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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”:

S

amorząd zatwierdził ważne dokumenty – strategię rozwoju gminy,
program ochrony środowiska. Nie zaplanuje natomiast tego, co
dla przyszłości równie ważne: aktywności mieszkańców, ich
przywiązania do miejsca, w którym żyją od pokoleń lub od wczoraj.
Mój poznański znajomy, przeglądając „Nowiny Komornickie”, zauważył,
że w małej gminie więcej się dzieje niż w stolicy regionu. Trochę
przesadził, poza tym gmina wcale nie jest mała, liczbą mieszkańców
wyprzedza wiele miast. Jednak mieszkańcy rzeczywiście angażują
się we wspólne działania, kultywują lokalną tradycję. Szkoda tylko,
że dotyczy to głównie osób starszych.
Radni różnią się poglądami, jednak ich stosunek do tej grupy społeczności jest zgodny. Wypracowali politykę senioralną, angażują się
w stałe i doraźne akcje na rzecz starszych, a oni to widzą i doceniają.
O tym, że są ważni, przekonali się podczas zorganizowanych z rozmachem
Targów Senioralnych. Centrum Tradycji i Kultury, pechowo oddane do
użytku w okresie pandemii, chyba nigdy nie było tak oblężone.
Gdyby ludzie młodsi byli równie aktywni, o zachowanie przez gminę
tożsamości można byłoby być spokojnym. Podczas spotkań kolekcjonerów znaczków turystycznych i kół gospodyń, Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Komornickich, prób zespołów muzycznych, rzadko widuje się
młode twarze. Uniwersytet Międzypokoleniowej Integracji Nauka i Kultura
podjął się misji dokonania przełomu. Warto mu kibicować.
Gmina wydaje ogromne pieniądze na utrzymanie oświaty. Inwestuje
w nowe szkoły, z własnego budżetu opłaca pensje nauczycielom, gdy
rządowa subwencja nie pokrywa potrzeb. Dużo o tym mówiło się podczas
wydarzeń relacjonowanych w tym numerze „Nowin”. Mieszkańcy, długo
czekający na inwestycje, mogą czuć się rozczarowani, ale trudno sobie
wyobrazić pieniądze lepiej wydane niż na rozwój młodego pokolenia.
Oby tylko dorastająca młodzież doceniła to i dostrzegła sens angażowania
się w życie społeczne. "
JÓZEF DJACZENKO
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DEBATOWALI O PRZYSZŁOŚCI
W sierpniu 2020 roku ruszyły prace nad Strategią Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2021-2030. Określony
zostały stan faktyczny i realizacja poprzedniego dokumentu. Odbyły się szerokie konsultacje społeczne,
spotkania online, wypowiadali się radni i sołtysi, mieszkańcy wypełniali ankiety. Powstał zarys koncepcji.
Głos zabierały Muzeum w Szreniawie, Wielkopolski Park Narodowy, PUK Komorniki, GOSiR, GOK, Biblioteka
Publiczna, Wody Polskie, samorządy powiatowy i wojewódzki, sąsiednie gminy.

Z

anim gminni radni przyjęli kształt
nowej strategii, debatowali na panelach dyskusyjnych. Na koniec
odbyła się debata wszystkich komisji
Rady Gminy i końcowe głosowanie podczas wrześniowej sesji.
Kolejnym poważnym, „przyszłościowym” dokumentem był „Program
ochrony środowiska dla gminy Komorniki na lata 2021-2024 z perspektywą na
lata 2025-2028”. Program ten trzeba było
uaktualnić, przekazać do zaopiniowania
przez powiat, uwzględnić uwagi, wywiesić
na stronie internetowej gminy. Zgłoszone
uwagi uznano za zasadne
Problem ochrony środowiska został
podzielony na komponenty. Wystąpiła
poprawa czystości powietrza, co ma
związek ze stopniową wymianą źródeł
ogrzewania budynków. Problemem nie
jest hałas, wynika to z jakości najważniejszych dróg. To samo można powiedzieć
o oddziaływaniu pola elektromagnetycznego, choć w samej gminie nie przeprowadzono badań, lecz tylko w sąsiedztwie.
Zła jest czystość wód powierzchniowych,
ale stan wód podziemnych uznano za
dobry. Niemal cała gmina jest zwodociągowana, skanalizowana w 80 procentach. Gleby i zasoby geologiczne nie są
w złym stanie. Mieszkańcy produkują
coraz więcej odpadów, ale w coraz
większym procencie je segregują. Trwa
likwidacja niebezpiecznego dla zdrowia
azbestu. Nie ubywa lasów.
Osoba z firmy współpracującej
z samorządem mówiła o koniecznych
działaniach na rzecz ochrony środowiska,
takich jak edukacja, oszczędzanie wody,
zwiększenie jej retencji, inwentaryzacja
bezodpływowych zbiorników na ścieki,
rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Radni zadawali pytania dotyczące
poszczególnych aspektów ochrony środowiska. Interesowali się przyczynami
złego stanu wód powierzchniowych
i funkcjonowaniem firmy Kruszgeo eksploatującej żwirownię w Komornikach.

Dowiedzieli się, że firma ta nie prowadzi już eksploatacji, a tylko przywozi
ziemię potrzebną do rekultywacji terenu. Mają do nich trafić aktualne informacje w tej sprawie. Mowa była o konieczności dokładniejszego badania
czystości powietrza i o potrzebie sprawdzania, czy nie ma zagrożeniem polem
elekromagnetycznym.
Samorząd rozpoczął prace nad planem zagospodarowania terenu w rejonie
ulic Akacjowa i Pogodna w Rosnowie. Nie

obejmie on terenów, gdzie znajduje się zabudowa realizowana na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Niektóre miejsca gmina chce „odrolnić”, ale nie ma
zgody rządu, sprawę tę rozstrzygnie sąd
administracyjny. Planowany jest zbiornik
wodny. Zabudowa nie może być wyższa
niż 10,5 metra, nad ziemią mogą być tylko
dwie kondygnacje. Działki nie mogą być
mniejsze niż 1,2 tys. metra kwadratowego,
każdy budynek musi mieć co najmniej
dwa miejsca postojowe. "

KONDOLENCJE

„Daj Panie Jego duszy wieczny odpoczynek, a światłość Twoja niech odbija się
w Jego oczach. Kto Cię poznał – kochał. Kto Cię kochał – opłakuje...”

Serdeczne podziękowania
WSZYSTKIM BLISKIM, SĄSIADOM, ZNAJOMYM I KAPŁANOM,,
którzy okazali wiele życzliwości oraz uczestniczyli
w ostatniej drodze ukochanego Męża, Ojca, Dziadka

Tadeusza Pastwy
Pañstwa obecnoœæ i wspó³czucie by³y dla nas wa¿nym wsparciem
w tych trudnych chwilach.
Z wyrazami szacunku i dozgonnej wdziêcznoœci

żona Danuta Pastwa z rodziną
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CTK ZNÓW WYRÓŻNIONE
Wójt Jan Broda odebrał na Zamku Królewskim w Warszawie
nagrodę dla Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach. Budynek
nowego centrum kulturalnego gminy został wyróżniony w konkursie
„Modernizacja Roku & Budowa Roku” tytułem „Obiekt XXV-lecia”.

O

rganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego
Dziedzictwa Materialnego, które od
25 lat promuje najciekawsze dokonania
polskich budowlańców i projektantów
w zakresie remontów, renowacji, adaptacji
czy budowy. Przez te lata Konkurs zyskał
ogólnopolski zasięg i prestiżową rangę
w branży budowlanej.

Do walki o „Obiekt XXV-lecia” stanęły
24 szczególne obiekty z całej Polski.
Komornickie Centrum Tradycji i Kultury
znalazło się w gronie zwycięzców i zdobyło
unikalne trofeum: MODULOR, rzeźbę
wykonaną przez znanego polskiego artystę
Aleksandra Dętkosia, twórcę Złotej Żaby – głównej nagrody Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego Camerimage.

Szczególne wyróżnienia cieszą, jesteśmy dumni z naszego CTiK i zapraszamy
do korzystania z tego wyjątkowego
obiektu. Mające tam swoje siedziby
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
Publiczna oferują ciekawe zajęcia i wydarzenia dla każdego. Od niedawna
w budynku działa też Delicious Caffe,
bardzo przyjemnie i klimatyczne miejsce
z pyszną kawą i ciastami.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 22 września 2021 r. na Zamku
Królewskim w Warszawie. "

Nagrodzony sołtys dziękuje mieszkańcom

W

ładysław Kwaśniewski, sołtys
Szreniawy i Rosnowa, podczas
tegorocznych Dni Gminy Komorniki otrzymał od wójta Jana Brody
nagrodę Bene Meritus, za wieloletnią
współpracę z mieszkańcami, życzliwość
wobec nich. Poczuł się zobowiązany podziękować członkom rad sołeckich, kołu
gospodyń, Izabeli Frąckowiak. Jak stwierdził, dobra współpraca z tymi osobami zaowocowała wręczeniem mu statuetki.

Rada sołecka i koło gospodyń
przygotowały dla pana sołtysa,
akurat obchodzącego urodziny,
niespodzianki – pyszny tort
i w prezencie taczkę, która przyda
mu się w wypielęgnowanym
ogrodzie, będącym dumą jubilata.
W tej miejscowości odbyło się też
inne ważne, służące wszystkim
mieszkańcom wydarzenie – akcja
sprzątania świata. "

Bene Meritus‘2021:

JOANNA BRYCHCY

W

ójt gminy Komorniki Jan Broda
wyróżnia najbardziej zasłużone
osoby statuetką Bene Meritus.
Wśród nagrodzonych w ten sposób
w tym roku znalazła się Joanna Brychcy,
dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy
Komorniki. Uroczystość odbyła się
w Centrum Tradycji i Kultury podczas
spotkania Przyjaciół Gminy Komorniki.
Joanna Brychcy została nagrodzona
za promowanie czytelnictwa, profesjonalne zarządzanie biblioteką i życzliwe
podejście do czytelników.
Pracę w Bibliotece Publicznej Gminy
Komorniki rozpoczęła w roku 2000 na
stanowisku bibliotekarza. W roku 2011
została powołana na stanowisko dyrektora,
funkcję tę pełni do dziś. To za jej czasów

biblioteka przeobraziła się w prężnie
działającą instytucję kultury ze zbiorem
bibliotecznym liczącym już ok. 76.000
woluminów, 1200 audiobooków i dostępem do 2 platform ebooków (ogółem we
wszystkich placówkach: Komornikach, Plewiskach, Chomęcicach i Wirach). Systematycznie dążyła do modernizacji podległych
placówek i budowy nowego obiektu fili biblioteki publicznej w Plewiskach. W celu popularyzowania czytelnictwa odbywa się
wiele spotkań autorskich, prelekcji, konkursów, warsztatów i lekcji bibliotecznych.
Liczba czytelników systematycznie
wzrasta z każdym rokiem i stanowi zaprzeczenie tezy, jakoby Polacy niechętnie
sięgali po książki. Niemała w tym zasługa
pani dyrektor Joanny Brychcy. "
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OD LISTOPADA DROŻEJ ZA ODPADY

W

zrost ilości wytwarzanych
śmieci, czyli większe koszty
ich odbioru i zagospodarowania, załamanie na rynku surowców
wtórnych – to główne, zdaniem zarządu
związku Selekt, przyczyny wprowadzenia wyższych opłat za wywożenie śmie ci. Mieszkańcy gminy Komorniki od 1 listopada zapłacą nie 27 zł, jak do tej pory,
ale 35 zł. Związek przekonuje, że dostosowanie cen do rzeczywiście ponoszonych
kosztów było nieodzowne.
– Zdaję sobie sprawę, że ta decyzja
jest niepopularna. Była jednak konieczna
– zapewnia Jan Broda, wójt gminy Komorniki. Jak wylicza, mieszkańcy gminy
wytwarzają ostatnio o 20 procent odpadów więcej niż wcześniej. – Nie byliśmy
na to przygotowani. Dotychczasowa
stawka miała obowiązywać do końca
roku, a nawet do początku przyszłego.
Nie wystarczyła. Mamy problemy
z opłacaniem faktur na bieżąco.
Na bramie w Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w Piotrowie I stawki rosną co miesiąc.
Nie ma co robić z surowcami wtórnymi,
trzeba szukać miejsc, gdzie zgodzą się
je przyjąć, fabryki niechętnie patrzą nawet na makulaturę, trzeba im płacić. To
się musi przełożyć na cenę odbioru odpadów z posesji.
Statut związku Selekt przewiduje,
że w przypadku niedoboru pieniędzy,
powstawania zadłużenia, gminy za to
odpowiadają solidarnie. – Próbowałem
przeforsować inne rozwiązanie: żeby
gmina uzbierała trochę pieniędzy, np.
po 10 zł od mieszkańca, wtedy uniknęlibyśmy tej podwyżki. Nie wiadomo jednak, czy pozyskane w ten sposób 300
tysięcy zł wystarczyłoby. Być może
w lutym lub marcu znów trzeba byłoby dopłacić. Na to już radni mogliby się nie zgodzić. Zapadła więc decyzja o podwyżce od
listopada – tłumaczy wójt.
Czy podwyżka musi być tak wysoka?
Wójt przypomina, że zmiana ceny, według ustawy, jest możliwa dopiero po indywidualnym poinformowaniu każdego
klienta. Selekt obsługuje 220 tysięcy
mieszkańców. Koszt wysłania zawiadomień do wszystkich gospodarstw
domowych wynosi prawie 600 tysięcy
zł. Nie ma sensu wprowadzać drobnych

podwyżek, a po miesiącu kolejnych, by
nie wydawać więcej na usługi pocztowe
niż na zagospodarowanie odpadów.
Władze polskich gmin skarżą się na
bezczynność rządu, który nic nie robi,
by ograniczyć strumień odpadów. Skoro
występują problemy z ich zagospodarowaniem, trzeba zachęcić producentów
towarów, by nie szafowali papierem
i plastikiem na opakowania. Pakowanie
artykułów w kilka różnych rodzajów
materiałów przekłada się, w skali kraju,
na wytwarzanie tysięcy dodatkowych

ton odpadów, z którymi krajowy system
sobie nie radzi.
Czy dobrym rozwiązaniem dla gminy
Komorniki nie byłoby wystąpienie
z Selektu? – Zastanawiałem się nad tym
w ubiegłym roku. Przeliczałem na różne sposoby. Wniosek był jeden: naszej
gminie nie opłaca się to. Już na samej
bramie zapłacilibyśmy dużo więcej niż
obecnie, bo Selekt, jako partner operatora, zapewnia taki strumień odpadów,
by stawki mogły być niższe – mówi wójt
Jan Broda. "
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OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW. DRUGI
REAKTOR NA UKOŃCZENIU
Na przełomie września
i października zakończono
prace konstrukcyjne drugiego
reaktora biologicznego na
terenie Oczyszczalni Ścieków
w Łęczycy i rozpoczęto jego
rozruch technologiczny.

N

a terenie Oczyszczalni Ścieków
w Łęczycy powstaje drugi reaktor
biologiczny, będący strategiczną
inwestycją dla gospodarki ściekowej
gminy Komorniki. Zaledwie 18 lutego br.
miało miejsce uroczyste wmurowanie

aktu erekcyjnego, a już po 7 miesiącach
można zakomunikować finalizację ważnego etapu tej inwestycji, czyli zakończenie
prac konstrukcyjnych reaktora. W wybudowanym korpusie reaktora zamontowano już wszystkie urządzenia
technologiczne przewidziane w projekcie. Odbyło się też pierwsze sprawdzenie ich działania, między innymi
przetestowano pracę dmuchaw i systemu napowietrzania.
W październiku rozpoczyna się kolejny, równie istotny etap inwestycji –

rozruch technologiczny. Pierwsze próby
wdrożenia nowego reaktora do pracy
w ciągu technologicznym Oczyszczalni
Ścieków prowadzone będą z wykorzystaniem wody. Następnie, po pozytywnych
wynikach pracy nowych urządzeń,
rozpoczną się docelowe testy z wykorzystaniem ścieków, które stopniowo
będą wprowadzane do ciągu technologicznego.
Równolegle na terenie budowy trwają prace wykończeniowe infrastruktury
wokół obiektu:
! dokończenie budowy nowej drogi wokół
reaktora biologicznego,
! obsianie wyznaczonych miejsc trawą,
! makroniwelacja terenu, na którym
prowadzono prace ziemne,
! budowa nowego ogrodzenia.
Zakończenie całości inwestycji zaplanowano na marzec 2022 roku. Biorąc
pod uwagę fakt, że w sierpniu liczba
mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Komorniki przekroczyła
30 000 oraz utrzymujący się w ostatnich
latach trend przyrostu liczby mieszkańców, istotne i celowe jest włączenie
nowego reaktora do codziennej pracy
Oczyszczalni Ścieków w Łęczycy. "
AGNIESZKA SZCZEPANIAK
PUK Komorniki

Kawałek świata posprzątany

W

akcji sprzątania świata brały
udział prawie wszystkie sołectwa w gminie. Każdy mógł
przyłączyć się i zbierać śmieci w parkach,
terenach leśnych i na poboczach dróg.
25 września sołtys Szreniawy
z mieszkańcami wspólnie oczyścili Szreniawę i Rosnowo. Mieszkańcy posprzątali
tereny leśne WPN oraz pasy drogowe
ulic Nowej i Dworcowej.
2 października swoją okolicę sprzątali mieszkańcy sołectwa Komorniki.
Uczestnicy zebrali się o godz. 10 przy
wejściu do lasu przy ul. Stawnej. Grupę
mieszkańców wsparli radni, sołtys oraz
uczniowie i absolwenci szkół podstawowych w Komornikach oraz harcerze.

9 października w Chomęcicach sołtys z mieszkańcami przystąpili do
oczyszczania swojej wsi, porządkując
ulicę Poznańską, okolice szkoły i stawu.
10 października mieszkańcy Wir
z harcerzami posprzątali okolice boisk

Orlik, park Księdza Seichtera, stację kolejową oraz część ulicy Dworcowej.
W Plewiskach grupa mieszkańców
z panią sołtys posprzątała teren Parku
Podworskiego oraz tereny wokół stawów przy remizie.
Zebrane worki ze śmieciami były
odbierane przez pracowników PUK Komorniki. Urząd Gminy Komorniki zapewnił worki i rękawiczki. Organizatorzy
dziękują wszystkim za wspólne posprzątanie gminy i zapraszają za rok, licząc na
jeszcze większą frekwencję.
Serdeczne podziękowania dla Szymona Kosmalskiego z Rosnowa za podarowanie jabłek, poczęstunku dla
uczestników akcji. "
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TOMASZ STELLMASZYK, ZASTĘPCA WÓJTA GMINY KOMORNIKI:

ŻYJĘ I ODDYCHAM SAMORZĄDEM
Podczas niedawnego spotkania Przyjació³
Gminy mo¿na siê by³o dowiedzieæ o pañskiej sportowej przesz³oœci, o wspólnych
startach z Tomaszem Krykiem, naszym trenerem-multimedalist¹. Proszê wiêcej powiedzieæ o swojej sportowej karierze.

– Źle się w niej dzieje. Istotnym problemem są rosnące koszty tego zadania. Centralizacja państwa w najlepsze
trwa. Niedługo chyba nie będziemy nawet mogli wybrać dyrektora szkoły, zrobi to za nas kurator. Te zmiany idą
w złym kierunku…

– Bardziej o przygodzie ze sportem.
Był on, jest i mam nadzieję pozostanie
nieodłącznym elementem mojego codziennego życia. Towarzyszył mi od szóstego roku życia. Przez 6 lat uczęszczałem do Sportowej Szkoły Podstawowej
nr 14 w Poznaniu, gdzie trenowałem pływanie, chodziłem do klasy z medalistą
olimpijskim w stylu motylkowym Rafałem
Szukałą. Później trenowałem kajakarstwo,
spędzając nad wodą kolejne 7 lat.

Kilka lat temu by³ pan inicjatorem powstania w gminie Komorniki bud¿etu obywatelskiego. Zaczê³o siê g³osowanie w nowej
jego edycji. Pojawi³y siê ciekawe projekty? Kiedy poznamy te zwyciêskie?

Z sukcesami?

– W dorobku mam kilka medali mistrzostw Polski, ale nie udało mi się
sięgnąć po medale mistrzostw Europy
czy świata.
Kiedy wiêc zacznie siê budowa w gminie
p³ywalni, przyda siê pañska fachowoœæ
i merytoryczna wiedza, nie trzeba jej bêdzie szukaæ na zewn¹trz.

– Myślę, że tak. W zawodowym dorobku mam udział w budowie pływalni
w Koziegłowach, byłem też dyrektorem
tamtejszego CRKF Akwen. Byłem poza
tym blisko procesu inwestycyjnego
podczas budowy aquaparku w Wągrowcu
i Term w Tarnowie Podgórnym.
Póki co zajmuje siê pan inwestycyjnymi
wyzwaniami w gminie Komorniki. Co siê
aktualnie dzieje w tej dziedzinie?

– Trwa właśnie procedura uzyskania decyzji administracyjnych dla budowy węzła komunikacyjnego na ul.
Grunwaldzkiej i wiaduktu nad ulicą Kolejową. Wiosną pojawią się tam firmy
budowlane. Wszystko wskazuje, że
w połowie roku 2023 będziemy się cieszyć z nowych obiektów.
Mieszkañców szczególnie interesuje to, co
siê dzieje blisko ich domów. Boj¹ siê opóŸnieñ w budowie ulic. Ostatnio o sprawdzenie
ich sytuacji prosili mnie zaniepokojeni
mieszkañcy ulicy Pasieki w Komornikach.

– Aktualizacja „Programu budowy
dróg na lata 2022-2028” gotowa jest w 90
procentach. Niecierpliwie czekamy na
wyliczenia i założenia Ministra Finansów na kolejny rok i na kalkulacje dotyczące tzw. Polskiego Ładu. Chcemy by,
nasz program był realny do wykonania,
więc skutki „genialnych” rozwiązań rządowych mogą mieć niebagatelny wpływ
na długość etapowania budowy naszych
dróg. Jeśli chodzi o ulicę Pasieki – nic póki co nie wskazuje, by konieczne było
przełożenie tej inwestycji.
A co z komunikacj¹ publiczn¹, wspó³prac¹
z Poznaniem?

– Kontynuacja wspólnego biletu
w komunikacji miejskiej w ramach zintegrowanego transportu z Poznaniem to
kolejny problem. Wskutek orzeczeń
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, poznański Zarząd Transportu
Miejskiego musiał aneksować dotychczasowe umowy z operatorami na
okres maksymalnie dwóch lat. Powołano zespół roboczy, w którym mam
przyjemność uczestniczyć. Szukamy
optymalnych rozwiązań, aby móc kontynuować dotychczasowe rozwiązania
po roku 2023.
Wystarczy spojrzeæ na bud¿et gminy, by
przekonaæ siê, jak wa¿n¹ dziedzin¹ jest
oœwiata.

– Dotychczasowa formuła budżetu
lekko się zużyła. Projekty są fajne, ciekawe, ale jest ich znacznie mniej niż
w latach ubiegłych. Liczba głosujących
wzrasta, w ostatniej edycji oddano niemal 5 tysięcy głosów. Zachęcamy
mieszkańców i radnych do składania
pomysłów. Chcielibyśmy tę formę finansowania inwestycji uatrakcyjnić.
Pozosta³y dwa lata do wyborów samorz¹dowych. Czy sytuacja gospodarcza kraju
pozwoli na realizacjê ambitnych lokalnych
planów?

– Musi się udać. Nie ma innej opcji.
Trzeba podejmować decyzje i iść naprzód. Zawsze znajdą się niezadowoleni, gdy budowa długo oczekiwanej drogi
przesunie się o kolejny rok, kosztem na
przykład rozbudowy szkoły czy sfinansowania innych ważnych potrzeb. Demokracja w gminie póki co ma się dobrze, więc radni często stoją przed
trudnym wyborem.
Czy nie korci pana, by po 20 latach pracy
w samorz¹dzie odwa¿yæ siê wystartowaæ
w wyborach? Wykorzystaæ przygotowanie,
kilka skoñczonych studiów podyplomowych,
w tym MBA, kilkunastoletnie doœwiadczenie
na stanowisku zastêpcy wójta? Nie myœli
pan, by go zast¹piæ?

– Wiele osób mnie o to pyta. Jednak wciąż mamy urzędującego wójta,
a mój przełożony nie podjął jeszcze decyzji o dalszym kandydowaniu na to
stanowisko. Przekonamy się, jaki scenariusz napisze nam życie. "
Rozmawia³
JÓZEF DJACZENKO
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SPISALIŚMY SIĘ
Od 1 kwietnia do 30 września br.
trwał Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021.
Ponad 90% mieszkańców
gminy Komorniki wzięło udział
w tym ważnym dla nas wszystkich
badaniu.

S

pis powszechny jest badaniem
statystycznym realizowanym raz
na 10 lat w niemal każdym kraju
na świecie, a swoim zasięgiem obejmuje
całą populację ludności i mieszkań danego kraju. Jest to najważniejsze narzędzie
i źródło danych, które pozwala zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”
i „jak żyjemy”. Ponadto spis jest jedynym źródłem danych w zakresie cech
demograficzno-społecznych, takich jak
np. wyznanie, narodowość czy stopień
niepełnosprawności.
Udział w tegorocznym Narodowym
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań był obowiązkowy. Uzyskane wyniki
będą miały strategiczne znaczenie nie
tylko dla funkcjonowania systemów informacyjnych państwa, ale też lokalnych
samorządów czy biznesu. Na podstawie
pozyskanych danych rząd podejmie
najważniejsze decyzje gospodarcze
i społeczne na kolejne lata, które będą

miały wpływ również na życie naszej
społeczności lokalnej.
Wyniki spisów powszechnych mają
duże znaczenie również na arenie międzynarodowej. W przypadku krajów
należących do Unii Europejskiej, dane
statystyczne mają bezpośrednie przełożenie na wysokość dotacji unijnych,
a także liczbę miejsc w Parlamencie Europejskim.
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 zakończył się. Dziękujemy
wszystkim, którzy wypełnili obowiązek

Gmina inwestuje

T

rwa remont Domu Kultury w Głuchowie.
Zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna i oświetleniowa, a także instalacja
wentylacji i klimatyzacji w sali tanecznej i centralne ogrzewanie. Wyremontowane zostaną
również toalety i przebudowane będzie pomieszczenie biurowe. W wydzielonym pomieszczeniu będą mogły odbywać się zajęcia
plastyczne. Prace te zakończą się w grudniu.
Ruszyła budowa ulicy Ogrodowej w Komornikach. Wybudowana droga, z kanalizacją
deszczową, będzie miała 273 metrów. Prace zakończą się w grudniu, podobnie jak prace na
ulicy Podgórnej w Wirach oraz na ulicy Spokojnej w Łęczycy.
Wkrótce rozpocznie się długo oczekiwana
przebudowa ulicy Gottlieba Daimlera w Komornikach. Prace potrwają do końca drugiego kwartału przyszłego roku. "

Dom Kultury w G³uchowie

spisowy i wzięli udział w tegorocznym
badaniu. Dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy przez ostatnie 6 miesięcy
nieustanie przypominali, że #LiczymySięDlaPolski i każdy z nas powinien
wziąć udział w spisie powszechnym.
Warto wspomnieć, że realizacja spisu
nie udałaby się, gdyby nie wysiłek i zaangażowanie ze strony pracowników
statystyki publicznej oraz pracowników
Gminnego Biura Spisowego. "
WÓJT JAN BRODA
oraz Gminne Biuro Spisowe
w Komornikach
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TANIE BILETY DLA UCZNIÓW
Od 1 września w taryfie Zarządu Transportu Miejskiego Poznań jest dostępna, podobnie jak w latach
ubiegłych, specjalna oferta dla uczniów szkół podstawowych: bilet w cenie 60 zł na strefę A+B+C+D,
czyli na wszystkie linie ZTM.
dokonania zakupu biletu lub doładowania
tPortmonetki przez Internet.
Kartę PEKA lub PEKA Junior może
odebrać wnioskodawca bądź osoba
przez niego wskazana na podstawie pisemnego upoważnienia. Wyrobienie
pierwszej imiennej karty PEKA jest
bezpłatne.
KOMU GMINA KUPI BILET?

B

ilet jest ważny od 1 października
do 30 września następnego roku.
Z rocznego biletu specjalnego
w preferencyjnej cenie 60 zł za cały rok
(5 zł na miesiąc) mogą korzystać także
uczniowie komornickich szkół podstawowych.
Rodzice lub opiekunowie uczniów
mogą wnioskować o imienną kartę PEKA lub kartę PEKA Junior. Karta PEKA
Junior jest przeznaczona dla dzieci
i młodzieży od dnia, w którym kończą
7 rok życia do ukończenia 13 lat. Karta
PEKA Junior jest także kartą imienną –
przypisaną do właściciela. Dziecko posiadające kartę PEKA Junior może z tej
karty korzystać bez ograniczeń wiekowych, tzn. nie ma obowiązku wymiany
karty PEKA Junior na kartę PEKA po
ukończeniu 13 roku życia.
JAK WYROBIĆ PEKĘ?

Wszystkie bilety okresowe zapisywane są na imiennej karcie PEKA. Są
dwie możliwości złożenia wniosku
o wydanie imiennej karty PEKA lub
PEKA Junior:
– przez Internet: wystarczy wejść
na stronę www.peka.poznan.pl i zarejestrować się w systemie. Następnie trzeba
wypełnić formularz, dołączyć zdjęcie
w formacie JPG lub PNG i wysłać. Na
adres e-mail podany przy rejestracji

Gmina Komorniki pokryje koszty
biletów dla uczniów klas I-IV, których
droga z domu do szkoły przekracza
3 km oraz dla uczniów klas V-VIII, których droga z domu do szkoły przekracza
4 km. W tym celu szkoły zebrały karty
PEKA Junior oraz PEKA od ww. uczniów
i przekazały do ZTM. Uczniom, którzy
jeszcze nie posiadają karty PEKA lub
PEKA Junior, a rodzice bądź opiekunowie złożyli wniosek i oczekują na ich
odbiór, wyznaczony został dodatkowy
termin dla szkół – do 8 października
2021 r. na przekazanie do ZTM kolejnych kart.
ZTM w terminie do 23 października
2021 r., załaduje na przekazane karty
PEKA Junior i PEKA bilety szkolne
(z terminem obowiązywania od 1 października 2021 r. do 30 września 2022r.)
W okresie od 1 września do 23 października 2021 r., ZTM zobowiązuje się
do honorowania legitymacji szkolnych
wydanych przez szkoły z terenu gminy,
jako dokumentów uprawniających do
przejazdów na terenie Strefy A+B+C+D.
Po 23 października br. bezwzględnie
wymagane już będą bilety załadowane
na kartach PEKA Junior oraz PEKA. "

przesłana zostanie informacja o przyjęciu
wniosku, a kiedy karta będzie gotowa,
wnioskujący otrzyma wiadomość
o możliwości odebrania jej we wskazanym
w formularzu POK ZTM.
– w jednym z Punktów Obsługi
Klienta (POK) ZTM: wystarczy wypełnić
wniosek w formie papierowej, dołączyć
zdjęcie ucznia. W wyznaczonym terminie
karta będzie gotowa do odbioru w POK
ZTM wskazanym we wniosku.
Do każdej karty PEKA lub PEKA
Junior przypisane jest osobne, indywidualne konto w systemie PEKA. Dlatego
składając kilka wniosków przez Internet
(np. dla dwójki dzieci), należy podać
dwa odrębne adresy e-mail, dla każdego
dziecka osobne, na które właściciel karty
będzie otrzymywał np. potwierdzenie

KONDOLENCJE

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki
ŚP.

Marii Kapturskiej
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci
Rodzinie zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Pogr¹¿eni w smutku kole¿anki i koledzy
z Klubu Seniora w Plewiskach
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Od maja 2018 roku obowiązuje
tzw. antysmogowa uchwała
sejmiku wielkopolskiego.
Wprowadza ona ograniczenia
i zakazy w eksploatacji instalacji
do spalania paliw. Określa
ona rodzaje dopuszczonych
do użytku urządzeń grzewczych,
a także rodzaje paliw zakazanych
do stosowania w indywidualnych
kotłowniach.
Nie wolno korzystać z następujących
paliw:
! węgla brunatnego oraz paliw stałych
produkowanych z jego wykorzystaniem;
! mułów i flotokoncentratów węglowych
oraz mieszanek produkowanych z ich
wykorzystaniem,
! paliw, w których udział masowy węgla
kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm
wynosi więcej niż 15 procent – tzw. miał
najgorszej jakości;
! węgla kamiennego oraz paliw stałych
produkowanych z wykorzystaniem tego
węgla, niespełniających któregokolwiek
z poniższych parametrów jakościowych:
" wartość
opałowa co najmniej 23
MJ/kg,
" zawartość popiołu nie więcej niż 10
procent,
" zawartość siarki nie więcej niż 0,8
procent;
! biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 procent.
Natomiast od lipca 2020 roku w całym
kraju obwiązuje zakaz sprzedaży miałów z
węgla kamiennego dla gospodarstw domowych oraz kotłów o mocy poniżej 1 MW.
W uchwale antysmogowej wprowadzono również ograniczenia dla kotłów
oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy, np. kominków i pieców.
1. Wszystkie nowe kotły po 1 maja
2018 roku muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną
oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie
mogą posiadać rusztu awaryjnego i możliwości jego zamontowania (chodzi o ograniczenie możliwości spalania śmieci i innych
odpadów, które nie powinny być nigdy
spalane w instalacjach domowych).
2. Kotły, które nie spełniają wymagań
antysmogowych, a zostały zainstalowane
w domach przed wejściem w życie powyższej uchwały będą musiały być obowiązkowo wymienione.
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NASZ WRÓG: SMOG
W jakim terminie?
kotły bezklasowe, czyli tzw. „kopciuchy”,
muszą od dnia 1 stycznia 2024 roku
spełniać wymagania rozporządzenia
Komisji UE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotów na paliwa stałe, co w praktyce
wiąże się z ich wymianą;
! kotły spełniające wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 3035:2012 muszą być wymienione do
1 stycznia 2028 roku;
! kotły spełniające wymagania klasy
5 wg ww. normy, wolno eksploatować
do końca ich żywotności;
! miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, takie jak: piece, kominki czy kozy, również
muszą spełniać wymagania rozporządzenia Komisji UE w sprawie ekoprojektu. Wymagania dla ogrzewaczy pomieszczeń zainstalowanych przed 1 maja 2018
roku obowiązują od 1 stycznia 2026 roku,
chyba, że instalacje te będą osiągać
sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 procent lub zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję
pyłu (elektofiltry), do wartości określonych w rozporządzeniu Komisji UE.
!

Straż Gminna w Komornikach,
w trosce o zdrowie mieszkańców i poprawę jakości powietrza, sprawdza, czy
uchwała antysmogowa jest realizowana.
W trakcie kontroli należy przedstawić
następujące dokumenty:

spoczywa obowiązek załączenia świadectwa jakości do każdej sprzedawanej partii
asortymentu i to bez względu na to, czy zakupu dokonamy w składzie opału, czy
w markecie oferującym węgiel w workach.
Świadectwo powinno zawierać informacje
i parametry. Jeżeli będą wskazane wartości
niespełniające wymogów uchwały, nie powinniśmy takiego paliwa stosować. Warto
też zachować dokumenty zakupu i świadectwa jakości jako potwierdzenie, że
w domowych instalacjach spalane jest
właściwe paliwo.
Dbając o czyste powietrze w naszej
gminie:
!

!
!

DLA KOTŁÓW:

dokumentację z badań urządzenia
grzewczego, wykonaną przez producenta oraz stosowne laboratorium badawcze;
! dokumentację techniczną urządzenia;
! instrukcję dla instalatorów i użytkowników.
!

DLA OPAŁU:

dokumenty potwierdzające zakup opału
(faktura zakupu);
! świadectwo jakości zawierające wyniki
badań jakości opału wykonanych przez
upoważnione laboratorium.
!

Kupując opał, pamiętajmy, że na
przedsiębiorcach sprzedających węgiel

Nie spalaj śmieci i odpadów

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

!

!
!
!

Używaj paliw dobrej jakości,
Oszczędzaj energię elektryczną oraz
ciepło, dbaj o właściwą izolację termiczną Twojego domu,
Dbaj o stan przewodu kominowego,
o jego regularne kontrole i czyszczenie przez służby kominiarskie,
Segreguj odpady i utrzymuj czystość w swojej okolicy,
Zadbaj o dofinansowanie na wymianę
kotła, jeżeli jest on starej generacji,
W kotłach zasypowych rozpalaj złoże
paliwa od góry.

Informujemy, że na terenie gminy
Komorniki zamontowane są czujniki
do pomiaru jakości powietrza w zakresie
pyłów zawieszonych. Dostęp do danych
pomiarowych:
www.panel.syngeos.pl/sensor/pm10
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BEZPIECZEŃSTWO

Cykliści w kamuflażu

Z

morą polskich kierowców były niegdyś nieoświetlone furmanki.
Ludzie zastanawiali się, czy polski rolnik więcej osób uśmierci,
czy wyżywi. Ten środek lokomocji na szczęście odchodzi do
przeszłości, za to na drogach namnożyło się rowerów. A wielu cyklistów
cierpi na tę samą przypadłość, co dawni rolnicy. Za nic mają
bezpieczeństwo własne i innych.
Coraz wcześniej zapadają ciemności, coraz później wschodzi
słońce. Przed nami najkrótsze dni w roku. Prowadzenie pojazdów
szczególnie niebezpieczne jest po zmroku w złą pogodę. Szczególnym
utrapieniem kierowców są rowerzyści, którzy sprawiają wrażenie
zainteresowanych tylko tym, by się skutecznie zamaskować.
Już nie tylko w sklepach specjalistycznych, ale dosłownie
w niemal każdym markecie możemy nabyć sprzęt nadający się do
oświetlenia roweru. W dodatku za psi grosz, więc na energooszczędną
lampkę stać każdego. Nie ma zresztą ceny, którą warto ponieść za
uratowanie życia lub zdrowia. Kamizelkę fluorescencyjną też nabędziemy bez problemów, podobnie jak odblaskowe elementy
umieszczane na odzieży.
Na rowerzystów, cieszących się ostatnio z przywilejów otrzymywanych od organizatorów ruchu drogowego w dużych miastach,
skarżą się nie tylko kierowcy. Także przechodnie. Cykliści zawłaszczają
chodniki, a kiedy już decydują się na jazdę ulicą, skręcają na „zebrę”,
nie sygnalizując tego zamiaru, nie przepuszczając pieszych, co
szczególnie groźne jest po zmroku.
Wielu rowerzystów pada ofiarą wypadków spowodowanych
przez nieuważnych kierowców. Jednak bardzo szybko rośnie też
liczba cyklistów powodujących wypadki, nieprzestrzegających
przepisów, niedbających o własną widoczność. "

KRONIKA POLICYJNA
Wybrane zdarzenia zaistnia³e
1 do 30 wrzeœnia 2021 r.
01.09
02.09
03.09

"

04.09

"

06.09

"

"
"

"

07.09
08.09

"
"

"

09.09

"
"

10.09

"

"

11.09
13.09

"

15.09
17.09

"

"

"
"

21.09

"
"

"

23.09

"

"

Masz problemy?
Skorzystaj
z pomocy!

24.09

"

"

26.09
27.09

"
"
"

P

EWA ANIO£
ogotowie Covidowe powstało z myślą
PSYCHOLOG
o niesieniu pomocy osobom, które
podczas pandemii zauważyły u siebie
symptomy obniżenia nastroju, rozdrażnienia. Pomoc skierowana
jest do osób nieradzących sobie z obecną sytuacją.
Jesteśmy zasypywani informacjami o koronawirusie. Wielu
z nas z tego powodu musi przeorganizować swoje życie prywatne i zawodowe. Wiele związków, małżeństw nie przetrwało próby izolacji.
Wielu z nas straciło pracę przez pandemię. Pogotowie Covidowe to
szeroko rozumiane wsparcie psychologiczne właśnie dla takich
osób. Świadczy też usługi dla dzieci i młodzieży zmagających się ze
skutkami nauczania zdalnego bez bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami.
Jeśli rodzice zauważą u swoich dzieci niepokojące zachowania:
smutek, rozdrażnienie, wycofanie się z życia społecznego – nie powinni
się wahać i poprosić o pomoc. Dla mieszkańców gminy Komorniki
Pogotowie Covidowe jest całkowicie bezpłatne. Wystarczy zrobić
pierwszy krok i umówić się na wizytę. "

tel. 61 600 64 33

28.09

"

"

30.09

"

Komorniki, ul. Kaczmarka – uszkodzenie pojazdu
Plewiska, ul. Kminkowa – uszkodzenie mienia
Komorniki, ul. Stawna – odnalezienie
poszukiwanego pojazdu
Plewiska, ul. Rzemieœlnicza – zatrzymanie
nietrzeŸwego kieruj¹cego
Plewiska, ul. Wo³czyñska – kradzie¿ mienia
Plewiska, ul. Kolejowa – kradziez paliwa
Plewiska, ul. Jesienna – kradzie¿ elementów pojazdu
Plewiska, ul. Garncarska – kradzie¿ gotówki
i dokumentów
Komorniki, ul. Poznañska – kradzie¿ mienia
Komorniki, ul. ¯abikowska – uszkodzenie mienia
Plewiska, ul. Koz³owskiego – kradzie¿ rowerów
Plewiska, ul. Po³udniowa – uszkodzenie mienia
i kradzie¿ z w³amaniem
Komorniki, ul. Wiosenna – uszkodzenie i kradzie¿
mienia
Komorniki, ul. Storczykowa – kradzie¿ motocykla
£êczyca, ul. Poznañska – zatrzymanie kieruj¹cego
z s¹dowym zakazem kierowania pojazdami
Komorniki, ul. Stawna – uszkodzenie pojazdu
Plewiska, ul. Têczowa – uszkodzenie pojazdu
£êczyca, ul. Poznañska – kradzie¿ gotówki
i dokumentów
Plewiska, ul. Skryta – kradzie¿ pojazdu
Plewiska, ul. Grunwaldzka – zatrzymanie sprawcy
kradzie¿y mienia
Plewiska, ul. Zak³adowa – kradzie¿ mienia
Plewiska, ul. Koperkowa – kradzie¿ elementów
pojazdu
Plewiska, ul. Szkolna – zatrzymanie kieruj¹cego
pod wp³ywem œrodków odurzaj¹cych
Wiry, ul. £êczycka – zatrzymanie sprawcy
kradzie¿y pojazdu
Wiry, ul. £êczycka – zatrzymanie osoby
posiadaj¹cej zabronione substancje odurzaj¹ce
Plewiska, ul. Fabianowska – kradzie¿ roweru
Plewiska, ul. ¯ytnia – kradzie¿ z w³amaniem
Plewiska, ul. Brzozowa – kradzie¿ elementów
pojazdu
£êczyca, ul. Polna – odnalezienie poszukiwanego
pojazdu
Komorniki, ul. M³yñska – zatrzymanie osoby
poszukiwanej
Komorniki, ul. Stawna – uszkodzenie pojazdu

Ponadto policjanci przyjêli 24 zg³oszenia o innych
przestêpstwach, w tym 9 to oszustwa na ró¿nych por talach
internetowych. Obs³u¿ono ³¹cznie 215 inter wencji, w tym
11 kolizji w ruchu drogowym.
Policja w Komornikach prosi o wszelkie informacje, które mog¹
przyczyniæ siê do ograniczenia przestêpczoœci lub do wykrycia ich
sprawców. Wszelkie spostrze¿enia mo¿na przekazywaæ dzielnicowym. Zapewniamy anonimowoœæ. W nag³ych przypadkach prosimy o kontakt pod numer telefonu alarmowego KP Komorniki
601–799–114 lub do Oficera Dy¿urnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu 997 lub 112.
Chcesz wiedzieæ, czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie?
Mo¿esz mieæ na to wp³yw! Reaguj na zagro¿enia!
OdwiedŸ Krajow¹ Mapê Zagro¿eñ Bezpieczeñstwa
oraz aplikacjê Moja Komenda www.policja.pl
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KRYSTYNA NOWAK-GÓRSKA:

Zwiedzanie to moja pasja,
a zbieranie znaczków turystycznych
stało się nałogiem
Klub Kolekcjonerów Znaczków Turystycznych, któremu pani szefuje, dzia³a od piêciu
lat. Szybko min¹³ ten czas.

zacyjny kolei. Pół roku starałam się
o zgodę na uprzątnięcie ich miejsca!
Zdobyłam pozwolenie, gdy wszyscy
dyrektorzy i kierownicy mieli mnie
już dość.

– Rzeczywiście, a już na pierwszych urodzinach byliśmy zdziwieni, że
przetrwaliśmy i jest nas tak wielu.

Co siê dzieje po wydaniu zgody na wydanie
znaczka?

Ilu cz³onków aktualnie liczy klub?

– Na liście jest ok. 30 osób. Dwóch
członków ostatnio złożyło rezygnację.
To osoby wiekowe, nie dają rady uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach.
Nale¿¹ te¿ osoby spoza gminy Komorniki?

– Jesteśmy klubem otwartym, nawet
na osoby spoza Wielkopolski. Jednak
nasi członkowie to głównie mieszkańcy
Komornik, Łęczycy, Lubonia, Poznania,
Kórnika i Opalenicy. Odwiedzają nas koledzy z Zielonej Góry, Tczewa, Rawicza…
Wydawa³oby siê, ¿e w zbieraniu znaczków
nie ma niczego pasjonuj¹cego. Ma³o kto
wie, ¿e to znaczki unikalne, promuj¹ce wyj¹tkowe miejsca. No i ¿e zbieranie ich wi¹¿e
siê ze zwiedzaniem œwiata.

– Oczywiście. Ideą znaczka turystycznego jest zwiedzanie ciekawych
miejsc, ale i ich promocja. To nie jest
tak, że ktoś ogłosi: „Chcemy mieć swój
znaczek”. Konieczny jest wniosek turystów dostrzegających potrzebę oznakowania jakiegoś miejsca. Kolekcjonerstwo
znaczków to zabawa dla osób dorosłych,
to gra dla świadomych ludzi.
Ile znaczków pani zgromadzi³a?

– Dokładnie 682. Na nich znajdują
się obiekty nie tylko polskie, ale czeskie, słowackie, ukraińskie, brytyjskie,
węgierskie… Koledzy mają dużo więcej,
nawet powyżej 1000.
Ile sztuk jest do zdobycia?

– W tej chwili ok. 1100 polskich kolekcjonerskich. Są też okolicznościowe
i noworoczne upamiętniające ważne
wydarzenia, patrona danego roku, rzekę.

Taki znaczek kosztuje 8 zł, ale czasami,
żeby go zdobyć, trzeba zapłacić niemałe
kwoty, podróże przecież kosztują. Członkostwo w klubie koszty te zmniejsza, rozkładają się na większą liczbę osób.
Kto decyduje o wyró¿nieniu obiektów
znaczkiem turystycznym?

– Konieczny jest wnioskodawca,
który albo się zgodzi na upamiętnienie
swego miejsca, albo nie, bo to on za to
płaci.
Jak du¿e s¹ to kwoty?

– Wydanie pierwszych 200 szt.
znaczków kosztuje ok. 1300 zł. Ale na
sprzedaży zarabia się ok. 1600 zł. Nie
traci się więc, jednak pieniądze trzeba
najpierw wyłożyć. Czyni to prywatny
właściciel obiektu, samorząd, proboszcz parafii z ciekawym kościołem,
czasami większa instytucja.
Na przyk³ad kolej, jak w przypadku znaczka z mostem ³ukowym w Wirach?

– Nie, znaczek z tym charakterystycznym mostem finansował Gminny
Ośrodek Kultury w Komornikach. Żeby
jednak most był dobrze uwidoczniony,
trzeba było posprzątać i usunąć dziko
rosnące chaszcze. I tu zaczęły się problemy, uwidocznił się bezwład organi-

– Wysyła się materiały do prezesa
firmy Znaczki Turystyczne Polska, do
Złotego Stoku. Odbiera zdjęcia i zlecenie
od właściciela obiektu. Do niego należy
decyzja ostateczna. Jeśli zaakceptuje
wniosek, materiały trafiają do Czech,
gdzie znajduje się główna centrala firmy
Znaczki Turystyczne. Zdarza się, że jakiś znaczek nie zostanie zaakceptowany, jak np. nasz Kątnik. Czeska firma ma
maszyny i inny sprzęt, wypala obraz na
drewnie zwykle wiśniowym. Nie ma
możliwości podrobienia, wszystko jest
znormalizowane i zastrzeżone.
Ile obiektów z gminy Komorniki znajduje
siê na znaczkach?

– Wymienię je: Gmina Komorniki
zawsze w dobrym kierunku, z herbem;
kościół pw. św. Floriana w Wirach; Ceglany most łukowy w Wirach, wybrany
zresztą najładniejszym w Polsce znaczkiem 2017 roku; 820-lecie Komornik;
Chwała Powstańcom Wielkopolskim –
Ogród Pamięci (z krzyżem); kościół pw.
św. Andrzeja w Komornikach; Centrum
Tradycji i Kultury. Ostatni, ósmy w kolejności, upamiętnia nasze pięciolecie.
Osoby z ca³ego œwiata, kolekcjonuj¹ce
znaczki turystyczne, mog¹ siê zatem sporo
dowiedzieæ o gminie Komorniki.

– Oczywiście! To jest niesamowita
reklama! Tym bardziej, że jesteśmy jedynym takim klubem w Polsce, Europie
i na świecie. Nikt przed nami czegoś
takiego nie wymyślił. Na wyjazdy
ubieramy żółte klubowe koszulki,
wszyscy nas rozpoznają, Komorniki są
znane wszędzie. Zawsze zabieramy ze
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turystycznego
jest zwiedzanie
ciekawych miejsc,
ale i ich promocja.
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Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Komornickiej znów się spotyka

sobą materiały promujące nasza gminę.
Rozchodzą się jak świeże bułeczki…
Jak dosz³o do powstania klubu?

– W 2014 roku odwiedzili mnie kuzyn z żoną. Prosili o obwiezienie po
regionie, pokazanie tego, co ciekawe.
Potem kuzyn wręczył mi kilka krążków
z miejsc, w których byliśmy. Właśnie
wtedy złapałam bakcyla, zaczęłam
przygodę ze znaczkami. Choroba zwana
znaczkozą, wciąż trwa (śmiech). Prowadzę „Dziennik Kolekcjonera”. W 2015 roku uczestniczyłam w regionalnym spotkaniu wielkopolskich kolekcjonerów,
spotkałam kilku znajomych z Komornik i okolicy. Potem były kolejne spotkania, też z udziałem osób z okolicy.
Trzymaliśmy się razem.
I to da³o pani do myœlenia?

– Właśnie. Postanowiłam zainteresować tematem dyrektora GOK-u Antoniego
Pawlika. Wymyśliliśmy zrobienie znaczka
z Komornikami. Został wydany, był
promowany podczas Dni Komornik.
Mieliśmy gości z całej Polski. Zaproponowałam dyrektorowi utworzenie klubu.
Zaakceptował, stając się naszym ojcem
chrzestnym i już po trzech miesiącach
działał Klub Kolekcjonerów Znaczków
Turystycznych. W pierwszym spotkaniu uczestniczyło dziewięć osób.
Jak czêsto siê spotykaliœcie?

– Co miesiąc, w sali Piwnica. Przybywało nas, zjawiały się też osoby
z zewnątrz. Początkowo firma Znaczki
Turystyczne nie chciała o nas słyszeć,
jakby bała się konkurencji. Potem
zmieniła stosunek do nas.
Od kiedy pasjonuje siê pani turystyk¹?

– Od dziecka. Już jako trzynastolatka
organizowałam wycieczki dla koleżanek
młodszej o siedem lat siostry. Jako
czternastolatka zaczęłam marzyć o wyprawie na Wyspę Wielkanocną. Gdy
pojawiła się szansa wyjazdu, jak na
złość przyszła pandemia. Nadziei
nie tracę… "
Rozmawia³
JÓZEF DJACZENKO

W

yjątkowo w ostatnią niedzielę września, ale pierwszą inaugurującą
złotą polską jesień, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej, po
prawie rocznej przerwie, ponownie spotkało się w swoim gronie.
Zaprosiliśmy obecnego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, pana Damiana
Konieczkę, więc zebraliśmy się w nowym budynku, centrali życia kulturalnego
gminy – Centrum Tradycji i Kultury.
Po ponad rocznej, przymusowej przerwie, na którą złożyło się wiele
czynników, a przede wszystkim pandemia, na wrześniowe spotkanie przybyło
liczne grono naszych przyjaciół i zaproszeni goście. W drzwiach przywitał nas
dyrektor Damian, nasze zaproszenie przyjął też pan Piotr Wiśniewski, zastępca
przewodniczącego Rady Gminy.
Po przywitaniu przyjaciół i gości przeszliśmy do wydarzeń, które miały
miejsce w cieniu lockdownu. W Ogrodzie Pamięci została zawieszona tablica
upamiętniająca 100-lecie Bitwy Warszawskiej. Pomysł i sama tablica były
inicjatywą radnych, panów Marka Kubiaka i Damiana Nowaka. Niestety, nie
mogli oni przybyć na nasze spotkanie, ale ich nieobecność została w pełni
usprawiedliwiona. Będzie okazja osobiście podziękować fundatorom tablicy.
Towarzystwo po to istnieje, aby pamiętać i kultywować takie historyczne
wydarzenia, w otoczeniu takich altruistycznych osób.
Głos zabrali nasi szacowni goście: Pan Damian reklamował działalność
GOK-u w Komornikach i omawiał plany na przyszłość. Wiadomo, że przez
pandemiczny okres właśnie działalność kulturalno-oświatowa najbardziej
ucierpiała. Trzymamy kciuki, aby wszystkie ambitne zamierzenia doszły do
realizacji. Pan Piotr przybliżył nam plany rozwoju infrastruktury w gminie
Komorniki oraz postępy w tym zakresie. I tak oto od niedawna możemy
podziwiać odnowioną i wizualnie zupełnie inną ulicę – aleję, która nosi nazwę
naszego założyciela Stanisława Nowaka. Gmina się rozrasta, a z większą liczbą
mieszkańców potrzebny jest jej adekwatny rozwój na wielu szczeblach.
Na koniec zebrania dyrektor Damian Konieczek zaprosił zebranych na
wycieczkę po pięknych korytarzach CTiK. Budynek i jego możliwości na
wszystkich z nas zrobił wyjątkowo pozytywne wrażenie. Panom Damianowi
i Piotrowi serdecznie dziękuję za przybycie i poświęcony niedzielny czas.
Chociaż w przyszłości dla pana Damiana to będzie również dzień zawodowych
obowiązków, życie kulturalne kwitnie bez względu na dzień tygodnia.
Szanowni przyjaciele, następne zebranie odbędzie się również pod koniec
miesiąca, 24 października o godzinie 15, ale już w naszej tradycyjnej siedzibie,
czyli w komornickiej sali Piwnica. Miejmy nadzieję, że zakazy spotkań
w większym gronie mamy już za sobą i będziemy mogli zebrać się przy
wspólnym stole i gorącej kawie.
Do zobaczenia! "
BARBARA TUROWSKA, PREZES TPZK
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SPOTKANIE PO LATACH
W czerwcu 1991 roku uczniowie klasy VIII zakończyli edukację w Szkole Podstawowej w Plewiskach.
Po 30 latach odbyło się kolejne, siódme już spotkanie absolwentów z rocznika 1976.

S

potkaliśmy się 2 października
w restauracji „Zacisze” w Plewiskach. Uczestniczyli w nim także
wychowawcy: pani Halina Piątek, która
objęła wychowawstwo w klasie VI-VIII,
w późniejszym czasie została dyrektorem Szkoły Podstawowej w Plewiskach
(1997-2016) oraz pan Jerzy Piechocki,
wychowawca w klasach IV-V.
Absolwenci rocznika 1976 spotykali
się siedmiokrotnie. Za każdym razem
kiełkowała chęć następnego spotkania.
" I spotkanie klasowe odbyło się po
6 latach, w 1997 roku, w Szkole Podstawowej w Plewiskach.
" II spotkanie klasowe – po 10 latach,
w 2001 roku, w restauracja „Prasowej”
w Poznaniu.
" III spotkanie klasowe – po 15 latach,
w 2006 roku, w restauracji „WZ” w Poznaniu.
" IV spotkanie klasowe – po 18 latach,
w 2009 roku, w restauracji „Ratuszowej”
w Poznaniu.
" V spotkanie klasowe – po 20 latach,
w 2011 rok, w Szkole Podstawowej
w Plewiskach.
" VI Spotkanie klasowe – po 25 lach,
w 2016 roku, w restauracji „Domowe
Smaki” w Poznaniu.
Za każdym razem frekwencja dopisywała. Na tegoroczne spotkanie przybyło
piętnastu absolwentów: M. Degorski,
A. Fedorowska (Frąckowiak), A. Grabarz,
A. Świdurska (Gryska), J. Piaskowska
(Jarzyna), H. Jasińska (Kaczmarek),
M. Kaniuk-W
Wawrowska, M. Borek (Kozioł),
D. Kurkowiak, K. Szelejewska (Nowak),

B. Wiciak (Maciejewska), A. Mroziński,
K. Sarbak, K. Przybyła (Suszka).
Miło nam było gościć naszą koleżankę
M. M asłowską -G
Gola , która chodziła
z nami tylko do VI klasy. Czas płynie nieubłaganie. Spotkaliśmy się, jako dorośli,
dojrzali ludzie, z bagażem doświadczeń,
aby pobyć razem i pełni radości powspominać tamte dziecięce lata… ale już
bez tornistra!
Wyjątkowość spotkania podkreśliły
urodziny, jakie obchodził nasz były wychowawca, pan Jerzy. Zaśpiewaliśmy
„100 lat”, złożyliśmy życzenia. Naszych
wychowawców darzymy ogromną sympatią i uznaniem. Ich wkład w naszą
edukację miał wpływ na kształtowanie
się naszej osobowości. Pan Piechocki
był nie tylko nauczycielem geografii, ale
i wspaniałym organizatorem rajdów
i obozów wędrownych, do dziś mile
wspominanych.
Pani Halina Piątek uczyła nas języka
polskiego. Jest osobą niezwykle ciepłą
i opiekuńczą, zawsze potrafiła nas wysłu-

chać, okazywała nam zainteresowanie.
Spotkanie po latach było okazją do
wspomnień z wycieczek klasowych, na
których nigdy nie brakowało „wrażeń”.
Mimo transformacji edukacji i zmiany w wyglądzie szkoły, której byliśmy
uczniami w latach 1982-1991, z sentymentem wspominamy, iż w tamtym czasie było tylko pięć sal lekcyjnych
w dwóch osobnych budynkach: sala nr 1
na parterze, nr 2 na pierwszym piętrze,
nr 3 oraz mały kantorek na drugim piętrze. W drugim budynku mieściły się sale
nr 4 i 5. Naszą klasą była „ jedynka”.
Większość uczestników spotkania
wspominała XIX-wieczne drewniane schody, charakterystycznie trzeszczące pod
nogami, z poręczą służącą za zjeżdżalnię.
Dziękujemy pani Halinie i panu
Jerzemu oraz koleżankom i kolegom
za udział w spotkaniu. Mamy nadzieję, że
kolejny jubileusz też będziemy obchodzić
w tak zacnym i licznym gronie. "
Organizatorzy:
ANGELIKA ŒWIDURSKA I HANNA JASIÑSKA
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NASZA KLASA

MOJA KLASA VII B
Lubię dotrzymywać słowa.
W kwietniu spotkałam się
z koleżankami i kolegami z mojej
klasy, ze Szkoły Podstawowej
w Wirach i uzgodniliśmy, że
trzeba zorganizować spotkanie
w większym gronie, ale
w tamtym czasie ze względu
na obostrzenie covidowe nie
było można tego zrobić.
Obiecałam pomyśleć o tej
propozycji i dzięki pomocy
pani Justyny Ciesiółki, szefowej
Domu Kultury w Wirach, która
udostępniła nam salę za zgodą
Gminnego Ośrodka Kultury
w Komornikach, stało się to
możliwe. Pani Justyna zadbała,
abyśmy czuli się jak u siebie.

Ż

yj chwilo – życie tak szybko mija.
Pamiętaj o tym każdego dnia” – to
myśl przewodnia naszego spotkania. 28 sierpnia odbyło się spotkanie kilkunastu byłych uczennic i uczniów VII b,
z niektórymi spotkaliśmy się po kilkudziesięciu latach. Nie wszyscy się rozpoznali. H e l e n a , K r y s t y n a , M a r y l a ,
B a r b a r a , Zygmunt, Janusz, Andrzej,
Piotr, Tadeusz, Roman i Florian . Silna
grupa! Wśród zaproszonych gości była pani Maria Sikorsk a, autorka wydanego w 2003 roku opracowania pt. „19532003. 50 lat Szkoły Podstawowej w Wirach” oraz Aleksandra, przedstawicielka
VII a.

Przed naszym spotkaniem odwiedziłyśmy naszą koleżankę klasową Olę,
która przebywa w Domu Opieki Społecznej. Obsługa DPS zorganizowała
nam pokoik, w którym mogłyśmy swobodnie porozmawiać, zrobić kilka zdjęć
i pozostawić aktualny numer „Nowin
Komornickich”.
Po wzruszającym powitaniu zasiedliśmy za wielkim, zastawionym wypiekami stole i przy aromatycznej kawie
rozpoczęliśmy wspominanie. Każdy
opowiedział kilka słów o sobie, ale najbardziej wspominaliśmy nasze szkolne
lata. Niektórzy przyznali się do psikusów

robionych nauczycielom i sobie samym,
opowiadali o tym publicznie. Z rozrzewnieniem przypominaliśmy sobie nauczycieli i kierownika szkoły. Niewielu
z nich żyje, kilkoro z naszych koleżanek
i kolegów też już nie ma z nami.
Przy pysznym torcie, lampce szampana i ożywionej dyskusji pojawiła się
ogromna niespodzianka. Roman przywiózł akordeon i kopie tekstów znanych,
biesiadnych piosenek. Tylko tego brakowało. Rozkręciła się impreza.
Wszystko dzięki uprzejmości pani
Justyny, która na co dzień prowadzi
klub, w którym odbywają się różne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Proponuję zapoznać się z planem pracy
klubu. Serdecznie dziękujemy!
Padły kolejne obietnice. Wszyscy
uznali, że trzeba zorganizować kolejne
spotkanie wiosną, postaramy się jednak
dotrzeć do pozostałych przyjaciół z naszej
klasy. Panowie zgłosili chęć spotkania się
z małżonkami, a przedstawicielka VII a
wyraziła propozycję, aby zorganizować
spotkania obu tych klas. Inicjatywa warta
zastanowienia. Na pewno znowu spotkanie odbędzie się w Wirach. Oby warunki
były sprzyjające.
Do zobaczenia moja VII b i nie
tylko! "
KRYSTYNA NOWAK-GÓRSKA
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ODBLASKI DLA PIERWSZAKÓW

W

szyscy pierwszoklasiści z powiatu poznańskiego
w drodze na lekcje czy na wycieczki od września
maszerują w odblaskowych kamizelkach. W październiku odebrali je też uczniowie z Komornik, Chomęcic,
Plewisk oraz Wir.
– Przez lata rozdaliśmy blisko 67 tysięcy kamizelek. Ci,
którzy otrzymali je jako pierwsi, dzisiaj są dorosłymi osobami
i mają dzieci, z którymi spotykamy się w ramach akcji. To pokazuje, że pomysł się przyjął. Z pierwszakami rozmawiamy
również o bezpieczeństwie w drodze do szkoły czy na placu
zabaw – mówił na inauguracji 20. edycji akcji „Bezpieczny
pierwszoklasista” starosta poznański, Jan Grabkowski.
Na spotkaniu obecni byli również insp. Robert Kasprzyk,
Komendant Miejski Policji w Poznaniu oraz st. bryg. Jacek Michalak, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ten pierwszy prosił o zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad ruchu drogowego, drugi natomiast przypominał, by dbać o środowisko.

Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „Chcę być widoczny, chcę być bezpieczny”. Powiat poznański, wraz z policjantami oraz strażakami, przekazał prawie 6 tysięcy kamizelek
pierwszoklasistom oraz ich opiekunom. "
TS

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY W POLSCE
Dwukrotnie większa powierzchnia, komfortowe warunki i szybsza
obsługa, doskonały dojazd z różnych kierunków Poznania. Powiatowy
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu –
drugi po Warszawie co do liczby załatwianych spraw w kraju – przyjmuje
w nowej siedzibie przy ulicy Franowo 26 w Poznaniu.

N

owatorsko urządzone na trzech
kondygnacjach przestrzenie są
nie tylko przyjazne dla odwiedzających, ale też poprawiają warunki
pracy specjalistów. – Dwukrotnie powiększyliśmy powierzchnię, a dzięki
przestronnemu podziemiu ogromne zasoby archiwalne znajdują się w jednym
miejscu. Dotychczas dokumenty składowane były w trzech różnych lokalizacjach, co wydłużało czas procedowania.
Dziś dostęp do archiwum jest bezpośredni i natychmiastowy – przyznaje
Tomasz Powroźnik, dyrektor Powiatowe-

go Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Poznaniu.
W funkcjonalnych wnętrzach klienci
mają do dyspozycji m.in.: poczekalnię
oraz salę obsługi z większą liczbą stanowisk, co znacznie skraca czas spędzony
w urzędzie. Utworzony został także
punkt szybkiej informacji. Przygotowano
kącik zabaw dla najmłodszych.
– Wraz z otwarciem tej siedziby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej przenieśliśmy naszych klientów na najwyższy
poziom obsługi – mówił Jan Grabkowski,

starosta poznański. – Idzie to w parze
z innowacyjnymi systemami informatycznymi, dzięki którym wiele spraw można załatwić bez wychodzenia z domu.
Obecnie ośrodek w swojej pracy
wykorzystuje 8 różnych e-usług. Skierowane są m.in. do klientów indywidualnych,
geodetów, rzeczoznawców, komorników
czy gmin. – Wystarczy dysponować internetem, a w niektórych przypadkach
podpisem elektronicznym. Obecnie aż
98 procent prac geodezyjnych jest obsługiwanych przez e-usługi – dodaje
T. Powroźnik. Warto podkreślić, że
PODGiK w Poznaniu średnio w ciągu
roku obsługuje dziesiątki tysięcy zgłoszeń i wniosków.
– Nowa siedziba jest przykładem
olbrzymiego kroku, jaki powiat poznański zrobił w kierunku rozwoju geodezji
i kartografii. Takie miejsce zobowiązuje
do ciągłego podnoszenia jakości usług
i obsługi klientów – nie krył podziwu
minister Waldemar Izdebski, Główny
Geodeta Kraju, który we wrześniu odwiedził PODGiK.
Siedziba najnowocześniejszego
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w kraju
kosztowała blisko 30 mln złotych. Inwestycja sfinansowana została z budżetu
KG
powiatu poznańskiego. "
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SENIORZY

AKTYWNA JESIEŃ KOMORNICKICH
SENIORÓW
Dla seniorów jesień zaczęła się udziałem w II Targach Senioralnych, zorganizowanych w Centrum
Tradycji i Kultury. Uczestniczyło w nim wiele osób (o tym wydarzeniu informujemy w „Nowinach
Komornickich” osobno).

W

cześniej w sali Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
spotkaliśmy się na Spartakiadzie Seniorów. Impreza ta ma w gminie
Komorniki wieloletnią tradycję. Poprzednia odbyła się latem 2019 roku.
Potem nadeszła pandemia, odbierając
mieszkańcom możliwość uczestnictwa
w takich wydarzeniach. Dopiero teraz
można było do Spartakiady wrócić.

Uroczyste otwarcie imprezy odbyło się
z udziałem wójta Jana Brody, przewodniczącego Rady Gminy Mariana Adamskiego
i jego zastępcy Piotra Wiśniewskiego.
Uczestniczyli dyrektor GOK-u Damian Konieczek i dyrektor GOSiR-u Marcin Kaczmarek.
Seniorzy rywalizowali w takich konkurencjach, jak rzuty lotką do celu, strzały na
bramkę, rzuty ringo, bieg na 20 metrów. Najstarszy uczestnik, pan Stefan, ma 88 lat. Na
koniec organizatorzy zaprosili uczestników
do CTiK na część artystyczną. Seniorzy
słuchali pięknych utworów w wykonaniu
artystów Teatru Wielkiego w Poznaniu.
Ciąg dalszy jesiennych dni spędzimy na
spotkaniach w Klubie Piwnica. Wracamy do
comiesięcznych spotkań w co trzecią środę.
Kto ma ochotę na częstsze spotkania przy
grach, rozmowach i kawie, może przyjść
w każdą środę.
W listopadzie planujemy coroczny Bal
Seniora, dla uczczenia 12 rocznicy powstania ruchu senioralnego w naszej gminie.
Szczegóły – na naszej stronie fejsbukowej.
Zachęcamy do jej odwiedzania i dzielenia
się wiadomościami z tymi, którzy umiejętności posługiwania się komputerem jeszcze
nie posiedli.
Jesień to czas przeziębień i grypy, pandemia nie odpuszcza, więc dbajcie o siebie!
W zwiększeniu odporności pomoże udział
w rajdach, które wciąż są organizowane.
Zapraszamy do udziału! "
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SZKOŁA W WIRACH OFICJALNIE
OTWARTA
Władze gminy Komorniki z wójtem Janem Brodą, przewodniczącym Rady Gminy Marianem Adamskim,
burmistrz Lubonia Małgorzata Machalska, przedstawiciele wykonawcy, firmy Budimex i projektantów,
rodzice uczniów, dyrektorzy innych gminnych szkół i przedszkoli byli gośćmi uroczystości, podczas
której nowa Szkoła Podstawowa w Wirach została oficjalnie otwarta.

W

ójt podziękował swojemu zastępcy Tomaszowi Stellmaszykowi,
bezpośrednio nadzorującemu
budowę szkoły i paniom z Wydziału Inwestycji i Remontów, kierownik Annie
Jezierskiej-Kaczmarek oraz Joannie

Kołodziejewskiej i Aleksandrze Kaczan. W imieniu wielkopolskiego kuratora oświaty list gratulacyjny odczytała
wizytator Beata Kumanowska.
Otwarcie placówki było okazją do zaprezentowania pierwszego w historii sztan-

daru szkoły ufundowanego przez radę rodziców. Dyrektor powiedział, że pozostaje
w nich pamięć o starej szkole, z której zabrali wszystko, co wartościowe, przede
wszystkim dobrą energię i zaczynają nowy
rozdział w historii wirowskiej szkoły. "

Życzenia dla nauczycieli

W

Dzień Edukacji Narodowej do
Centrum Tradycji i Kultury
zaproszeni zostali dyrektorzy
szkół i przedszkoli, nauczyciele, także

nauczyciele seniorzy. Otrzymali nagrody, upominki i mnóstwo życzeń.
Wójt Jan Broda podziękował za dobrą
pracę nie tylko dyrektorom i nauczycie-

lom, także pracownikom dbającym
o utrzymanie placówek. Życzył pedagogom, by nie przejmowali się opiniami
o ich złych zarobkach. – Jeżeli ktoś chce
zostać milionerem, nie zatrudnia się
w samorządzie i w oświacie – żartował.
Życzył zdrowia, a także miłych, wyrozumiałych rodziców uczniów. Dziękował
pracownikom samorządu nadzorującym
oświatę, ciepło wypowiedział się o nauczycielach seniorach.
Przewodniczący Rady Gminy także
dziękował emerytowanym nauczycielom, którzy są dowodem na to, że mimo
przeciwności opłaca się wykonywać
ten zawód. Trzeba tylko kochać to, co
się robi i kochać dzieci.
Po części oficjalnej scenę wzięli w
posiadanie młodzi artyści. Obecni docenili ich talent i wysokie już umiejętności wokalne. "
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Szkoła ma patronkę, hymn i sztandar
Maria Skłodowska-Curie jest patronką Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach. Tak wybrała szkolna
społeczność, Rada Gminy podjęła w tej sprawie uchwałę. Uroczystość nadania placówce imienia odbyła
się w szkole z udziałem władz gminy, dyrektorów gminnych placówek i szkół poznańskich mających tę
samą patronkę, wicekuratora oświaty, dyrektora warszawskiego Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie,
proboszcza miejscowej parafii.

B

yła to okazja do pierwszego wykonania nowego hymnu szkolnego
i do przekazania sztandaru szkoły.
Delegacja uczniów złożyła ślubowanie.
Uchwałę Rady Gminy o nadaniu szkole
imienia odczytał wiceprzewodniczący
Piotr Wiśniewski, który prowadził obrady podczas podejmowania tej uchwały.
Dyrektor Marlena Woźniak przypomniała, że kiedy w wywiadzie przytoczyła sentencję noblistki, można to było
potraktować jako proroctwo. Spełniło
się ono. Podziękowała osobom, dzięki
którym szkoła ma hymn i nowy sztandar. Przeczytała list starosty Jana
Grabkowskiego.
Gratulując uczniom i nauczycielom,
wójt Jan Broda zauważył, że podstawową
cechę patronki, wytrwałość, już osiągnęli, zabiegając o jej patronat. Życzył
uczniom, by czerpali wzór z noblistki
sięgającej po wiedzę, która nie jest jeszcze
znana. Przypomniał, że ruszyła rozbudowa szkoły, bo placówka szybko zrobiła
się za mała. Obecnego na uroczystości
wicekuratora oświaty prosił o przekazanie
władzom, iż otrzymywana od rządu
subwencja oświatowa nie wystarcza
gminie nawet na sfinansowanie nauczycielskich wynagrodzeń.
Mirosław Wieloch, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, wieloletni nauczyciel
w szkole w Plewiskach stwierdził, że nawet mu się nie śniło, iż dzieci będą się
kiedyś uczyły w takich warunkach. Dyrektor warszawskiego muzeum noblistki,
Sławomir Paszkiet podkreślił, że nigdy
nie słyszał piękniejszego szkolnego hymnu, był wzruszony. Podobał mu się też
piękny, gustownie zrobiony sztandar.
Po części oficjalnej odbyła się artystyczna. Uczniowie przedstawili inscenizację z patronką szkoły w roli głównej.
Przedstawili jej drogę od dzieciństwa do
wielkich naukowych osiągnięć. Z przyczyn sanitarnych w uroczystości wzięły
udział tylko delegacje wszystkich oddziałów. Pozostali uczniowie śledzili
w klasach relację z wydarzenia. "
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Przyjęci do grona uczniów
W Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach odbyła
się bardzo ważna uroczystość –
ślubowanie i pasowanie uczniów
klas pierwszych. Był to szczególny
dzień, który na długo pozostanie
w pamięci każdego ucznia klasy
pierwszej. Zostali przyjęci do grona
uczniów szkoły.

O

dświętnie ubrani, z ogromnym zaangażowaniem i radością w sercach zaśpiewali piosenki. Następnie kandydaci
złożyli uroczyste przyrzeczenie. Ślubowali
być dobrymi uczniami, godnie reprezentować swoją klasę i szkołę, dbać o dobre imię
szkoły. Po ślubowaniu odbyła się ceremonia
pasowania, której dokonała pani dyrektor
Anna Golczak. Uczniowie otrzymali dyplomy
i upominki. Uroczystość odbyła się w pełnym
reżimie sanitarnym.
Wszystkim pierwszakom życzymy
wielu sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych. Z powodu panującej pandemii uroczystość odbyła się bez obecności
rodziców. "
H. KRUCZKOWSKA

Pasowanie na uczniów w SP nr 2 w Komornikach

W

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Komornikach odbyło się
pasowanie na ucznia. Jest to szczególny
dzień, zapadający w pamięci każdego pierwszoklasisty. W tym dniu dzieci oficjalnie stały się
uczniami szkoły. Podczas uroczystości uczniowie
klas pierwszych pokazali, jak pięknie potrafią śpiewać i recytować wiersze. Najważniejszą jednak częścią uroczystości było ślubowanie i pasowanie wielkim czerwonym ołówkiem przez panią dyrektor
szkoły im. Edwarda hr. Raczyńskiego Barbarę
Koralewską-Idzikowską.
Wszystkim uczniom klas pierwszych życzymy
wielu sukcesów. "
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CZYTALI Z SERCEM
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania zainicjowała także szkolna biblioteka SP2 w Komornikach, pod
hasłem „Czytamy z sercem”. Święto to zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki.
Celem jest promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania.

O

zaletach czytania wiedzą wszyscy, ale nie zaszkodzi przypominanie o nich od czasu do czasu.
Czytanie książek to nie tylko ciekawa
forma spędzania wolnego czasu, zdobywanie nowej wiedzy, ale i rozwijanie
wyobraźni, wzbogacanie słownictwa.
Głośne czytanie dzieciom to również
budowanie silnej więzi emocjonalnej.
W ramach akcji do biblioteki został
zaproszony specjalny gość – Pluszowy
Miś, który w rozmowie z bibliotekarzem, panem Rafałem Błaszczykiem
przypomniał uczniom, co należy robić,
aby dobrze zadbać o swoje serce.
Następnie wszyscy wysłuchali treści
książki pt. „Ktoś” autorstwa Aleksandry
Chmielewskiej To opowieść o początkach przyjaźni dwóch dziewczynek —
Małgosi oraz chorującej na serce Madzi.
Bohaterki starają się obserwować innych,

a następnie pomagać im w rozwiązywaniu
problemów i odzyskiwaniu utraconego
uśmiechu.

Ten dzień stał się znakomitą okazją
do promocji czytelnictwa wśród młodszych uczniów. "

Łukasz Wierzbicki odwiedził uczniów

T

o pasjonat podróży, autor książek
dla dzieci i dorosłych. Przyjął zaproszenie Rafała Błaszczyka
i przy współpracy z Biblioteką Publiczną
Gminy Komorniki uczestniczył w spotkaniu autorskim, z udziałem dzieci klas
drugich i trzecich oraz młodzieży klas
siódmych Szkoły Podstawowej nr 2
w Komornikach. Dla każdej grupy
przedstawił i przybliżył różne książki,
a są one oparte na prawdziwych przygodach i wydarzeniach.
Młodsi uczniowie mogli poznać
osobę Kazimierza Nowaka, który przemierzył Afrykę na rowerze, usłyszeli też
historię o niedźwiedziu Wojtku, który
podczas II wojny światowej służył w Armii
Andersa, a także opowieść o Polaku
Aleksandrze Dobie, który jako jedyny
przepłynął kajakiem przez Atlantyk do
Ameryki. Uczniowie mieli okazję zobaczyć
wiele ciekawych zdjęć, atakowały ich wielkie ryby, ryczały słonie, huczał ocean, a na
twarzach mieli nawet krople słonej wody
(ze spryskiwacza).

Młodzież mogła natomiast posłuchać opowieści o najnowszej książce
„Drzewo”, będącej zbiorem mitów słowiańskich. Prezentując treść tych najstarszych z naszych opowieści, inspirowanych przyrodą, magią i tajemnymi
mocami, gość zwracał uwagę na ich
związek ze współczesnymi bohaterami
literatury czy filmu. Wskazywał, że każ-

dy z nas ma talenty i zdolności, musi
tylko znaleźć inspirację, by je rozwinąć,
aby stać się bohaterem własnego życia.
Dzięki aktorskim zdolnościom autora oraz licznym rekwizytom dzieci
i młodzież uczestniczyły w spotkaniu
z dużym zainteresowaniem. Pod koniec
mogły zadawać pytania oraz kupić
książki z autografem pisarza. "
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SZKOŁA Z SERCEM

P

rzed Szkołą Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka
w Komornikach stanęło ogromne, metalowe serce na
plastikowe nakrętki. W obecności dyrektor Hanny
Drapiewskiej, wicedyrektor Angeliki Włodarczak i Agnieszki
Kurek odbyło się uroczyste przekazanie czerwonego serca.
Tego dnia nie mogło zabraknąć przedstawicieli firmy Gravis
S.P. Łykowscy Sp. K. – pana Piotra i pani Soni, dzięki którym to
piękne serce trafiło do naszej szkoły. Po przecięciu wstęgi
uczniowie wrzucili do serca pierwsze nakrętki. Jeszcze raz
dziękujemy firmie Gravis za hojność i dobre serce.

Widoczni na drodze

W

ramach akcji „Chcę być widoczny, chcę być bezpieczny” w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera
w Chomęcicach odbyło się spotkanie uczniów klas
pierwszych z przedstawicielami policji, straży pożarnej starostwa
powiatowego w Poznaniu. Powiat Poznański już po raz dwudziesty
prowadzi akcję skierowaną do pierwszoklasistów szkół podstawowych z 17 gmin. W tym roku spotkanie na terenie gminy Komorniki
odbyło się w Chomęcicach.
Podczas spotkania uczniowie utrwalili wiedzę dotyczącą zasad
bezpiecznego poruszania się po drogach; ponadto dowiedzieli się, że
noszenie kamizelek i elementów odblaskowych sprawia, że są bardziej
widoczni na drodze. Dzieci z zainteresowaniem słuchały, że praca strażaka to nie tylko gaszenie pożarów, ale również udzielanie pierwszej
pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku czy pomoc ludziom w sytuacjach kryzysowych. Pan strażak zwrócił także uwagę na zasady bezpieczeństwa w domu i szkole. Uczniowie popisali się wiedzą dotyczącą
znajomości numerów alarmowych. Na pamiątkę wszystkie pierwszaki
otrzymały upominki w postaci odblaskowych kamizelek.
Uczniowie klas pierwszych, nauczyciele oraz dyrekcja Szkoły
Podstawowej w Chomęcicach serdecznie dziękują za spotkanie
i przekazaną wiedzę. Pamiętajcie, nosimy odblaski!
H. KRUCZKOWSKA

Zbiórką plastikowych nakrętek zajmuje się Szkolny Klub
Wielkoducha, który jest głównym organizatorem wolontariatu. Nakrętki zbierane są od 6 lat. Zebrane przez nas ogromne
ilości, liczone w tonach, pomagają zdobyć środki na leczenie
i rehabilitację niepełnosprawnych dziewczynek, Lilki i Stefci.
Prowadzona zbiórka plastikowych nakrętek jest wyrazem
chęci niesienia przez naszych uczniów pomocy potrzebującym.
Organizatorki akcji – Monika Jakielczyk-Jankowska i Marta Lipińska. Opiekunki Szkolnego Klubu Wielkoducha – Mata
Broniszewska i Anna Wiśniewska. "
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JAK SMAKUJE WIELOPOLSKA?
Pyszności, jakie gotuje i piecze Urszula Sławińska, szefująca Kołu Gospodyń z Plewisk, mają wspólną
cechę: to potrawy kuchni wielkopolskiej. Sięgając po dawne przepisy, modyfikuje je, eksperymentuje.
Efekty jej pracy można podziwiać, a przede wszystkim smakować podczas wielu imprez. Wygrywa konkursy,
zdobywa certyfikaty i nagrody.

P

ochodzi z Plewisk, tu mieszka do dziś z rodziną – mężem, dwojgiem dzieci, dwojgiem wnucząt. Trzecie przyjdzie na świat w grudniu. – Wrosłam w tę miejscowość,
spędziłam tu całe swoje życie – mówi pani Ula. Kiedy etatowo
pracowała, starała się, by było to jak najbliżej domu, miała
bowiem dzieci na wychowaniu.
Potem też obcowała z maluchami – przez 11 lat pracowała
w żłobku. Wreszcie poszła na swoje: założyła firmę
cateringową. Dzięki temu to, co robić lubi, jest jednocześnie
przedmiotem działalności zawodowej. Wykorzystała dawne
kontakty, zaopatruje w gotowe dania dwa przedszkola. – To
mała firma, sama wykonuję większość prac. To tak, jakby
przedszkola, z którymi współpracuję, miały własną kuchnię.
Reaguję na ich potrzeby, realizuję okolicznościowe
zamówienia – tłumaczy.
Przygotowuje nie tylko stałe, codzienne posiłki, ale i potrawy
na wydarzenia, podczas których można spróbować specjałów
lokalnej kuchni. Świetnie jej też wychodzą smakołyki niewywodzące się z kuchni lokalnej. – Moją specjalnością jest łosoś
z żółtym ryżem, zawinięty na kształt rolady w szynce parmeńskiej.
To nie tylko pysznie smakuje, ale i pięknie, kolorowo wygląda na
stole. Każda rolada przewiązana jest sznureczkami – mówi.
Często piecze chleb. Jest to jeszcze jedna jej specjalność,
coraz częściej doceniana, wyróżniana, nagradzana. Jej wyroby szczególnie dobrze smakują z masłem ziołowym. Nawet
najwykwintniejszy smakołyk nie umywa się do tego prostego
produktu. Zachwalany jest też równie mało skomplikowany
chleb ze smalcem.
Ostatnio podczas imprezy „Smak chleba”, organizowanej
w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, przy udziale przedstawicieli pałacu
w Skrzynkach, jej Koło Gospodyń otrzymało za chleb certyfikat.
Duszą zespołu z Plewisk była pani Ula. – Kiedy dowiadujemy się,
że w okolicy organizowany jest konkurs, zawsze się zgłaszamy.
W Szreniawie nie tylko nasz chleb znalazł uznanie i certyfikat, także „paprykarz gospodyni”. Na „Polagrze”, imprezie na Targach
w Poznaniu, wyróżniona została nasza kapusta – wylicza.
Podczas Święta Pyry w Szreniawie panie z Plewisk serwowały pyrę nadziewaną. Pokazały się w Plewiskach na Święcie
Dyni. Ich wyrobów można było spróbować podczas niedawnych Targów Senioralnych. Dużym wzięciem, oprócz pikantnej
zupy przyrządzonej przez panie z koła w Komornikach, cieszyły
się różne rodzaje chleba upieczone przez panią Sławińską. Tylko
latem Koło z Plewisk zdobyło cztery certyfikaty. Zapraszane są
na plenerowe imprezy, by przygotowały dla uczestników lokalne
dania, takie jak zupa ślepe ryby czy zupa dyniowa.
Na niedawnych targach „Polagra” pani Sławińska zgłosiła
się do konkursu „Master of Baker”. Organizowany był dla czterech grup uczestników: piekarzy, czyli zawodowców, amatorów,
uczniów i kół gospodyń. W pierwszym etapie uczestniczyło 200
osób. Pani Ula przygotowała wytrawny wieniec z mąki orki-

szowej, z zieloną pietruszką. Upiekła też swą specjalność
– chleb. Do finału z każdej grupy przeszły po trzy osoby.
Wśród nich znalazła się, w swojej kategorii, pani Sławińska.
Sklasyfikowano ją na drugim miejscu.
Skąd bierze się niepowtarzany smak i aromat tak zachwalanego chleba pani Uli? – Zawiera same ekologiczne składniki, takie jak otręby owsiane, pszenne, płatki owsiane, dużo nasion – zdradza pani Sławińska. Jak twierdzi, kuchnia, na której się wychowała, praktykowana w Komornikach i sąsiednich miejscowościach, nie ma w sobie czegoś wyjątkowego.
Jest to klasyczna kuchnia wielkopolska. Każdy stary przepis
cechuje się tym, że był „eko”. Takie same muszą być współczesne modyfikacje. Wszystko, co proste, może okazać się
najpyszniejsze. Choćby zwykłe pyry z dzikiem, cieszące się
wielkim wzięciem przez uczestników imprez.
Przygotowywanie potraw zajmuje pani Sławińskiej mnóstwo czasu, ale nie wypełnia całego jej życia. Lubi podróżować, jeździć rowerem. Przynajmniej raz w roku stara się wypuścić z koleżankami z koła gdzieś dalej, by choć na chwilę
oderwać się od codzienności wypełnionej gotowaniem, pieczeniem, zabawą z wnukami. "
JÓZEF DJACZENKO
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Wspomnienie w 40. rocznicę śmierci i 95. rocznicę urodzin proboszcza
parafii pw. św. Floriana w Wirach

KSIĄDZ MATYSIAK. ADMINISTRATOR
WZOROWY

Ks. Mieczys³aw Matysiak g³ównym celebransem mszy œw. podczas nawiedzenia obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej w grudniu 1977 r.
w otoczeniu ksiê¿y wywodz¹cych siê z parafii.
Fot. ze zbiorów Marii Sikorskiej

Mieczysław Matysiak urodził się 3 marca 1926 r. w małej wsi Chojnik,
w gminie Sośnie niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego. Ochrzczono
go 7 marca w parafialnym kościele pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Czarnymlesie.

J

ego rodzice: Stanisław i Stanisława
z domu Mrula, odznaczali się
szczerą religijnością. Mieczysław
przez trzy lata uczęszczał do szkoły powszechnej w Chojniku, następnie
w Ostrowie Wlkp. Ukończył ją w 1939 r.,
po czym pomyślnie zdał wstępny egzamin do ostrowskiego gimnazjum.
Jednak wybuch II wojny światowej
uniemożliwił mu podjęcie nauki
w szkole średniej.
Podczas okupacji nie miał okazji
dokształcać się na tajnych kompletach.
Jako nastolatek został zmuszony przez
władze niemieckie do pracy fizycznej.
Najpierw był pracownikiem leśnym, następnie w roli służącego na posterunku
niemieckiej policji w rodzinnej miejscowości. Świadomie włączył się
w działalność tamtejszego podziemia,
dla którego z posterunku wyniósł broń
i amunicję. Pomagał też w uwolnieniu
35 jeńców radzieckich.

Oskarżony przez gestapo, wyrokiem niemieckiego sądu został skazany
na karę śmierci. Jednak udało mu się
uciec z obozu w Radogoszczu 15 stycznia
1945 r. We własnoręcznym życiorysie
uznał to za cudowne ocalenie. Po wyzwoleniu zapisał się ponownie do
ostrowskiego gimnazjum i wyjątkowo
przyjęto go do klasy drugiej. Naukę pobierał w trybie przyspieszonym. Egzamin dojrzałości zdał 2.06.1947 r. według
programu dla wydziału przyrodniczego,
co skutkowało lukami w wykształceniu
humanistycznym, uzupełniane w okresie
studiów seminaryjnych.
Wcześniej jednak po maturze,
przez rok, studiował historię na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako student,
także podczas wakacji miał wewnętrzną
potrzebę niemal codziennego uczestniczenia we mszy św. i przyjmowania
komunii św. Prośbę o przyjęcie do seminarium duchownego złożył 12 lipca

1948 r. i rozpoczął studia filozoficznoteologiczne w Gnieźnie, ukończył je
w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął
27 maja 1954 r. z rąk abp. Walentego
Dymka w Farze poznańskiej, pełniącej
w latach 1950-1956 funkcję katedry.
Jako neoprezbiter został wysłany
na miesięczne zastępstwo w Iłówcu,
a następnie do Sarnowa. Posłano go do
Książa, gdzie przebywał cztery lata. Od
lipca 1958 r. był wikariuszem w Poznaniu-Głównej – parafii Niepokalanego
Poczęcia NMP.
Odznaczał się zawsze spisanymi,
wzorowo przygotowanymi i wygłaszanymi kazaniami, podobnie był przygotowany na lekcje religii. Po roku,
15.07.1959 r., przeniesiono go do parafii
św. Rocha w Poznaniu. Tu gorliwie pomagał w pracach budowlanych przy kościele.
Po śmierci proboszcza ks. Szczepana
Czemplika powołano go na ostatni wikariat do parafii św. Trójcy w Poznaniu, gdzie
pracował do 31.07.1964 r.
Pierwszą samodzielną placówką
duszpasterską ks. M. Matysiaka był Raczyn w dekanacie chodzieskim, parafia
pw. św. Józefa, erygowana w 1947 r., do
której należał też kościół sukursalny
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(pomocniczy) pw. Matki Boskiej Królowej
Polski w Zacharzynie. Pracę duszpasterską jako proboszcz rozpoczął
1 sierpnia 1964 r. i prowadził do 1972 r.
Z własnej gorliwości głosił tu każdego
roku rekolekcje wielkopostne. Dokonał
m.in. elektryfikacji świątyń. Ze względu
na pogarszający się stan zdrowia, czego
przyczynę widział w tutejszych bagnistych terenach, prosił o przeniesienie.
1 lipca 1972 r. został proboszczem
w Lubiniu przy klasztorze benedyktynów.
Tutejsza parafia pw. Narodzenia NMP
była bardzo rozległa, wciągnęła nowego
proboszcza w prace administracyjne.
Wkrótce wystąpiły pierwsze niebezpieczne objawy choroby niewydolności
krążenia. Po pobycie w sanatorium
otrzymał propozycję objęcia parafii
w Wirach. Przyszedł do niej po ks. infułacie Antonim Ważbińskim (1935-2015),
który w Wirach proboszczował od 1971
do 1974 r. Tę ostatnią w życiu placówkę
ks. Mieczysław Matysiak objął 15 grudnia
1974 r. Przyszedł tutaj do umniejszonej
o wydzieloną dopiero co parafię
św. Maksymiliana Kolbego w Lasku,
„dzielnicy” Lubonia, którą otrzymał
ks. Marian Mikołajczak. Umniejszenie
parafii spowodowało też brak rąk
do pracy fizycznej przy świątyni. Ks. M.
Matysiak jak zawsze, bardzo sumiennie
podchodził do powierzonych mu zadań,
często sam wykonywał prace porządkowe,
malarskie, stolarskie i inne.
Za siedmioletniego proboszczowania urządzał m.in. pielgrzymki do sanktuariów maryjnych w Częstochowie, Licheniu, Niepokalanowie, Bardzie Śląskim czy Tulcach. Jednym z ważniejszych
wydarzeń była peregrynacja obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej, 15 grudnia
1977 r. Gdy przybył do Wir, nieustannie,
sukcesywnie konserwował budynki:
kościoła i przykościelne. Za jego proboszczowania wykonano m.in.: generalny
remont wieży kościelnej, przełożenie
dachu na kościele łącznie z wszelkimi
pracami blacharskimi, odremontowano
budynek plebanii, otynkowano i przełożono dach na domu katolickim, przy
okazji usunięto zegar znajdujący się
nad wejściem w okrągłym otworze
wykuszu dachu. Ponadto w 1979 r. powiększono oraz oparkowano cmentarz
przy ul. Poznańskiej.
W ówczesnym dekanacie puszczykowskim, do którego należały Wiry, konfratrzy wybrali go na II wicedziekana
oraz referenta do spraw liturgicznych.

25

HISTORIA

Grób ks. proboszcza Mieczys³awa Matysiaka na cmentarzu w Wirach

Ks. Matysiak coraz częściej skarżył
się na serce, a przeczuwając nadchodzący kres ziemskiej wędrówki, mawiał:
„zobaczycie, że ja niebawem umrę”. Na
wiosnę 1981 r. właśnie z powodu pogarszającego się stanu zdrowia prosił Kurię

Uroczystoœci pogrzebowe ks. Mieczys³awa
Matysiaka w paŸdzierniku 1981 r. prowadzi³
bp Stanis³aw Napiera³a.
Fot. ze zbiorów Alicji Lisieckiej

Fot. Robert Szenajch

o zastępstwo, aby móc się spokojnie leczyć. Jednak miesięczna kuracja nie
przywróciła mu pełni sił. Zmarł samotnie, najprawdopodobniej we śnie, nagle,
na zawał serca 1 października 1981 r.
o godzinie 5 rano. Z pewnością nie bez
wpływu na jego zdrowie miały zamach
na papieża Jana Pawła II, śmierć ówczesnego prymasa kardynała Stefana
Wyszyńskiego, gorąca sytuacja społeczno-polityczna w kraju. Krótko po śmierci
ks. proboszcza wprowadzono w Polsce
stan wojenny.
Po ks. Mieczysławie Matysiaku parafię w Wirach objął ks. Dionizy Jóźwiak
(1932-2018), który był tu proboszczem
przez 12 lat od 1981 do 1993 roku.
W aktach personalnych można wyczytać takie m.in. opinie przełożonych
i współpracowników: „Był wzorowym
administratorem majątku kościelnego.
Zawsze podziwiałem czystość, ład
i porządek.”; „Był duszpasterzem niezmiernie troskliwym. Bardzo sumiennie
zabiegał o dusze powierzonych sobie
wiernych. Zwykłe, szare posługi kapłańskie spełniał z oddaniem i z sumiennością.”; „Był to człowiek prawy i szczery,
pracowity i sumienny”. "
PIOTR RUSZKOWSKI
Repozytorium Historyczne Miasta Luboñ
WIKTOR CEGIO£KA
Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Komornickiej
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Koncert Maleńczuka i komedia „Serca na odwyku”
Dwa bardzo interesujące
wydarzenia kulturalnoartystyczne odbędą się
w Centrum Tradycji i Kultury
w Komornikach.

P

ierwszym wydarzeniem będzie
koncert Macieja Maleńczuka, wokalisty, gitarzysty rockowego,
a także poety. W środę 27 października
(godz. 19) zaplanowany został koncert
promujący album artysty „Klauzula sumienia”. Tworzą go niebanalne teksty
i świetne kompozycje. Wśród utworów

Profilaktyka
i sztuka
„Tancbuda”, to projekt zajęć
artystycznych z oddziaływaniem
profilaktycznym, skierowany do
uczniów placówek szkolnych gminy
Komorniki. Przewidziane są artystyczne zajęcia w dziedzinie tańca,
muzyki i sztuki aktorskiej. Częstotliwość – jeden raz w tygodniu, na
zmianę taniec, muzyka, aktorstwo.
Dodatkowo – panel z psychologiem
poruszający problematykę dorastającej młodzieży. Projekt trwa 13
tygodni, od końca września do
grudnia 2021 r.
Dodatkowym elementem będą
warsztaty eksperckie z takimi autorytetami, jak Monika Musiał, Piotr
Szwarc, Poppin Mario, Radosław
Arent, Tomasz Dolski. Finalnym
produktem cyklu będzie stworzenie wspólnej mini choreografii tanecznej o wydźwięku profilaktycznym, wplecionej w cykl aktywności przedświątecznych (Jasełka)
w czterech szkołach (SP 1 i SP 2
Plewiska, SP Wiry, SP Chomęcice).
Uczestnicy projektu to dzieci
i młodzież w wieku od 7 do 15 lat.
Łączna liczba uczestników bezpośrednio zaangażowanych to do 30
osób na jedną szkołę. Udział w projekcie jest bezpłatny. "

znalazły się: „Klauzula sumienia”, „Zdzira
jak ty”, „Szabada”, „Obrońca życia”.
– Niektórych artystów można opisać
krótko i w kilku zdaniach. Maciej Maleńczuk zdecydowanie do nich nie należy,
a szybki opis jego działalności jest absolutnie niemożliwy. Z pewnością można
powiedzieć, że to jeden z najważniejszych, najbardziej charyzmatycznych,
a przy tym kontrowersyjnych artystów
ostatnich czterech dekad. Pieśniarz obdarzony świetnym głosem i darem pisania
tekstów pełnych ciekawych obserwacji –
nie zawsze miłych – mówi Anna Morawska
z Copa.pl, organizatora koncertu.

W piątek 5 listopada (godz. 17.30)
w Komornikach gościć będzie czworo
wybitnych aktorów (Cezary Żak, Katarzyna Żak, Hanna Śleszyńska, Michał
Piela), którzy wystąpią w sztuce „Serca
na odwyku”. Sztuka jest komedią,
w której bohaterowie w zabawny sposób udowadniają, że na miłość nigdy
nie jest za późno. „Serca na odwyku” to
sztuka, która poruszając powikłane relacje
damsko-męskie, obfituje w śmieszne
sytuacje i dialogi. "
Na oba wydarzenia bilety do kupienia na

www.copa.pl
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KULTURA

KONCERTOWA INAUGURACJA ROKU
ARTYSTYCZNEGO
Do Centrum Tradycji i Kultury dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Damian Konieczek zaprosił wójta
Jana Brodę, przewodniczącego Rady Gminy Mariana Adamskiego, jego zastępcę Piotra Wiśniewskiego,
dyrektorów szkół i samorządowych instytucji, radnych, sołtysów, przewodniczące kół gospodyń, klubów
seniora, przewodniczącego koła kombatantów, reprezentantów innych lokalnych organizacji. Goście
byli uczestnikami inauguracji roku artystycznego w gminie Komorniki.

D

yrektor Konieczek zapewnił, że będzie kontynuatorem
tego, co było dobre w gminnej kulturze w ostatnich latach,
zamierza ją szerzyć, pielęgnować, rozwijać. Nowym pomysłem jest fundowanie stypendiów dla utalentowanych
uczniów. Mowa była o planach na rok, o działaniach na rzecz
seniorów, dzieci, młodzieży, o organizowanych zajęciach, o wykorzystywaniu CTK na potrzeby wszystkich mieszkańców.
Przewodniczący Marian Adamski podziękował pracownikom domów kultury, którzy poświęcają się mieszkańcom.
Zapewnił, że dzięki wspólnemu działaniu wszystko pójdzie
„po naszemu”.

Inauguracja przypadła w Międzynarodowy Dzień
Muzyki. Zgromadzeni z dużą przyjemnością wysłuchali
koncertu w wykonaniu zespołu ViolLadies, w skład którego
wchodzą skrzypaczka Marta Bilińska-Pilch z Bydgoszczy,
altowiolistka Monika Kamińska z Torunia i harfistka Paula
Kostrzewska związana z poznańskim Teatrem Wielkim.
Grając na instrumentach elektrycznych, porwały
publiczność brawurową interpretacją utworów muzyki
poważnej, filmowej, rozrywkowej. Na słuchaczach wrażenie
zrobiło solowe wykonanie muzyki latynoskiej przez
harfistkę. Nie obyło się bez bisowania. "

PRZYJECHALI,
BY ZWIEDZIĆ CTK

D

yrektorzy ośrodków kultury z całego
regionu przyjechali w liczbie 34 do
Komornik, by obejrzeć obiekt, o którym się mówi: Centrum Tradycji i Kultury.
Z inicjatywą zorganizowania tego wyjazdu
wyszedł Andrzej Trzeciak, były dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach,
ostatnio udzielający się w nieformalnej Konferencji Wielkopolskiej Rady Kultury. "
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MEDALE MŁODYCH ZAPASNIKÓW

W

Stargardzie odbyły się Mistrzostwa Polski Szkół w zapasach. Bardzo dobre pojedynki toczyły się w kategorii wagowej do 37 kg. w grupie mini zapasów. Jakub
Gmyz zdobył brązowy medal, wygrywając 4 walki i jedną
przegrywając w półfinale. W młodzikach bardzo dobrze spisał
się Konrad Pióro, w kategorii wagowej do 38 kg, zdobywając
także brązowy medal.

Tydzień później odbyły się Mistrzostwa Powiatu Krotoszyńskiego w Sulmierzycach. Medale srebrne zdobyli Kacper
Olejnik (waga 35 kg.) oraz Jakub Gmyz (waga 37 kg.)
W Krotoszynie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików w zapasach. Znakomicie spisał się w nich Konrad
Pióro, zdobywając złoty medal w kategorii wagowej 41 kg. Natomiast Stanisław Frątczak był piąty. "
ROMAN KRÓLIÑSKI

TURNIEJE ZAPAŚNICZE
Zapraszamy na XVI Turniej Zapaœniczy o Puchar Dyrektora Szko³y Podstawowej nr 1 w Plewiskach
oraz XII Turniej Zapaœniczy o Puchar Wójta Gminy Komorniki w zapasach w stylu wolnym oraz
w mini zapasach, które odbêd¹ siê w sobotê, 30 paŸdziernika w hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Plewiskach, ul. Szkolna 64.
Oficjalne rozpoczêcie turnieju o godz. 13.00.

ORGANIZATORZY:
Wielkopolski Zwi¹zek Zapaœniczy
UKS Zapasy Plewiska
Szko³a Podstawowa nr 1 im. T. i J. Dzia³yñskich w Plewiskach
Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach
Urz¹d Gminy Komorniki
Urz¹d Marsza³kowski w Poznaniu
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POMAGAMY

MIŁOŚĆ DOCIERA WSZĘDZIE

W

Szkole Podstawowej nr 1 im.
J. Korczaka w Komornikach
odbył się koncert charytatywny
dla pana Przemysława Sieberta. Pragnęliśmy w ten sposób pomóc rodzinie
państwa Siebertów w gromadzeniu pieniędzy na kosztowne leczenie w klinice
w Niemczech oraz oczywiście sprawić
przybyłym gościom odrobinę przyjemności. Zebraliśmy aż 10 790,02 zł.
Dziękujemy za wrażliwość, otwarte
serca i chęć wsparcia pana Przemka.
Ten wieczór na długo pozostanie w naszej pamięci. Na scenie wystąpili
wspaniali artyści: Paulina Kostrzewska,
Julia Peksa, Monika Musiał ze swoją
grupą taneczną, Sławomir Belak, Grzegorz
Kruszona i Radosław Lubkowski.
Mogliśmy usłyszeć również nasze
utalentowane uczennice: Maję Idkowiak,
Maję Bazan, Nataszę Magas, Patrycję
Łapę, Zuzannę Rzepkę, Martynę Maćkowską, Paulinę Bolewicz, Carmen Perrone,
Zuzannę Szubę, Zuzannę Ratajczak,
Oliwię Zarembę. Koncert poprowadziły

cudowne konferansjerki z klasy 8 b: Pola
Hofman i Malwina Stronczyńska. Na
przybyłych gości czekała też pięknie zaaranżowana kawiarenka z gorącą kawą,
herbatą i pysznym domowym ciastem.
Bardzo dziękujemy artystom i wolontariuszom, pod opieką pani Moniki
Hybel, za udział w tej jakże ważnej ini-

cjatywie, a wszystkim gościom za tak
liczne przybycie. Mamy nadzieję, że
wspólnie udało nam się dołożyć cegiełkę
i pomóc panu Przemkowi i jego rodzinie.
Organizatorzy: Dyrekcja Szkoły,
Kinga Kobrzyńska, Ewelina Krzysztoń,
Jakub Podlewski, Rada Rodziców. "

Promyczki nad morzem

N

adszedł długo oczekiwany dzień,
wszyscy z niecierpliwością szykowaliśmy się do wyjazdu nad
morze. Dnia 12 września o godz. 7
uczestnicy WTZ z Konarzewa i Otusza
z opiekunami i terapeutami wyruszyli
do Pustkowa, by wspólnie spędzić
wspaniałe chwile.
Dojechaliśmy na miejsce w południe. Tuż po zajęciu pokoi i rozpakowaniu
bagaży, udaliśmy się na smaczny obiad,
po którym był czas na krótki odpoczynek. Wszyscy byliśmy pod ogromnym
wrażeniem hotelu, pokoi oraz jego całego
zaplecza. Nie mogło zabraknąć tego
dnia pierwszego spotkania, a tym samym przywitania z morzem. Właśnie tu
udaliśmy się na nasz pierwszy spacer.
Podczas naszych wspólnych wyjazdów
zawsze tradycji staje się zadość. Otóż
kierownik Warsztatów Bogdan Maćkowiak wszystkich uczestników uraczył
przepysznymi goframi. Podczas wyjazdów nie braknie nam przygód, tak
też było i tym razem. Jedną z atrakcji
był przejazd kolejką turystyczną po

całej okolicy, podczas której towarzyszyły nam rozmowy, żarty, a śmiechu
było co niemiara.
Drugiego dnia wieczorem odbyła się
dyskoteka, doskonała forma aktywności
ruchowej. Zabawa trwała kilka godzin,
a prowadzona była przez niezwykle
utalentowanego muzyka. Zmęczeni, ale
niezwykle szczęśliwi wróciliśmy do
swoich pokoi, by wypocząć i móc następnego dnia szykować się do powrotu
do naszych domów. Trzeciego dnia nad-

szedł czas pożegnania z wielką wodą.
Trochę smutni, że już czas wracać, ale
ogromnie szczęśliwi, gdyż mogliśmy ze sobą spędzić więcej czasu niż zazwyczaj,
oraz bogatsi o piękne, kolejne wspomnienia. Wszystkim naszym opiekunom, terapeutkom, a zwłaszcza panu kierownikowi
bardzo dziękujemy za ten czas. Z niecierpliwością czekamy na kolejny wyjazd. "
AGNIESZKA KUZLAK
terapeutka WTZ
„Promyk” Konarzewo
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ZAPRASZAMY

ZAPOWIEDZI
GOK Komorniki, budynek CTK Komorniki, ul. Koœcielna 37
5 listopada – Spektakl „Serce na odwyku”, godz. 17.30.
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Dom Kultury „Remiza”, ul. Grunwaldzka 565, Plewiska
„Remiza” szuka wokalistów na warsztaty musicalowe.
Poszukiwana jest m³odzie¿ w wieku od 10 lat.
Podczas warsztatów pracujemy nad: œpiewem, ruchem
scenicznym i gr¹ aktorsk¹. Prowadzi Iga Allice Apollo,
trener wokalny.
Zapisy i informacje: remiza@gokkomorniki.pl.
Cena warsztatów: 60 z³ na miesi¹c.
Dom Kultury „Klub” w Rosnówku, ul. 1-Maja 50
Zaprasza na cykliczne zajêcia z ceramiki dla dzieci i doros³ych.

11 listopada – Nokturn, godz.18.00.
19 listopada – Rogale Œwiêtomarciñskie, warsztaty kulinarne
dla dzieci, godz. 17.00.

Dom Kultury w Wirach, ul £êczycka 103
8 listopada – Kiszenie kapusty z Ko³em Gospodyñ Wiejskich
z Wir, 8 listopada, godz. 16.00.
26 listopada – Balik Andrzejkowy, godz. 17.00

22 listopada – balik dla dzieci, godz. 16.30

PRAWNIK Z PLEWISK

UŻYTKOWNIK E-HULAJNOGI MOŻE DOSTAĆ
MANDAT DO 500 ZŁ

W

wyniku zmiany przepisów, użytkownicy hulajnóg elektrycznych
i innych urządzeń transportu osobistego (UTO), mają obowiązek poruszać
się nimi po ścieżkach rowerowych zamiast
po chodnikach. Obowiązuje ich również zakaz wjazdu na przejścia dla pieszych. W razie niebezpiecznej jazdy, mogą zostać ukarani mandatem od 20 do 500 zł.
Tak wynika ze znowelizowanej 20 maja
2021 r. ustawy Prawo o ruchu drogowym.
W jej wyniku użytkownicy hulajnóg elektrycznych mogą poruszać się po ścieżce rowerowej lub pasie ruchu wyznaczonym dla
rowerów z maksymalną prędkością do 20
km/h. Jeśli ich brak, są zobowiązani korzystać z jezdni, po
której ruch pojazdów jest dozwolony z maksymalną
prędkością 30 km/h.

Użytkownicy hulajnóg elektrycznych mogą jednak wyjątkowo poruszać się chodnikiem
lub drogą dla pieszych, jeśli brak ścieżki bądź
wydzielonego pasa dla rowerów. Wówczas są
zobowiązani do jazdy z prędkością zbliżoną do
pieszego, ustępowania im pierwszeństwa oraz
nieutrudniania ruchu, a także zachowania
szczególnej ostrożności.
Użytkownicy innych UTO (np. deskorolek elektrycznych), mogą poruszać się nimi
jedynie po ścieżkach rowerowych z maksymalną prędkością do 20 km/h, choć w wyjątkowych sytuacjach mogą korzystać z chodników i dróg dla pieszych.
Co ważne, nowe przepisy nakazują pozostawianie hulajnóg elektrycznych na chodniku w wyznaczonych
do tego miejscach. Jeśli ich brak, urządzenie musi znajdować się
jak najdalej od jezdni i nie utrudniać ruchu pieszym. "

www.prawnikzplewisk.pl

Druga edycja Targów Senioralnych cieszyła się rekordowym powodzeniem uczestników. Licznie przybyli
do CTK seniorzy oblegali stoiska wystawione przez gminne instytucje, korzystali z badań lekarskich
i porad dotyczących zdrowego odżywiania się, uczestniczyli w warsztatach. Panie z koła gospodyń zadbały
o ciepłe dania i słodkie wypieki. W sali widowiskowej wystąpili lokalni wykonawcy, a na koniec publiczność
zachwyciła się występem Trzech Tenorów. Wydarzenie prowadzili Izabela Frąckowiak i Jacek Wietrzykowski.

