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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”:

G

dy epidemia odebra³a nam normalne ¿ycie, wielu z nas pozbawi³a
mo¿liwoœci zarabiania, narazi³a na utratê zdrowia, a czêsto i ¿ycia,
nie mogliœmy siê doczekaæ wynalezienia szczepionki. Potem
niecierpliwiliœmy siê œlamazarnoœci¹ jej dostaw. A teraz, kiedy nie ma
¿adnego problemu z ratowaniem siê przed chorob¹, zadziwia nas
postawa tych, co z tego nie korzystaj¹. Niech nas nie pociesza, ¿e
w innych regionach jest jeszcze gorzej, ¿e bastionem ludzi niez³omnych
i niepokornych, nieklêkaj¹cych przed wirusem, jest Polska wschodnia.
Wokó³ nas te¿ takich znajdziemy, co szczególnie niepokoi przed
wznowieniem nauki w szko³ach.
Póki co – cieszmy siê z powrotu, po dwuletniej przerwie, Dni Gminy
Komorniki. Brakowa³o nam wspólnego œwiêtowania, uczestnictwa
w wydarzeniach z udzia³em ludzi. Letnie festyny cieszy³y siê du¿ym
powodzeniem, ³atwo wiêc sobie wyobraziæ zainteresowanie atrakcjami
przygotowanymi na œwiêto gminy.
Pod koniec ka¿dej sesji radni przechodz¹ do wolnych g³osów i wniosków.
W imieniu w³asnym i wyborców zg³aszaj¹ postulaty, apeluj¹ o dzia³ania
zwiêkszaj¹ce komfort ¿ycia, poprawiaj¹ce bezpieczeñstwo. Wkrótce ta
czêœæ sesji straci znaczenie, postulaty trzeba bêdzie kierowaæ do rz¹du,
a najlepiej wprost do pana premiera, bo to on, po wejœciu w ¿ycie tzw.
„Polskiego ³adu”, bêdzie rozdziela³ fundusze na du¿e i ma³e inwestycje
w miastach, miasteczka i wsiach. Pozbawione pieniêdzy gminy niewiele
bêd¹ mia³y do powiedzenia, strac¹ podmiotowoœæ. Byæ mo¿e wystarczy
im na bie¿¹ce utrzymanie. O finansowaniu inwestycji zadecyduje rz¹d,
rozpatruj¹cy wnioski o pieni¹dze na drogi rowerowe, kanalizacjê, place
zabaw dla dzieci.
Ca³e szczêœcie, ¿e pan premier ma œwietne rozeznanie w potrzebach
miejscowoœci w gminie Komorniki. I ¿e znany jest z bezstronnoœci, wiêc
nie bêdzie siê sugerowa³ polityk¹. "
JÓZEF DJACZENKO
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Wrzesieñ to czas zakoñczenia ¿niw, œwiêtowania i dziêkczynienia
za zebrane plony.
Z tej okazji zwracamy siê do Rolników i Producentów ¿ywnoœci Gminy
Komorniki ze s³owami podziêkowañ za Wasz trud i ciê¿k¹ pracê na roli.
¯yczymy Wam i Waszym Rodzinom zdrowia, pomyœlnoœci oraz zapa³u
i satysfakcji z zebranych plonów.
Wszystkim Mieszkañcom ¿yczymy, by nigdy nam nie zabrak³o
chleba naszego powszedniego.
Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

Marian Adamski

Przewodniczący Rady Gminy Komorniki

NIEPOKÓJ PRZED „POLSKIM ŁADEM”
Gdyby Parlament uchwalił rządowy program zwany „Polskim ładem”, samorządom w całej Polsce
przepadłyby dziesiątki miliardów złotych. Niepokój jest duży. Także władze gminy Komorniki są pełne
obaw, bo zapowiadane zmiany uszczupliłyby gminny budżet o 17 milionów zł. Oczekiwane przez
mieszkańców inwestycje mogłyby stanąć pod znakiem zapytania.

R

ekompensatą za poniesione straty byłby program finansowania
przez rząd inwestycji w całym
kraju. Samorządy składałyby wnioski
o pieniądze na poszczególne przedsięwzięcia, a premier dokonywałby wyboru.
Mielibyśmy więc powrót państwowego
centralizmu. Niewiele zależałoby od
osób wybranych przez mieszkańców
w wyborach samorządowych. Trzeba
byłoby liczyć na łaskawość premiera.
– Gdybyśmy otrzymali pieniądze
na sfinansowanie wszystkich zadań,
o które zwróciliśmy się do rządu, nie
ponieślibyśmy strat – mówi Jan Broda,

wójt gminy Komorniki. – Wyszlibyśmy
nawet na plus. Zgłoszone przez nas projekty warte są ok. 40 milionów zł. Jak
jednak wiemy, już w lipcu rządowi
skończyły się pieniądze z pierwszej
transzy, a było tego 20 miliardów zł. Cieszyłbym się, gdybyśmy otrzymali choćby część dofinansowania, o jakie wystąpiliśmy. Byłbym szczęśliwy z realizacji
dwóch spośród trzech zgłoszonych
przedsięwzięć.
Gmina chce za rządowe pieniądze zbudować halę sportową w Chomęcicach, rozbudować ulicę Gottlieba
Daimlera, zbudować świetlicę wiejską

w Szreniawie. – Ten ostatni wydatek
jest najmniejszy, ale świetlica jest
mieszkańcom niezwykle potrzebna
– komentuje wójt. Podkreśla, że gdyby
rząd pozytywnie rozpatrzył tylko ten
jeden wniosek, gmina zostałaby poszkodowana. Sfinansowanie jeszcze
jednego projektu spowodowałoby, że
gmina nie straciłaby na rządowych reformach.
Samorządowcy w całej Polsce woleliby sami decydować, co zbudują na
ich terenie. Nie wierzą w bezstronność
urzędników rozdzielających rządowe
fundusze. "
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D

ługo trzeba było na to czekać,
pandemia uniemożliwiła organizację takich wydarzeń. Teraz
wracamy do wspólnego świętowania
Dni Gminy Komorniki. Zaplanowane
zostały na weekend 4-5 września,
a miejscem wydarzeń będzie malownicze Muzeum Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
Na młodych, jeszcze młodszych,
dorosłych mieszkańców czekają liczne
atrakcje, animacje, warsztaty. Gwiazdą
tegorocznych Dni Gminy będzie zespół
De Mono, od lat obecny na polskiej scenie
muzycznej, którego przeboje umiemy
śpiewać wszyscy. W niedzielę spotkamy
się z aktorem Andrzejem Grabowskim,
który zaprezentuje swój kabaretowy
program „Żywot człowieka zabawnego”.
Nie może zabraknąć występów naszych
lokalnych artystów. "

O imprezach i koncertach na zakoñczenie
lata czytaj tak¿e na str. 30-32.

Święto narodowe 27 grudnia? Gmina
Komorniki popiera

W

ielkopolanie mają prawo
twierdzić, że Powstanie Wielkopolskie, świetnie przygotowane, dobrze zorganizowane i zakończone
pełnym zwycięstwem, nie jest w całej
Polsce czczone tak, jak na to zasługuje.
Więcej mówi się o innych historycznych
wydarzeniach, kończących się mimo
bohaterstwa Polaków klęską i rozlewem
krwi na wielką skalę, choćby o Powstaniu Warszawskim.
Teraz może się to zmienić – za sprawą poselskiej inicjatywy, aby dzień 27
grudnia, gdy Powstanie Wielkopolskie
się zaczynało, uczynić świętem narodowym, wolnym od pracy. W całym regionie odzew jest szeroki, płyną liczne głosy
poparcia. Także z gminy Komorniki,
gdzie wiele rodzin przechowuje pamięć
o bohaterach uczestniczących z bronią
w ręku w patriotycznych wydarzeniach. Dzięki nim polskość tych ziem
została zachowana.
Władze gminy, z wójtem Janem Brodą
i przewodniczącym Rady Gminy Marianem

Adamskim, wysłały do Sejmu Rzeczpospolitej pismo z poparciem inicjatywy.
– Jesteśmy za, więc chętnie wyraziliśmy
to w wysłanej deklaracji – mówi wójt
Jan Broda. – Należyte uczczenie, przez
cały kraj, pamięci o bohaterach Powstania
Wielkopolskiego, to bardzo dobry pomysł, zgodny z oczekiwaniami naszej
społeczności. Mam nadzieję, że Parlament podejmie słuszną decyzję i będziemy mieli nowe święto narodowe.
Gdyby tak się stało, w okresie
świąt Bożego Narodzenia Polacy korzystaliby z kilku wolnych od pracy dni. 24
grudnia, czyli w Wigilię, zdecydowana
większość osób zaczyna świętowanie.
Po 25 i 26 grudnia byłby trzeci formalnie
wolny dzień.
– W okresie świąteczno-noworocznym i tak pracują tylko osoby, które muszą.
Nawet jeżeli Polacy przychodzą do pracy, to i tak traktują ją na luzie, taką mamy
tradycję. Upamiętnienie patriotycznego
zrywu Wielkopolan nie byłoby kosztowne
– komentuje Jan Broda. "

i ekspozycje. Muzeum wspomaga organizację festynów, turniejów sportowych organizowanych przez radę sołecką, koło
gospodyń, GOK, GOSiR.
Jednak takie sąsiedztwo rodzi też
problemy, głównie komunikacyjne. Orga-

nizowane tu imprezy przyciągają wielu
gości. W przyszłości sytuację uratuje węzeł przesiadkowy z dużym parkingiem.
Sołtys liczy też na szybszą budowę
ścieżek rowerowych. Bliskie realizacji
są te najważniejsze – do Rosnowa i Komornik. Dumą mieszkańców będzie
nowe, w pełni wyposażone boisko,
obok kortów tenisowych. Bardzo by
się przydała trasa rowerowa łącząca to
miejsce z Rosnowem. Mieszkańcy niebawem doczekają się instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi
wojewódzkiej.
Najważniejszym zadaniem jest budowa nowej świetlicy. Sołectwo rośnie
w oczach, w starej świetlicy organizuje
się mnóstwo zajęć, panuje ciasnota.
W jej miejscu powstanie większa.
Pierwszy krok jest zrobiony – marszałek przekazał gminie grunt należący
wcześniej do muzeum. Jest już projekt,
budowa ma ruszyć w przyszłym roku.
Władysława
Kwaśniewskiego
wspomaga rada sołecka: Florian Brzezicha, Izabela Frąckowiak, Piotr Nawrat,
Szymon Kosmalski, Mariusz Jagodziński, Łukasz Jarek. "

NASZ SOŁTYS

SZRENIAWA
WŁADYSŁAW
KWAŚNIEWSKI

Z

a miesiąc skończy 74 lata, jest zodiakalną Wagą. Pochodzi z Lubonia. Do Szreniawy przeprowadził
się w 1969 roku po ślubie. Mieszkała tu
jego żona, księgowa w zakładzie należącym do PGR Konarzewo. Funkcję sołtysa pełni nieprzerwanie od grudnia 2002
roku. W latach 2014-2018 był gminnym
radnym.
Nigdy nie był rolnikiem. Z zawodu
jest narzędziowcem. Przez 25 lat pracował w poznańskim Wiefamelu. Potem
współprowadził wytwórnię form wtryskowych do tworzywa sztucznego.
Specyfiką Szreniawy jest sąsiedztwo Muzeum Narodowego Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego. Mieszkańcy mogą czuć się współgospodarzami
placówki, mają (podobnie jak mieszkańcy Rosnowa) wolny wstęp na imprezy
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DAMIAN KONIECZEK, DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY:

NIE WKRACZAM NA NIEZNANY TEREN
Jest pan mieszkañcem gminy Komorniki,
osob¹ aktywn¹, powszechnie tu znan¹. Nominacja na stanowisko dyrektora Gminnego Oœrodka Kultury nie zosta³a chyba
uznana za sensacjê.

– Rzeczywiście, od dawna udzielam się w gminie społecznie. Jestem tu
u siebie, więc uznałem, że warto coś robić dla innych, zwłaszcza dla seniorów.
Ostatnio pełniłem funkcję koordynatora
gminy do spraw polityki senioralnej.
Gdy pan wójt zaproponował mi stanowisko dyrektora GOK-u, uznałem, że podołam temu wyzwaniu, nie zawiodę ludzi.
Z pewnością nie ucierpią też seniorzy.
Starałem się być z nimi codziennie, ale
z pewnością nie będą mogli poczuć się
osieroceni. Nie stracę z nimi kontaktu.
Mogą na mnie liczyć seniorzy, także
osoby młodsze i dzieci, bo kultura musi
łączyć pokolenia.
Wiadomo ju¿, kto pana zast¹pi na poprzedniej funkcji?

– Jeszcze nie, ale jestem przekonany, że znajdziemy odpowiednią osobę.
Stanowisko obj¹³ pan w pi¹tek 13 sierpnia. To chyba nie by³ dzieñ feralny.

– Wprost przeciwnie, to bardzo dobra data. Zaczyna się ważny okres
w moim życiu. Mam nadzieję, że będzie
to też udany czas dla dziedziny, której
się poświęcę.
Informacja o pañskiej nominacji cieszy³a
siê wielkim zainteresowaniem w mediach
spo³ecznoœciowych, pojawi³o siê mnóstwo
komentarzy.

– Muszę przyznać, że byłem zaszokowany ogromną liczbą pozytywnych
komentarzy, gratulacji, setkami polubień. Nie spodziewałem się tego. Czuję
się w obowiązku jak najlepiej pracować
na rzecz lokalnej kultury i naszej społeczności, by nikogo nie zawieść. Mam
wiele pomysłów, przyjdzie czas na ich
realizację.
ZnaleŸliœmy siê w charakterystycznym momencie – po d³ugim okresie pandemicznej
izolacji ludzie mog¹ siê cieszyæ obcowaniem
z innymi. Chêtnie uczestnicz¹ w spotkaniach
i festynach. Centrum Tradycji i Kultury zaczê³o
têtniæ ¿yciem.

– Cieszę się z tego. Ten nowy obiekt
może być nareszcie w pełni wykorzystywany. Rośnie zainteresowanie organizowanymi dla mieszkańców wydarzeniami.
Trzeba to rozwijać. Bardzo liczę na kreatywność pracowników GOK-u. Zatrudnione tu osoby robią coraz więcej na
rzecz mieszkańców, ich dokonania budzą
uznanie. Liczę, że wspólnie zrobimy dla
ludzi dużo dobrego.
Komorniccy seniorzy podkreœlaj¹ na ka¿dym kroku, jak wiele pan zrobi³ na rzecz
zwalczania epidemii. Mogli liczyæ na pana
pomoc podczas organizowanych z myœl¹
o nich akcjach szczepieñ.

– Cieszę się, że moja praca jest
dobrze odbierana. Bardzo bym chciał,
żeby w ślad seniorów, którzy dali się namówić na szczepienia, poszli ludzie
młodsi. O ile wiem, zachowują ostatnio
postawę dość wstrzemięźliwą, jakby nie
zdawali sobie sprawy, czym ryzykują.
Moim celem jest zachęcenie do zmiany
postawy. Nakręcimy klip zachęcający do
ratowania się przed wirusem. Mam nadzieję, że uda się przekonać mieszkańców do troski o bezpieczeństwo własne
i najbliższych. Jeżeli poziom wyszczepienia nie będzie odpowiednio wysoki,
trzeba się będzie liczyć z ponownym
ograniczeniem dostępu do imprez kulturalnych. Byłoby szkoda.

Nie jest pan w gminie osob¹ anonimow¹,
a kultura nie jest dla pana dziedzin¹ obc¹.

– Można powiedzieć, że pracuję
w tym fachu (śmiech). Jestem śpiewakiem operowym w Teatrze Wielkim im.
Stanisława Moniuszki w Poznaniu.
Uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych
w gminie, staram się krzewić wśród mieszkańców zamiłowanie do muzyki operowej.
Niedawno zorganizowaliśmy wyjazd dużej
grupy seniorów na przedstawienie
„Strasznego dworu”. Muszę przyznać, że
fascynuje mnie podejście starszych osób
do kultury, ich energia, aktywność. To
trzeba rozwijać, zachęcać też ludzi młodszych. Praca w dużej instytucji kultury nauczyła mnie dobrej organizacji, wszechstronności, odpowiedzialności. Wszystko
to wykorzystam na nowym stanowisku.
W Teatrze Wielkim wystêpuj¹ artyœci znani
w Polsce i na œwiecie. Czy jest szansa, by
któraœ z takich postaci pojawi³a siê w gminie
Komorniki?

– Nie tylko szansa. To jest już pewne.
Marco Guidarini, dyrektor artystyczny
Teatru Wielkiego i artysta światowej sławy,
odwiedzi w październiku kościół św.
Andrzeja Apostoła w Komornikach, gdzie
z okazji zakończenia festiwalu organowego
poprowadzi wykonanie „Requiem” W. A.
Mozarta. "
Rozmawia³
JÓZEF DJACZENKO
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NOWE TARYFY OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

P

rzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp.
z o.o., zgodnie z art. 24e ust. 3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informuje o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowych
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie gminy Komorniki
oraz części gminy Stęszew, Dopiewo oraz miasta Luboń.
Nowe taryfy wchodzą w życie 13 sierpnia 2021 roku
i obowiązywać będą przez okres trzech lat. Składają się one
z następujących elementów:
1. Ceny za 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.
2. Opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świa-

dczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
naliczanej zgodnie z okresem rozliczeniowym dla danej grupy
odbiorców. "

Zaawansowana budowa drugiego reaktora w oczyszczalni œcieków w £êczycy.

Rodzaje i wysokoœæ cen i stawek op³at.

1. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
1.1. WYSOKOŒÆ CEN ZA DOSTARCZON¥ WODÊ
Taryfowa
grupa
odbiorców

W1, W5
W2, W4, W6
W3, W8
W7
W9

W okresie od 1
do 12 miesi¹ca
obowi¹zywania
taryfy. Cena netto
z³/okres rozl.*

W okresie od 1
do 12 miesi¹ca
obowi¹zywania
taryfy. Cena netto
z³/okres rozl.*

W okresie od 13
do 24 miesi¹ca
obowi¹zywania
taryfy. Cena netto
z³/okres rozl.*

W okresie od 13
do 24 miesi¹ca
obowi¹zywania
taryfy. Cena netto
z³/okres rozl.*

W okresie od 25
do 36 miesi¹ca
obowi¹zywania
taryfy. Cena netto
z³/okres rozl.*

W okresie od 25
do 36 miesi¹ca
obowi¹zywania
taryfy. Cena netto
z³/okres rozl.*

7,38
4,90
2,48
4,49
5,70

7,97
5,29
2,68
4,85
6,16

7,48
4,92
2,56
4,49
5,67

8,08
5,31
2,76
4,85
6,12

7,62
4,96
2,66
4,50
5,65

8,23
5,36
2,87
4,86
6,10

*okres rozliczeniowy dla grup W1-W8 wynosi 2 miesi¹ce, dla grupy W9 wynosi 3 miesi¹ce.

2. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
2.1. WYSOKOŒÆ CEN ZA ODPROWADZANE ŒCIEKI
Taryfowa
grupa
odbiorców

K1, K2, K3,
K4, K5

W okresie od 1
do 12 miesi¹ca
obowi¹zywania
taryfy. Cena netto
z³/m3

W okresie od 1
do 12 miesi¹ca
obowi¹zywania
taryfy. Cena netto
z³/m3

W okresie od 13
do 24 miesi¹ca
obowi¹zywania
taryfy. Cena netto
z³/m3

W okresie od 13
do 24 miesi¹ca
obowi¹zywania
taryfy. Cena netto
z³/m3

W okresie od 25
do 36 miesi¹ca
obowi¹zywania
taryfy. Cena netto
z³/m3

W okresie od 25
do 36 miesi¹ca
obowi¹zywania
taryfy. Cena netto
z³/m3

6,51

7,03

6,82

7,37

7,07

7,64

2.2. WYSOKOŒÆ OP£ATY ABONAMENTOWEJ ZA UTRZYMANIE W GOTOWOŒCI URZ¥DZEÑ KANALIZACYJNYCH
Taryfowa
grupa
odbiorców

K1
K2
K3
K4
K5

W okresie od 1
do 12 miesi¹ca
obowi¹zywania
taryfy. Cena netto
z³/okres rozl.*

W okresie od 1
do 12 miesi¹ca
obowi¹zywania
taryfy. Cena netto
z³/okres rozl.*

W okresie od 13
do 24 miesi¹ca
obowi¹zywania
taryfy. Cena netto
z³/okres rozl.*

W okresie od 13
do 24 miesi¹ca
obowi¹zywania
taryfy. Cena netto
z³/okres rozl.*

W okresie od 25
do 36 miesi¹ca
obowi¹zywania
taryfy. Cena netto
z³/okres rozl.*

W okresie od 25
do 36 miesi¹ca
obowi¹zywania
taryfy. Cena netto
z³/okres rozl.*

8,76
6,28
5,87
4,96
2,48

9,46
6,78
6,34
5,36
2,68

8,84
6,28
5,85
5,12
2,56

9,55
6,78
6,32
5,53
2,76

8,96
6,30
5,84
5,32
2,66

9,68
6,80
6,31
5,75
2,87

*okres rozliczeniowy dla grup K1-K5 wynosi 2 miesi¹ce

Wysokoœci cen i op³at jednostkowych brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
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3. OPIS GRUP ODBIORCÓW
3.1. WODA
Opis taryfowej grupy odbiorców

Okres rozliczeniowy

W1

Odbiorcy us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê niebêd¹cy odbiorcami us³ug zbiorowego odprowadzania
œcieków, pobieraj¹cy wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazañ wodomierza
g³ównego w 2-miesiêcznym okresie rozliczeniowym;

2 miesi¹ce

W2

Odbiorcy us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê, bêd¹cy jednoczeœnie odbiorcami us³ug zbiorowego odprowadzania
œcieków, pobieraj¹cy wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazañ wodomierza
g³ównego w 2-miesiêczny okresie rozliczeniowym;

2 miesi¹ce

W3

Odbiorcy us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê, niebêd¹cy odbiorcami us³ug zbiorowego odprowadzania œcieków,
pobieraj¹cy wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazañ wodomierza zainstalowanego
przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w 2-miesiêcznym okresie rozliczeniowym;

2 miesi¹ce

W4

Odbiorcy us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê, bêd¹cy jednoczeœnie odbiorcami us³ug zbiorowego odprowadzania
œcieków, pobieraj¹cy wodê przeznaczon¹ do celów farmaceutyczno-spo¿ywczych, rozliczani na podstawie wskazañ
wodomierza g³ównego w 2-miesiêcznym okresie rozliczeniowym;

2 miesi¹ce

W5

Odbiorcy us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê, niebêd¹cy odbiorcami us³ug zbiorowego odprowadzania œcieków,
pobieraj¹cy wodê przeznaczon¹ do pozosta³ych celów, rozliczani na podstawie wskazañ wodomierza g³ównego
w 2-miesiêcznym okresie rozliczeniowym;

2 miesi¹ce

W6

Odbiorcy us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê, bêd¹cy jednoczeœnie odbiorcami us³ug zbiorowego odprowadzania
œcieków, pobieraj¹cy wodê przeznaczon¹ do pozosta³ych celów, rozliczani na podstawie wskazañ wodomierza g³ównego
w 2-miesiêcznym okresie rozliczeniowym;

2 miesi¹ce

W7

Odbiorcy us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê, niebêd¹cy odbiorcami us³ug zbiorowego odprowadzania œcieków,
pobieraj¹cy wodê przeznaczon¹ do pozosta³ych celów, rozliczani na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia wody
w 2-miesiêcznym okresie rozliczeniowym;

2 miesi¹ce

W8

Odbiorcy us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê, bêd¹cy jednoczeœnie odbiorcami us³ug zbiorowego odprowadzania
œcieków, pobieraj¹cy wodê przeznaczon¹ do pozosta³ych celów, rozliczani na podstawie wskazañ wodomierza
zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w 2-miesiêcznym okresie rozliczeniowym;

2 miesi¹ce

W9

Odbiorcy us³ug – Gmina Komorniki pobieraj¹ca wodê na cele przeciwpo¿arowe zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków, w 3-miesiêcznym okresie rozliczeniowym.

3 miesi¹ce

3.2. ŒCIEKI
Opis taryfowej grupy odbiorców

Okres rozliczeniowy

K1

Odbiorcy us³ug zbiorowego odprowadzania œcieków, niebêd¹cy jednoczeœnie odbiorcami us³ug zbiorowego zaopatrzenia
w wodê, rozliczani na podstawie wskazañ wodomierza g³ównego, w 2-miesiêcznym okresie rozliczeniowym;

2 miesi¹ce

K2

Odbiorcy us³ug zbiorowego odprowadzania œcieków, bêd¹cy jednoczeœnie odbiorcami us³ug zbiorowego zaopatrzenia
w wodê, rozliczani na podstawie wskazañ wodomierza g³ównego, w 2-miesiêcznym okresie rozliczeniowym;

2 miesi¹ce

K3

Odbiorcy us³ug zbiorowego odprowadzania œcieków, niebêd¹cy odbiorcami us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê,
rozliczani na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia wody, w 2-miesiêcznym okresie rozliczeniowym;

2 miesi¹ce

K4

Odbiorcy us³ug zbiorowego odprowadzania œcieków, niebêd¹cy jednoczeœnie odbiorcami us³ug zbiorowego zaopatrzenia
w wodê, rozliczani na podstawie wskazañ wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu
(tzw. wodomierz lokalowy), w 2-miesiêcznym okresie rozliczeniowym;

2 miesi¹ce

K5

Odbiorcy us³ug zbiorowego odprowadzania œcieków, bêd¹cy odbiorcami us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê,
rozliczani na podstawie wskazañ wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu
(tzw. wodomierz lokalowy), w 2-miesiêcznym okresie rozliczeniowym.

2 miesi¹ce

DLACZEGO TRZEBA BYŁO ZMIENIĆ CENY?
Jak t³umaczy Andrzej Jezierski, prezes PUK Komorniki, w ostatnim czasie
znacz¹co wzros³y ceny funkcjonowania spó³ki. Dro¿ej trzeba p³aciæ za
energiê, odbiór i zagospodarowania osadów œciekowych, materia³ów.
Rosn¹ wynagrodzenia, mamy do czynienia z inflacj¹.
A¿ 12 procent kosztów ponoszonych przez PUK to energia elektryczna
z op³at¹ mocow¹. Za zagospodarowanie osadów œciekowych trzeba p³aciæ
wiêcej o ponad 50 procent, i to z dnia na dzieñ. Wynika to z braku rynkowej
konkurencji, niewiele podmiotów tym siê zajmuje, a w dodatku czêsto
zmieniaj¹ siê przepisy. Niestabilny r ynek osadów sk³ania PUK do

zmniejszenia kosztów, a docelowo uniezale¿nienia siê od zewnêtrznych
partnerów.
W planie jest monta¿ paneli fotowoltaicznych w kolejnych obiektach,
co zmniejszy koszty energii elektrycznej. PUK d¹¿y te¿ do zmniejszenia
awaryjnoœci wyeksploatowanej sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej.
Na cenê wody i œcieków wp³yw maj¹ koszty amortyzacji, zaci¹gniêtych
kredytów, prowadzonych i planowanych inwestycji, zgodnych z zatwierdzonym
przez Radê Gminy „Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych”. "
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Wyrażamy szczere i pełne wdzięczności słowa za odprawioną liturgię mszalną,
modlitwy i udział w ceremonii pogrzebowej
ŚP.

Emilii Adamskiej
Ks. Prob. Kan. Janowi Polcowi, ks. Kan. Edwardowi Majce za pełną miłości homilię,
ks. Dziekanowi Prob. Romanowi Poźniakowi, ks. Kan. Kazimierzowi Szachowiczowi,
Ks. Prob. Adamowi Skrzypczakowi, ks. Prob. Kan. Tomaszowi Renowi, ks. Prob. Rafałowi Grochowiakowi,
Służbie Liturgicznej wraz z Rodzicami, Chórowi Parafialnemu „Francesco”.
Panu Wójtowi Gminy Komorniki Janowi Brodzie z pracownikami,
Zastępcom Przewodniczącego i Radnym Gminy Komorniki, Przewodniczącemu Rady Gminy Kamienica Hilaremu Majewskiemu,
Gminnym Jednostkom Organizacyjnym, Delegacjom Szkół, Przedszkoli, druhom OSP Plewiska, Rodzinie,
Sąsiadom i Przyjaciołom, a także bardzo licznie zgromadzonym Parafianom i Gościom.

WDZIĘCZNI
Marian Adamski
z dziećmi i wnukami

SPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!
Spisowym na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie
podczas festynu z okazji Dni Gminy
Komorniki 2021.
W przypadku wywiadów telefonicznych rachmistrzowie dzwonią z numerów:
22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrz
może również zapukać do drzwi naszego
mieszkania w celu przeprowadzenia
wywiadu bezpośredniego. "

Czekamy
na mieszkańca
numer
30 tysięcy!
Do 30 września trwa Narodowy
Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021.

"

"

Jest wiele możliwości zrealizowania
obowiązku spisowego:
" Najszybciej i najwygodniej zrobisz
to przez Internet. Wypełnij formularz
online na www.spis.gov.pl, to zajmie
tylko kilka minut.

"

zadzwoń pod numer 22 279 99 99
i spisz się telefonicznie – rachmistrz
wprowadzi do formularza Twoje dane,
odwiedź Urząd Gminy Komorniki
i spisz się przez Internet na specjalnie
utworzonym w tym celu stanowisku
komputerowym – dostępne codziennie w godzinach pracy Urzędu.
w dniach 4-5 września będzie możliwość spisania się w Mobilnym Punkcie

O

ficjalna liczba zameldowanych
mieszkańców gminy Komorniki
za chwilę osiągnie 30 tysięcy.
Liczba tych, co tu mieszkają bez zameldowania, jest z pewnością znacznie większa. Warto nadrobić to niedopatrzenie i mieć szansę na nagrodę.
Na mieszkańca numer 30 000 czeka
bowiem niespodzianka – bon do Decathlonu opiewający na 1 500 zł. Meldujmy
się, dajmy sobie szansę! "

10

WYDARZENIA

Nr 7 (428) SIERPIEŃ 2021

LIPIEC W ŁĘCZYCY. DZIAŁO SIĘ!

Z

aczęło się od przywitania lata.
Piękna pogoda zachęciła młodych i starszych mieszkańców
Łęczycy do udziału w organizowanej
3 lipca w Domu Kultury imprezy plenerowej. Dla dzieci przygotowano warsztaty,
konkursy, tańce, karaoke, a także takie
atrakcje, jak plac zabaw z dmuchaną zjeżdżalnią i zamkiem. Mieszkańcy obejrzeli
wspaniały pokaz baletowy z udziałem
dzieci i instruktorki, pani Kamili Dziewulskiej, która prężnie prowadzi zajęcia
w Domu Kultury „Nad Wirynką”.
Nie zabrakło Zumby prowadzonej
przez panią Paulinę Kokot, która z koordynatorką obiektu Katarzyną Jędraszyk
i dziewczynami z zespołu zaprezentowały

czadowy taniec. Największym hitem okazał się pokaz robienia wianków z żywych
kwiatów, które mieszkańcy mogli zabrać
ze sobą do domu. Impreza zakończyła się
pokazem sztucznych ogni i zabawą, do
której przygrywał DJ Jacek z Mosiny.
Organizatorzy są wdzięczni za pomoc
sołtysowi Mateuszowi Werblińskiemu
i radzie sołeckiej, koordynatorce DK
w Wirach Justynie Ciesiółce, Kołu Gospodyń i seniorom z Łęczycy, kawiarence
„Kavka” z Łęczycy za nagrody w formie
voucherów.
Od 5 do 9 lipca odbyły się warsztaty dla dzieci, które brały udział w zajęciach plastycznych i kulinarnych. 12
lipca, w poszukiwaniu kulinarnego

DNA Wielkopolski, do Domu Kultury
„Nad Wirynką” Łęczycy trafiła redaktor
Małgorzata Raducha. Pani redaktor z radiowego „Lata z radiem” na żywo relacjonowała wydarzenie, podczas którego pracowite wielkopolskie gospodynie
pokazały, jak się robi prawdziwe szare
kluchy z kapustą, pyry z gzikiem, zupę
parzybrodę i placek drożdżowy. Kilka
piosenek zaprezentowały „Aspirynki”.
11 i 18 lipca Łęczycę zaczarował
znany magik Brozi, który z dziećmi wykonał sztuczki, a na zakończenie przeprowadził niesamowity pokaz magii
z udziałem gołębi. "
KATARZYNA JÊDRASZYK
Koordynator DK „Nad wirynk¹”

Niezapomniany wakacyjny festyn w WDK „Koźlak”

D

uet „Kobiety” istnieje od października 2011 roku. Tworzą
go Marta Torebko i Izabela Frąckowiak. Artystki mają na
koncie album „Kobiety” i międzynarodowy album
„Antrum”, na którym można usłyszeć muzyków z różnych zakątków świata. Wszystkie wykonywane utwory są autorstwa
Marty Torebko. Jej kompozycje to swoista podróż przez różne
style muzyczne. „Kobiety” wystąpiły przed mieszkańcami
podczas festynu w Chomęcicach.
Głos FANKI jest bardzo oryginalny na polskiej scenie muzycznej. Wykonuje ona projekty muzyczne znane z jej kanału
na You Tube. Poza śpiewaniem swoich utworów i coverów, naśladuje też głosy innych wokalistów i wykonuje składanki piosenek
disco polo w oryginalnym, popowym stylu. Zwykle występuje ze
swoim producentem muzycznym.
Vivien jest uczestniczką programu „Szansa na Sukces”
z udziałem Andrzeja Piasecznego. W tym roku ukończyła studia
na poznańskiej Akademii Muzycznej. To mieszkanka naszej gminy.
Obecnie pracuje nad swoją debiutancką płytą. Jak ma nadzieję,
ukaże się ona w najbliższym czasie. Podczas koncertu w Chomęcicach mieszkańcy mogli usłyszeć utwory z tej płyty.
Tak atrakcyjni wykonawcy przyciągnęli do WDK „Koźlak”
(i w jego pobliże) wiele osób, które chętnie wzięły też udział w wieczornej dyskotece. Przy okazji można było, bez konieczności rejestracji, przyjąć szczepionkę przeciwko Covid-19 i spełnić obowiązek uczestnictwa w Spisie Powszechnym.
Głównym organizatorem festynu był Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach. Dziękuję za pomoc i wsparcie Radzie Sołeckiej,
Kółku Rolniczemu w Chomęcicach, które zawsze wspiera nasze
działania. Za pomoc i współpracę dziękuję też GOSiR-owi z dyrektorem Marcinem Kaczmarkiem, Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Uzależnień z Wojciechem Baranem,
wszystkim pracownikom PUK-u wraz z prezesem Andrzejem Jezierskim, pracownikom Urzędu Gminy, Straży Gminnej z Komen-

dantem, policji z jej Komendantem, OSP z naczelnikiem Robertem
Kuraszem, Katarzynie Rozumek.
Dziękuję też kołu łowieckiemu „Łoś 78’’, Pizzerii Bartolinii,
Filipowi Petzowi, Iwonie i Jerzemu Gajewskim, Marcie Czarcińskiej
i Danielowi Skibińkiemu, Katarzynie Olejnik i Pawłowi Szczęsnowskiemu, Joannie Kołodziej i Renacie Szkudlarek, Markowi Andrzejewskiemu, Jakubowi Jezierskiemu i oczywiście The Dubli Inn Grill
Bar & Coffee, Maciejowi Waskowskiemu wraz z rodziną, Annie
Golak, Iwonie Majdzie, Ewelinie Ellman z grupą animatorów,
Eventino z Franciszkiem Siwkiem i z obsługą, Pawłowi Witkowskiemu, Jackowi Wietrzykowskiemu, Darii Kluj.
Ogromnym wsparciem i doświadczeniem był dla mnie Paweł
Goliński z kolegami z firmy Gigant SOUND, PRO Color i Krzysztof
Sarniak, PARTNER Robert Dymidziuk oraz Krzysztof Tarnowski,
Marcin Kosmowski. Dziękuję państwu Paulinie Miecznik
i Szymonowi Gregorcewiczowi za udostępnienie miejsca pod
parking, niestety ostatni raz.
Szczególne podziękowania dla młodzieży za pomoc w pracach technicznych. Mogłam na Was liczyć przez pełne dwa dni
i nie tylko – Mai Szraube, Szymonowi Czyżowi, Adamowi Malickiemu, Jankowi Ratajczakowi i Jakubowi Stefanowskiemu. Bez Was
nie dałabym rady. Mam nadzieję – do zobaczenia za rok! "
DOROTA TROCHA
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NIE POZWÓLMY SIĘ OSZUKAĆ!

K

ażdy z nas może otrzymać SMS-a z informacją o konieczności opłacenia zaległego podatku w niewielkiej
kwocie. Oszust posługuje się identyfikacją „PODATNIK”, co myli odbiorców. Podaje link do strony internetowej.
Jeśli ktoś na nią wejdzie, umożliwi przejęcie przez przestępców własnego konta bankowego.
Chcąc zmylić oszukiwanych, nadawca grozi skierowaniem sprawy przeciwko osobie, która nie zareaguje na wiado-

mość, do służb windykacyjnych. Kto się przestraszy, wchodzi
na fałszywą stronę, by zapłacić rzekomą zaległość. Traci nie
tylko tę niewielką kwotę. Umożliwia jednocześnie przestępcom dostęp do swego konta bankowego.
Kto otrzyma taką wiadomość, powinien jak najszybciej
zgłosić to do najbliższej jednostki policji i powiadomić państwowe służby finansowe, wysyłając informację na adres
incydent@mf.gov.pl. "

KRONIKA POLICYJNA
Wybrane zdarzenia zaistnia³e od 1 czerwca do 31 lipca 2021 r.
Komorniki, ul. Nowa – zatrzymanie nietrzeŸwego
kieruj¹cego
05.07 " Plewiska, ul. Grunwaldzka – kradzie¿ mienia
06.07 " Plewiska, ul. Grunwaldzka – kradzie¿ elementu pojazdu
" Komorniki, ul. Pocztowa – zatrzymanie osoby
poszukiwanej
" Komorniki, ul. Nowa – kradzie¿ dokumentów
07.07 " Komorniki, ul. Poznañska – po¿ar pojazdu
" Plewiska, ul. Kminkowa – zatrzymanie osoby
poszukiwanej
09.07 " Plewiska, ul. Zimowa – kradzie¿ elementu pojazdu
" Plewiska, ul. Szkolna – zatrzymanie osoby
poszukiwanej
" Plewiska, ul. Szkolna – kradzie¿ mienia
11.07 " Komorniki, ul. Stawna – zatrzymanie osoby
poszukiwanej
12.07 " Komorniki, ul. Jaœminowa – kradzie¿ mienia
14.07 " Plewiska, ul. Grunwaldzka – uszkodzenie pojazdu
15.07 " Plewiska, ul. Po³udniowa – uszkodzenie pojazdu
17.07 " Komorniki, ul. Fabianowska – kradzie¿ elementów
pojazdów
18.07 " Plewiska, ul. Sza³wiowa – kradzie¿ pojazdu
20.07 " Plewiska, ul. Skryta – zatrzymanie nietrzeŸwej
kieruj¹cej
21.07 " Plewiska, ul. Miêtowa – kradzie¿ roweru
22.07 " Plewiska, ul. Szkolna – kradzie¿ maszyny budowlanej
" Plewiska, ul. Kolejowa – kradzie¿ mienia
" Plewiska, ul. Azaliowa – zatrzymanie nietrzeŸwego
kieruj¹cego
23.07 " Komorniki, ul. Cyprysowa – uszkodzenie mienia
25.07 " G³uchowo, ul. Stawna – zatrzymanie nietrzeŸwego
kieruj¹cego
" Plewiska, ul. Fabianowska – kradzie¿ roweru
" Plewiska, ul. Szkolna – kradzie¿ roweru
26.07 " Komorniki, ul. Kaczmarka – uszkodzenie pojazdu
28.07 " Wiry, ul. S³oneczna – zatrzymanie sprawcy kradzie¿y
mienia
30.07 " Plewiska, ul. Szkolna – zatrzymanie osoby
poszukiwanej
" Chomêcice, ul. Nad Jeziorem – zatrzymanie
nietrzeŸwego kieruj¹cego
Ponadto policjanci przyjêli 45 zg³oszeñ o innych przestêpstwach,
w tym 12 to oszustwa na ró¿nych portalach internetowych. Obs³u¿ono ³¹cznie 272 interwencje, w tym 14 kolizji w ruchu drogowym.
"

01.06
02.06

Wiry, ul. Laskowska – zatrzymanie osoby poszukiwanej
Komorniki, ul. Kwiatowa – kradzie¿ pojazdu
" Komorniki, ul. Kwiatowa – kradzie¿ mienia
04.06 " Plewiska, ul. Miêtowa – kradzie¿ pojazdu
05.06 " Plewiska, ul. Zielarska – zatrzymanie osoby poszukiwanej
06.06 " Chomêcice, ul. G³uchowska - zatrzymanie kieruj¹cego
z cofniêtymi uprawnieniami do kierowania pojazdami
07.06 " Wiry, ul. £êczycka – uszkodzenie mienia
08.06 " Komorniki, ul. Polna – przyw³aszczenie mienia
09.06 " Plewiska, ul. Kminkowa – kradzie¿ mienia
12.06 " G³uchowo, ul. Komornicka – zatrzymanie kieruj¹cego
z cofniêtymi uprawnieniami do kierowania pojazdami
" Plewiska, ul. Grunwaldzka – uszkodzenie mienia
15.06 " Komorniki, ul. Wiœniowa – w³amanie i kradzie¿ mienia
" Plewiska, ul. Szkolna – kradzie¿ gotówki
17.06 " Komorniki, ul. Poznañska – kradzie¿ mienia
18.06 " Komorniki, ul. Pocztowa – kradzie¿ dokumentów
20.06 " Plewiska, ul. Jesienna – uszkodzenie mienia
22.06 " Plewiska, ul. Zimowa – kradzie¿ pojazdu
26.06 " Plewiska, ul. Rolna – zatrzymanie osoby poszukiwanej
" Plewiska, ul. Rolna – zatrzymanie osoby posiadaj¹cej
zabronione substancje odurzaj¹ce
27.06 " £êczyca, ul. Poznañska – zatrzymanie sprawcy kradzie¿y
mienia
" G³uchowo, ul. Parkowa – zatrzymanie osoby poszukiwanej
28.06 " Wiry, ul. Po³udniowa – kradzie¿ elementu pojazdu
29.06 " Komorniki, ul. Stawna – zatrzymanie osoby poszukiwanej
" Komorniki, ul. Ognikowa – zatrzymanie nietrzeŸwego
kieruj¹cego
30.06 " Komorniki, ul. Pocztowa – zatrzymanie sprawcy kradzie¿y
mienia
Ponadto policjanci przyjêli 26 zg³oszeñ o innych przestêpstwach, w tym
8 to oszustwa na ró¿nych portalach internetowych. Obs³u¿ono ³¹cznie
241 interwencji, w tym 16 kolizji w ruchu drogowym.
"
"

Komorniki, ul. Wiœniowa – uszkodzenie pojazdu
Komorniki, ul. Stawna – zatrzymanie osoby poszukiwanej
03.07 " Plewiska, ul. Grunwaldzka – zatrzymanie nietrzeŸwego
kieruj¹cego
" Plewiska, ul. Szkolna – zatrzymanie osoby posiadaj¹cej
zabronione substancje odurzaj¹ce
01.07

"
"

W nag³ych przypadkach prosimy o kontakt pod numer
telefonu alarmowego KP Komorniki 601-799-114
lub do Oficera Dy¿urnego Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu: 997 lub 112.
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PIĘKNA NASZA POLSKA
CAŁA – PROJEKT
EDUKACYJNY
W roku szkolnym 2020/2021 klasy 2a, 2e
oraz 3a ze Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Janusza Korczaka w Komornikach przystąpiły
do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego
„Piękna nasza Polska cała”. Uczniowie pod
okiem wychowawczyń zrealizowali wybrane
przez siebie zadania. Każda placówka musiała
wykonać ich 20.

U

czestnicy projektu zagłębili się w tematy związane ze
swoim krajem, miejscowością oraz naszymi sąsiadami. Uczniowie tworzyli prace plastyczno-techniczne,
sadzili zioła, piekli chleb, poznali zabawy ludowe, przygotowali występ z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Wykonywanie tych
zadań sprawiło im wiele radości i satysfakcji.
Projekt był świetnym dopełnieniem szkolnego projektu
„Cudze chwalicie, swego nie znacie…”. Dodatkowo, w ramach projektu, została nawiązana współpraca z nauczycie-

lami z różnych regionów Polski – zadanie „Spacerem po
Polsce”.
Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i profesjonalne podejście do tematu. Podziękowania kierujemy również do rodziców, którzy wspierali nas podczas nauki zdalnej. Dzięki Wam
mogliśmy dalej realizować zadania programowe, m. in. pieczenie
chleba, patriotyczny pokaz mody. "
MARTA LIPIÑSKA
MONIKA STERNAL
ANNA WIŒNIEWSKA

Gmina Komorniki
wspiera zdolne dzieci

T

ylko do końca sierpnia uzdolnieni uczniowie klas
IV–VIII szkół podstawowych oraz uczniowie klas I, II,
III, IV lub V szkół ponadpodstawowych mogą ubiegać
się o przyznanie nagrody wójta Komorniki za osiągnięcia
naukowe, sportowe, artystyczne, muzyczne uzyskane w roku
szkolnym 2020/2021.
Nagrody te przyznawane są w ramach gminnego
programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży oraz
dzieci z terenu gminy Komorniki. Uchwałę w tej sprawie
podjęli radni 31 marca 2021 roku. Wniosek o nagrodę można
pobrać ze strony internetowej gminy Komorniki.

Wypełnione wnioski składa się w Biurze Podawczym
Urzędu Gminy Komorniki w godzinach pracy urzędu. "
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SPOSÓB NA SZKOŁĘ

„Dla jutra lekceważy się to, co dziś dziecko cieszy,
smuci, dziwi, gniewa, zajmuje. Dla jutra, którego ani
rozumie, ani ma potrzebę rozumieć, kradnie się lata życia, wiele lat”
JANUSZ KORCZAK

Zanim się obejrzymy, nadejdzie rok szkolny. Jak będzie wyglądała nauka naszych dzieci? Możemy się tego
domyślać po zapowiedziach ministra edukacji i głosach płynących z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Z

rozmów i różnych aktywności internetowych wynika, że zdecydowana większość rodziców, a nawet dzieci jest za powrotem do nauki
stacjonarnej, możliwej nawet podczas
tzw. lockdownu.
Są rodziny, dla których wymogi nauki zdalnej były nie lada wyzwaniem lokalowym, sprzętowym czy innym.
O negatywnym wpływie edukacji zdalnej
napisano już wiele raportów, a jak to
wpłynęło na życie pojedynczych rodzin – wiemy sami, często z własnego
doświadczenia. Wiele starszych dzieci
pozostaje samych w domu przez cały
dzień, co powoduje odczucie izolacji.
Niechęć, brak zaangażowania, stany depresyjne i jeszcze większe uzależnienie
od ekranów to główne, ale nie jedyne
skutki uboczne tej sytuacji.
W całej Polsce powstają kooperatywy edukacyjne, które mają umożliwić
dzieciom naukę w małych grupach poza
szkołą i z nauczycielami bądź korepetytorami z pasją. Nauka ta ma podstawy
w edukacji domowej, ale z uwagi na to, że

mało który rodzic jest w stanie przekazać
wiedzę z tak różnych dziedzin, powierza
się to zadanie odpowiednim osobom.
W tym trybie nauki przedmioty takie,
jak muzyka, plastyka czy technika nie są
przedmiotami obowiązkowymi, a tworząc
samemu plan lekcji, ma się większe pole
manewru. Wiele grup w piątek organizuje
dzień wolny od typowych zajęć i w to
miejsce są wycieczki, spotkania z pisarzami, prawnikami, fundacjami itp.
Wybór tego typu nauki wiąże się
również z pewnymi niedogodnościami.
Przysługująca dziecku subwencja nie
pokryje wszystkich wydatków. Przede
wszystkim kosztu lokalu, choć tu są
możliwości pomocy ze strony np. organizacji pozarządowych, a także wynagrodzenia korepetytorów. Byłoby ono
tym mniejsze, im większa liczba rodziców chciałaby społecznie poświęcić
czas na pomoc w nauce.
Druga kwestia dotyczy oceniania.
W tego typu szkole nie ma ocen z przedmiotów czy zachowania, ale w ciągu roku
konieczne jest podejście do egzaminów

z obowiązkowych przedmiotów. Zakres
zagadnień otrzymuje się na początku roku i niektóre przedmioty można zdać
wcześniej. Istnieją w Poznaniu szkoły
przyjazne edukacji domowej, które są bardzo pomocne i tam ustala się terminy.
Świetnie działającą szkołą jest
„Sposób na szkołę” w Gdyni. Na stronie internetowej placówki można znaleźć mnóstwo informacji o początkach
i bieżącej działalności, możliwe jest
również odnalezienie podobnej grupy
w swoim sąsiedztwie.
Poruszony temat jest godny przemyślenia. Dzieci to grupa społeczna być
może najbardziej odczuwająca skutki
sytuacji, z którą zmagamy się półtora
roku: odcięcie od szkoły, spotkań z kolegami, odwołanie dodatkowych zajęć
i wprowadzony przez jakiś czas zakaz
wychodzenia z domu bez osoby dorosłej. Doliczyć do tego należy atmosferę
niepewności i niepokoju o zdrowie i życie, przekazy płynące z mediów i z usłyszanych rozmów dorosłych. "
ANNA GRUDZIÑSKA
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Operetka oczarowała
słuchaczy

tego wydarzenia, byłym dyrektorem Teatru Wielkiego, znawcą
muzyki poważnej, świetnym
rozmówcą.
„Nieprzemijający czar operetki” – taką nazwę nosił koncert,
który oczarował słuchaczy z Komornik. W niedalekiej przyszłości
pojawi się jeszcze jedna okazja do
spotkania ze Sławomirem Pietrasem, który odwiedzi gminę. "

K

ilkudziesięciu komornickich seniorów w lipcową niedzielę wybrało się
do poznańskiego parku Wilsona, by
obejrzeć i wysłuchać występu odbywającego
się w tamtejszej muszli koncertowej, spotkać
się ze Sławomirem Pietrasem, gospodarzem

„Straszny dwór”
z komornickimi seniorami

W

połowie lipca 150-osobowa grupa seniorów z gminy
Komorniki uczestniczyła w spektaklu, przygotowanym przez artystów poznańskiego Teatru Wielkiego.
„Straszny dwór” Stanisława Moniuszki wywarł na nich duże
wrażenie, wracali zachwyceni.
Przedstawienie zostało odegrane w auli AWF. W roli Zbigniewa wystąpił Damian Konieczek, pełniący w gminie Komorniki funkcję koordynatora do spraw polityki senioralnej. Bardzo
seniorom pomógł Piotr Wiśniewski, wiceprzewodniczący Rady
Gminy, który zorganizował transport. Dwa autokary sprawnie
przewiozły ich z Wir, Łęczycy, Plewisk, Komornik.
Był to szósty spektakl opery Moniuszki odbywający się gościnnie w uczelnianej auli. Po żadnym poprzednim wykonawcy,
jak zwracają uwagę, nie zostali nagrodzeni równie długimi oklaskami. Zaskoczona była też dyrekcja Teatru Wielkiego.
Seniorzy, jak mówili, liczą na uczestnictwo w kolejnych,
równie atrakcyjnych wydarzeniach. Okazja pojawi się już 23
października, w dodatku nigdzie nie będzie trzeba jeździć.

W kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Komornikach, na zakończenie festiwalu organowego, wykonane zostanie „Requiem” Wolfganga Amadeusza Mozarta, pod
dyrekcją znanego w Europie Marco Guidariniego. On też
prowadził orkiestrę podczas „Strasznego dworu”. To nowy
dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego. "

Aktywne
niedziele

W

każdą wakacyjną niedzielę, punktualnie o godzinie 10, komorniccy
seniorzy spotykają się, by wspólnie wyruszyć na pieszy rajd. Zainteresowanie rośnie z tygodnia na
tydzień. Po długim okresie przymusowego pobytu w mieszkaniach, przy ciepłej pogodzie
i dzięki zabezpieczeniu się szczepionką przed zakażeniem koronawirusem, aż chce się spędzać
wspólnie czas i podziwiać przyrodę.
Po zakończonej wędrówce raczą
się kawą i przez siebie przygotowanymi słodkościami. Ostatnio ciastem częstowały panie Danuta
Woźniak i Danuta Gawlik. "

Targi Senioralne

P

lanowane są na 9 października. Wydarzenie to, podobnie jak rok temu, z pewnością przyciągnie do
Centrum Tradycji i Kultury wielu uczestników, nie tylko seniorów. Będzie możliwość
przeprowadzenia badań, odwiedzenia wielu ciekawych stoisk, porozmawiania
z osobami zajmujący się ochroną zdrowia
i urody, dietetykami. Towarzyszyć temu będzie atrakcyjny koncert, zaplanowany
w sali widowiskowej. "

KOMUNIKACJA

POJEDZIEMY NOWIUTKĄ HYBRYDĄ
Całkowicie nowy model autobusu miejskiego MAN Lion’s City w wersji hybrydowej EfficientHybrid –
to ostatni nabytek PUK Komorniki. Silnik diesla współpracuje z modułem elektrycznym w trybie „mild
hybrid”, odzyskując energię bezpowrotnie traconą w autobusach z tradycyjnym napędem. Odzyskana
energia gromadzona jest w ultrakondensatorach.

P

ojazd wykorzystuje tą energię do zasilania urządzeń
na pokładzie oraz pracy układu Start/Stop, co
pozwala na oszczędność paliwa na poziomie nawet
do 15 procent w stosunku do tradycyjnych napędów.
Znacznie zmniejsza to emisję spalin do atmosfery i jest
szczególnie zauważalne na tzw. cichych przystankach.
Pasażerowie wsiadają w absolutnej ciszy, dzięki
wyłączonemu silnikowi.
Autobus został wyposażony we wszelkie udogodnienia
dla osób niepełnosprawnych, w tym m.in. specjalne miejsce
do przewozu wózków inwalidzkich i rampę ułatwiająca zajmowanie miejsca w pojeździe. Lekka konstrukcja karoserii wykonana została z tworzyw sztucznych, powierzchnia szyb jest
większa o 40 procent niż w poprzednich modelach. Światła są
w 100 procentach ledowe.
Na pokładzie znalazła się klimatyzacja całopojazdowa i fotele o podwyższonym komforcie. Pojazd umożliwia podróż 94
pasażerom, w tym 12 na miejscach dostępnych bezpośrednio
z niskiej podłogi. Długość pojazdu, wyposażonego w trzy pary
drzwi dwuskrzydłych, wynosi 12,2 metra.
Powitanie nowego pojazdu PUK Komorniki zaszczycili
obecnością: wójt Jan Broda, prezes zarządu PUK Komorniki

Andrzej Jezierski, przedstawiciel ZTM w Poznaniu Błażej
Brzycki oraz kierownik sprzedaży MAN Piotr Kwiatkowski. "

Aktualne rozk³ady jazdy dostêpne s¹ na stronie ZTM: www.ztm.poznan.pl/pl/rozklad-jazdy
lub pod numerem telefonu Serwisu Informacji Pasa¿erskiej: 61 646 33 44
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KOMUNIKACJA
LINIA 701
KOMORNIKI – WIRY –
LUBOÑ – GÓRCZYN PKM
DNI ROBOCZE

SOBOTY

GÓRCZYN PKM – LUBOÑ –
WIRY – KOMORNIKI

NIEDZIELE

DNI ROBOCZE

SOBOTY

1600 K

420

420

450

1705

515

515

450

1640

K

600

600

535

K

1740

645

645

530

1725

K

730

730

620

K

1820

830

820

600

K

1810

850

940

700

K

1910

940

1040

K

1910

950

1130

740

K

2010

1040

1220

K

2010

1050

1310

820

K

2130

1140

1400

755 K

2040

1145

1450

900

2300

1235

1540

840

2210

1230

1630

940

1330

1720

1330

1815

1030

1420

1905

1020

1420

2000

1125

K

1510

2050

1120

1510

2200

1225

K

1600

2300

1220

K

1600

1325

K

1700

1320 K

1655

1420 K

1745

1400

K

1840

1500

K

1930

K

2030

1540

K

2110

K

2205

1625

K

2300

710

923

1440
1520

K
K

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

NIEDZIELE

410

640

PRZYSTANKI ORAZ ŚREDNI CZAS PRZYJAZDU
W MINUTACH

22
23
25
26
27
28

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

WIRY
10 Brzoskwiniowa N¯
11 Wirowska N¯
13 Koœció³
14 Po³udniowa N¯
15 Laskowska N¯
16 Stacja N¯
17 Nowa N¯
LUBOÑ
18 Krêta
19 Podgórna N¯
20 Oœrodek Kultury N¯
21 Koœció³

LEGENDA: N/¯ -–przystanek na ¿¹danie, K – do i z Os. Kompozytorów
TOLERACJA: Przyspieszenie: + 1 min. OpóŸnienie: - 3 min.

Parkowa
Orlen
Wojska Polskiego
Stra¿ Po¿arna
os. Lubonianka
Puszkina N¯

Rozk³ad wa¿ny od 01.09.2021 r.

LINIA 702
KOMORNIKI OS. ZIELONE WZGÓRZE –
LUBOÑ – GÓRCZYN PKM
DNI ROBOCZE

SOBOTY

NIEDZIELE

GÓRCZYN PKM – LUBOÑ –
KOMORNIKI OS. ZIELONE WZGÓRZE
DNI ROBOCZE

SOBOTY

NIEDZIELE

436

1710

427

427

520

1800

500

500

516

1750

537

537

555

1840

610

610

556

1840

647

647

635

1930

720

720

632

1922

757

757

715

2030

840

840

713

2026

847

847

805

2130

935

935 W

753

2126

937

937

845

2235

1025

1025

843

2226

1027

1027

932

1115

1115

923

1117

1117

1012

1200

1200 W

1010

1206

1206

1050

1255

1255

1050

1256

1256

1130

1345

1345

1128

1346

1346

1220

1435

1435

1208

1436

1436

1300

1525

1525

1300

1526

1526

1345

1615

1615

40

1621

1621

1430

1655

1655

1425

1730

1730

1510

1805

1805

1510

1840

1840

1550

1925

1925

1550

2002

2002

1630

2045

2045

1630

2122

2122

1710

2200

2200
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PRZYSTANKI ORAZ ŚREDNI CZAS PRZYJAZDU
W MINUTACH

KOMORNIKI
0 Os. Zielone Wzgórze
1Truskawkowa N¯
2 Widokowa N¯
3 £¹kowa N¯
5 Zak³adowa/Wirenka
7 Nowa N¯
8 Granica
9 Os. Parkowe N¯
10 Luboñska N¯
11 Wirowska N¯
LUBOÑ
12 Studzienna N¯
13 Traugutta N¯
15 ¯abikowo
17 Plac Bojanowskiego
19 Unijna
POZNAÑ
20 Uradzka
21 Kotowo N¯

22 Tyniecka N¯
23 Fabianowo N¯
Cieszyñska N¯
Wo³owska N¯
Lerczakówny N¯
Kowalewicka Wiadukt N¯
24 Komornicka N¯
25 Ostatnia
27 Bojanowska
33 Górczyn PKM
LEGENDA:
N/¯ – przystanek na ¿¹danie,
W – kurs przez przystanek
Wo³owska
TOLERACJA:
Przyspieszenie: + 1 min.
OpóŸnienie: - 3 min.
Rozk³ad wa¿ny od 01.09.2021 r.

LINIA 704
G£UCHOWO STAWNA –
KOMORNIKI –
GÓRCZYN PKM

GÓRCZYN PKM –
KOMORNIKI –
G£UCHOWO STAWNA

605

1515

525

1450

700

1615

635

1550

805

2215

735

1650

840

2130

1415

1330

PRZYSTANKI ORAZ ŚREDNI CZAS PRZYJAZDU W MINUTACH

G£UCHOWO
0 Stawna
2 Têczowa N¯
1 Kryszta³owa N¯

4
5
6
8

Ks. Wawrzyniaka N¯
Wiœniowa N¯
Fabianowska N¯
Kolejowa N¯

KOMORNIKI
3 Kolumba
4 Ks. Wawrzyniaka N¯

POZNAÑ
9 Lange N¯
10 Sycowska CH

12
14
15
17
23

Konopackiej CH N¯
Kowalewicka Wiadukt N¯
Ostatnia
Bojanowska
Górczyn PKM

Rozk³ad wa¿ny od 01.09.2021 r.

LEGENDA: N¯ – przystanek na ¿¹danie. TOLERACJA: Przyspieszenie: + 1 min. OpóŸnienie: - 3 min.

Aktualne rozk³ady jazdy dostêpne s¹ na stronie ZTM: www.ztm.poznan.pl/pl/rozklad-jazdy
lub pod numerem telefonu Serwisu Informacji Pasa¿erskiej: 61 646 33 44
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KOMUNIKACJA
LINIE: 703, 705, 707
703
705
707
703
707

703
705
707
707

KONARZEWO – KOMORNIKI – GÓRCZYN
KONARZEWO – ROSNÓWKO – KOMORNIKI – GÓRCZYN
ROSNÓWKO STACJA – KOMORNIKI – GÓRCZYN
KONARZEWO – KOMORNIKI
KOMORNIKI – GÓRCZYN

DNI
ROBOCZE

420
430 S
450 A
525 S
540
555 XA
610
630 S
645 T
720 A
730 X
800 A
830 A
905 A
1000 A
1055 A
1145 A
1235 A
1310 K
1335 A
1410 K
1415 A
1430 A
1510 SA
1530 A
1605 S
1615 A
1645 A
1710
1740 K
1800 A
1840 A
1850 K
1935 A
2025 A
2110 A
2210 A
2333 K

SOBOTY

435 A
450 S
545
655
740
820 A
945 A
1035 A
1125 A
1225 SA
1310 A
1400 A
1445 A
1530 A
1620 A
1715 A
1805 A
1900 A
1955 KA
2030 A
2105 A
2225 A
2335 K

703
707
705
707
703
705
703
707
703
703
705
705
705
703
705
703
705
705
707
705
707
703
705
707
705
707
703
705
703
703
703
705
703
703
705
705
703
703

703
707
705
703
705
705
705
703
705
707
705
703
703
705
703
705
703
705
707
703
705
703
703

NIEDZIELE
HANDLOWE
ŚWIĘTA

NIEDZIELE
NIEHANDLOWE
ŚWIĘTA

450
610
735
830 S
900
1015
1115
1150 S
1300
1400 S
1500
1550 S
1655
1800 S
1845
1935
2020
2110 S
2210
2335 K

705
705
703
707
705
705
703
707
705
707
705
707
705
707
705
703
705
707
703
703

450 A
610 A
735 A
830 SA
900 A
1015 A
1115 A
1150 SA
1300 A
1400 SA
1500 A
1550 SA
1655 A
1800 SA
1845 A
1935 A
2020 A
2110 SA
2210 A
2335 K

705
705
703
707
705
705
703
707
705
707
705
707
705
707
705
703
705
707
703
703

GÓRCZYN
GÓRCZYN
GÓRCZYN
GÓRCZYN

–
–
–
–

KOMORNIKI – KONARZEWO
KOMORNIKI – ROSNÓWKO – KONARZEWO
KOMORNIKI – ROSNÓWKO STACJA
KOMORNIKI

DNI
ROBOCZE

500 S
505 A
535 A
600 AS
615
645
710 A
735
805 A
830 K
905 A
935 AK
1015 A
1100
1145 A
1245 A
1330
1340 AT
1430 AS
1445 T
1505 A
1530 S
1555 AT
1625
1650 A
1715
1740 A
1805 A
1850 A
1930 A
2025 A
2120 A
2215 A
2300

SOBOTY

707
703
703
707
703
703
705
703
705
707
705
707
703
705
705
705
705
705
707
703
705
707
703
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705
705

510 A
615 A
645 A
735 A
825 A
930 A
1035 A
1140 AS
1220 A
1310 A
1405 A
1445 A
1530 A
1635 A
1705 A
1805 A
1855 AK
1945 A
2025 A
2110 AK
2150 A
2300 A

703
705
703
705
703
705
705
707
703
705
703
705
705
703
705
705
707
705
705
707
703
705

NIEDZIELE
HANDLOWE
ŚWIĘTA

NIEDZIELE
NIEHANDLOWE
ŚWIĘTA

535
655
825
920
1020
1110 S
1200
1310 S
1410
1500 S
1605
1650 S
1800
1850
1930
2020 S
2120
2200 S
2300

703
705
703
705
705
707
705
707
705
707
705
707
705
703
705
707
703
707
705

535 A
655 A
825
920 A
1020 A
1110 AS
1200 A
1310 AS
1410 A
1500 AS
1605 A
1650 AS
1800 A
1850 A
1930 A
2020 AS
2120 A
2200 AS
2300 A

703
705
703
705
705
707
705
707
705
707
705
707
705
703
705
707
703
707
705

LEGENDA:
A – kurs przez przystanek: Sycowska C.H.,
K – kurs z i do przystanku: Komornik/Jeziorna,
X – kurs z przystanku: Rosnowo,
S – kurs z i do przystanku: Rosnówko/PKM,
T – kurs przez przystanek: Szreniawa/PKM
N/¯ – przystanek na ¿¹danie

TOLERACJA: przyspieszenie +1 min., opóŸnienie - 3 min.
Rozk³ad wa¿ny od: 01.09.2021 r.

LINIA 257

LINIA 250
G£UCHOWO STAWNA –
CHOMÊCICE – KONARZEWO –
CHOMÊCICE – ROSNOWO –
ROSNÓWKO – SZRENIAWA –
KOMORNIKI – LUBOÑ –
GÓRCZYN PKM

G£UCHOWO STAWNA –
CHOMÊCICE – KONARZEWO –
CHOMÊCICE – ROSNOWO –
ROSNÓWKO – SZRENIAWA –
KOMORNIKI – LUBOÑ –
GÓRCZYN PKM

DOPIEWO DW. KOLEJOWY –
DOPIEWIEC – PALÊDZIE –
D¥BRÓWKA – ZAKRZEWO –
D¥BROWA – SKÓRZEWO –
JUNIKOWO PKM

JUNIKOWO PKM –
SKÓRZEWO – D¥BROWA –
ZAKRZEWO – D¥BRÓWKA –
PALÊDZIE – DOPIEWIEC –
DOPIEWO DW. KOLEJOWY

022 K

115

024 K

120

158

320

233

320

Szczegółowy przebieg linii 250 na stronie: www.ztm.poznan.pl
LEGENDA: K – kurs z przystanku Komornik/Jeziorna
TOLERACJA: Przyspieszenie: + 1 min. OpóŸnienie: - 3 min.

Szczegółowy przebieg linii 257 na stronie: www.ztm.poznan.pl
LEGENDA: K – kurs z przystanku Chomêcice/Œrodkowa
TOLERACJA: Przyspieszenie: + 1 min. OpóŸnienie: - 3 min.
Rozk³ad wa¿ny od 01.09.2021 r.

Aktualne rozk³ady jazdy dostêpne s¹ na stronie ZTM: www.ztm.poznan.pl/pl/rozklad-jazdy
lub pod numerem telefonu Serwisu Informacji Pasa¿erskiej: 61 646 33 44
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KOMUNIKACJA
LINIA 710
GÓRCZYN PKM – PLEWISKA –
KOMORNIKI KOLUMBA

KOMORNIKI KOLUMBA –
PLEWISKA – GÓRCZYN PKM
DNI ROBOCZE

440

1335 E

540 E
645 E

1410
1510

SOBOTY

DNI ROBOCZE

630

515

1420

700

740

615

1510

810

855

650

1610 E

925

1730

1055

1850

1210

710

1650

1020

810

1810

1130

845

2015 E

1330

920

1935

1250

1010

1050

2105

1415

1130

2140

1450

1530

1300

2250

1610

2215

KOMORNIKI
0 Kolumba
1 ks. Wawrzyniaka N¯

SOBOTY

725

1220

PRZYSTANKI ORAZ ŚREDNI CZAS PRZYJAZDU
W MINUTACH

5 Stra¿ Po¿arna
7 Rynek N¯
8 Skryta
9 Zachodnia N¯
10 Podgórna N¯
11 S³oneczna N¯

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

POZNAÑ
12 Trzebiñska N¯
13 Sycowska I N¯

14 Sycowska II N¯
15 Lange N/¯
16 Sycowska CH
18 Konopackiej CH N¯
20 Kowalewicka
Wiadukt N¯
21 Ostatnia
23 Bojanowska
29 Górczyn PKM

Rozk³ad wa¿ny od 01.09.2021 r.

LEGENDA: E – kurs przez St. Energetyczn¹ Plewiska. N¯ – przystanek na ¿¹danie. TOLERACJA: Przyspieszenie: + 1 min. OpóŸnienie: - 3 min.

LINIA 716
G£UCHOWO – JUNIKOWO – GO£USKI – JUNIKOWO
CHOMÊCICE – JUNIKOWO
DNI ROBOCZE

432
504 G
532
552
612
629 G
649 H
712
734 G
753 H
817
834 H
904
932 G
1007
1045 G
1127
1204 G
1227
1247

1312
1347
1404
1424
1447
1504
1527
1544
1604
1640
1705
1735
1805
1837
1915
2000
2040
2120
2205
2245

NIEDZIELE
I SWIĘTA

SOBOTY

G
H
H
G
H

G

G

G

505
605
700 G
755
820 G
855
920 G
950
1030 G
1105
1130 G
1205
1230 G
1305
1330 G
1405
1505
1600 G
1705
1755

1850 G
2005
2100 G
2210

505
605
700 G
755
850 G
950
1100 G
1205
1300 G
1405
1500 G
1605
1700 G
1755
1850
2005
2100 G
2210

JUNIKOWO – G£UCHOWO – JUNIKOWO – GO£USKI
JUNIKOWO – CHOMÊCICE
DNI ROBOCZE

500
535
600 G
620 H
640
705 G
725 H
745
805 H
830
850 G
915
945
1015 G
1050
1130 G
1210
1240
1310
1335 G

1350 H
1415
1435 H
1455
1515 G
1535 H
1555
1615
1635
1705 G
1735
1805
1835
1915 G
2000
2040
2130 G
2210
2245 G
2320

SOBOTY

535
630 G
730
820
850 G
920
1000 G
1030
1100 G
1130
1200 G
1230
1300 G
1330
1400 G
1430
1530 G
1630
1730
1820 G

NIEDZIELE
I SWIĘTA

1935
2030 G
2130
2315

535
630 G
730
820 G
920
1030 G
1130
1230 G
1330
1430 G
1530
1630 G
1730
1820
1935
2030 G
2130
2315

LEGENDA: G – kurs do i z Go³usek, H – kurs do i z Chomêcic, N/¯ – przystanek na ¿¹danie
TOLERACJA: Przyspieszenie: +1 min. OpóŸnienie: -3 min.

PRZYSTANKI ORAZ
ŚREDNI CZAS PRZYJAZDU
W MINUTACH

GO£USKI
0 Pêtla
1 Szkolna N¯
G£UCHOWO
4 Spokojna N¯
5 Stawna
Morelowa N¯
CHOMÊCICE Œrodkowa
Morelowa N¯
7 Têczowa N¯
KOMORNIKI
9 Topolowa N¯
10 ks. Malinowskiego
11 ks. Wawrzyniaka N¯
PLEWISKA
13 Szkolna N¯
14 Szko³a
15 Stra¿ Po¿arna
17 Rynek N¯
18 Skryta
19 Po³udniowa N¯
20 Wo³czyñska N¯
POZNAÑ
21 Stacja N¯
23 JUNIKOWO
Rozk³ad wa¿ny od 01.09.2021 r.

LINIA 729
CHOMÊCICE – DOPIEWO DW.
KOLEJOWY – ZAKRZEWO –
SKÓRZEWO – OGRODY
DNI ROBOCZE

SOBOTY,
NIEDZIELE
I ŚWIĘTA

OGRODY – SKÓRZEWO –
ZAKRZEWO – DOPIEWO DW.
KOLEJOWY – CHOMÊCICE
DNI ROBOCZE

SOBOTY,
NIEDZIELE
I ŚWIĘTA

408 H

1320

420

515

1455

620

500

1435

520

600

1525

825 L

523

1530

715

640

1600

1035

620

1600

927

725

1635

1245

640

1630

1145

755

1710

1440 L

700

1710

1340

830

1740

745

1750

1543

1010

1820

1905

900

1830

1805

1110

1855 H

2115

1000

2030

2010

1215

1930

2315

1110

2225

2220

1320

2130

1425

2315

1210

H

L

L

H

1655

PRZYSTANKI ORAZ ŚREDNI CZAS PRZYJAZDU W MINUTACH

POZNAÑ
0 OGRODY
2 Szpitalna
3 Swoboda
5 Bukowska N¯
6 Jasna
7 Zgorzelecka N¯
8 Leœnych Skrzatów
9 Folwark Edwardowo N¯
10 Kopciuszka N¯
11 Malechowska N¯
12 £awica
13 Owcza N¯
14 POD £awica N¯
15 Malwowa

SKÓRZEWO
17 Szarotkowa N¯
19 Koœció³
21 Osiedle Makowe
20 Gimnazjum
22 Osiedle
Grafitowe N¯
D¥BROWA
23 Leœna
24 Krótka N¯
25 Szkolna N¯
ZAKRZEWO
28 Bukowska N¯
30 Œwierkowa N¯
32 Sportowa N¯
34 Zacisze N¯

D¥BRÓWKA
35 Las N¯
36 Parkowa
38 Kasztanowa
PALÊDZIE
40 Nowa N¯
41 Leœna N¯
DOPIEWIEC
44 Dopiewiec
46 Przejazd Kolejowy N¯
DOPIEWO
47 Oœrodek Zdrowia N¯
48 Koœció³
49 Dopiewo Dw. Kolejowy
59 Lisówki DPS
61 Chomêcice Œrodkowa

Rozk³ad wa¿ny od 01.09.2021 r.

LEGENDA: L – kursy do i z przystanku Lisówki DPS, H – kurs do i z przystanku Chomêcice Œrodkowa, N/¯ – przystanek na ¿¹danie
TOLERACJA: Przyspieszenie: + 1 min. OpóŸnienie: - 3 min.
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Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

„WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY”
ZACZYNA DZIAŁALNOŚĆ

26

lipca 2021 roku, wraz z wyborem władz, działalność
rozpoczyna Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport
Regionalny”. To nowa organizacja samorządu terytorialnego, którą utworzyły
23 jednostki, w tym miasto Poznań, powiaty: poznański, grodziski, kościański,
nowotomyski i obornicki oraz gminy:
Buk, Czempiń, Dopiewo, Duszniki, Grodzisk Wielkopolski, Kórnik, Kuślin,
Miedzichowo, Międzychód, Mosina,
Oborniki, Rogoźno, Stęszew, Suchy
Las, Śmigiel, Śrem i Tarnowo Podgórne.
Głównym jej celem jest umożliwienie
osobom bez własnego auta swobodnego
przemieszczania się na terenie administrowanym przez wszystkich uczestników
Związku. Chodzi o to, aby, zgodnie ze
standardami europejskimi, możliwe było
dotarcie do szkół, przychodni, sklepów
czy zakładów pracy bez względu na
miejsce zamieszkania i dzielące nas granice jednostek administracyjnych,
zwłaszcza w tych korytarzach, które są
oddalone od linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Jest to ważne szczególnie teraz, w dobie pandemii, przy dynamicznie
zmieniającej się mobilności mieszkańców
Metropolii Poznań i obszarów bezpośrednio z nią graniczących.
– Cieszę się, że udało nam się zgromadzić w tak licznym gronie. Każdemu
z włodarzy leży na sercu komfort
mieszkańców i wszyscy prowadzimy lo-

kalne działania transportowe, ale w grupie
możemy osiągnąć więcej – zapewnia Jan
Grabkowski, starosta poznański.
– Świetnie funkcjonująca PKM-ka jest
dowodem, że warto dogadać się ponad
granicami administracyjnymi.
Obecnie w Polsce nie ma jasnych
zasad finansowania linii komunikacyjnych o zasięgu regionalnym, co doprowadziło do upadku wielu przedsiębiorstw PKS-u i linii obsługiwanych
przez przewoźników prywatnych. Doświadczenia minionego dziesięciolecia
pokazały, że wolny rynek nie jest w stanie wykreować nowoczesnego systemu
transportu zbiorowego na obszarach
o rozproszonej zabudowie, gdzie trzeba
przejechać dużą liczbę kilometrów, aby
dotrzeć do niewielkich grup pasażerów.
Nowa organizacja ma także na celu
skorelowanie wszystkich działań związanych z mobilnością mieszkańców
i efektywne uzupełnienie publicznego
transportu zbiorowego. Chodzi o zintegrowanie nowoczesnej komunikacji
miejskiej, zarządzanej przez Zarząd
Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz
przez gminy Oborniki i Śrem z systemem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej,
której organizatorem jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
„Wielkopolski Transport Regionalny” jest piętnastym związkiem tego typu w Polsce, a jedenastym odpowiedzialnym za organizację publicznego

transportu zbiorowego. Jednak pod
względem zasięgu i oddziaływania jest
największym związkiem powiatowogminnym w Polsce.
Takie gminy jak Kórnik, Mosina,
Oborniki, Suchy Las i Tarnowo Podgórne
mają własne spółki komunalne i dominującą rolę odgrywa w nich komunikacja
gminna. Ich udział w przedsięwzięciu ma
na celu stworzenie siatki szybkich połączeń, łączących gminy zarówno z Poznaniem, jak i z sąsiadującymi miastami powiatowymi. Także Dopiewo, Rogoźno
i Śrem organizują własną komunikację
gminną w oparciu o operatorów prywatnych, wyłonionych w przetargach, której zadaniem jest dowóz pasażerów do
głównych punktów przesiadkowych.
Z kolei Czempiń i Śmigiel, przystępując
do Związku, oczekują całościowego
rozwiązania potrzeb komunikacyjnych
swoich mieszkańców, obejmujących
przewozy szkolne, linie gminne oraz te
o zasięgu powiatowym i międzypowiatowym. Podobne oczekiwania ma także gmina Stęszew.
Aby umożliwić szybką reakcję na
zmieniające się potrzeby transportowe
mieszkańców, Związek ma stać się właścicielem PKS Poznań SA, którego 100 proc.
akcji należy obecnie do miasta Poznania.
Spółka ta jako operator transportu zbiorowego będzie miała w przyszłości ułatwiony dostęp do pozyskania środków
unijnych na odnowę taboru. "
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Z POWIATU POZNAŃSKIEGO
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BEZPIECZNA PRZYSTAŃ DLA RODZICÓW
Pierwszy w Wielkopolsce dom dla samotnych rodziców z dziećmi działa od lipca w Lisówkach, w gminie
Dopiewo. Matki czy ojcowie małoletnich dzieci, kobiety w ciąży, opiekunowie w trudnej sytuacji życiowej,
wymagający okazjonalnego wsparcia, mogą liczyć na schronienie i pomoc psychologiczną, socjalną czy
prawną. Powiat poznański przekazał na ten cel prawie 1,7 mln zł, do wykorzystania w 2021 i 2022 r.

– Różne zdarzenia losowe sprawiają, że rodzice mają olbrzymi problem,
by zadbać o bezpieczeństwo dzieci.
Chcemy dać im szansę na nowy początek z dala od toksycznego, czasem przemocowego środowiska – mówi Jan
Grabkowski, starosta poznański. – Specjaliści z Lisówek będą wspierać mieszkańców w odzyskiwaniu stabilizacji.
Decyzja o powstaniu takiego miejsca to
kolejny element polityki społecznej, na
którą w powiecie poznańskim kładziemy bardzo duży nacisk – dodaje.
Na terenie DPS jest 5 domów oferujących 30 miejsc dla potrzebujących
rodziców. Skorzystają oni z w pełni
urządzonych pomieszczeń. Wnętrza są
umeblowanie, wyposażone w sprzęt
AGD oraz łóżeczka i akcesoria dla dzieci.
Lokatorzy znajdą tu nie tylko bezpieczną
przystań, ale przede wszystkim spokój,
przyjazną atmosferę oraz pomoc specjalistów w uzyskaniu samodzielności.
– Naszym celem jest wspieranie
podopiecznych w procesie usamodzielniania, muszą oni zdawać sobie sprawę
z tego, że dom, do którego trafiają, nie
jest ośrodkiem wczasowym. Nie znaleźli się tu po to, by odpoczywać, ale żeby

ułożyć życie na nowo. Naszym zadaniem jest, aby z pobytu wyciągnęli jak
najwięcej korzyści i wartości, aby uregulowali swoją sytuację prawną, emocjonalną i finansową – zapewnia Karolina
Piotrowska, kierownik projektu z poznańskiej Fundacji Inicjowania Rozwoju
Społecznego, instytucji zarządzającej
programem.
Decyzja o przyjęciu do „domu samotnej matki” wydawana jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Poznaniu po otrzymaniu niezbędnych dokumentów z ośrodka pomocy
społecznej. Jednak w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia osoby
starającej się o mieszkanie w Lisówkach,
będzie ona przyjęta bez skierowania, na
wniosek własny lub OPS.
Na pomoc mogą liczyć również osoby z niepełnosprawnościami, podeszłe
w latach czy przewlekle chore w wieku
poprodukcyjnym, pozostające w trudnej
sytuacji życiowej. W Lisówkach przeznaczono dla nich 2 domy z 10 miejscami. Są to tzw. mieszkania chronione
wspierane z komfortowymi wnętrzami,
przystosowanymi do potrzeb lokatorów.
– Dysponujemy kadrą specjalistów

z doświadczeniem w pracy z ludźmi
w kryzysie bezdomności, z ofiarami przemocy czy niepełnosprawnymi. W ramach
wparcia w mieszkaniach wspomaganych
– treningowych i socjalnych – od lat zatrudniamy pracowników socjalnych, psychologów, socjologów, opiekunów osób
niesamodzielnych – wymienia K. Piotrowska. Zapewnią oni pensjonariuszom
pomoc w codziennych czynnościach
czy kontaktach społecznych.
Decyzję o skierowaniu do mieszkania chronionego wydaje Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, uzgodniwszy ją z pracownikiem socjalnym PCPR,
pracownikiem socjalnym Fundacji
i osobą ubiegającą się o pomoc lub jej
przedstawicielem ustawowym. W obu
przypadkach Powiatowe Centrum każdorazowo ustali odpłatność za pobyt.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z jednego z wyżej wymienionych
sposobów wsparcia, w celu uzyskania
szczegółowych informacji i złożenia odpowiedniego wniosku, proszone są
o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 (I piętro) lub telefonicznie pod nr
tel. 61 84 10 710. "
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PRZEWODNIK NA KAŻDY DZIEŃ TYGODNIA
Powiat poznański może się pochwalić bogatą historią, wspaniałą kulturą, piękną przyrodą i smakowitą
kuchnią. Nie wierzycie? To koniecznie musicie sięgnąć po „Przewodnik na każdy dzień tygodnia”, czyli
kolejne wydawnictwo powiatu poznańskiego zachęcające do aktywnego trybu życia, a przy okazji do poznania swojej najbliższej okolicy. Najlepiej w rodzinnym gronie, w towarzystwie najbliższych.
wiedzy. A może też po prostu ciekawą
formą odpoczynku, z dala od codziennych obowiązków i trosk – zapewniają
autorzy.
Zachęcamy zatem do lektury i wierzymy, że nasz przewodnik będzie pomocny w planowaniu różnego rodzaju
wycieczek. I to – jak sama nazwa wskazuje
– w każdy dzień tygodnia. Bo też powiat

– W przewodniku prezentujemy zarówno miejsca powszechnie znane, jak
i takie, o których być może dowiecie
się dopiero z tej publikacji. Wszystkie
łączy jedno – to miejsca warte odwiedzenia. Zachęcamy Was również do
uczestnictwa w licznych wydarzeniach
kulturalnych, edukacyjnych, sportowych lub kulinarnych, których w powiecie poznańskim nie brakuje – czytamy
w słowie wstępnym.
„Przewodnik na każdy dzień tygodnia” jest kontynuacją wcześniejszych
„niedzielnych przewodników”, skierowanych do rowerzystów, piechurów oraz
poszukiwaczy legend. Co go różni od
tych wcześniejszych? Przede wszystkim
to, że w jednym miejscu staramy się zebrać to, co najciekawsze w powiecie poznańskim. Tytuły rozdziałów – „zwiedzaj”,
„poznawaj”, „smakuj” i „odpoczywaj” –
mówią zresztą same za siebie.
– Poznawanie nowych miejsc, odwiedzanie już tych znanych, odpoczynek na łonie natury, aktywność sportowa lub smakowanie tradycyjnych,
przygotowanych z sercem potraw może być niezwykle atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. Może być też
okazją do odnalezienia nowych pasji,
rozwoju zamiłowań czy też wzbogacenia

poznański na pewno jest wart poznania.
Wydawnictwo można otrzymać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 (prośba
o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod
numerem: 61 8410-788, 61 2228-975). Przewodnik można również otrzymać w Centrum Informacji Turystycznej na Starym
Rynku w Poznaniu. "
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HOKEJ NA TRAWIE – RODZINNA
TRADYCJA
Krzysztof Rachwalski, czołowy polski hokeista na trawie i trener, jest mieszkańcem Łęczycy.
Jak twierdzi - jest to doskonałe miejsce do życia, nie zamieniłby go na żadne inne.

Z

hokejem związał całe swoje życie.
Jako zawodnik Pocztowca Poznań
ma na koncie m.in. zdobycie Halowego Klubowego Pucharu Europy,
mecze w reprezentacji Polski, wielokrotne mistrzostwo kraju w hali i na
otwartym boisku. Przez 11 lat prowadził
kobiecą reprezentację, odnosząc największe sukcesy w historii tej dyscypliny
w Polsce. Obecnie jest szefem wyszkolenia
Polskiego Związku Hokeja na Trawie
i trenerem żeńskiej ekipy AZS Politechnika Poznańska.
– Moja droga życiowa była nieuchronna. Hokej na trawie był niemalże
oczywistym wyborem – śmieje się

Krzysztof Rachwalski. Rodzina Rachwalskich pochodzi z Rogowa, miejscowości bardzo zasłużonej dla rozwoju
tej dyscypliny. Dziadek Kazimierz był
działaczem sportowym, a jego syn
Zbigniew został znakomitym zawodnikiem, a następnie trenerem.
– Razem z bratem Dariuszem wychowaliśmy się, mając ciągły kontakt ze
sportem. Od najmłodszych lat tata Zbigniew zabierał nas na treningi, potem
były wyjazdy na obozy i zgrupowania.
Oczywiście chłonęliśmy tę sportową
atmosferę. Lubiliśmy rywalizację, wiedzieliśmy, że bez wytężonej pracy nie
będzie efektów. To wszystko nas

ukształtowało – zaznacza szef wyszkolenia PZHT. I dodaje, że prawie całą karierę
spędził w jednym klubie – Pocztowcu,
który pod koniec pierwszej dekady XXI
wieku przekształcił się w AZS Politechnikę Poznańską.
– Krótko, bo wyłącznie podczas
studiów, reprezentowałem barwy AZS
AWF Poznań – dodaje Rachwalski.
W trakcie kariery zawodniczej
w barwach Pocztowca był wielokrotnym
medalistą mistrzostw Polski zarówno
w hali, jak i na otwartych boiskach.
Z ekipą „Łącznościowców” osiągnął także
najlepsze wyniki w historii polskiego
hokeja klubowego. W 2007 roku polski
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zespół wywalczył we francuskim Lille
Puchar Europy w hali, były też wicemistrzostwa. W wieku 26 lat zdecydował się
łączyć karierę zawodniczą z trenerską.
– Będąc 26-latkiem, otrzymałem propozycję zostania asystentem Leszka Henslera (nieżyjącego od 2015 roku wybitnego
polskiego hokeisty, szkoleniowca, olimpijczyka – przyp. red.) w kadrze seniorskiej
kobiet. Tak rozpoczęła się moja zawodowa przygoda na ławce trenerskiej – wyjaśnia Krzysztof Rachwalski i dodaje, że jego
liczba występów w reprezentacji Polski –
w porównaniu z bratem Dariuszem – jest
dość skromna: 20 meczów i cztery strzelone bramki. Bo Dariusz Rachwalski ma
przebogatą biografię zawodniczą. Obecnie
jest trenerem seniorskiej kadry Polski
mężczyzn i prowadzi czołowy klub europejski SV Arminen Wiedeń.
Natomiast Krzysztof w latach
2007-2018 był selekcjonerem drużyny
narodowej seniorek, z którą wywalczył
największe dotychczasowe sukcesy

W trakcie kariery
zawodniczej w barwach
Pocztowca był
wielokrotnym medalistą
mistrzostw Polski
zarówno w hali, jak
i na otwartych boiskach.
Z ekipą „Łącznościowców”
osiągnął także najlepsze
wyniki w historii polskiego
hokeja klubowego.

w historii hokeja kobiet na trawie w Polsce. W 2016 roku w Mińsku był srebrny
medal Halowych Mistrzostw Europy,
a wcześniej w 2012 roku w Lipsku i dwa
lata później w Pradze Polki wywalczyły
brązowe krążki. Był również awans do
grupy A rywalizacji na europejskich
otwartych boiskach i skok z 45. na 18.
lokatę w światowym rankingu kobiecych reprezentacji.
– W końcu powiedziałem pas. Rodzina, reprezentacja, klub. Trzeba było
trochę zwolnić – mówi K. Rachwalski,
który obecnie prowadzi zespół klubowy
AZS Politechnikę Poznańską i jest szefem
wyszkolenia PZHT. W Związku odpowiada za organizację i proces szkolenia

Krzysztof Rachwalski i Ada £osiak po zdobyciu mistrzostwa Polski przez AZS Politechnikê
Poznañsk¹.

dotyczący wszystkich reprezentacji –
od juniorów młodszych po seniorów.
– Pracy chyba mi nie ubyło – śmieje
się Krzysztof Rachwalski, którego
dwóch synów kontynuuje rodzinne, hokejowe tradycje: 11-letni Jędrzej jest
młodzikiem, a 7-letni Franciszek gra
w grupie dzieci. Obaj reprezentują klub
AZS Politechnika Poznańska.
Dwa ostatnie sezony seniorskiej
ekipy kobiet AZS PP, prowadzonej
przez K. Rachwalskiego, były udane.
Została przerwana zwycięska seria
drużyny z Brzezin. Poznanianki wy-

walczyły tytuły Mistrzyń Polski kobiet
na otwartych boiskach w dwóch ostatnich sezonach.
– Jaki jest nasz trener? Na pewno
wymagający. Każda z nas zdaje sobie
jednak sprawę, że bez pracy nie ma
efektów. Cieszą te dwa złote medale
MP. To także zasługa trenera, który wie,
kiedy trzeba ostro zasuwać, a kiedy
można wrzucić na luz – mówi 19-letnia
Adrianna Łosiak, mieszkanka Komornik,
mistrzyni kraju seniorek z dwóch ostatnich
sezonów, reprezentantka Polski. "
MACIEJ £OSIAK
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ŚWIĘTY WALCZYŁ Z PRUSAKAMI
Mieszkający w Mosinie historyk Wojciech Czeski zajmuje się badaniem wielkopolskiego fragmentu życia
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (1822-1895), świętego Kościoła katolickiego. Przybył tu w okresie
Wiosny Ludów, by walczyć przeciwko zaborcy. Bywał w Komornikach i sąsiednich miejscowościach.

U

czestnicy działań powstańczych
nie mogli omijać Komornik leżących na ważnym szlaku z Poznania do Głogowa. Jednak wokół nie było
lasów i innych miejsc sprzyjających
organizowaniu zasadzek, więc małe
potyczki i większe bitwy, o których
czyta się w przekazach historycznych,
toczyły się w innych miejscowościach.
Jednak i tu dochodziło do starć, choć
niewiele dziś o nich wiemy. Przekazy
o walce w okolicach komornickiej
karczmy przetrwały tylko w pamięci
dawnych mieszkańców.
– Nie wiemy, jak duże było to starcie,
być może zaatakowany został niewielki
oddziału żandarmów. Takich epizodów
w 1848 roku było mnóstwo. Nie wszystkie zostały opisane – mówi Wojciech
Czeski. Opowieści przekazywane w rodzinach z pokolenia na pokolenie mogły
być przesadzone i starcie z kilkuosobowym oddziałem zostało zapamiętane
jako regularna bitwa. Nie zmienia to
faktu, że na tych ziemiach wrzało, partyzanci pokazywali się w każdej miejscowości, wszędzie mogli organizować
zasadzki na Prusaków.
W okresie Wiosny Ludów nie tylko
Wielkopolska stała się terenem działań
zbrojnych. Walki o wolność ogarnęły
niemal całą Europę. Po 1846 roku Wielkopolska tkwiła w marazmie wynikającym z fiaska powstania planowanego we
wszystkich zaborach. Wprowadzono
stan wojenny, nastąpiła fala aresztowań.
W marcu 1848 roku w Berlinie doszło
do kilkudniowych zamieszek, ludność
domagała się wprowadzenia w Królestwie Prus konstytucji. Uwolniono
więźniów politycznych, w tym Polaków, którzy wrócili do Poznania. Odżyła nadzieja, że sprawy polskie potoczą
się teraz w dobrym kierunku.
Powstawały komitety, w całym
Wielkim Księstwie Poznańskim zawiązywano oddziały zbrojne. Chodziły słuchy, że uzyska ono autonomię. Prusacy
planowali wojnę z Rosją, a liczący na
niepodległość Polacy mieli walczyć
w ich wojsku. Pełna nadziei atmosfera

Portret arcybiskupa Zygmunta Szczêsnego
Feliñskiego.

Tablica autorstwa Romana Czeskiego,
znajduj¹ca siê w mosiñskim koœciele
pw. œw. Miko³aja.

zaczęła się z czasem psuć, powstawało
napięcie, wybuchały lokalne konflikty,
pod koniec kwietnia we wschodniej
Wielkopolsce doszło do pierwszych bitew w ramach powstania. Drobniejsze
starcia miały miejsce na tyłach wojsk
zaborcy, czyli w rejonie Stęszewa, Konarzewa, Mosiny.
25-letni Zygmunt Szczęsny Feliński
od 1847 roku przebywał na studiach we
Francji. Był z wykształcenia matematykiem, a zamierzając uczyć dzieci polskiej arystokracji, uzupełniał wiedzę
humanistyczną. Zaprzyjaźnił się z Juliuszem Słowackim, poznał też inne wybitne
osoby. Zapadła decyzja o podróży do
Poznańskiego celem uczestnictwa w powstaniu. Polacy dostali się pociągiem
do Berlina, a do rogatek Poznania dotarli
dyliżansem. Miejscowa ludność ostrzegła
ich, że Prusacy aresztują przybywających,
udzielała pomocy w znalezieniu kryjówki.
Felińskiego przeprowadzono przez Komorniki do Konarzewa.
Wiedzę o pobycie przyszłego świętego na tym terenie czerpiemy z jego
„Pamiętników”. Opisał swój udział
w dwóch bitwach – w Rogalinie i w lesie
pod Trzebawiem, gdzie na początku maja powstańcy zasadzili się na oddział
landwery zmierzający do Głogowa. Pruscy żołnierze szybko się poddali, co nie
dziwi, zważywszy, że większość z nich
miała polskie pochodzenie. Jedno
z pruskich źródeł przekazuje to, co nie
musiało być prawdą – że obie strony
umówiły się w sprawie miejsca tej konfrontacji. Zginęła tylko jedna osoba, poznański introligator o nazwisku Arendt.
Polscy żołnierze przeszli na stronę powstańców, oficerów zatrzymano.
W tych okolicach przyszły święty
przebywał prawie przez miesiąc, przemieszczając się wielokrotnie, więc zdążył
je dobrze poznać. Nie ma wątpliwości, że
bywał w Komornikach i sąsiednich
miejscowościach, choć najwięcej czasu
spędził w Konarzewie. Powstanie zamierało. Władze pruskie pozwoliły
uczestnikom, którzy się poddadzą,
odejść wolno. Po naradzie Zygmunt
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Szczęsny Feliński i jego towarzysze
uznali, że nie ma innego wyjścia. „Dziś
jadę do Poznania oddać się w ręce pruskie” – pisał ze wsi Głuchowo. Zachowały się jego listy wysyłane stamtąd do
hrabiny Celestyny Działyńskiej. Z Poznania wrócił do Paryża.
Wtedy jeszcze nie było mu w głowie wstępowanie do stanu kapłańskiego.
Miał kryzys duchowy, nie wiedział, co
ze sobą zrobić, sprawa narodowa nie
została pomyślnie rozstrzygnięta, na dodatek zmarł jego przyjaciel Juliusz Słowacki, poczuł się opuszczony. Usłyszał
powołanie. Przy swoich kontaktach
mógł trafić na studia nawet do Rzymu,
dojść do zaszczytów w Kościele. Postanowił jednak wrócić do zaboru rosyjskiego, z którego się wywodził (pochodził
z Wołynia). Znalazł się w seminarium
w Żytomierzu, potem w Petersburgu,
gdzie przyjął święcenia kapłańskie. Na

Wojciech Czeski ukoñczy³ historiê na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Ju¿
w szkole podstawowej pasjonowa³ siê staro¿ytnym Egiptem. Czyta³ ksi¹¿ki o faraonach, malowa³ obrazki stylizowane na egipskich freskach, próbowa³ rozszyfrowaæ
hieroglify. Potem zainteresowa³ siê II wojn¹ œwiatow¹, a ju¿ na studiach wci¹gn¹³
go wiek XIX. Dziejom Wielkopolski w tym okresie poœwiêci³ pracê magistersk¹. Na
³amach lokalnej prasy publikowa³ cykl artyku³ów poœwiêconych Wioœnie Ludów
i innym wydarzeniom w Wielkopolsce, co przynios³o mu wyró¿nienie: w czerwcu
zosta³ laureatem nagrody przyznawanej m³odym dziennikarzom przez wielkopolski
oddzia³ Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Ostatnio opublikowa³ pracê „Porucznik
strzelców. Wielkopolskie œlady œwiêtego Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego wiosn¹
1848 roku”.

biskupa wyświęcono go, zanim skończył 40 lat.
Nigdy nie przestał być wielkim patriotą, ale po epizodzie z Wiosny Ludów
potępiał działalność insurekcyjną, był
też przeciwnikiem modnego wówczas
spiskowania. Gdy walczył z karabinem
w ręku, księdzem jeszcze nie był. Potem sprzeciwiał się udziałowi księży
w zamachach, wykorzystywaniu Kościoła
do prowadzenia działalności politycznej.
Opowiadał się za walką o sprawę polską
przez wzmacnianie moralne narodu.
Trzymał się tego konsekwentnie, pisał
o tym wielokrotnie, w listach do przyjaciół i w książkach.
– Z pewnością nie był pacyfistą.
Nie twierdził, że każdy rodzaj przemocy
nie ma racji bytu. Uznawał, że kto jest
zaatakowany, ma prawo się bronić,
a nie ograniczyć się do biernego oporu

– tłumaczy Wojciech Czeski. – Nie zalecał
uczestniczenia w konflikcie z góry skazanym na porażkę, inicjowanym, jego
zdaniem, przez podejrzanych ludzi. Ale
kiedy zaborca prześladował Polaków
w okresie powstania styczniowego, jednoznacznie powiedział to, co później
powtarzał powołujący się na Felińskiego
kardynał Stefan Wyszyński: non possumus. W tym drugim przypadku chodziło
o brak zgody Kościoła na podporządkowanie się władzom świeckim.
Feliński nie tylko wypowiadał takie
słowa. Napisał też list do cara ze sprzeciwem. Był zresztą członkiem Rady Stanu Królestwa Polskiego, budząc tym
niechęć osób radykalnie nastawionych
do rosyjskiego zaborcy, piętnujących
wszelkie z nim kontakty. List do cara
spowodował zesłanie go na prawie 20
lat do Jarosławia nad Wołgą. Nie prze-

stał być arcybiskupem Warszawy, a polscy
zesłańcy traktowali go jako duchowego
przewodnika. Przybywali z daleka, by się
u niego spowiadać.
Papież Leon XIII interweniował
u cara o uwolnienie go z zesłania. Ceną
za to była rezygnacja z warszawskiego
arcybiskupstwa. Feliński został tytularnym biskupem Tarsu, miejsca urodzenia
św. Pawła. Nie miał prawa przebywać
w zaborze rosyjskim, więc osiadł w Galicji, we wsi Dźwiniaczka nieopodal Tarnopola. Był arcybiskupem pełniącym
posługę zwykłego proboszcza. – Warto
tu przytoczyć cytat o świętym Zygmuncie Szczęsnym Felińskim: „Zostawił po
sobie królewski spadek: jedną sutannę,
brewiarz i wiele miłości” – podsumowuje Wojciech Czeski. "
JÓZEF DJACZENKO
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NAUKA I KULTURA DLA WSZYSTKICH
Powstałe 17 maja 2021 r. stowarzyszenie „Uniwersytet Międzypokoleniowej Integracji – Nauka i Kultura”
(w skrócie UMI-NiK), z siedzibą w Komornikach, jest autorskim projektem, który zrodził się pod koniec
2020 r., pod wpływem obserwacji współczesnych zmian społeczno-gospodarczych, powodujących silne
przeobrażenia w rozumieniu edukacji i dostępu do kultury. Przede wszystkim uznaje się dziś, że tylko
ciągłe uczenie się tworzy wiedzę i kwalifikacje, a wraz z uczestnictwem w kulturze profiluje wartości i potrzeby
człowieka wpływające na jakość życia.

E

dukacja permanentna w wielopokoleniowym społeczeństwie, które
tworzy się na skutek wzrostu średniej długości życia, wymaga nowego
spojrzenia na zagadnienie harmonijnej
koegzystencji ludzi młodych i starszych.
Idzie mianowicie o to, aby skierować ich
uwagę w jednym czasie i miejscu na poznawanie szerokiego spektrum wytworów ludzkiego intelektu i pracy, w celu
oderwania się od monotonii codzienności oraz pobudzenia wspólnotowej aktywności umysłowej. To zaś może powodować otwieranie się wszystkich grup
wiekowych na siebie, zamiast obserwowanego często zamknięcia lub wręcz
świadomej separacji.
W związku z przedstawioną sytuacją powstała myśl o potrzebie stworzenia platformy dla jednoczesnego pogłębiania wiedzy i poszerzania horyzontów
przez osoby w różnym wieku. Platformą
tą niewątpliwie może być jednostka organizacyjna wzorowana na szkole. Atmosfera szkoły zawsze wyzwala specyficzne
warunki do głębszego, wzajemnego zrozumienia między ludźmi i nawiązywania
silnych więzi opartych na pasji poznawania i wspólnocie zainteresowań.
Celem Stowarzyszenia jest działalność oświatowa, kształceniowa i kulturalna polegająca na propagowaniu różnych
kierunków wiedzy potwierdzonej naukowo oraz ułatwianiu przyswajania kultury
tzw. wysokiego wyboru, którą trzeba
udostępniać w jak największym wymiarze mieszkańcom mniejszych miast i różnych miejscowości, wspomagając ich
wszechstronny rozwój osobisty. Mamy
nadzieję, że przyjęcie konwencji zbliżonej do uniwersyteckiej przy realizacji tematyki zawartej w statucie, wzmocni
atrakcyjność zajęć i zachęci rzeszę członków i ich przyjaciół do uczestnictwa
w życiu Stowarzyszenia.
Będziemy prowadzić: wykłady,
prelekcje, odczyty, seminaria, konferencje,
dyskusje, prezentacje, pokazy i ćwicze-

Pierwsz¹ imprez¹ zorganizowan¹ przez Stowarzyszenie by³ wyk³ad prof. dr. hab. Henryka
Mruka pt. „Mózg na wakacjach”, wzbogacony utworami Fryderyka Chopina i W. A. Mozarta.

nia, kursy i warsztaty szkoleniowe oraz
wystawy, ekspozycje, koncerty, wernisaże i inne specjalnie dobrane połączenia sposobów zdobywania wiedzy i obcowania z kulturą. Przewidujemy też
stworzenie „Inkubatora Talentów” dla
młodych i starszych osób przejawiających rozmaite uzdolnienia, których rozwijanie może pozwolić młodym znaleźć
drogę do kariery zawodowej, a wszystkim razem osiągać satysfakcję i radość
ze współpracy w gronie innych osób
mających podobne zainteresowania intelektualne i artystyczne.
Wskazane formy zajęć na naszym
Uniwersytecie będą wypełniane treścią
w takich blokach tematycznych, jak:
! zagadnienia zdrowia, żywności i medycyny jako podstawy egzystencji;
! popularyzacja wiedzy ekonomicznej
i zasad funkcjonowania gospodarki
narodowej oraz różnych form przedsiębiorczości;
! rozwój techniki, technologii, inżynierii,
logistyki,
internetu,
cyfryzacji

i sztucznej inteligencji jako źródeł
postępu;
! budowa wszechświata, życie zwierząt i roślin oraz nowe, ekologiczne
podejście do eksploatacji bogactw
naturalnych i korzystania z dóbr
przyrody;
! pogłębianie znajomości historii Polski
i krajów jednoczącej się Europy oraz
historii powszechnej, znaczenie muzyki, malarstwa oraz rzeźby i innych
sztuk pięknych, również wzornictwa
przemysłowego, grafiki użytkowej i innej
sztuki użytkowej, ale także tańca, teatru,
scenografii, filmu, reżyserii, aktorstwa
i innych dziedzin artystycznych, czy
wreszcie poezji i literatury – dla rozwoju cywilizacji i poprawy dobrostanu
pojedynczego człowieka.
Wszystkie imprezy organizowane
przez UMI-NiK będą pomyślane tak,
aby wywoływać i utrwalać relacje międzypokoleniowe.
Stowarzyszenie nasze, po zgłoszeniu
w dniu 21 maja br. zostało zarejestrowane
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w KRS w dniu 6 lipca br. i z tą datą przystępuje do pracy. Zgodnie z zatwierdzeniem sądowym, poszczególne funkcje
pełnią w nim: Prezes Zarządu – Franciszek
Kulpa; Skarbnik – Anna Mierzwa; Sekretarz – Ewa Siekierska-Klamka; Wiceprezesi
– Anna Stemplewska, Ariana MileckaSzyszka, Piotr Banaszyk; Członkowie Zarządu – Zenon Dolata, Jerzy Kur; Komisja
Rewizyjna – Henryk Mruk, Andrzej Piotrowski, Joanna Lemańska.
Aktualnie przygotowujemy zaplecze rzeczowe i niezbędną dokumentację
potrzebną do ogłoszenia rozpoczęcia
przyjęć członków zwyczajnych i wspierających. Pierwszą imprezą zorganizowaną
przez Stowarzyszenie, wspólnie z GOKCTK Komorniki i Wszechnicą erga
omnes UEP, inaugurującą wywołane
przez nas „Porozumienie o Współpracy”
pomiędzy Gminą Komorniki a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, był
wykład prof. dr. hab. Henryka Mruka pt.
„Mózg na wakacjach”, wzbogacony
utworami Fryderyka Chopina i W. A. Mozarta, w wykonaniu Jagienki Filipiak –
fortepian, Moniki Kolskiej – flet, Aleksandry Osowskiej – skrzypce i profesor Hanny
Holeksy – fortepian.
Wykładu i koncertu muzycznego,
który odbył się w dniu 21 czerwca br.,
w Sali Koncertowej GOK-CTK w Komornikach, wysłuchało ponad 110 osób. Na
zakończenie w foyer odbyła się degustacja „lemoniady z hyćką” serwowanej
przez Restaurację Hyćka, mieszcącego
się przy Rynku Śródeckim w Poznaniu.
Zbliżające się wakacje sygnalizowały
dwa supernowoczesne rowery z ramami wykonanymi całkowicie z drewna! –
design first class, które przywiózł ich
twórca, pan Jacek Dziardziel, prowadzący firmę w Koninie.
W czasie wakacji powstanie strona
internetowa Stowarzyszenia, pozwalająca na bezpośredni kontakt z nami, natomiast aktualnie jesteśmy dostępni na facebooku, poprzez konto, którym opiekuje
się Anna Stemplewska. Będziemy również
kontaktować się ze wszystkimi mieszkańcami naszej gminy za pośrednictwem tradycyjnych form porozumiewania się,
a więc telefonu i poczty mailowej.
Zapraszamy do współpracy. Podczas wakacji wszelkich informacji
udzielamy mailowo: fkulpa05@gmail.com
oraz telefonicznie pod numerem: +48
605 491 869. "
FRANCISZEK KULPA

NARODOWE CZYTANIE
Komorniccy seniorzy przeczytaj¹ utwór Gabrieli Zapolskiej – „Moralnoœæ pani
Dulskiej”. Odbêdzie siê to 4 wrzeœnia, o godzinie 11, w Sali CTiK. To ogólnopolska
akcja, jej lokalne wydanie przygotuje Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki
wspólnie ze Stowarzyszeniem Komornickich Seniorów „Aktywni razem”. Nie
zabraknie ciekawej oprawy artystycznej. "

BIBLIOTECZNY REGAŁ NOWOŚCI
Na podstawie materiałów wydawnictw

„SUKNIA. OPOWIEŚĆ O KRÓLEWSKIM ŚLUBIE”
Jennifer Robson

Opowieœæ o sile mi³oœci i wyj¹tkowej kobiecej przyjaŸni rozgrywaj¹ca siê w szarym powojennym
Londynie. Rok 1947. Mieszkañcy miasta, zamiast cieszyæ siê niedawnym zwyciêstwem, trwaj¹
pogr¹¿eni w milcz¹cej desperacji. Cierpi¹ z powodu braków ¿ywnoœci i dokuczliwych mrozów
podczas najsro¿szej zimy od lat. W Londynie mieszkaj¹ Ann Hughes i Miriam Dassin, przyjació³ki
i utalentowane hafciarki pracuj¹ce w domu mody Normana Hartnella. Nadziejê na lepsz¹
przysz³oœæ rozbudza w nich mo¿liwoœæ wspó³pracy przy tworzeniu sukni œlubnej dla królowej
El¿biety II. Czy wykorzystaj¹ tê ¿yciow¹ szansê?
Toronto, rok 2016. Ponad pó³ wieku póŸniej Heather Mackenzie dostaje w spadku po babci Ann
zestaw haftowanych kwiatów. Jak to mo¿liwe, ¿e tak bardzo przypominaj¹ one motywy z TEJ
sukni? Co wydarzy³o siê za czasów jej m³odoœci w Wielkiej Brytanii i dlaczego nigdy o niej nie
opowiada³a?

„MONTEPERDIDO”
Agustín Martínez

Ana i Lucía, jedenastoletnie przyjació³ki z ma³ej, odizolowanej wioski w Pirenejach, wychodz¹
razem ze szko³y, ale nie docieraj¹ do domów. Œlad po nich znika, a prowadzone œledztwo nie
przynosi rezultatów. Piêæ lat póŸniej wœród szcz¹tków rozbitego samochodu w pobliskim
w¹wozie s³u¿by znajduj¹ cia³o mê¿czyzny i nastolatkê, ciê¿ko rann¹ i zdezorientowan¹.
Okazuje siê, ¿e to Ana.

„STO LAT LENNI I MARGOT”
Marianne Cronin

¯ycie jest krótkie – nikt nie wie tego lepiej od siedemnastoletniej Lenni Pettersson, przebywaj¹cej
na oddziale szpitalnym dla nieuleczalnie chorych. Pielêgniarki gotowe s¹ ju¿ sk³adaæ kondolencje,
ale Lenni ma jeszcze wiele do zrobienia.

„KASZËBË”

Tomasz Słomczyński
Kaszuby, podobnie jak Œl¹sk, s¹ na tle pozornie monolitycznej to¿samoœciowo Polski regionem
wyj¹tkowym. Przez lata traktowane z podejrzliwoœci¹ - dla jednych zbyt polskie, dla drugich zbyt
niemieckie. Rozpiête pomiêdzy Wschodem a Zachodem, z w³asnym jêzykiem, œwiadome
odrêbnoœci, mocno zanurzone w historii, otoczone wspania³¹ przyrod¹. Dla Tomasza
S³omczyñskiego Kaszuby od kilku lat s¹ domem, ale tak¿e wyzwaniem. Uczy siê jêzyka, opisuje
lokalne historie zbierane podczas wêdrówek. Ta kaszubska wanoga daje mu mo¿liwoœæ
spojrzenia z bardzo bliska, a spotkania z miejscowymi i przyjezdnymi staj¹ siê punktem
wyjœcia do opowieœci o z³o¿onej to¿samoœci Kaszubów, ich burzliwej przesz³oœci
i wspó³czesnych problemach. Powtarzane tu przez kolejne pokolenia has³o „Nie ma
Kaszëb bez Polonii, a bez Kaszëb Polœczi”, raz brzmi¹ce niczym pochwa³a jednoœci, to
znów podkreœlaj¹ce odrêbnoœæ, jest tak¿e zachêt¹, by wraz z autorem dowiedzieæ siê
wiêcej o tym niezwyk³ym kawa³ku naszego kraju.
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WIELKOPOLSKA KOMORNIKI W LICZBACH

W zespole wyst¹pi³o 30 zawodników: Dominik Che³miñski, Hubert Che³miñski, Aleksander Deckert, Marcin Depczyñski,
Mateusz Fabisz, Damian Fr¹czak, Filip Goeldner, Jakub Gostyñski, Damian Górny, Jakub Ignasiak, Cezary Janczewski,
Arkadiusz Jopek, Micha³ Kaczmarek, Filip Konieczny, Krzysztof Kulas, Alex Machnicki, Grzegorz Ma³ecki, Witold Marcinkowski,
Mateusz Muszyñski, Aleksander Nowaczek, Miko³aj Nowak, Dominik Olejnik, Maciej Polaczyk, Stephan Shchurko,
Franciszek Siwek, Mateusz Skrzypczak, Przemys³aw Sobociñski, Rafa³ Urbañski, Mateusz Wiœniewski, £ukasz Wojciechowski.

W

sezonie 2020/21 piłkarze z Komornik rozegrali aż 35 oficjalnych spotkań. Bilans spotkań
to 17 zwycięstw, 9 remisów i 9 porażek.
Bilans bramkowy: 101 zdobytych i 55
straconych. Zdecydowanie lepiej zespół spisywał się przy Jeziornej, gdzie
wygrał 11 spotkań, 3 zremisował i poniósł 3 porażki, strzelił aż 64 bramki,
a stracił 24.
NAJLEPSZYMI STRZELCAMI BYLI:
Hubert Chełmiński 28 goli
Franciszek Siwek
20 goli
Michał Kaczmarek 8 goli
Damian Górny
7 goli

Bardzo cieszy postawa obrońców,
którzy zdobyli w sumie 14 goli, a najskuteczniejsi byli Jakub Ignasiak 5 goli
i Marcin Depczyński 4 gole.
NAJLEPSI ASYSTENCI:
Franciszek Siwek
16 asyst
Michał Kaczmarek
10 asyst
Hubert Chełmiński
9 asyst
Aleksander Deckert 8 asyst
Damian Górny
6 asyst
NAJDŁUŻEJ NA BOISKU:
Marcin Depczyński
2790 min.
Hubert Chełmiński
2626 min.
Arkadiusz Jopek
2375 min.

MARTA SÓS SREBRNĄ MEDALISTKĄ
MISTRZOSTW POLSKI W ZAPASACH

W

Łodzi odbyła się Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży, czyli Mistrzostwa Polski w zapasach kobiet. Znakomicie zaprezentowała się
w nich Marta Sós, zawodniczka z Plewisk. Po trzech
wygranych walkach awansowała do finału, gdzie uległa
zawodniczce z Lublina. W tej samej kategorii wagowej
65 kg startowała Julia Czempińska. Po wygranych walkach ostatecznie zajęła 7 miejsce. "

Jakub Ignasiak
Aleksander Nowaczek
Michał Kaczmarek
Mateusz Wiśniewski
Franciszek Siwek
Damian Górny
Aleksander Deckert

2349 min.
2160 min.
2022 min.
1987 min.
1971 min.
1800 min.
1681 min.

Najlepszy mecz drużyna rozegrała
w Niepruszewie, pokonując gospodarzy
3:0. Najsłabsze spotkanie było w Konarzewie zakończone porażką 2:1.
Pierwszy Zespół Wielkopolski Komorniki ostatecznie zajął 6 miejsce
w ligowej tabeli i wynik ten pozostawia
pewien niedosyt… "
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SIATKARSKIE BOJE

N

a dwóch boiskach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Jeziornej w Komornikach przez dwa dni
rywalizowali miłośnicy siatkówki plażowej. 14 sierpnia
w mistrzostwach gminy Komorniki w kategorii open uczestniczyło sześć duetów, natomiast w niedzielę 15 sierpnia do walki
stanęło osiem duetów kobiet w turnieju towarzyskim.
W pierwszej z imprez, w duecie musiał wystąpić przynajmniej jeden mieszkaniec gminy Komorniki. Uczestnicy najpierw rywalizowali w grupach eliminacyjnych. Ostatecznie do
finału turnieju dotarły dwa duety mieszane: Wiktoria Liczbańska
i Michał Dziedzic oraz Oliwia Grzyb i Mateusz Wiśniewski. Po
ciekawej i twardej walce lepsi okazali się Liczbańska i Dziedzic,
zostając pierwszymi triumfatorami mistrzostw gminy Komorniki
w siatkówce plażowej.
Kolejne miejsca w turnieju zajęli: 2. Oliwia Grzyb – Mateusz
Wiśniewski, 3. Roman Kaczmarek – Michał Chojnacki, 4. Damian Frączek – Aleksander Kozłowski, 5. Katarzyna Werblińska
– Mateusz Werbliński, 6. Joanna Kliks – Dominika Szymczak.
Bardzo interesujący był niedzielny turniej kobiet, w którym wzięły udział m.in. zawodniczki, które grały już w Komornikach w lipcu tego roku. Do półfinału awansowały duety
z dwóch pierwszych miejsc, a do finału ostatecznie dotarły:

Gabriela Puławska i Monika Gajtkowska oraz Joanna Stamm
i Klaudia Prządka.
Mecz o brązowy medal Urszuli Bogacz i Natalii Bogdanowicz
oraz Anny Baranowskiej i Joanny Czerwonki zakończył się po
dwóch setach. Lepsze okazały się Bogacz i Bogdanowicz.
Zdecydowanie dłużej toczył się bój finałowy. Joanna
Stamm i Klaudia Prządka lepiej rozpoczęły to spotkanie, ale
potem do głosu doszły rywalki. Triumfatorkami turnieju zostały
Gabriela Puławska i Monika Gajtkowska.
Kolejne pozycje w turnieju kobiet wywalczyły: 5. Karolina
Karolczyk – Klaudia Parczyńska, 6. Agata Kurczaba – Wiktoria
Liczbańska, 7. Julia Citkowska – Martyna Pajor, 8. Paulina Tazbir – Weronika Skrypoczko.
Lipcowe i sierpniowe turnieje siatkówki plażowej udowodniły, że jest zapotrzebowanie na organizację takich imprez.
Uczestnicy świetnie się bawili i aktywnie spędzali czas. Z pewnością to nie ostatnie turnieje siatkówki plażowej na obiektach
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach. "

Srebro dla Wielkopolski

D

uży sukces odnieśli 13-letni piłkarze Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej. Podczas prawie tygodniowego
turnieju finałowego rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Górskiego, jaki odbywał się na stadionach GOSiR w Komornikach i Plewiskach, ekipa Wielkopolski wywalczyła
srebrny medal.
Młodzi Wielkopolanie, po zwycięstwie w grupie eliminacyjnej B, awansowali do finału imprezy, w którym zmierzyli
się z zespołem Dolnośląskiego ZPN. Pojedynek finałowy na
stadionie w Plewiskach, który obserwowało na trybunach kilkuset widzów, był wyrównany, zacięty i emocjonujący, a jego
losy rozstrzygnęły się dopiero w serii rzutów karnych.
Zespół z Wielkopolski objął prowadzenie w końcówce regulaminowego czasu w 73 minucie, a do siatki rywali trafił
Wojciech Szymczak. Drużyna z Dolnego Śląska wyrównała
jednak stan pojedynku trzy minuty później. Dwudziestominutowa dogrywka nie przyniosła bramek, chociaż obie drużyny
miały jeszcze okazje do zdobycia goli. O wygranej w turnieju
zadecydowały rzuty karne, które skuteczniej wykonywali
młodzi gracze z Dolnego Śląska, wygrywając ostatecznie 4-1.
Dolny Śląsk wywalczył złote medale i Puchar im. Kazimierza
Górskiego, drugie miejsce wywalczyła Wielkopolska, a trzecie
– Małopolska, po wygranej w decydującym spotkaniu z Mazowszem 3:1.
Medale czołowym drużynom oraz puchar za zwycięstwo
w turnieju wręczali: Jan Bednarek – wiceprezes Polskiego
Związku Piłki Nożnej, Paweł Wojtala – prezes Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej, Maciej Chłodnicki – członek zarządu
WZPN oraz Marcin Drajer – trener koordynator WZPN.

Najlepszym bramkarzem imprezy został Olaf Bleja (Wielkopolska), najlepszym strzelcem – Karol Ośka (Dolny Śląsk),
a najlepszym piłkarzem – Filip Przybyłko (Małopolska).
W najlepszej „9” turnieju znaleźli się, wybrani przez
organizatorów i trenerów, następujący zawodnicy: Olaf Bleja
(Wielkopolska), Daniel Foks (Mazowsze), Igor Stareńczak
(Małopolska), Szymon Śliwiński (Wielkopolska), Bartosz
Wlazło (Dolny Śląsk), Patryk Modrak (Wielkopolska),
Tymoteusz Gmur (Wielkopolska), Xawier Koral (Małopolska)
Filip Przybyłko (Małopolska).
Srebrny medal jest sporym sukcesem podopiecznych trenera Arkadiusza Adacha. W turnieju na boiskach w Komornikach i Plewiskach wystąpili: bramkarze – Olaf Bleja (Warta Poznań), Wiktor Obremski (Lech Poznań); gracze z pola – Natan
Czajkowski (Olimpia Koło), Bartosz Ogórkiewicz, Alan Rabiej
(obaj AP Reissa Poznań), Jakub Falkiewicz, Oskar Fąferek,
Tymoteusz Gmur, Mateusz Górczyński, Mikołaj Kucz, Patryk
Modrak, Mariusz Nowak, Wojciech Szymczak, Eryk Śledziński, Szymon Śliwiński, Mateusz Węzik, Emanuel Wiśniowski
i Milan Wojtaszek (wszyscy Lech Poznań).
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SPEKTAKL „PO PROSTU”. Gminny Oœrodek
Kultury w Komornikach zaprasza 19 wrzeœnia
o godz. 18.00 do CTK Komorniki na niecodzienny spektakl „Po prostu”, który dotyka
bardzo wa¿nego tematu: straty bliskiej osoby.
Spektakl w re¿yserii Weroniki Szczawiñskiej
to historia przepracowywania ¿a³oby po tragicznej œmierci ¿ony w wyniku b³êdu i zaniedbania lekarza. Zapraszamy na teatr, który ³¹czy to, co prywatne i to, co publiczne, na
spektakl o ludzkiej tragedii, ale i o nadziei mimo wszystko.
Po spektaklu zachêcamy do udzia³u we wspólnej rozmowie o empatii, trudnych emocjach,
a tak¿e o przepracowywaniu straty i ¿a³oby.
Rozmowê z widzami, zespo³em teatralnym oraz
z Ew¹ Woydy³³o, dr psychologii i terapeutk¹ uzale¿nieñ, poprowadzi prof. Krystyna Duniec, kuratorka projektu Teatr w Komornikach.

NIESAMOWITY KONCERT SMYCZKOWY
Classic Quartet „Coœ dla ducha i coœ dla ucha”
ju¿ 25 wrzeœnia o godz. 19:00 w CTK Komorniki. Na co dzieñ artystki wykonuj¹ du¿e i powa¿ne dzie³a, z kolei w repertuarze kwartetu wœród
ponad 350 utworów znaleŸæ mo¿na lekk¹ klasykê, muzykê operow¹, operetkow¹, musicalow¹,
filmow¹, standardy jazzowe, muzykê rozrywkow¹ i kolêdy. Na koncercie us³yszymy miêdzy innymi „Walc kwiatów” P. Czajkowskiego, „Powrót
królowej Saby” G. F. Hendla, a tak¿e wspó³czesne znane utwory tj. „Przetañczyæ ca³¹ noc” czy
„Yesterday”.
Bilety w cenie 30 z³ dostêpne na portalu bilety24.pl.

TEGOROCZNY XV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
KOMORNIKI 2021 zainauguruje koncer t
w koœciele pw. œw. Floriana w Wirach w niedzielê 19 wrzeœnia o godz. 19.00. W pierwszej
czêœci koncertu wyst¹pi znany organista, pro-
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fesor Akademii Muzycznej w Poznaniu, S³awomir Kamiñski, prezentuj¹c utwory Georga
Muffata, Felixa Mendelssohna-Bar toldiego
i Francesco Moroni. W drugiej czêœci koncertu
zaprezentuje siê Chór Kameralny CAPPELLA
MUSICAE ANTIQUAE ORIENTALIS z Poznania –
zespó³ specjalizuj¹cy siê w wykonaniu muzyki
cerkiewnej. Reper tuar zespo³u obejmuje
utwory wybitnych kompozytorów rosyjskich
i ukraiñskich XVIII-XX w. Kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru jest Leon Zaborowski – wybitny znawca muzyki cerkiewnej,
absolwent Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jego 36-letnia praca
z tym zespo³em zaowocowa³a szeregiem osi¹gniêæ, potwierdzaj¹cych poziom artystyczny
chóru. CAPPELLA MUSICAE ANTIQUAE ORIENTALIS jest wielokrotnym zdobywc¹ nagród

i wyró¿nieñ na miêdzynarodowych konkursach
i festiwalach chóralnych.
Inne wydarzenia w ramach festiwalu:
KONCERT AFFABRE CONCINUI. 3 paŸdziernika
(niedziela), o godz. 18.00 w koœciele pw. œw.
Jadwigi Œl¹skiej w Poznaniu, wyst¹pi zespó³
wokalny Affabre Concinui z Poznania.
KONCERT MUZYKI BAROKOWEJ. 17 paŸdziernika (niedziela), o godz. 19.30 w koœciele
pw. œw. Faustyny w Plewiskach wyst¹pi zespó³
muzyki barokowej TOCCANTE (Poznañ)
KONCERT ZAMYKAJ¥CY FESTIWAL. 23 paŸdziernika (sobota), o godz. 18.00 w koœciele
pw. œw. Andrzeja Aposto³a w Komornikach
KONCERT ZAMYKAJ¥CY FESTIWAL. Wyst¹pi
Zespó³ Teatru Wielkiego w Poznaniu. "

