
społecznej ocenie podejmowanych
działań, sama zaś nominacja policjanta
jest szczególnym wyróżnieniem świadczącym o aprobacie inicjatyw na rzecz
bezpieczeństwa osób.

Zaangażowanie w powyższym zakresie niewątpliwie wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji
wśród społeczeństwa, a funkcjonariusze Policji, którzy w ocenie społecznej
przyczynili się do budowania lokalnego
systemu pomocowego w tym obszarze,
zasługują na wyróżnienie.
Obecność wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu to wyróżnienie, wyjątkowy dowód uznania społeczności lokalnej dla profesjonalizmu i determinacji policjantów w działaniach podejmowanych na
rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym
przestępstwem lub poszkodowanym
w wyniku nieszczęśliwych wypadków.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu,
zgłoszenia policjanta do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz formularzem

zgłoszeniowym: Ogólnopolski konkurs
„Policjant, który mi pomógł”.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa
27 czerwca 2021 r. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres poczty
elektronicznej e-mail: policjantktorymipomogl@policja.gov.pl.
Laureatów konkursu wybiera Komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel Biura Prewencji KGP oraz laureaci
3 ostatnich edycji konkursu „Policjant,
który mi pomógł”.
Podczas wyłaniania Laureatów
w szczególności brane będą pod uwagę
ich zaangażowanie w działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa obywateli, jak
również doświadczenie i zaangażowanie
w pomoc osobom, wobec których istnieje
podejrzenie, że są krzywdzone.
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania Kandydatów! "
BIURO PREWENCJI KGP

Poświęcenie strażaków docenione

W

dniu świętego Floriana strażacy
przyjmują gratulacje, bywają
nagradzani za swoje poświecenie. Tak było podczas spotkania z samorządem powiatowym, gdy podsumowano
pracę tej służby w 2020 roku – trudnym,
bo wypełnionym dodatkowymi, wynikającymi z epidemii zadaniami. Wśród nagrodzonych znalazł się Robert Kurasz,
komendant OSP Plewiska. Wybrano go
Strażakiem Roku 2020.
Jak podkreślił, odbierając to wyróżnienie, w jego przypadku dużą rolę
odegrały tradycje rodzinne. Strażakami
byli jego tata, wujowie, dziadek. On sam
został strażakiem już w wieku pięciu lat,
może więc powiedzieć, że ze służbą
związany jest przez całe życie.
Strażacy z Plewisk odwiedzili komornickich radnych podczas sesji absolutoryjnej. Robert Kurasz podkreślił, że
wyróżnienie, jakie go spotkało, traktuje
jako sukces całej jednostki. Wójt Jan Broda
przypomniał o jej pełnej poświęcenia
działalności, o ich szczególnej posta-

wie i wielkich zasługach strażaków w trakcie pandemii. Życzył bezpiecznej służby.
Komendant Robert Kurasz przypomniał, że jednostka zanotowała 458 wyjazdów w ubiegłym roku, najwięcej w po-

wiecie. To jedenasty wynik w kraju.
– Dziękuję państwu za pomoc. Mamy
dzięki wam piękne wozy, świetny sprzęt.
Jesteście dla nas, będziemy dla was – zapewnił radnych Strażak Roku 2020. "
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POZNAŃSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Mimo trwającej pandemii 18. edycja konkursu pokazała, że wielu przedsiębiorców poradziło sobie
z kryzysem. 10 czerwca Jan Grabkowski, starosta poznański, wręczył tytuły Poznańskiego Lidera
Przedsiębiorczości najlepszym przedsiębiorcom w Metropolii Poznań.

W

uroczystości oprócz Zarządu
Powiatu Poznańskiego, wziął
udział Mirosław Wieloch, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego.
Dokładniejsza diagnostyka nowotworu, wyrób najefektywniejszej metody
terapeutycznej w leczeniu onkologicznym – to naukowy projekt firmy MNM
Diagnostics, która w tym roku zdobyła
pierwsze miejsce w kategorii start-up.
Wśród tegorocznych liderów, w kategorii
mikroprzedsiębiorstwo statuetka trafiła
do Medikol Healthcare – autoryzowanego
dystrybutora aparatury RTG. W kategorii
mały przedsiębiorca do spółki Drewno
Gamrat Grzegorz Marek. Firma od 2004
roku zajmuje się sprzedażą najlepszych
wyrobów z drewna stosowanych w budownictwie i branży meblowej. Z kolei
w kategorii średni przedsiębiorca I miejsce otrzymała spółka Polychem Systems
działająca w branży budowlanej,
obuwniczej czy górniczej, do których
dostarcza m.in. wysokiej jakości wyroby
poliuretanowe.
Poznański Lider Przedsiębiorczości
jest uznaną nagrodą w naszym regionie.
Jan Grabkowski, starosta poznański, nie
ma wątpliwości, że statuetka Lidera może
pomóc firmom w trudnych czasach. Za-

znaczył jednak, że sytuacja gospodarcza
w naszym regionie jest niezmiennie dobra. Liczba podmiotów gospodarczych
działających na terenie powiatu poznańskiego wzrosła i wyniosła w 2020 r. już
ponad 68 tys.
– Mimo pandemii do konkursu
zgłosiło się wiele firm i to jest nasza
wielka radość – mówił Jan Grabkowski.
– Po raz kolejny przekonaliśmy się, że
ludzie z tego terenu są pracowici, bogobojni – ale bez przesady – i przede
wszystkim są otwarci na różnorodność.
Bo jesteśmy Europejczykami i te wartości,
które nam Europa przekazała, doceniamy
i będziemy o nie walczyć.
Organizatorem aktualnej edycji bezpłatnego konkursu jest powiat poznański.
Zgłaszać mogły się firmy z terenu Metropolii Poznań (Poznania, powiatu poznańskiego, a także podmioty ze Śremu,

Szamotuł, Obornik i Skoków). Każdy
kto wystartował, musiał poddać się wnikliwej ocenie prowadzonej przez ekspertów z firmy Grant Thornton, partnera
merytorycznego konkursu.
W kapitule oprócz samorządowców
zasiedli także naukowcy, przedsiębiorcy i bankowcy.
W dotychczasowych osiemnastu
edycjach konkursu udział wzięło łącznie
blisko 900 firm z Poznania oraz powiatu
poznańskiego. Oprócz prestiżowego tytułu zwycięzcy otrzymują atrakcyjne nagrody. Są to bezpłatne studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym
oraz staże na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza, bezpłatne studia i szkolenia
na Politechnice Poznańskiej, obsługarachunków bankowych na specjalnych warunkach przez PKO BP, bezpłatne stoiska
na MTP, bezpłatny pakiet ogłoszeń o pracę
na portalu Flexi.pl, bezpłatny staż
w Uczelnianym Centrum Innowacji
i Transferu Technologii UAM, pakiet
profesjonalnych usług doradczo-szkoleniowych oraz wsparcie merytoryczne
i infrastrukturalne w Poznańskim Parku
Naukowo-Technologicznym Fundacji
UAM, a także warsztat kreatywny dla
właścicieli i kadry menadżerskiej ufundowany przez Grant Thornton. "
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HISTORYCZNE SPOTKANIE
KOMORNICKICH SENIORÓW

P

onad sto osób uczestniczyło
w pierwszym, a więc historycznym,
walnym zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia Komornickich Seniorów „Aktywni Razem”. Obradom,
odbywającym się w sali widowiskowej
Centrum Tradycji i Kultury, przysłuchiwały się władze gminy z wójtem Janem
Brodą, przewodniczącym Rady Gminy
Marianem Adamskim i jego zastępcą
Piotrem Wiśniewskim.
Stowarzyszenie liczy ok. 170 członków,
a więc na zebraniu stawiła się zdecydowana
większość z nich. Nie zabrakło gości –

Klub Seniora z Plewisk reprezentowały
przewodnicząca Mirosława Szaj i wiceprzewodnicząca Małgorzata Kempska.
Na przewodniczącego obrad wybrano Damiana Konieczka, prezesa Stowarzyszenia. Przywitał gości, przedstawił
sprawozdania zarządu z dotychczasowej
działalności, w tym finansowe. Spotkały
się one z pozytywną oceną seniorów, zaakceptowali je jednogłośnie. Także bez
żadnego głosu sprzeciwu udzielili zarządowi absolutorium. Późniejsza dyskusja
dotyczyła bieżących problemów, mowa
była o organizacji najbliższych wyda-

rzeń, w tym wycieczek, o planach na dalszą przyszłość.
Podczas zebrania mowa była o Komornickiej Karcie Seniora. Stwarza ona
osobom starszym, chcącym wejść w jej posiadanie, możliwość bezpłatnego korzystania z niektórych usług i przedsięwzięć lub
nabywania „wejściówek” po niższej cenie.
Nie zabrakło też zachęt do szczepienia,
choć aktywnych seniorów problem ten nie
dotyczy. Gremialnie skorzystali z takiej
możliwości, dzięki czemu mogą czuć się
bezpiecznie. Nie muszą martwić się, że zakażą najbliższych. "
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PRZYJAZNY PACJENTOM DOM
W DĄBROWIE
Dzienny Dom Opieki Medycznej dla potrzebujących rehabilitacji pacjentów od dziesięciu miesięcy działa
w gminie Dopiewo. Dostępny jest też mieszkańcom gminy Komorniki. Prowadzi go Centermed Poznań.
Zapewnia warunki zbliżone do domowych.

L

Pacjent zostanie zakwalifikowany, gdy
spełni następujące warunki:
" Przebył hospitalizację bądź w okresie
ostatnich 12 miesięcy udzielone mu zostały świadczenia zdrowotne z zakresu
leczenia szpitalnego (weryfikacja na
podstawie wypisu ze szpitala).
" Stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie
oceny wg skali Barthel: 40-65 punktów).
"
Nie jest wyłączony z możliwości
otrzymania wsparcia w DDOM (wyłączone
są osoby korzystające ze świadczeń opieki
zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach
opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej w warunkach ośrodka lub oddziału
dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem jest
zaawansowana choroba psychiczna
lub uzależnienia).
" Wymaga ze względu na stan zdrowia
świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuń-

Fot. Urz¹d Gminy Dopiewo

okal jest przystosowany do potrzeb
pacjentów z różnymi schorzeniami.
Pacjentami są osoby po przebytej
hospitalizacji lub ze wskazaniami do dalszej rehabilitacji, podyktowanymi endoprotezami lub innymi schorzeniami.

czych i rehabilitacyjnych, kontynuacji
leczenia, a nie wymaga hospitalizacji
(weryfikacja na podstawie skierowania
do DDOM).
" Ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
Pacjenci przebywający w Dziennym
Domu Opieki Medycznej mają zagwarantowaną kompleksową opiekę. Do dyspozycji jest salą rehabilitacyjna z nowoczesnym sprzętem zapewniającym komfort zabiegów i możliwość sprawnego
dojścia do siebie po chorobie. Jest też
w pełni wyposażony gabinet zabiegowy
i całodniowa opieka pielęgniarska.

Terapia zajęciowa ma na celu poprawienie kondycji pamięciowej, manualnej
i czuciowej osobom po udarach lub wylewach. Stosowane są metody pobudzające kreatywność, pozwalające przywrócić
pasje. Pacjenci mają do dyspozycji kącik
wypoczynkowy z telewizorem i bogato zaopatrzoną biblioteczkę. Zagwarantowany
jest transport z miejsca zamieszkania
i z powrotem, posiłek (śniadanie, owoce,
obiad, kawa, herbata). Pacjenci mogą być
dowożeni na konsultacje do przychodni
Centermed Poznań na św. Marcinie.
Nabór uczestników na dzienny pobyt
cały czas trwa. Na telefon czeka
Agnieszka Wilkołek, kierownik DDOM.
Numer – 798 852 835. "

Bezpłatne wsparcie dla opiekujących się
starszymi i schorowanymi

S

towarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” zaprasza osoby
sprawujące opiekę na starszymi,
niesamodzielnymi, do udziału w projekcie Zintegrowane Centrum Teleopieki
i Centrum Usług Domowych. Można poprawić jakość i efektywność opieki
przez spotkania ze specjalistami (pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog). Odbywają się one w miejscu świadczenia

opieki, mają charakter wspierający, doradczy, szkoleniowy.
Można też skorzystać z teleopieki.
Pozwala ona, w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, wezwać pomoc. Raz na tydzień teleasystenci podejmą z takimi
osobami kontakt telefoniczny.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są przez „Flandrię”
od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do

16 pod nr tel.: Beata Głożyńska – 502 215
531. Ośrodek Pomocy Społecznej, Anna
Koralewska Gołembiewska – 506 994 612.
Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską. Realizują go Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”,
Stowarzyszenie Medycyna Polska oraz
Centermed Poznań Sp. z o.o., przy udziale
Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach i Gminy Komorniki. "
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ROZSĄDNI SENIORZY SIĘ SZCZEPIĄ.
W Wielkopolsce, zwłaszcza w okolicach Poznania, wiele osób zdaje sobie sprawę z dobrodziejstwa,
jakim jest dostępność szczepionek przeciwko koronawirusowi. Niestety, nie brakuje niezainteresowanych ratowaniem siebie, troską o zdrowie najbliższych. Dużą ich część stanowią osoby starsze.
Wydawałoby się, że właśnie one powinny zdawać sobie sprawę, czym ryzykują.

K

omorniccy seniorzy słyną z aktywności. Lubią działać wspólnie.
Spotykają się, gdy jest to bezpieczne, korzystają z organizowanych dla nich
imprez. Gdy ruszyła akcja szczepień, a oni,
jako najbardziej narażona na skutki zachorowania grupa społeczeństwa, mogli
z tego korzystać z pierwszej kolejności –
zapisywali się gremialnie. Po przyjęciu
dwóch dawek mają poczucie bezpieczeństwa. Wiedzą, że nie grozi im już to, co najgorsze. Limity dostępu do organizowanych wydarzeń już ich nie dotyczą.
Przekonują rówieśników, by poszli
w ich ślady. Apelują do ich rodzin. Namawiają do szczepienia, zachęcają,
przedstawiają argumenty. Chcą być
głosem rozsądku.

Zdzis³aw Wleklak: – Przez całe swoje
dorosłe życie byłem honorowym
krwiodawcą. Mam nadzieję, że przyczyniłem się do uratowania zdrowia wielu
osobom. Zdaję sobie sprawę, jak to
zdrowie trzeba cenić. Przyjęcie szczepionki może uratować przed groźną
chorobą, nie można mieć żadnych wątpliwości, trudno to kwestionować. Gdy
pojawiła się okazja, skorzystałem z niej
natychmiast, moja żona też. Kto jeszcze
tego nie zrobił – zachęcam do pójścia
w moje ślady. To nie boli, a zapobiega
ciężkiej chorobie, nawet śmierci. Nie
lekceważmy własnego zdrowia, nie narażajmy najbliższych! Szczepmy się!
Miros³awa Szaj, prezes Klubu Seniora w Plewiskach: – Bez wahania
przyjęłam szczepionkę. Mam za sobą
obie dawki i czuję się bezpieczna. Nie
wiem, jak można nie zdawać sobie
sprawy, że to ratuje życie i zdrowie. Zachęcam do szczepienia. Bardzo! Nie
igrajmy z losem, nie ryzykujmy! Nie
wyobrażam sobie, bym mogła zrezygnować z ochrony moich bliskich
przed zachorowaniem. Tylko szczepienie może nas uratować przed tą ciężką
chorobą, w wielu przypadkach śmier-

telną. Gdy tylko ruszyła akcja, jako prezes Klubu Seniora w Plewiskach informowałam o niej wszystkich naszych
członków, zachęcałam. Korzystałam
z pomocy pana Damiana Konieczka,
wspierał nas organizacyjnie, działał
prężnie. Moi seniorzy są mu wdzięczni.

Bogdan Czerwiñski: – Moja żona i ja
urodziliśmy się w 1942 roku. Byliśmy
uprawnieni do szybkiego zaszczepienia
się i natychmiast z tego skorzystaliśmy.
Nie mieliśmy najmniejszych wątpliwości, że trzeba tak postąpić. Słuchamy ludzi poważnych, lekarzy i naukowców,
którzy mówią jednym głosem i przekonują, że pozwala to uratować się przed
poważnymi konsekwencjami. Nie wierzymy w zabobony. Zaszczepiliśmy się
szybko i sprawnie w Komornikach,
w punkcie zorganizowanym przez gminę. Było to bardzo sprawnie zorganizowane, czuwał nad tym pan Konieczek.
Cieszę się, że największe zagrożenie
mam za sobą. Mogę czuć się bezpiecznie, pojechać tam, gdzie chcę. Jako jeden z najstarszych apeluję do rówieśników i trochę młodszych: szczepcie się!
Nie dawajcie się nabierać nawiedzo-

nym! Ratujcie zdrowie i życie własne
i najbliższych!

Wiktor Cegio³ka: – Szczepienie się to
kwestia zdrowia. Tu nie ma żadnego
wyboru. Albo je cenimy, albo nie. Albo
ratujemy najbliższych i znajomych
przed zarażeniem się, albo mamy ich
gdzieś. W połowie marca przyjąłem
pierwszą dawkę, po miesiącu drugą.
Skorzystałem z punktu mobilnego przyjeżdżającego co sobotę do Centrum
Tradycji i Kultury. Bardzo sprawnie poszło. Czuwał nad tym pan Konieczek,
pomagał wypełniać ankiety. Seniorzy
cenią sobie jego pomoc. I mogłem odetchnąć, bo wirus nie narobi mi poważnych szkód. Koronawirus to choroba
niezbadana do końca. Wszyscy możemy czuć się królikami doświadczalnymi. Jednak nikt nie może mieć wątpliwości, jak bardzo chroni nas szczepionka. Z liczbami się nie dyskutuje, one są
bezwzględne. Pokazują, ile osób zmarło
zanim pojawiło się szczepienie i ile
umiera tych, co się zabezpieczyli.
Jerzy Szubert: – Każdy rozsądny człowiek chce się chronić przed zachorowa-
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A TY?

BIBLIOTECZNY REGAŁ NOWOŚCI
Na podstawie materiałów wydawnictw

P.K. ADAMS

niem. Nie ma innego sposobu niż przejęcie szczepionki. Czy to nie jest wystarczający argument? Jak można
z tym polemizować? Każdy z nas zna
przypadki ciężkiej choroby, nawet
śmierci. I ja mam takich w rodzinie.
Mój 62-letni kuzyn trafił pod respirator. Nic mu nie pomogło, zmarł mimo
reanimacji. Szczepionki nie przyjął,
nie było jeszcze takiej możliwości.
Słyszę, że jedni mówią, żeby się szczepić, a inni do tego zniechęcają. Kto na
własne oczy zobaczy, jaka to choroba,
ten nie pozwoli się nabrać. Nie można
kwestionować danych naukowych.
Lekarze wskazują, ile mamy w sobie
przeciwciał po szczepieniu i jak nas to
chroni. Kto nie przyjmuje takich argumentów – robi straszny błąd. To jakaś
dziwna przekora, która jednak okazuje się groźna. Niektórzy są aspołeczni,
narażają innych na ryzyko. Jeżeli sami siebie nie szanują, to trudno, żeby
szanowali innych. Na takich ludzi chyba nie ma sposobu.

Krystyna Nowak-Górska: – Sprawa
jest tak oczywista, że trudno o tym dyskutować. Każdy przecież słyszał o liczbie zgonów, o ciężkim przechodzeniu
choroby. Kto z tym zetknął się bezpośrednio, nie ma żadnych wątpliwości.
Mam przykłady w rodzinie. Małżeństwo zlekceważyło objawy. Skończyło
się pod respiratorem. Jedna osoba wychodzi z tego po pół roku jako tako.
Druga wciąż jest w stanie ciężkim. Ma
problemy z chodzeniem, wyłysiała.
Wiemy, że osoby zaszczepione, nawet
jeżeli się zarażą, nie przechodzą choroby tak ciężko, nie trafiają do szpitala,
nie grozi im śmierć. Dosłownie wczoraj
dowiedziałam się o kolejnej osobie
z powikłaniami. Dostała zakrzepicy, ma
straszny obrzęk nóg, nie może chodzić.
Przykładów nie brakuje. Dążyłam do
szybkiego zaszczepienia się wszelkimi
sposobami. Trafiłam w końcu aż do
Czempinia i byłam z tego powodu
szczęśliwa. Nie zwolniło mnie to z myślenia o innych. Noszę maseczkę, by
nie przenieść wirusa na bliskich. Wiem,
że zrobiłam wszystko, by nie zachorować i nie narazić innych. "
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KULTURA

„CICHE WODY”
Akcja tego krymina³u historycznego – pierwszej
czêœci nowej serii autorstwa Patrycji Podrazik (tu
pod pseudonimem P. K. Adams) – rozgrywa siê
w Bo¿e Narodzenie 1519 roku na dworze królewskim w Krakowie. W³aœnie wtedy w otoczeniu
Jagiellonów dochodzi do tragicznego morderstwa. Ca³y Wawel a¿ huczy od plotek i pomówieñ, a jednak nadal nie udaje siê uj¹æ zbrodniarza. Hrabina Caterina Sanseverino, opiekuj¹ca
siê dwórkami królowej Bony, oraz Sebastian Konarski, sekretarz króla Zygmunta Starego, razem postanawiaj¹ ustaliæ to¿samoœæ mordercy.
Wszystkie tropy prowadz¹ do osoby z bezpoœredniego otoczenia królowej… Czy tej niezwyk³ej parze detektywów uda siê zapobiec kolejnej
zbrodni…? Wyœcig z czasem, jaki podejmuj¹ bohaterowie powieœci, mo¿e mieæ niebagatelne
znaczenie dla losów ca³ego pañstwa.

LILIANA HERMETZ

„ROZRZUCONE”
Nowa powieœæ Liliany Hermetz to wielow¹tkowa
opowieœæ o losach kilku kobiet z polskiej
rodziny, jak wskazuje tytu³ „rozrzuconej” niemal
po ca³ej Europie na przestrzeni XX i XXI wieku.
Ka¿da z bohaterek obarczona jest jak¹œ
tajemnic¹, której brzemiê dŸwiga na swoich
barkach. W ten sposób pojedyncze opowieœci
tworz¹ wielowymiarow¹ historiê, z której
wy³ania siê obraz kulturowych i politycznych
przemian,
jakie
ukszta³towa³y
polsk¹
to¿samoœæ od czasów II wojny œwiatowej, przez
PRL a¿ po XXI wiek.
Liliana Hermetz po mistrzowsku operuje
s³owem, indywidualizuje jêzyk i obyczajowoœæ
swoich bohaterek w zale¿noœci od okolicznoœci,
w jakich przysz³o im ¿yæ.

COLSON WHITEHEAD

„KOLEJ PODZIEMNA”
To niezwyk³a ksi¹¿ka ukazuj¹ca dramatyczne losy amer ykañskich niewolników.
G³ówna bohaterka, Core, urodzi³a siê jako
niewolnica na plantacji bawe³ny w Georgii. Za
namow¹ czarnoskórego Caesara decyduje siê
wraz z nim na ucieczkê. Umykaj¹c przed po-

œcigiem, oboje maj¹ przez ca³y czas œwiadomoœæ losu, któr y mo¿e ich spotkaæ, jeœli
zostan¹ z³apani.
Tytu³owa kolej podziemna to system przerzutowy dla zbieg³ych niewolników wiod¹cy
z po³udniowych stanów Ameryki na pó³noc,
ku Kanadzie, z³o¿ony z misternej siatki
miejsc, szlaków i osób. Jednoczeœnie w ksi¹¿ce zyskuje on metaforyczn¹ wymowê. Cora,
wêdruj¹c po kolejnych stanach w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia, prze¿ywa równoczeœnie podró¿ mentaln¹, która pozwala jej
dojrzeæ i poznaæ œwiat.
„Kolej podziemna” to ulubiona ksi¹¿ka
Baracka Obamy i Oprah Winfrey, jedna z najwa¿niejszych wspó³czesnych ksi¹¿ek o Ameryce, powieœæ uhonorowana Nagrod¹ Pulitzera, pe³na wzruszeñ i ¿yciowej m¹droœci.

JAROSŁAW GÓRSKI

„PARWENIUSZ
Z RODOWODEM.
BIOGRAFIA TADEUSZA
DOŁĘGI-MOSTOWICZA”
Mimo ¿e Tadeusz Do³êga-Mostowicz by³
jednym z najbardziej poczytnych pisarzy swoich czasów, a jego powieœci by³y wielokrotnie
ekranizowane, napisanie jego biografii okaza³o siê niezwykle trudne. Pisarz uwa¿nie
strzeg³ swojego ¿ycia prywatnego, a wiêc wiadomoœci o nim kszta³towane by³y przede
wszystkim przez plotki i pog³oski.
W tej sytuacji Jaros³aw Górski okaza³ siê
niezwykle skrupulatnym badaczem, potrafi¹cym w³aœciwie zwer yfikowaæ informacje
i stworzyæ wiarygodny portret artysty niebagatelnego. Razem z nim czytelnik odkrywa fakty i demaskuje mity dotycz¹ce Do³êgi-Mostowicza. Jego najwa¿niejsza powieœæ, „Kariera
Nikodema Dyzmy” z 1932 roku, ukazywa³a na
przyk³adzie ówczesnej Polski mechanizmy
kieruj¹ce elitami w³adzy i by³a celn¹ diagnoz¹ sanacyjnego spo³eczeñstwa.
Z biografii Górskiego wy³ania siê portret Do³êgi-Mostowicza jako cz³owieka niezwykle towarzyskiego, obdarzonego urokiem osobistym,
kochaj¹cego ¿ycie i ludzi, sybaryty, a tak¿e
œwiadomego artysty. Pisarz by³ bowiem nie tylko
inspiracj¹ dla masowej wyobraŸni artystycznej,
ale równie¿ kreatorem polskiej kultury popularnej
dwudziestolecia miêdzywojennego. "
S. SZ.
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TAŃCZĄCA Z DZIEĆMI
Anita Dziuba przypadkowo trafiła do Wielkopolski, a jeszcze bardziej przypadkowo pojawiła się w gminie
Komorniki. W Koszalinie, skąd pochodzi, rodzice zaprowadzili ją na zajęcia taneczne prowadzone przez
panią Tatianę Michalewicz-Filus. Zadecydowali w ten sposób o jej przyszłości.

Z

ajęcia taneczne miały charakter
zabawy, ale pani Tatiana wpajała
uczestniczkom, że jeżeli chcą prezentować umiejętności, wystąpić przed
publicznością, to muszą dużo ćwiczyć.
Anita Dziuba nie ma wątpliwości: bez
pani Tatiany nie związałaby się z tańcem. Dzięki niej złapała bakcyla. Zauważyła, jakie to fajne – wyjść na scenę.
– Grupy taneczne powstawały
i rozpadały się, zmienialiśmy lokalizację,
ale to wszystko trwało, aż pani Tatiana
wyjechała do Warszawy. Nasza grupa
była fajna, zżyta. Teraz każdy z nas musiał iść w swoją stronę. Szukałam możliwości prowadzenia zajęć. Znalazłam ją
w miejscowości Rosnowo pod Koszalinem – opowiada Anita Dziuba. Nazwa
ta po latach zadecydowała o kontynuacji
działalności, już w innej części kraju.
Zajęcia pod Koszalinem zaczęła
prowadzić jako 20-latka. Były ćwiczenia,
występy w domach kultury. Po sześciu
latach jej chłopak zaczął studia w Poznaniu. Wahała się, co robić – zostać
i kontynuować działalność sprawiającą
wielką frajdę, czy podążyć za chłopakiem. Jak się niebawem okazało, jedno
z drugim można całkiem ciekawie połączyć. Pożegnała się z żalem ze znajomymi
i podopiecznymi, znalazła się w stolicy
Wielkopolski, u boku osoby, z którą
właśnie bierze ślub.
– Szukałam miejsca, gdzie mogłabym kontynuować zajęcia z tańcem. Na
mapie czytałam nazwy miejscowości
wokół Poznania. Jedna z nich zabrzmiała
mi całkiem znajomo, a obok Rosnowa
było i Rosnówko. Gmina Komorniki
graniczy z Poznaniem. Postanowiłam
spróbować tu szczęścia – wspomina.
Pojechała do dyrektora GOK Komorniki, Antoniego Pawlika. Gdy dowiedział
się, że pani Anita chce prowadzić zajęcia
taneczne, stwierdził krótko: – To niech
pani prowadzi.
Zdziwiła się, że poszło tak gładko i
natychmiast przystąpiła do akcji. Rosnówko, Plewiska, Głuchowo – tam odbywały się zajęcia. Zaszokowało ją zainteresowanie tańcem w Plewiskach. Nie

wszyscy chętni mogli się załapać, wciąż
zgłaszali się kolejni, czekali na zwolnienie miejsca. Zdarzyło się, że grupa niemal dwukrotnie przekraczała wyznaczoną liczebność. Chętnych nie brakowało nawet podczas zajęć z konieczności zdalnych.
Na stałe pracowała (i do dziś pracuje) w poznańskim sądzie. Popołudnia

spędza na uczeniu dzieci tańca, przygotowywaniu ich do występów. – Uczestnicząc w rozprawach sądowych, nie
mogłam doczekać się przyjazdu do
domu kultury, spotkania z dziećmi. Zawsze potrafiły mnie czymś rozbawić.
To prawdziwa przyjemność – uśmiecha
się pani Anita.
Doświadczenie taneczne rosło,
także życiowe. Zauważyła, że przybywa
jej wspomnień. Nie chciała ich zaprzepaścić. Pomyślała, że warto o nich opowiedzieć. Tak zrodził się pomysł napisania
książki. Zajęło jej to półtora roku. Dziś
już, dzięki wydawnictwu „Poligraf”,
książka jest dostępna. – To moje wspomnienia, ale musiałam dodać trochę
ciekawostek, żeby fajnie się to czytało –
tłumaczy.
Książka „Taniec, pasja, marzenia”
wzbudzi zainteresowanie nie tylko
wśród instruktorów tańca i innych ludzi
z tej rozwijającej się branży. Potrafi zaciekawić wszystkich, bo wspomnienia
autorki są nietuzinkowe. Dedykuje ją zespołom tanecznym, które miała okazję
trenować.
– Napisałam ją po to, żeby za każdym razem, kiedy na nią spojrzę, przypominała mi najlepsze lata młodości,
wszystkie chwile radosne, ale i przykre.
Przeżywałam niemałe emocje, trudno
jest wyrazić je słowami. Gdy napisałem
ostatnie zdanie, mogłam oddzielić teraźniejszość od przeszłości, tworzyć
ciąg dalszy – mówi autorka.
Zachodniopomorski etap życia ma
za sobą. Trwa wielkopolski. Taniec
wciąż wypełnia jej życie. Miała plany,
by tylko na nim się zawodowo koncentrować, byłoby to jednak trudne i ryzykowne. Choć pracę w sądzie trudno
określić jako pasjonującą i w pełni satysfakcjonującą, to gwarantuje ona życiową
stabilizację. Miejsca na taniec pozostaje
całkiem dużo.
Książka Anity Dziuby jest dostępna od tygodni. Najłatwiej ją zdobyć
przez internet. Autorka wierzy, że to nie
ostatnia. Kontynuacja będzie dotyczyć
gminy Komorniki. "
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NAJAKTYWNIEJSZA SPORTOWA KLASA

U

czniowie klas IV-VIII SP nr 1 im.
T. i J. Działyńskich w Plewiskach
przystąpili do konkursu „Na
Najaktywniejszą Sportową Klasę”. Aktywność przerosła oczekiwania organizatorów. Dowodem stały się rezultaty osiągnięte przez uczniów praktycznie
wszystkich klas.
Ideą przeprowadzenia współzawodnictwa było podniesienie sprawności, a przede wszystkim aktywności
ruchowej uczniów „jedynki” z Plewisk.
W okresie pandemii w trakcie zdalnego
nauczania forma zajęć nie zawsze akcentowała wyłącznie ruchową aktywność
ucznia. Stąd propozycja przeprowadzenia
konkursu.
Uczniowie pobijali rekordy, mierząc pokonywany dystans w krokach,
w przemierzonych kilometrach z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych,
np. telefonu, zegarka. Były to rekordy
w chodzeniu, bieganiu, jeździe rowerem, a wszystko działo się często wspólnie z młodszym i starszym rodzeństwem, mamą i tatą, niejednokrotnie
z całą rodziną. Dowiedzieliśmy się tego
z relacji naszych aktywnych sportowo
uczniów.

Pojedynki
na szachownicy

Również na lekcjach wychowania
fizycznego „nabijali licznik przebieganych i przechodzonych kilometrów”,
biegając, skacząc, wprawiając w ruch
organizm.
W klasyfikacji zespołowej:
I miejsce: 6a,
II miejsce: 5b,
III miejsce: 6c.

W

Wyróżnienia indywidualne w grupie
poszczególnych klas:
Xavier Józefiak 4c,
Ryszard Spławski 5b,
Sebastian Małecki 6a,
Bartosz Filipiak 7e,
Amelia Apostolska 8b. "

Szkole Podstawowej nr
2 w Komornikach odbył się II Szkolny Turniej Szachowy „Mistrz Szachownicy”. Tegoroczne rozgrywki długo były wyczekiwane, więc zorganizowane zostały z dużym
sentymentem i radością. Szkoła
jak zwykle mogła liczyć na
współpracę ze „swoimi” absolwentami w rolach sędziów, co
nas szczególnie cieszy.
Do turnieju przystąpiło 27
śmiałków w trzech kategoriach
wiekowych: klasy 0-3, klasy 4-5,
klasy 6-8, z których wyłoniono najlepszych graczy. Dobre humory,
pozytywne nastawienie i bardzo
przyjemna atmosfera potęgowana
była obchodami Dnia Dziecka.
Każdy uczestnik obdarowany został czymś na osłodę.
W najmłodszej grupie wiekowej zwyciężył Oskar Kędziora,

Zespó³ nauczycieli wychowania
fizycznego SP1 Plewiska

świetnie spisała się Zosia Morzyńska. W środkowej grupie tytuł
najlepszego zdobył Jakub Mirek,
a stopień niżej uplasował się
Aleksander Mikulski. I tu nastąpił
mały „fikołek” turniejowy, bo Kuba zadeklarował chęć zmierzenia
się z rywalami z grupy starszej.
I świetnie sobie poradził. W najstarszej kategorii wygrał Patryk
Stronka, krok za nim był właśnie Jakub Mirek.
Wszystkim szachistom serdecznie dziękuję za udział i gratuluję. Jesteście świetni, a najlepszym gratuluję podwójnie. Za
rok wracamy z nową edycją,
więc nie próżnujcie. A dla sędziów mam szczególne podziękowania: Janku, Marcinie, Kamilu, dziękuję, że zawsze mogę na
Was liczyć! "
Organizator
JUSTYNA N.
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EKOLUDKI DBAJĄ O ŚRODOWISKO

W

publicznym przedszkolu Ekoludki w Plewiskach zamiłowanie do przyrody i ekologii kształtujemy od
najmłodszych lat. Podczas codziennych aktywności
przedszkolaki biorą aktywny udział w uprawie roślin, wielozmysłowych obserwacjach przyrodniczych, zabawach badawczych, zbiórkach na rzecz ekologii i przyrody.
W ostatnim czasie, w przedszkolnym ogrodzie, dzieci założyły „ motyli raj”, zasadziły lawendę, stworzyły ekologiczne
poidełka dla owadów. W salach przedszkolnych dzieci mają
do dyspozycji bogato wyposażone kąciki przyrody i strefy do
segregacji śmieci. Aktywnie włączają się w akcje na rzecz ekologii i zwierząt. Przez cały rok zbierają zużyte baterie i plastikowe nakrętki, cyklicznie włączają się w zbiórkę karmy dla
zwierząt ze schronisk.
Wspólnie z wychowawcami dzieci uczestniczyły w akcji
sprzątania terenu w pobliżu miejscowego stawu, szerząc
w ten sposób troskę o porządek w najbliższym otoczeniu.
Przez działania na rzecz przyrody i ekologii mamy nadzieję
kształtować pokolenie ludzi świadomych tego, że dobro naszej planety jest rzeczą nadrzędną. To od nas zależy, w jakim
świecie będziemy funkcjonować my i następne pokolenia. "
WYCHOWAWCY Z PRZEDSZKOLA
EKOLUDKI W PLEWISKACH

Tajemnicza wyprawa do Netolandii

W

lutym klasa 3a z SP nr 1 w Plewiskach, z wychowawczynią
Marią Tomczyk, przystąpiła
na platformie eTwinning do ogólnopolskiego projektu „Tajemnicza wyprawa
do Netolandii”. Uczestniczyło w nim 21
nauczycieli z 19 szkół w całej Polsce
Projekt był skierowany do uczniów
klas 1-3 szkoły podstawowej i polegał na
stworzeniu gry bogatej w przygody,
w której uczniowie poznali podstawowe
zasady bezpiecznego udziału w społeczności internetowej. Uczestnicy zostali przeniesieni do pokoju zagadek
i odbyli fascynującą podróż do Netolandii. Podczas tej wędrówki zmierzyli się
z zadaniami analogowymi i interaktywnymi, wcielali się w detektywów. Samodzielnie szukali odpowiedzi na zaszyfrowane pytania, wyjaśniali zagadki
i odnajdywali tropy stanowiące klucz do
rozwiązania tajemnic – tak, aby jak najlepiej poznać zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.
Tworzenie i realizacja projektu dostarczyła uczniom wiele radości i sa-

tysfakcji. Mieliśmy okazję współpracować z dziećmi z innych szkół, staliśmy
się też członkami najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Polsce. W przyszłości pragniemy podjąć
taką współpracę także z innymi szkołami na świecie, realizując projekt międzynarodowy.

Z radością informujemy, że współtworzonemu i zrealizowanemu przez
nas projektowi Krajowe Biuro eTwinning przyznało wspaniałą nagrodę
w postaci Krajowej Odznaki Jakości.
Odznakę otrzymał nauczyciel oraz każdy
uczeń biorący udział w projekcie. "
MARIA TOMCZYK
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Pierwsze liceum w gminie Komorniki

S

połeczna Waldorfska Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym i Społeczne Liceum Ogólnokształcące otwierają się w Wirach. Przeprowadzają się tam z Poznania. W ten
sposób, po zbudowaniu nowej szkoły
podstawowej, wykorzystany zostanie
pięknie położony budynek starej, a gmina doczekała się pierwszego na swoim
terenie liceum.
Od powstania w Niemczech pierwszej szkoły tego typu minęło ponad 100
lat. W ostatnich dekadach zastosowany
przez nią sposób kształcenia staje się
coraz popularniejszy na świecie i w Polsce. Wyróżnia się otwartym podejściem
do ucznia, stałym unowocześnianiem
i dostosowywaniem sposobu pracy
z nim. W centrum zainteresowania znajduje się młody człowiek, którego kształci się w oparciu o doświadczanie wiedzy i praktycznych umiejętności, na
miarę jego wieku i możliwości.
Pedagogika waldorfska polega na
tym, że proces nauczania i realizowanie
programu oparte są o prawo danego
kraju, postęp naukowy, sytuację społeczną i kulturową miejsca, w którym
szkoła powstała, otoczenie szkoły, lokalną tradycję i klimat. Jest to pedagogika
z tradycjami, sprawdzonymi metodami,
narzędziami i założeniami, a jednocześnie „plastyczna” w swojej specyfice.

W czasie zajęć szkolnych angażuje
się wszystkie zmysły, by wyzwolić wewnętrzną motywację ucznia. Nie ma rywalizacji, jest współpraca. Pozostaje
przestrzeń na zaspakajanie wrodzonej
ciekawości i rozwój społeczny. Normalnym zjawiskiem jest szacunek dla
ucznia i uznanie jego indywidualności.
Uczniowie nigdy nie stają się numerami
czy nazwiskami w dzienniku, nauczyciele znają ich pasje, marzenia, mocne
i słabe strony, które wyrażamy, razem
z osiągnięciami, w ocenach opisowych
i w czasie kontaktów z rodzicami.
Ogromną wagę przykłada się do
stworzenia przyjaznego miejsca, w którym uczniowie lubią spędzać czas.
Szkoła robi wszystko, by każdy absol-

went wszedł w życie z wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza podstawę programową, potrafił rozwiązywać
problemy, znał i rozumiał świat, obowiązujące zasady, był tolerancyjny, zaradny, pomysłowy, technicznie i artystycznie wrażliwy.
Od najbliższego roku szkolnego nowym domem takiej szkoły będzie malowniczo położony budynek w Wirach
przy ul. Szreniawskiej. Jego położenie
idealnie wpisuje się w założenia pedagogiki waldorfskiej i stwarza możliwości
edukacji prowadzonej niemal każdego
dnia w terenie i na świeżym powietrzu.
Możliwy jest powrót do tradycyjnych
wydarzeń: świąt szkolnych, kiermaszów, zajęć popołudniowych (nie tylko
dla uczniów), rodzinnych rajdów pieszych i rowerowych.
W planach jest stworzenie tam swoistego centrum nauki, sztuki użytkowej
i zdrowego życia – aktywności ruchowej i żywienia. Póki co, gmina Komorniki wyraziła zgodę na prowadzenie
w tym miejscu szkoły na dwa lata.
– W tym czasie będziemy się starali
przekonać do siebie społeczność lokalną, zyskać jej poparcie i móc wystąpić
o dalszy wynajem – mówi Małgorzata
Asman, dyrektor szkoły. "
Wszelkie informacje pod adresem:
www.waldorfska.org

Najlepiej nam razem!

W

drugiej połowie maja SP nr 1 im. J. Korczaka w Komornikach zorganizowała dla uczniów (osobno dla
klas 4-6 i 7-8) kolorowy powrót do szkoły po ponad
półrocznej nauce zdalnej. W wesołych nakryciach głowy,
kolorowych fryzurach, z pomalowanymi buziami i przy
dźwiękach skocznej muzyki dzieci i nauczyciele świętowali
kolorowe rozpoczęcie nauki stacjonarnej.
Dzień rozpoczął się od spotkania z wychowawcami. W salach uczniowie ozdabiali sobie wzajemnie koszulki i wymyślili
hasło dnia, które wspólnie malowali na transparencie. Głównym
punktem programu był „Korowód radości”. Klasy kolejno zaprezentowały na boisku szkolnym hasła, spośród których najbardziej przypadło nam do gustu: „Lekcje online to nudy, ja już
wolę wrócić do naszej budy”.
Wszystkiemu towarzyszyły muzyka i okrzyki radości. Po
zabawie kolorami następnego dnia przyszła kolej na solidną

porcję ruchu. Dzieci przyszły do szkoły bez książek, zamiast
tego zabrały stroje sportowe i dobry humor. Sprzyjająca majowa aura pozwoliła na zorganizowanie zumby, tabaty, wyścigów rzędów, zabaw na świeżym powietrzu i gry w siatkówkę.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę
i wspaniałą atmosferę, życzymy miłego powrotu do szkoły. "
Organizatorzy: KINGA KOBRZYÑSKA,
EWELINA KRZYSZTOÑ, JAKUB PODLEWSKI
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GORĄCE
CZERWCOWE DNI
Dokładnie 65 lat temu pierwszy raz od zaprowadzenia w Polsce
ustroju komunistycznego robotnicy upomnieli się o swoje prawa,
wyszli na ulice, żądali chleba i wolności. O Poznańskim Czerwcu
mówiło się w całym kraju, choć po cichu. Na długo wydarzenia
te zapamiętali nie tylko poznaniacy, ale i mieszkańcy sąsiednich
miejscowości.

J

ak wspomina mieszkający w Łęczycy Wiktor Cegiołka, wszyscy
mieszkańcy jego miejscowości nie
mieli wątpliwości, że tego dnia dzieje
się coś niezwykłego. Miał wtedy kilka
lat, ale dobrze to pamięta. Ludzie przemieszczali się pieszo, pociągi i autobusy nie kursowały. – Pamiętam, że byli
zmęczeni marszem. Wstępowali do nas,
by napić się wody. Korzystali z naszej
studni. Kiedy już pociągi ruszyły, ale
tylko nieliczne, były dosłownie oblepione
ludźmi, którzy nie mieścili się wewnątrz, stali na stopniach, bo musieli
gdzieś się dostać – opowiada.
Na drogach i ulicach pojawiły się
pojazdy wojskowe, a ludzie mieli jeszcze w pamięci wojnę. Budziło to duży
niepokój. – Po pracy wrócił do domu
brat mego ojca, zatrudniony u Cegielskiego. Miał dużo do opowiedzenia
o tym, co działo się w Poznaniu. Mój
ojciec też pracował u „Ceglorza”, na
W3. Tego dnia przypadła mu popołudniówka. Nie miał wątpliwości, że powinien udać się do roboty. Wsiadł na
rower i pojechał, mimo iż wiedział, co
się w mieście dzieje – pamięta Wiktor
Cegiołka.
O tych wydarzeniach rozmawiało
się w każdej rodzinie. Nikt nie wierzył
w to, co piszą w gazetach, mówią w radiu. – Moja mama bardzo to przeżywała. Ledwo przetrwała wojnę. Była wywieziona z całą rodziną do Generalnego Gubernatorstwa. Przez lata żyła
w strachu. Można było ucierpieć od
Niemców i od partyzantów, którzy
chcieli odbierać ludziom wszystko, co
im zostało, a nie mieli już właściwie niczego. Nic dziwnego, że mama zamartwiała się. Nikt nie chciał nowej wojny
– wspomina Wiktor Cegiołka.

Bogdan Czerwiński, mieszkaniec
Komornik, w czerwcu 1956 roku skończył szkołę podstawową. Zaczęły się
wakacje, trzeba też było myśleć o dostaniu się do szkoły średniej. – Moja mama
i mój dwuletni brat ruszyli do Poznania,
by wsiąść do pociągu i pojechać do
Szczecina, gdzie mieli odwiedzić jej brata. Wszedłem z ojcem na dach, by go
naprawiać. Po południu zobaczyliśmy
dymy unoszące się nad Poznaniem.
Setki dziwnie zachowujących się, wystraszonych ludzi szły od strony miasta
pieszo. Ojciec pytał, co się dzieje. Odpowiadali ze strachem, że wojna, rozruchy –
wspomina.
Powiedział ojcu, że skoro zaczyna się
wojna, to trzeba uciekać. „Wojna wojną, ale
dach musi być zrobiony” – spokojnie
odpowiedział ojciec. Nie mieli żadnego
kontaktu z mamą pana Bogdana. Nie
wiedzieli, czy udało się jej wsiąść do pociągu i pojechać, czy też zatrzymała się
u znajomych w Poznaniu. Następnego dnia
postanowił wsiąść na rower, pojechać do
ludzi, u których mama mogła przebywać,
gdyby przyszło jej zrezygnować z podróży.
– Na Górczynie stały dwa czołgi.
Jeden miał lufę zwróconą w stronę miasta,
drugi w przeciwną. Kręciło się wojsko,
ale i ludzi przechodziło sporo, więc
przemknąłem się, pojechałem Głogowską
do miasta. Dotarłem na ulicę Mickiewicza,
gdzie pod numerem 22 kiedyś mieszkaliśmy. Na rogu Dąbrowskiego, przy
budynku ZUS-u, walały się zrzucone
z dachu urządzenia techniczne. Wtedy
nie wiedziałem, że służyły do zagłuszania
„wrogich” stacji radiowych. Obok leżał
przewrócony tramwaj – opowiada Bogdan
Czerwiński.
Wszedł do domu, w którym spodziewał się znaleźć mamę. „Chłopcze,

wojna! Strzelają! Co ty tu robisz?! Kto
cię wysłał? Uciekaj do domu!” – usłyszał. Jadąc rowerem w przeciwnym
kierunku, oglądał pobojowiska, widział
krążący nad miastem samolot wojskowy.
Oddziały żołnierzy biegły w stronę domu,
z okna którego ktoś strzelał. Słyszał serie
z karabinów maszynowych, ludzie rzucali
się na ziemię. Rzucił rower i schował się
za drzewem. W okolicach Targów wystawione były megafony, z których
nadawane były komunikaty.
– Właśnie tam słyszałem słynne
przemówienie premiera Józefa Cyrankiewicza, który straszył, że jeżeli ktoś
podniesie rękę na władzę ludowa, to
ona mu tę rękę odrąbie – mówi Bogdan
Czerwiński. Dojechał Głogowską na
Górczyn, a tam zatrzymało go wojsko.
Żołnierz w polskim mundurze pytał po
rosyjsku, dokąd jedzie. Odpowiedział,
że do domu, więc go puścili. Jednak po
kilkuset metrach natknął się na kolejny
posterunek, tym razem milicji. Tam już
tak łatwo nie poszło. Słysząc brzęk kluczy do naprawiania roweru, milicjanci
zrobili mu rewizję. „Chłopcze, zaraz ci
przyp… pałą. Jest wojna, a ty się tu krę-
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„zasłużonym” funkcjonariuszem, pełnił
służbę wartowniczą przy ulicy Kochanowskiego, ale ludzie byli tak wściekli
ma władzę komunistyczną, że wystarczyło
jakiekolwiek podejrzenie, by wywołać
agresję. Komornicki uczestnik tego
zdarzenia spędził kilka lat w więzieniu,
Jak pan Bogdan pamięta, niechętnie
o tym wszystkim opowiadał.
Innego mieszkańca Komornik robotniczy protest zastał w areszcie przy
ulicy Młyńskiej. Ludzie uwolnili zatrzymanych, palili akta więzienne i sądowe.
Władza apelowała potem, by aresztanci
zgłaszali się dobrowolnie. Kto nie miał
poważnych zarzutów, mógł liczyć na
oficjalne wypuszczenie na wolność.
Znajomy Bogdana Czerwińskiego skorzystał z takiej możliwości.
Z pewnością niejeden mieszkaniec
gminy Komorniki zachował w pamięci
tamte historyczne wydarzenia. Jeżeli
tak, warto przekazać je następnym pokoleniom. Apelujemy, by takie osoby
zgłosiły się do redakcji „Nowin Komornickich”, podzieliły się wspomnieniami.
Chętnie je wykorzystamy. "

cisz?! Wypier…!” – usłyszał. Szybko
i w niemałym strachu pognał w kierunku
domu.
Potem dowiedział się, że mamie
udało się dojechać do Szczecina. Łatwe
to nie było, bo ekipa poznańskich kolejarzy odłączyła lokomotywę. Pociąg należał jednak do dyrekcji szczecińskiej.
Tamtejsza ekipa podtoczyła parowóz,
uruchomiła skład i można było ruszyć
w trasę, choć bezpiecznie nie było. Pasażerowie padali na podłogę, słysząc,
że do pociągu strzelają z Mostu Dworcowego. – Ludzie długo o tych wypadkach
potem rozmawiali. Cieszyli się, że nastąpił bunt robotników, a jeszcze bardziej,
że nie było krwawej jatki, że nie zginęły
tysiące. Nikt wtedy nie wiedział, ile było
ofiar – mówi Bogdan Czerwiński.
Wśród aktywnych uczestników
czerwcowego powstania robotników
znajdowali się mieszkańcy Komornik.
Bogdan Czerwiński rozmawiał ze znajomym, który uczestniczył na dworcu
głównym w linczu dokonanym na Zygmuncie Izdebnym, funkcjonariuszu milicji, którego ludzie rozpoznali na ulicy.
Skatowali go, zrzucili z mostu. Nie był

Święty Zygmunt Szczęsny Feliński
walczył w Wielkopolsce

W

majowym wydaniu „Nowin Komornickich” z 2020 roku pisaliśmy o potyczkach
oddziałów powstańczych z wojskami
pruskimi w 1848 roku, w okresie Wiosny Ludów.
Jedna z nich, według przekazów mieszkańców Komornik, miała się odbyć w okolicach tutejszej karczmy.
Brał w niej udział Zygmunt Szczęsny Feliński,
późniejszy święty Kościoła Katolickiego.
Według źródeł historycznych starcie nastąpiło w okolicach Trzebawia. Nie można wykluczyć,
że odbyły się dwie bitwy. Wątpliwości nie budzi
udział w walkach świętego Szczęsnego Felińskiego.
Ostatnio ukazała się broszurka autorstwa Wojciecha
Czeskiego, poświęcona jego wielkopolskim śladom. – Jest to postać tak wielkiego
formatu, że trudno zrozumieć, dlaczego jego działalność na naszym terenie
nie została nagłośniona – mówi autor. Z jego badań wynika, że późniejszy
święty pojawiał się tu kilkakrotnie.
W ubiegłym roku w kościele w Mosinie odbyła się uroczystość wprowadzenia relikwii świętego, z udziałem sióstr z założonego przez niego Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Nie znały szczegółów powstańczego życiorysu świętego. Postanowiły przyczynić się do publikacji broszurki na ten temat,
utrwalić informacje o nim. "
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POWRÓT DO RYWALIZACJI

P

rawie cały rok tenisiści stołowi
gminy Komorniki musieli czekać na ponowne spotkanie przy
stołach. Jeszcze w lipcu 2020 roku zagrali w turnieju towarzyskim mikstów,
debli oraz indywidualnie, ale potem
pandemia koronawirusa sprawiła, że
jesienią Amatorska Liga Tenisa Stołowego nie mogła rywalizować.
Tym razem do sportowej rywalizacji w niedzielę, 13 czerwca, w hali
GOSiR w Komornikach, stanęło prawie 30 osób, które reprezentowały: Komorniki, Plewiska, Chomęcice, Rosnówko, Łęczycę i Wiry. Tenisiści walczyli
w mikstach, deblach oraz turniejach
indywidulanych przez kilka godzin.
Wszyscy byli już spragnieni rywalizacji,

a mimo wcześniejszych trudności ze
znalezieniem miejsca do treningu, byli
nieźle przygotowani do walki.
W porównaniu do lipcowej rywalizacji w 2020 roku, nieco zmieniła się
klasyfikacja w turnieju panów. Co prawda zwycięstwo powtórzył Kajetan
Szymczyk, ale drugie miejsce wywalczył Przemysław Śmiałek. W turnieju
kobiet najlepsza była natomiast Kornelia
Kireńczuk. W rywalizacji mikstów i debli
zwyciężali faworyci. Wszyscy uczestnicy
czerwcowego turnieju cieszyli się, że
wreszcie mogli rywalizować, bo brak ruchu oraz zamknięcie w domach dało się
mocno we znaki. Wszyscy też z nadzieją
będą czekali do jesieni, gdy ruszy Amatorska Liga Tenisa Stołowego. "
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Miksty: 1. Dominika KLUJ – Jacek WASKOWSKI (Komorniki),
2. Joanna SZCZEŒNIAK – Andrzej STRUGIÑSKI (Plewiska),
3. Kornelia KIREÑCZUK – Marcin SKRZYPCZAK (Chomêcice),
4. Agnieszka PALACZ – Krzysztof NOWAK (Rosnówko),
5–7. Katarzyna SCHMIDT – Dariusz KOZIOROWSKI
(Rosnówko), Justyna £OWIÑSKA – Przemys³aw LEŒNY
(Plewiska), Katarzyna ¯URAWSKA – Wojciech ¯URAWSKI
(£êczyca);
Deble: 1. Kajetan SZYMCZYK – Mateusz KOZAK
(Rosnówko), 2. Jacek WASKOWSKI – Przemys³aw ŒMIA£EK
(Komorniki), 3. Pawe³ JASTRZ¥B – Mateusz KOBY£KO
(Wiry), 4. Roman £YSZCZARZ – Jêdrzej NOWAK (Wiry),
5–6. Kornelia KIREÑCZUK (Chomêcice) – Joanna
SZCZEŒNIAK (Plewiska), Krzysztof NOWAK – Dariusz
KOZIOROWSKI (Rosnówko), 7–8. Katarzyna SCHMIDT –
Agnieszka PALACZ (Rosnówko), Przemys³aw LEŒNY –
Daniel PAJ¥CZKOWSKI (Plewiska), 9–13. Piotr ŒLUZAR
(£êczyca) – S³awomir SZULC (Wiry), Andrzej STRUGIÑSKI
–Marcin MUSIELAK (Plewiska), Dariusz WASKOWSKI –
Krzysztof KACZMAREK (Komorniki), Wojciech ¯URAWSKI
– Dariusz MOROZ (£êczyca), Katarzyna ¯URAWSKA
(£êczyca) – Justyna £OWIÑSKA (Plewiska);
Turniej indywidualny kobiet: 1. Kornelia KIREÑCZUK,
2. Joanna SZCZEŒNIAK, 3. Dominika KLUJ,
4. Katarzyna ¯URAWSKA, 5–6. Katarzyna SCHMIDT,
Justyna £OWIÑSKA;
Turniej indywidualny mê¿czyzn: 1. Kajetan SZYMCZYK,
2. Przemys³aw ŒMIA£EK, 3. Jacek WASKOWSKI,
4. Roman £YSZCZARZ, 5–6. Pawe³ JASTRZ¥B,
Przemys³aw LEŒNY, 7–8. Piotr ŒLUZAR,
Mateusz KOZAK, 9–12. Marcin MUSIELAK, Mateusz
KOBY£KO, Dariusz WASKOWSKI, Jêdrzej NOWAK,
13–17. Marcin SKRZYPCZAK, Krzysztof KACZMAREK,
Andrzej STRUGIÑSKI, S³awomir SZULC, Wojciech
¯URAWSKI.

Ostatni wyjazd Wielkopolski Komorniki

S

ezon piłkarski 2020/21 dobiega
końca. Drużyna Wielkopolski
Komorniki ma za sobą ostatnie
spotkanie wyjazdowe. Wybrała się do
dalekiego Kębłowa (okolice Wolsztyna),
by zmierzyć się z miejscowym Dębem.
Mecz toczył się w trudnych warunkach
pogodowych, ale widowisko piłkarskie
było ciekawe. Nie padła niestety żadna
bramka.
Optyczna przewaga należała do zawodnikowi z Kębłowa i to oni stworzyli
więcej klarownych sytuacji podbramkowych. Wielkopolska też mogła pokonać
bramkarza rywala. Wynik trzeba uznać
za sprawiedliwy. LKS Wielkopolska pożegna sezon meczami rozegranymi na
własnym boisku. "
D¹b Kêb³owo – Wielkopolska Komorniki 0:0
Sk³ad Wielkopolski: Aleksander Nowaczek, Jakub Ignasiak, Filip Konieczny, Arkadiusz Jopek, Stephan Shchurko, Krzysztof Kulas,
Damian Górny, £ukasz Wojciechowski, Filip Goeldner, Hubert Che³miñski (kapitan), Aleksander Deckert, Cezary Janczewski, Maciej Polaczyk.
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WYJĄTKOWA TERAPIA W „PROMYKU”
Alpakoterapia to jedna
z dziedzin zooterapii polegająca
na przebywaniu z alpakami.
Podczas takich zajęć pacjenci
mogą te zwierzęta głaskać,
przytulać, czesać, karmić,
bawić się z nimi. Charakter
aktywności terapeutycznej
dobierany jest indywidualnie
do potrzeb pacjenta.

A

lpaki to bardzo sympatyczne,
urocze zwierzęta. Dotykanie ich
miękkiej okrywy włosowej to bardzo przyjemne doznanie, wywołujące
wydzielanie endorfin – hormonów
szczęścia. Kontakt z alpakami wpływa
pozytywnie na nasz nastrój. Wycisza, relaksuje, uspokaja. Pomaga też w kształtowaniu kompetencji społecznych oraz
komunikacyjnych. Wspomaga w przełamywaniu barier psychicznych i pokonywaniu lęków, ma wpływ na budowanie
pewności siebie.
Zajęcia z alpakami stymulują układ
nerwowy i rozwój psychospołeczny
dzieci i osób niepełnosprawnych inte-

lektualnie. Efekty alpakoterapii można
zaobserwować już po kilku sesjach.
Od 13 maja alpaki goszczą w placówce w WTZ w Otuszu. Przygotowaliśmy
dla nich specjalny wybieg i piękny drewniany domek – stajnię. W naszym stadzie
są dwa samce i samica, noszą imiona Bono, Mania i Czupur. Te wyjątkowe imiona
wygrały w konkursie organizowanym
przez nasz Warsztat. Laureatkami zostały
panie Sylwia, Blanka i Ada, nasi uczest-

nicy, a także grupa przedszkolaków
z Dopiewa, z grupy Biedronek.
Dziękujemy bardzo raz jeszcze za
zaangażowanie i udział w konkursie.
Na razie nasze zwierzęta oswajają się
z nowym otoczeniem. Mamy nadzieję,
że szybko się u nas zadomowią, abyśmy mogli zacząć zajęcia z alpakoterapii w naszym
ośrodku. "
KATARZYNA BOROWIAK
Terapeuta WTZ „Promyk” w Konarzewie

