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Samorządy ostrzegają, że rządowy Polski Ład ogołoci lokalne

budżety, wymusi rezygnację z ważnych dla lokalnych społeczności

działań. Podobnie miało być w gminie Komorniki. Z projektu

nowego budżetu wynika na szczęście, że w przyszłym roku tragedii

jeszcze nie będzie, bo nowy system nie odbierze mieszkańcom wszystkiego

na raz, lecz rozłoży się to w czasie.

Latem wierzyliśmy, że pandemia przestaje być groźna. Ruszył

program szczepień, każdy mógł zabezpieczyć przed nieszczęściem

siebie i najbliższych. Epidemiolodzy przestrzegali, że wirus nie odpuścił,

nadejdzie kolejna fala. Dziś widzimy, że mieli rację, z każdym dniem

przybywa zakażeń. Władze państwowe nie reagują, zostaliśmy sami,

wszystko więc zależy od naszej odpowiedzialności. Niestety, wciąż nie

udaje się namówić niemałej części społeczeństwa do zaszczepienia się.

Niektórych nie przekonuje nawet to, co widzą na własne oczy. Za nic

mają naukowe opinie, wolą słuchać pozbawionych jakiejkolwiek wia-

rygodności szarlatanów. Robią nam wszystkim krzywdę. Skazują na

najgorsze chorych, dla których lekarze, obciążeni ratowaniem przed

covidem, nie mają czasu.

Ani się obejrzymy, a nadejdą święta. Zaczęły się przygotowania,

Gminny Ośrodek Kultury planuje wydarzenia dla dzieci i dorosłych,

mieszkańcy gminy wspólnie nagrali kolędę. Tradycję trzeba zachować,

mimo niepokoju ogarniającego nas na myśl o świątecznych zakupach.

Trudno o bożonarodzeniową beztroskę, gdy drożyzna narasta. Ekonomiści

ostrzegają, że długie wychodzenie z inflacji będzie wymagało wyrzeczeń.

Strażnicy państwowych finansów opowiadali ludziom tylko to, co chcieli

usłyszeć. Pocieszali, że nic im nie grozi, bo przecież zarabiają coraz

więcej. Może lepiej nie wiedzieć, co nas czeka? "

JÓZEF DJACZENKO
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WA¯NE TELEFONY

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

POLICJA:
a997 � z telefonu stacjonarnego
a61 84 14 890 � Komisariat Policji w Komornikach
a601 799 114 � telefon w radiowozie
a 519 064 516, 47 77 145 37 � Dzielnicowy Rejonu Komorniki

(lewa strona od ul. Poznańskiej), mł. asp. Sebastian Kuriata
a 516 902 835 (stacjonarny: 47 77 145 36) � Dzielnicowy Rejonu

Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice,
Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo), sierż. Damian Koźmiński

a 519 064 515 (stacjonarny: 47 77 145 34) � Dzielnicowy Rejonu
Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej), sierż. Andrzej Tyburski

a 786 936 078 (stacjonarny: 47 77 145 36) � Dzielnicowy Rejonu
Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej), sierż. Mateusz Szpunar

a 786 936 065 (stacjonarny: 47 77 145 37) � Dzielnicowy Rejonu
Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik, asp. Maciej Dziuba

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:
a986
a61 8107 303 � Komenda Straży Gminnej
a661 434 360 � patrol

STRAŻ POŻARNA:  
a998 | 112 
a61 651 78 90 � OSP Plewiska

ZDROWIE:
a999 | 112 � Pogotowie Ratunkowe: 
a61 853 53 52 24h/dobę � Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:
a61 600 64 33 � Centrum Medyczne Komorniki ul. Stawna 7, II piętro, 
a 798 524 154 � Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego 

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

ul. Poznańska 27,  
a61 651 77 92 � NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
a61 651 79 70 � NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, 

ul. Grunwaldzka 508
a 732 515 515 � Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med,

ul. Komornicka 192, Wiry, I p. (budynek SPOŁEM)
a61 839 10 30,

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

POGOTOWIE ENERGETYCZNE: a991
POGOTOWIE GAZOWE:a992
AUTOBUSY GMINNE: a61 810 81 71 
WODOCIĄGI GMINNE:a607 678 199 
KANALIZACJA GMINNA:a604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY �CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA 
ODPADÓW � SELEKT�:
a 731 400 065
a 731 400 095
a 731 500 034

www.nowinykomornickie.pl

URZĄD GMINY KOMORNIKI
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
a61 8107 751, 61 8107 752, 61 8100 631
fax 61 8 107 985
email: sekretariat@komorniki.pl

OD REDAKCJI
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PLANY ZAGOSPODAROWANIA BEZ 
AKCEPTACJI

P lan zagospodarowania terenu

w rejonie ulic Polna–Malinow-

skiego w Komornikach przeszedł

całą procedurę opracowywania, czekał

tylko na uchwałę. Jednak podczas obrad

Komisji Planowania Przestrzennego

zgłoszone zostały wnioski o dokonanie

wielu zmian – zmniejszenie dopuszczalnej

wysokości budynków, nakazanie lokali-

zacji usług w części parterowej, ogranicze-

nia powierzchni zabudowy, zachowania

zieleni. W tej sytuacji Piotr Wiśniewski,

wiceprzewodniczący Rady Gminy, wy-

stąpił z wnioskiem o ponowienie plani-

stycznej procedury. Trzeba było wyco-

fać uchwałę z porządku obrad, w jej

miejsce wprowadzić nową.

Podobny los spotkał uchwałę doty-

czącą planu zagospodarowania frag-

mentu Plewisk, w rejonie ulic Jarzębi-

nowej i Zakładowej, realizowanego na

wniosek właściciela nieruchomości.

Wystąpił on o zwiększenie dopuszczal-

nej wysokości budynków z 10 metrów

do 16, z dwóch kondygnacji do czte-

rech. Chciał też rozszerzyć zakres do-

puszczalnych usług m.in. o hotelowe.

Zajmujący się gotowym planem radni

z komisji orzekli, że interes prywatny

jest w tym przypadku nie do pogodzenia

z publicznym. Rada Gminy postanowiła

jednomyślnie, że będą tam obowiązywały

zapisy planu dotychczasowego.

Gmina Komorniki współpracuje

z organizacjami pozarządowymi, przeka-

zuje im pieniądze na działalność. Ko-

nieczne było uchwalenie rocznego planu

takiego współdziałania, dotyczącego

dziedzin ujętych w ustawie o wolonta-

riacie i o pożytku publicznym. W 2022

roku zasady będą podobne do tych

z bieżącego roku. Zmieni się tylko termin

realizacji. Zacznie się już w styczniu,

a nie jak dotychczas w lutym.

W tym roku do dyspozycji była

kwota 520 tys. zł. Nie została w całości

wykorzystana, bo pandemia ograniczyła

możliwość działania. W przyszłym roku

organizacje będą mogły skorzystać

z kwoty 550 tys. zł, co trzeba zapisać

w uchwale budżetowej. Wójt ogłosi otwarty

konkurs na projekty wspierane przez gmi-

nę. Jak poinformowała Olga Karłowska,

sekretarz gminy, wszystkie organizacje,

które dotychczas współpracowały z gminą,

zostały zaproszone do konsultacji. "

Podczas październikowej sesji gminni radni mieli uchwalić plany zagospodarowania przestrzennego
ważnych terenów w Komornikach i Plewiskach. Stwierdzili jednak, że opracowane dokumenty zawierają
zapisy niezgodne z interesem publicznym.

K O N D O L E N C J E
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W autorskim badaniu prof. dr.

hab. Przemysława Śleszyń-

skiego z Instytutu Geografii

i Przestrzennego Zagospodarowania

Polskiej Akademii Nauk (PAN) zapropono-

wano, aby grupą docelową była typowa

polska rodzina z dziećmi i dziadkami

mieszkającymi w pobliżu.

W badaniu zaproponowano możliwie kompleksowe podejście

do przedmiotu jakości życia, obejmujące wszystkie najważniejsze

sfery życia: zamieszkanie, pracę, spędzanie wolnego czasu, prze-

znaczanego na zakupy, konsumpcję, opiekę zdrowotną, edukację,

rozrywkę, kontakty towarzyskie, itd. Pod uwagę wzięto także

sposoby, możliwości i warunki komunikacji, czyli transport

i łączność. Analizowano też stopień bezpieczeństwa mieszkań-

ców, ich dobrobyt i warunki, w jakich żyją, a także dostęp do

infrastruktury kulturalnej oraz Internetu.

W rankingu dużą część poświęcono środowisku przyrod-

niczemu, w tym warunkom klimatycznym, meteorologicznym,

hydrologicznym, zdarzeniom ekstremalnym i innym, które mają

duży wpływ na poziom jakości życia mieszkańców.

Wyniki dla 2477 gmin zestawiono ogółem i w podziale na

typy. Wyróżniono pięć typów gmin: miasta na prawach powiatu,

strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą

powiatu ziemskiego, gminy miejskie i miejsko-wiejskie z miastem

powyżej 5 tys. mieszkańców, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie

z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.

W klasyfikacji obejmującej największe miasta, najlepsze do

życia są Warszawa, Wrocław i Poznań. "

– W naszym przypadku dochody

z tego tytułu znacząco rosły. Strata, jaką

poniesiemy z racji zwolnień z podatków,

rozłoży się przez to w czasie – komentuje

Jan Broda, wójt gminy Komorniki.

W 2022 roku dochody  gminy Ko-

morniki mają wynieść 201 milionów zł,

a wydatki 204 miliony. Na inwestycje

gmina zamierza wydać dokładnie

53.716,383 zł. Dochody będą o ok. 50

milionów zł niższe od tegorocznych, za

sprawą zmiany w sposobie wypłacania

świadczeń 500+. Do tej pory pieniądze

na ten cel trafiały do gminy. Teraz

będzie się tym ona zajmować tylko

w pierwszych miesiącach roku, potem

zadanie to przejmie ZUS. Gmina była

w tym przypadku tylko pośrednikiem.

Budżet gminy Komorniki na 2022

rok będzie tematem obrad radnych

podczas ostatniej sesji w tym roku, za-

planowanej na 16 grudnia. Wcześniej

będą nad dokumentem pracować

w komisjach. "
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z Goła Gospodyń w Szreniawie

K O N D O L E N C J E

Nowy budżet gminy Komorniki: 201 milionów zł

Zapowiadało się, że tzw. Polski Ład pozbawi gminę Komorniki ok. 17 milionów zł. Ubytek wyniesie jednak
tylko kilka milionów. Protesty samorządów okazały się skuteczne � rząd zmienił sposób naliczania 
dochodów w następnych latach. Nie będą uwzględniane dochody gminy z tytułu PIT z ubiegłego roku, lecz 
z trzech lat.

Gmina Komorniki dobra
do życia
Komorniki znalazły się na 23 miejscu spośród 2477
polskich gmin w rankingu Serwisu Samorządowego
PAP �Gmina dobra do życia�. W swojej kategorii
(strefy podmiejskie miast na prawach powiatu) 
uplasowały się na 4 miejscu w Wielkopolsce, 
za Tarnowem Podgórnym, Suchym Lasem i Rokietnicą.
W klasyfikacji ogólnopolskiej � na 18 pozycji.
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To była dyrektorka Wydziału Administracji
Architektoniczno-Budowlanej w Starostwie
Powiatowym. Wójt Jan Broda nagrodził ją 
statuetką Bene Meritus za wieloletnią 
i życzliwą współpracę z gminą Komorniki.

K iedy nie utworzono jeszcze w Polsce samorządu powia-

towego, funkcjonowały urzędy rejonowe. W takim właśnie

urzędzie, od 1991 roku, pracowała Liliana Buchwald.

Dość szybko została zastępcą kierownika urzędu, a po powstaniu

powiatu zastępcą starosty. W 2007 roku była już dyrektorem

Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

– Pracę zaczynałam od stanowiska inspektora – wspomina

laureatka. – Gminą, za którą odpowiadałam, były Komorniki.

Wtedy jeszcze mieszkałam w Poznaniu, na osiedlu Kopernika.

Daleko więc do gminy nie miałam. Przeprowadziłam się tu

w 2001 roku, jako jedna z wielu osób zainteresowanych nowymi

możliwościami, otwieraniem się terenów budowlanych.

Jak podkreśla, nigdy nie była niezadowolona z wykonywa-

nej pracy, nawet gdy wiązało się to z dużą odpowiedzialnością.

Dlatego przez tak długi czas pozostawała wierna miejscu,

w którym się zatrudniła. – Spełniałam się zawodowo. Zajmo-

wałam się kreowaniem przestrzeni, wspólnie z panem wójtem

wydającym plany miejscowe albo decyzje o warunkach zabu-

dowy – mówi. Był to czas prosperity, gmina zmieniała się także

dlatego, że deweloperzy umiejętnie wykorzystywali niedopo-

wiedzenia występujące w przepisach prawa.

Wciąż mieszka w Komornikach. W tym roku przeszła na

emeryturę. – Teraz już nie muszę ponosić odpowiedzialności

za ważne decyzje, przyjęłam to z ulgą – twierdzi. "
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Bene Meritus 2021:
Liliana Buchwald

Budujemy ulice

W listopadzie zakończyła się przebudowa ulicy Krętej

w Plewiskach. Prace objęły odcinek łączący

ul. Szkolną z ul. Kolejową oraz ul. Fabianowską.

Łączna długość nowo wybudowanej drogi to ok. 520 metrów.

W ramach inwestycji powstała jezdnia z kostki betonowej

o szerokości 5 metrów, a także chodnik łączący ul. Kolejową

z ul. Szkolną, umożliwiający bezpieczne dotarcie do Szkoły

Podstawowej nr 1 uczących się tam dzieci.

W ramach inwestycji zostało wybudowane również

oświetlenie uliczne poprawiające bezpieczeństwo na tym

odcinku drogi. W rejonie wjazdu do szkoły zostały  zamon-

towane bariery ochronne oddzielające ruch pieszych od

ruchu pojazdów.

W pasie przebudowanej ul. Krętej zamontowano ele-

menty bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym progi

zwalniające. Wykonawcą tego zadania była firma KOMA

Mariusz Kowalski z Poznania. Koszt budowy to niemal

1,2 mln zł. Inwestycja ta znacznie poprawi bezpieczeństwo

w rejonie szkoły i komfort życia mieszkańców w tej części

wsi Plewiska.

Kończy się budowa ul. Podgórnej w Wirach, etap pierwszy,

oraz budowa ul. Spokojnej w Łęczycy i budowa ul. Ogrodowej

w Komornikach. "



Czy pracuj¹c nad zagospodarowaniem

przestrzennym, gmina Komorniki powinna

uwzglêdniaæ s¹siedztwo � Poznania, in-

nych gmin? Liczyæ siê z rozwojem ca³ej

aglomeracji?

– Władztwo planistyczne gminy

rozciąga się tylko na jej terytorium.

W ramach porozumień międzygminnych

istnieje możliwość współtworzenia polityki

zagospodarowania przestrzennego

większego obszaru (np. aglomeracji)

i powinno się to robić. Gmina nie może

jednak decydować o przeznaczeniu

i zasadach zagospodarowania terenu

położonego poza jej granicami admini-

stracyjnymi. Planowanie przestrzenne

na poziomie gminnym oparte zostało

na zobowiązaniu Rady Gminy do pro-

wadzenia tej polityki.

Czy nie mo¿na jednak doj�æ do porozumie-

nia z s¹siadami i wspólnie pracowaæ nad

planem obejmuj¹cym obszar wiêkszy, ¿eby

nie dzieliæ go sztucznie granic¹ gminy?

– Współpracujące ze sobą gminy

nie mogą uchwalić wspólnego miejsco-

wego planu zagospodarowania. Podjęcie

takiej uchwały na wspólnym posiedzeniu

rad gmin współpracujących doprowadziło-

by do jej unieważnienia, wyeliminowania

z obrotu prawnego.

Ustawa o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym przewiduje ist-

nienie dwóch dokumentów, którymi

posługuje się samorząd gminny. To stu-

dium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy

oraz  miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego. Studium określa zarys

polityki przestrzennej i kierunków zago-

spodarowania uwzględniający uwarun-

kowania (czyli czynniki i ograniczenia)

rozwoju przestrzennego. Nie jest aktem

prawnym, nie może być podstawą wy-

dawania decyzji administracyjnych. Sta-

nowi zbiór informacji ułatwiających

prowadzenie gospodarki przestrzennej.

Podstawowym narzędziem polityki

przestrzennej gminy są miejscowe plany

zagospodarowania. Sporządza się je

w miarę potrzeb, za wyjątkiem kilku

wymienionych w ustawie przypadków,

gdy opracowuje się je obowiązkowo.

Plan ten jest aktem prawa lokalnego.

Jest wiążący dla organów samorządowych

gminy, instytucji publicznych, podmiotów

gospodarczych i wszystkich obywateli.

Ten dokument wyznacza ramy i przesądza

o gospodarce przestrzennej konkretnej

części terytorium gminy.

Nie wszystkie obszary gminy objête s¹

planami.

– Gdzie nie ma obowiązującego

miejscowego planu,  gospodarowanie

przestrzenią następuje na podstawie

decyzji administracyjnej o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wydaje się ją  dla konkretnego obiektu

budowlanego. Ustawa zobowiązuje do

wydania decyzji ustalającej warunki za-

budowy zgodne nie tylko z przepisami

szczególnymi, ale jednocześnie spełnia-

jące następujące warunki: co najmniej

jedna działka sąsiednia, dostępna z tej sa-

mej drogi publicznej, jest zabudowana

w sposób pozwalający na określenie

wymagań dotyczących nowej zabudowy

w zakresie kontynuacji funkcji, parame-

trów, cech i wskaźników kształtowania

zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

w tym gabarytów i formy architektonicznej

obiektów budowlanych, linii zabudowy

oraz intensywności wykorzystania terenu.

Brzmi to skomplikowanie, ale chodzi

o zachowanie tak zwanego dobrego

sąsiedztwa. Poza tym teren musi mieć

dostęp do drogi publicznej. Istniejące

lub projektowane i umownie zabezpieczo-

ne uzbrojenie terenu jest wystarczające

dla zamierzenia budowlanego. Teren nie

wymaga uzyskania zgody na zmianę

przeznaczenia gruntów rolnych i le-

śnych na cele nierolnicze i nieleśne albo

jest objęty zgodą uzyskaną przy spo-

rządzeniu miejscowych planów, które

utraciły moc.

Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e gmina Komorniki,

je�li nie w ca³o�ci, to po kawa³ku, zostanie

kiedy� w³¹czona w obrêb Poznania. Nie

wiemy tylko, kiedy Plewiska, Wiry, Komorniki

podziel¹ los dawnych wsi � Wildy, Dêbca,

Je¿yc, £azarza. Taki los czeka ka¿d¹ miejsco-

wo�æ po³o¿on¹ za rogatkami rozwijaj¹cego

siê miasta.

– Bardzo możliwe, pewnie faktycz-

nie jest to kwestią czasu. Moim zdaniem

jednak im później to nastąpi, tym bę-

dzie korzystniej finansowo dla gminy

i jej mieszkańców. Dzisiaj na poziomie

lokalnym możemy samorządnie decy-

dować o przeznaczeniu dochodów gene-

rowanych z obszaru naszego terytorium.

Będąc częścią aglomeracji, tego przywileju

zostalibyśmy pozbawieni lub zostałby

on ograniczony, być może na rzecz po-

trzeb zaspakajanych niekoniecznie na

naszym obszarze.

Gmina nastawia siê na w³asny rozwój,

stworzenie dobrych warunków ¿ycia miesz-

kañcom. Czy powinna uwzglêdniaæ rozwój

ca³ej metropolii? Mo¿e warto wypracowaæ

wspóln¹ politykê przestrzenn¹ dla tej czê-

�ci powiatu, realizowan¹ przez poszczegól-

ne gminy?

– Już dzisiaj, uznając określone

działania za korzystne, możemy współ-

pracować z ościennymi gminami w ra-

mach obszaru aglomeracji. Dla przy-

kładu można wskazać naszą gminną

komunikację czy sposób gospodarki

odpadami. Nic nie stoi na przeszkodzie,

by prowadzić wspólne konsultacje, po-

rozumienia, ustalenia. Powiem więcej –

nawet powinno się to robić, uwzględniając

chociażby przyszłą spójność układów
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komunikacyjnych, sposób gospodaro-

wania ciekami wodnymi, możliwość

sprawnego przemieszczania się osób

w ramach transportu publicznego itp.

Jednak może się to odbywać w ramach

polityki przestrzennej każdej osobnej

gminy.

Kto to powinien koordynowaæ? Samorz¹d

wojewódzki dla ró¿nych obszarów regionu?

Powiat dla swych ró¿nych obszarów? Mia-

sto Poznañ? Poszczególne gminy? Czy mo-

¿e wszyscy razem?

– W ramach opracowywania kolej-

nych planów miejscowych należy

oczywiście na bieżąco poddawać je

uzgodnieniom i konsultacjom z sąsiednimi

samorządami, szczególnie na obszarach

bezpośrednio sąsiadujących z ościenny-

mi gminami. Plany miejscowe powinny

także uwzględniać ustalenia planów

wojewódzkich i krajowych.

Dzi� tylko przeczuwamy, co siê w przysz³o-

�ci wydarzy. Czy nie warto bli¿ej okre�liæ

przysz³o�æ, tak¿e tê bardziej odleg³¹,

nadaæ jej kierunek polityk¹ przestrzenn¹?

Zapobiec rozwojowi ¿ywio³owemu, reak-

tywnemu, takiemu z dnia na dzieñ?

– Z początkiem 2003 roku utraciły

ważność miejscowe plany zagospodaro-

wania przestrzennego obowiązujące

w dniu wejścia w życie ustawy o zagospo-

darowaniu przestrzennym z 1994 roku.

Pierwszy raz określono nieprzekraczalny

okres obowiązywania „starych” planów

miejscowych w dniu wejścia w życie

ustawy o zagospodarowaniu prze-

strzennym na dzień 31 grudnia 1999 ro-

ku. Później przekładano ten termin do

końca 2002 roku. Samorządy borykały

się jednak wówczas z wieloma proble-

mami finansowymi i wiele z nich było

zaskoczonych definitywnym terminem

wygaszenia obowiązującego prawa.

Gminy, które było na to stać, syste-

matycznie rozpoczynały prace nad

opracowywaniem nowych planów. Jed-

nak procedury były kosztowne i długo-

trwałe. Nie wszystkie obszary można

było objąć planowaniem. To wtedy,

w oparciu o istniejące uwarunkowania,

rozpoczął się nowy etap wyznaczający

kierunki rozwoju również naszej gminy.

Boryka³a siê ona z innymi problemami ni¿

dzi�. Dopiero budowa³a podstawy swego

rozwoju.

– To był zupełnie inny obraz na-

szych miejscowości. Przed gminą stały

takie wyzwania, jak budowa oczyszczalni,

kanalizacji, utwardzanie dróg,  organizacja

transportu komunalnego. Organizowali-

śmy pierwsze w Polsce referendum

śmieciowe. Dopiero później uwzględ-

nialiśmy powstającą autostradę, prze-

budowywaną drogę krajową nr 5. To

wszystko przy kilkumilionowym budżecie,

kilkanaście razy mniejszym niż dzisiaj.

Mieszkańców w całej gminie też było

wielokrotnie mniej. Czy można było już

wtedy przewidzieć tak znaczący skok

cywilizacyjny i dynamiczny rozwój całej

gminy, prowadzoną polityką przestrzenną

wymusić kierunek tego rozwoju? Pewnie

w jakimś ograniczonym stopniu tak, ale

trzeba byłoby zrezygnować po drodze

z wielu rzeczy. Mówiąc o stopniu ogra-

niczonym, mam na myśli to, że nie na

wszystko mamy wpływ. Pomimo władztwa

planistycznego gmin na swoich obszarach,

nikt nie powstrzyma w stu procentach

pomysłowości inwestorów czy dewelo-

perów wykorzystujących niespójne prawo,

reagujących na koniunkturę, dążących

za wszelką cenę do zaspokojenia

ogromnego popytu na ich oferty. 

Myślę jednak, że polityką prze-

strzenną można wskazać kierunek roz-

woju. Powinien być on zrównoważony

i oparty o racjonalne decyzje wszyst-

kich uczestników tego procesu. Od te-

go zależy, jak nam się będzie wszyst-

kim żyło w naszej małej ojczyźnie, jaki

będzie ona miała kształt i charakter

w przyszłości. "

Rozmawia³ 

JÓZEF DJACZENKO
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WYTYCZAMY ROZWÓJ
Podstawowym narzędziem polityki przestrzennej
gminy są miejscowe plany zagospodarowania. 
Sporządza się je w miarę potrzeb, za wyjątkiem 
kilku wymienionych w ustawie przypadków, gdy 
opracowuje się je obowiązkowo. Plan ten jest aktem
prawa lokalnego. 



Gmina Komorniki uczciła 
Narodowe Święto Niepodległości.
Po mszy świętej za Ojczyznę,
odprawionej w kościele 
pw. św. Andrzeja Apostoła,
poczty sztandarowe, przedsta-
wiciele władz gminy z wójtem
Janem Brodą na czele, 
organizacji samorządowych,
kombatanckich, harcerze,
delegacje szkół dotarły 
w marszu do Ogrodu Pamięci.

Odśpiewano hymn Polski, a na-

stępnie pod tablicami złożono

wiązanki kwiatów. Członkowie

bractwa kurkowego oddali honorową

salwę armatnią. Marian Adamski, prze-

wodniczący Rady Gminy przypomniał

najważniejsze daty i fakty związane ze

świętem 11 listopada. Wspomniał

o udziale Polaków w I wojnie światowej,

budzących się nadziejach na odzyskanie

niepodległości, powstaniu Legionów

Piłsudskiego, tworzeniu się Błękitnej Ar-

mii Hallera, upadku Cesarstwa Niemiec,

powstaniu państwa polskiego po przy-

jeździe Piłsudskiego do Warszawy. Sytu-

acja była trudna, o granice trzeba było

walczyć, organizować Powstanie Wielko-

polskie, potem wypierać bolszewików

z ziem polskich.

– Patrząc w przeszłość i przyszłość,

niełatwo jest odzyskać niepodległość,

ale jak ciężko o zgodę i współpracę, gdy

kończy się wspólny wróg, pokazują

to następne lata naszej Najjaśniejszej

Rzeczypospolitej, aż po dzień dzisiejszy.

Boże chroń Polskę, naszą Ojczyznę –

zakończył Marian Adamski.

Wcześniej lokalna uroczystość

czcząca dzień odzyskania niepodległości

odbyła się w Wirach, też z udziałem prze-

wodniczącego Rady Gminy, mieszkańca tej

miejscowości. O rocznicy nie zapomniano

także w innych miejscowościach, m.in.

w Chomęcicach, w Plewiskach. "
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To już tradycja związana z dniem

11 listopada. XIII Nokturn Komor-

nicki odbył się w Centrum Tradycji

i Kultury gminy Komorniki. Przydały

się zawodowe kontakty dyrektora

Gminnego Ośrodka Kultury. Damian

Konieczek zaprosił artystów – na forte-

pianie grał profesor Akademii Muzycznej

Maciej Pabich, w rolę konferansjera,

a także śpiewaka wcielił się Jaromir Tra-

fankowski, mieszkaniec gminy Komorniki.

Słuchacze, wśród których byli wójt

Jan Broda, radni z przewodniczącym

Marianem Adamskim, szefowie gmin-

nych instytucji i inne osoby związane

z samorządem, cieszyli się muzyką Fry-

deryka Chopina, Stanisława Moniuszki,

Ignacego Jana Paderewskiego. Nie oby-

ło się bez bisów. W ramach jednego

z nich pianista wykonał m.in. żartobliwy

utwór skomponowany przez 4-letniego

Mozarta. "

Uczczenie Narodowego Święta

Niepodległości śpiewaniem pa-

triotycznych pieśni – taki pomysł

zrodził się w Szkole Podstawowej nr 2

im. Edwarda hrabiego Raczyńskiego

w Komornikach. Uczniowie klas 1-3

z nauczycielkami i dyrekcją placówki

wybrali się do Centrum Tradycji i Kultury

na „Śpiewanki patriotyczne”.

Nie tylko społeczność szkolna

uczestniczyła w tym wydarzeniu. Dzieci

zaprosiły babcie, dziadków, seniorów ze

stowarzyszenia „Aktywni Razem”. Nie

mogło zabraknąć akcentów patriotycz-

nych – uczestnicy wydarzenia otrzymali

biało-czerwone kotyliony, chorągiewki,

teksty pieśni. Zaczęło się od wspólnego

odśpiewania hymnu narodowego, po-

tem poszczególne grupy uczniów wy-

konywały powszechnie znane pieśni.

Słuchacze nie kryli wzruszenia. "

N r  1 0  ( 4 3 1 )  L I S T O P A D  2 0 2 1 ŚW I Ę T O  N I E P O D L E G ŁO Ś C I

NOKTURN KOMORNICKI

Śpiewali patriotycznie



Mirosława Nosek
odznaczona

M inister Obrony Narodowej przyznał pani Mirosławie

Nosek srebrny medal Za Zasługi dla Obronności

Kraju. Odznaczenie i dyplom wręczył komendant

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu, w obecności

wójta gminy Komorniki Jana Brody, który miał dla pani No-

sek kwiaty i pamiątkową książkę.

Mieszkanka gminy Komorniki została wyróżniona, jak

brzmi uzasadnienie, „za wychowanie dzieci w duchu patrio-

tycznym na wzorowych żołnierzy Wojska Polskiego”. Ma ona

trzech synów. Wszyscy służyli w Wojsku Polskim. "
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Koniec października to zawsze czas

refleksyjny, ponieważ uświada-

mia nam zbliżanie się Święta

Zmarłych, kiedy to w ciszy i spokoju od-

wiedzamy groby swoich bliskich, na-

szych przyjaciół, by w zadumie pochylić

nad mogiłami czoło i zapalić znicze. Na-

sze Towarzystwo w sposób szczególny,

szanując historię, pamięta o tych, którzy

odeszli.

Kolega Mirek Wieloch, nasz specjalista

od zadań historycznych, przypomniał

nam sylwetki zmarłych założycieli Towa-

rzystwa Przyjaciół Ziemi Komornickiej.

Nasz historyk wspominał zasługi Stanisława

Nowaka, Antoniego Jakubowskiego, Jana

Pinczaka. Ich życiorysy są ściśle związane

z naszą działalnością oraz przede wszyst-

kim z powstaniem samego Towarzystwa.

Przy okazji wymienialiśmy zasługi członka

i jedynego żyjącego świadka tworzenia

TPZK, byłego prezesa, naszego kolegi

Bogdana Czerwińskiego, pasjonata, re-

gionalisty i znawcy szczególnie lokalnej

historii.

Wśród zmarłych działaczy wymieni-

liśmy nazwisko Bogumiła Pawlaka, oso-

bę mocno zaangażowaną w aktywność

Towarzystwa. Warto przypomnieć, że ko-

lega Bogumił w roku 1988 opracował

„Szkice z Dziejów Ziemi Komornickiej”,

swoistą perełkę w annałach historycznej

wiedzy o tej ziemi – jest to cenna, bo

rzadka lektura. Wspomnienia wywołały

żywą dyskusję w komornickiej Piwnicy.

W ciszy spojrzałam na pewną część sali,

miejsce, w którym zawsze siadała nasza

koleżanka Bronia Nowak. Aż nie sposób

uwierzyć, iż w sierpniu minął rok od jej

śmierci. To szczególne miejsce bez jej

szczerego uśmiechu będzie w jakiś

szczególny sposób zawsze puste.

W takich nastrojach również i czas

płynie inaczej, nasze październikowe spo-

tkanie przeciągnęło się do późnych popo-

łudniowych godzin, by jeszcze na koniec

zaśpiewać kilka nastrojowych tematycznych

piosenek o jesiennej zadumie.

Drodzy Przyjaciele, na listopadowe

zebranie serdecznie zapraszam 21 listopada

o godzinie 15 do komornickiej Piwnicy.

Do zobaczenia. "

BARBARA TUROWSKA 
Prezes TPZK

TPZK znów spotyka się w Piwnicy
W niedzielnie popołudnie, 26 października, po dłuższej nieobecności w naszym stałym miejscu spotkań,
zebraliśmy się w komornickiej sali Piwnica. Jak zawsze przy wspólnym stole i gorącej kawie. 
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Nie wiadomo, dlaczego obrzędy te

w Polsce obchodzi się w noc z 29

na 30 listopada. Jest wiele teorii

na ten temat. Jedna z nich głosi, że to

okres zakończenia roku liturgicznego

i czas na ostatnie zabawy przedadwento-

we. Inni powoływali się na przełomowy

okres między jesienią i zimą. Jednak

w zdecydowanej większości rozważań

wierzenia oparte były na magii i połączeniu

świata rzeczywistego z pozaziemskim.

Był okres, gdy wróżby „andrzejkowe”,

ze względu na charakter matrymonialny

i miłosny, dotyczyły niezamężnych

dziewcząt, a dla mężczyzn były „kata-

rzynki”. Początkowo wróżby traktowane

były bardzo poważnie, jednak współcze-

śnie przybrały formę niezobowiązującej

zabawy dla młodzieży obojga płci, a ak-

tualnym świętem w części odpowiada-

jącym dawnym „andrzejkom” stały się

„walentynki”. Bez względu na genezę

tego święta wiemy, że w dawnej Polsce

„andrzejki” były jedną z ważniejszych

dat w kalendarzu. 

Do najpopularniejszych wróżb „an-

drzejkowych” należy lanie wosku. Polega

to na tym, że w tygielku topimy wosk,

następnie wylewamy go przez uszko

klucza do miski z zimną wodą. Po zasty-

gnięciu wyjmujemy powstałą formę,

podświetlamy, a z powstałego cienia na

ścianie odczytujemy wróżbę. Na przy-

kład serce oznaczało, że przyszłego męża

poznasz w podróży i będzie to miłość

od pierwszego wejrzenia. Kilka lat temu

brałam udział w takim wieczorze wróżb

w WDK „KOŹLAK” w Chomęcicach.

Czasami interpretacja nie była tak oczy-

wista, choć sprawiała wiele radości

i śmiechu.

Popularne było też wróżenie ze

skórki jabłka. Dziewczęta obierały jabłko

tak, by powstała najdłuższa obierka,

rzucały ją przez lewe ramię i w zależności

od tego, jak się ułożyła, odczytywały

pierwszą literę ich pierwszej miłości.

Ciekawe były też wróżby z butów, cia-

steczek, filiżanki, szpilek i papieru,

choć już mniej popularne.

Do dziś stosowana jest inna wróżba,

choć zmieniło się jej znaczenie. Jeżeli

gałązki wiśni ucięte w dniu św. Andrzeja

zakwitną w wigilię Bożego Narodzenia,

to wróżą pannie wczesne zamążpójście.

We współczesnych czasach spotkałam

się z inną interpretacją tej wróżby. Zakwit-

nięcie gałązek w tym terminie oznacza

pomyślność dla domu i rodziny.

Bez względu na to, co sobie wywró-

żymy i czy się spełni, wieczór „andrzej-

kowy” jest okazją do wspaniałej zabawy

w doborowym towarzystwie. "

KRYSTYNA NOWAK-GÓRSKA
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Tak się kisi
kapustę

A by pokazać dzieciom,

które przychodzą na za-

jęcia do Domu Kultury

w Wirach, jak odbywa się trady-

cyjne kiszenie kapusty, panie

z Koła Gospodyń zorganizowały

warsztaty. Dzieci zobaczyły

przyrząd do cięcia kapusty,

czyli hebel. Mogły go, pod

okiem pań, wypróbować.

A potem samodzielnie dusiły ją

w przygotowanych w tym celu

wiaderkach. Frajda z tych do-

świadczeń była ogromna.

Warsztaty zakończyły się

słodkim poczęstunkiem. "

ANDRZEJKOWE WRÓŻBY
Pierwsze wzmianki o andrzejkowych obrzędach w Polsce pochodzą z XVI wieku. W Europie patronem
tego święta został św. Andrzej, jeden z apostołów Jezusa. Wcześniej trudnił się rybactwem. Prowadził
działalność misjonarską nad Morzem Czarnym i zmarł śmiercią męczeńską. Został powieszony na
krzyżu w kształcie litery X. Stąd wywodzi się nazwa krzyża św. Andrzeja.



Robimy wszystko, żeby było
prawie normalnie. 16 paździer-
nika kilkunastu członków 
Klubu Kolekcjonerów Znaczków
Turystycznych w Komornikach
wyjechało do Zielonej Góry. 
W programie było zwiedzanie
Parku Książęcego Zatonie.

P rzed domkiem ogrodnika, w któ-

rym mieści się Informacja Tury-

styczna, spotkaliśmy się z prze-

wodnikiem panem Mateuszem. I tak

zaczął się niepowtarzalny spacer odno-

wionymi alejami, w stronę ruin XVII-

wiecznego pałacu Księżnej Doroty de

Talleyrand-Perigord.

Dzięki staraniom słynnego dyplo-

maty Karola Maurycego de Talleyranda,

17-letnia Dorota wyszła za mąż za Ed-

munda Aleksandra de Talleyranda-Peri-

gorda. Wyjechała do Francji i jako krewna

Karola Maurycego weszła na największe

salony Europy i do europejskiej elity. Po

jego śmierci odziedziczyła ogromny ma-

jątek, lecz nie pozostała we Francji.

Opuściła salony dla swojego dworu

w Zatoniu, ważnego miejsca w jej życiu.

Pałac przebudowany i dostosowany do

jej potrzeb służył jako letnia rezydencja.

Wokół, na powierzchni ok. 30 ha, po-

wstał park krajobrazowy wg projektu

wybitnego pruskiego planisty Petera

Lenne.

Po drodze zatrzymaliśmy się przy

Wielkim Stawie, na Wyspie Marii. Przed

ruinami pałacu znajdują się dwie fon-

tanny, jedna z nich z rzeźbą chłopca

z łabędziem. Bywam tu od lat, ale dopiero

w zeszłym roku ruiny pałacu zostały

udostępnione do zwiedzania. W poszcze-

gólnych wnętrzach znajdują się tablice

informujące o pierwotnym ich przezna-

czeniu. Kubatura budowli robi wrażenie.

W tym samym ciągu znajduje się oran-

żeria/kawiarnia, na ścianach której zostały

wyeksponowane portrety wcześniej-

szych mieszkańców i członków rodziny

księżnej Doroty. W pobliżu jest sarkofag,

wewnątrz którego znajdują się listy na-

pisane przez mieszkańców. Coś na wzór

kapsuły czasu.

Dalej pan Mateusz prowadził nas

alejami w stronę Świątyni Różanej, po

drodze wskazując wiele drzew z nada-

nymi imionami i nazwiskami. To m. in.

buki, dęby, lipy, platany, topola i je-

sion. Niektóre drzewa i krzewy zostały

posadzone współcześnie. Te rośliny

zostały ofiarowane przez prywatnych

darczyńców i instytucje. Z daleka widać

na wzgórzu białą, ażurową konstrukcję

altany. Wokół obsadzono ją krzewami

pnących róż, co daje nadzieję, że bę-

dzie tu jak dawniej. Wielką atrakcją tego

terenu jest zapach czosnku niedźwie-

dziego, roztaczający się szczególnie

wiosną, w czasie kwitnienia, na obszarze

około 6 ha.

Bardzo dziękujemy przewodnikowi

za oprowadzenie grupy. Jego zasób wie-

dzy na temat Parku Książęcego Zatonie,

znajdujących się na tym terenie obiektów

i historii tego miejsca, wzbudził nasz po-

dziw. Obiecaliśmy tu wrócić.

W planie mieliśmy spotkanie inte-

gracyjne z kolekcjonerami z Łęknicy.

Przyjechał Roman z Danusią. W Ośrodku

Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, w sali

klubowej, zjedliśmy wspólny obiad, po

którym przy kawie opowiadaliśmy

o naszych wrażeniach z wyjazdów

„znaczkowym szlakiem”. Kolekcjonerzy

z lubuskiego ostatnio zwiedzali woje-

wództwo małopolskie w poszukiwaniu

znaczków. Opowiadali o swoich przy-

godach. Było dużo radości ze spotkania

i już umówiliśmy się na kolejne, w maju

przyszłego roku, w Łęknicy. "
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KOLEKCJONERZY NA WYJEŹDZIE

D zień 7 listopada 2021 roku wpisze się w karty historii

Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 153 w Komor-

nikach. W niedzielne popołudnie, co prawda pochmurne,

ponieważ aura nie rozpieszcza nas tej jesieni, odbyło się walne

zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszych członków. Prze-

dłużona kadencja „starego” zarządu Koła była spowodowana

pandemią Covid.

Frekwencja niestety nie powalała, dlatego zgodnie ze sta-

tutem i ordynacją wyborczą zebranie musiało odbyć się

w drugim terminie z uwagi na brak kworum, czyli ponad

50 procent członków Koła. Jest to sytuacja standardowa, bo jak

wiemy, nigdy na takich spotkaniach nie było ponad setki osób.

Drugi termin wyznaczony został na dzień 7 listopada. O godzinie

16.15 rozpoczęło się zebranie. Po części sprawozdawczej omó-

wione zostały kwestie związane z przyszłością, podany został

harmonogram zawodów na rok 2022. Poruszyliśmy temat zary-

biania akwenów będących pod naszą opieką i kwestie związa-

ne z samym Kołem.

Nadszedł czas wyborów. Obecnemu zarządowi podzięko-

wano za dotychczasową pracę, otrzymał gromkie brawa od

zgromadzonych. Jednogłośnie prezesem Koła został wybrany

dotychczasowy prezes, Piotr Wiśniewski. Zastępcami prezesa

zostali Arkadiusz Siejka i Piotr Idzikowski. Nowym skarbni-

kiem (który zrzekł się funkcji sekretarza Koła) został Sławomir

Kowalczyk, zaś funkcję sekretarza będzie pełnić Marcin Śmi-

gaj. Gospodarzem Koła na kolejną kadencję został Ryszard Mi-

liński. Pozostali członkowie zarządu to: Klaudiusz Augusty-

niak, Krzysztof Siwko, Łukasz Wawrzyniak, Dawid Bazylak.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zebrania za poświęcony

czas, a przede wszystkim za kredyt zaufania, jakim obdarzyli

osoby w nowym Zarządzie Koła. "

MARCIN �MIGAJ

Wędkarze z Komornik wybrali nowe władze
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Wybrane zdarzenia zaistnia³e od 1 do 31 pa�dziernika 2021 r.

KRONIKA POLICYJNA

02.10 "  Komorniki, ul. Stawna � zatrzymanie kieruj¹cego z s¹dowym
zakazem kierowania pojazdami

"  Wiry, ul. Polna � zatrzymanie nietrze�wego kieruj¹cego
03.10 "  Plewiska, ul. Grunwaldzka � kradzie¿ gotówki
04.10 "  Plewiska, ul. Sk³adowa � kradzie¿ dokumentów
05.10 "  Plewiska, ul. Grunwaldzka � kradzie¿ mienia
07.10 "  Komorniki, ul. Pocztowa � kradziez dokumentów i gotówki
08.10 "  Komorniki, ul. Konwaliowa � kradzie¿ pojazdu
11.10 "  £êczyca, ul. Poznañska � kradzie¿ alkoholu

"  Komorniki, ul. Malinowskiego � zatrzymanie osoby poszukiwanej
12.10 "  G³uchowo, ul. Têczowa � uszkodzenie pojazdu
13.10 "  Komorniki, ul. Stawna � zatrzymanie osoby poszukiwanej

"  Plewiska, ul. Têczowa � zatrzymanie osoby poszukiwanej
14.10 "  Komorniki, ul. Kolejowa � kradzie¿ z w³amaniem na terenie

budowy
15.10 "  Wiry, ul. S³oneczna � odnalezienie osoby zaginionej
16.10 "  Plewiska, ul. Têczowa � kradziez pojazdu
20.10 "  Plewiska, ul. Grunwaldzka � kradzie¿ mienia
21.10 "  Komorniki, ul. Kaczmarka � uszkodzenie mienia
22.10 "  Komorniki, ul. Grunwaldzka � kradzie¿ paliwa

"  Komorniki, ul. Ja³owcowa � uszkodzenie mienia
23.10 "  Plewiska, ul. Poranna � kradzie¿ mienia
24.10 "  Komorniki, ul. Spacerowa � kradzie¿ gotówki
25.10 "  Komorniki, ul. Pocztowa � zatrzymanie sprawcy kradzie¿y mienia
26.10 "  Komorniki, ul. Poznañska � uszkodzenie pojazdu

"  Plewiska, ul. Brzozowa � przyw³aszczenie mienia
"  Komorniki, ul. Mi³osza � kradzie¿ elementów pojazdu

27.10 "  Komorniki, ul. Poznañska � kradzie¿ mienia
28.10 "  Plewiska, ul. Lukrecjowa � kradziez roweru

"  Plewiska, ul. Têczowa � uszkodzenie pojazdu
30.10 "  Komorniki, ul. Poznañska � zatrzymanie sprawcy kradzie¿y

"  Komorniki, ul. Poznañska � kradzie¿ mienia
31.10 "  Plewiska, ul. Zielarska � zatrzymanie osoby poszukiwanej

"  Ponadto policjanci przyjêli 31 zg³oszenia o innych przestêpstwach,
w tym 9 to oszustwa na ró¿nych portalach  internetowych.
Obs³u¿ono ³¹cznie 277 interwencji, w tym 27 zdarzeñ w ruchu
drogowym.

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

Chcesz wiedzieæ, czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Mo¿esz mieæ
na to wp³yw! Reaguj na zagro¿enia! Odwied� Krajow¹ Mapê Zagro¿eñ
Bezpieczeñstwa oraz aplikacjê Moja Komenda, www.policja.pl.

SPRZĘT DLA
STRAŻAKÓW 
Z PLEWISK

OSP Plewiska otrzymało kolejne dofinanso-

wanie w ramach dobrosąsiedzkiego

programu „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Dzięki temu strażacy wzbogacili się o dwa urządzenia

odpompowujące z funkcją separowania zanieczyszczeń.

Zakup był możliwy dzięki grantowi otrzymanemu od

Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Doposażone pojazdy OSP Plewiska ułatwią szybkie

reagowanie w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia

mieszkańców gminy Komorniki. Zakupiony sprzęt będzie

też wykorzystywany w czasie zajęć edukacyjnych prze-

prowadzanych cyklicznie w szkołach i przedszkolach

zlokalizowanych na terenie gminy.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne

inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem

wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia

i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o dzia-

łalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie

„WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach

wwwwww..rraappoorrtt..ppssee..ppll i wwwwww..wwzzmmooccnniijjoottoocczzeenniiee..ppll. "



Ankieta zawierała 37 pytań doty-

czących ruchu rowerowego, po-

strzegania rowerzystów, bezpie-

czeństwa, komfortu, infrastruktury. Do-

datkowe zagadnienia dotyczyły użytko-

wania jednośladów w czasie pandemii.

– Kwestionariusze złożyły wszystkie 22

samorządy poznańskiej metropolii.

To najwyższy odsetek wśród jednostek

biorących udział w próbie. Co więcejm

gmina Skoki osiągnęła najwyższą fre-

kwencję w ogóle – wskazywał Rafał

Glazik, sekretarz generalny Polskiej

Unii Mobilności Aktywnej, która koor-

dynowała badanie w kraju. 

Mieszkańcy gmin i miast poznańskiej

metropolii najlepiej ocenili inkluzyw-

ność jazdy na rowerze (wszyscy mogą

jeździć!). Najgorzej wypadły kwestie

związane z bezpieczeństwem i komfortem

(stosunek innych użytkowników drogi

czy konieczność przemieszczania się

objazdami). 

Tylko rowerzyści z Gdańska i Białe-

gostoku lepiej niż poznaniacy widzieli

swoją sytuację w wielkim mieście. Wy-

soko uplasował się Swarzędz, zajmując

drugie miejsce w kategorii średnich sa-

morządów. W Metropolii Poznań klimat

do jazdy rowerem najbardziej chwalą

sobie w Tarnowie Podgórnym, Oborni-

kach i Czerwonaku. 

– Na przestrzeni ostatnich lat rower

jako środek lokomocji zyskał na popu-

larności. To istotny element promocji

turystycznej. Jednak dla powiatu waż-

ne jest też bezpieczeństwo. Dlatego

tam, gdzie jest to możliwe, przy na-

szych nowych inwestycjach drogo-

wych biegnie ścieżka rowerowa lub

pieszo-rowerowa. To dziesiątki kilome-

trów, na które wydajemy miliony zło-

tych. Piękne, asfaltowe ciągi powstają

tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Można nimi dojechać np. do Swarzę-

dza, z Buku do Szewc czy z Radojewa

do Bolechowa. Malownicze tereny do

jazdy znajdują się w Puszczy Zielonce,

a także przy naszej najnowszej inwesty-

cji – drodze Iwno-Pobiedziska. Dla miło-

śników tego typu rekreacji do czasu

pandemii uruchamialiśmy autobus

z przyczepą rowerową – mówił podczas

prezentacji raportu starosta poznański,

Jan Grabkowski. "

KW

Szczegó³y dotycz¹ce raportu oraz jego
pe³n¹ tre�æ mo¿na znale�æ na stronie
www.rowerowyklimat.pl
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W METROPOLII JEST KLIMAT DLA�
ROWERÓW!
Rowerzyści z metropolii Poznań są zadowoleni z warunków drogowych i chętnie wsiadają na �dwa kółka� �
podsumowali samorządowcy i referenci wyników Badania Klimatu Rowerowego 2020, ogólnopolskiej ankiety
obejmującej cyklistów z 49 samorządów. 
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Na minionej sesji Rady Powiatu
w Poznaniu, jak co roku, 
przedstawiono informacje 
o wyróżnieniach dla najzdolniej-
szych uczniów. Tym razem 
dla 161 stypendystów Rady 
Powiatu oraz 34 laureatów 
nagrody starosty poznańskiego
przeznaczono łącznie ponad 
430 tys. zł.

– Co rok z radością czekam na ten

dzień. Pokazuje on, że nasze wysiłki

wkładane w budowanie dobrej atmos-

fery i doskonałej bazy oświatowej przy-

noszą efekty – mówił Jan Grabkowski,

starosta poznański. – Serdecznie gratu-

luję uczniom, nauczycielom oraz dy-

rektorom placówek. Tak duża liczba

wyróżnień pokazuje, że doskonale ko-

rzystacie z zapewnianych przez powiat

warunków do nauki i pracy.

O stypendium Rady Powiatu w Po-

znaniu mogli ubiegać się uczniowie

szkół, w których edukacja kończy się

egzaminem maturalnym. Warunkiem

jest uzyskanie średniej ocen równej co

najmniej 5,0 w poprzednim roku nauki.

W roku szkolnym 2021/2022 wynik taki

uzyskało aż 161 osób, którym szkoły

wypłacą po 250 zł netto przez 10 miesię-

cy. Najwięcej prymusów uczy się w LO

im. M. Kopernika w Puszczykowie (42

stypendia), ZS nr 1 im. Powstańców

Wielkopolskich w Swarzędzu (32 sty-

pendia) oraz ZS im. gen. D. Chłapow-

skiego w Bolechowie  (23 stypendia).

A najwyższą średnią ocen uzyskali:

Michał Pytel (5,80) i Patryk Jankowski

(5,73) z ZS w Bolechowie oraz Damian

Fechner (5,72) z ZS w Kórniku. 

Nagrody starosty poznańskiego

można natomiast otrzymać za wybitne

osiągnięcia w nauce oraz tytuł laureata

w konkursach czy olimpiadach szcze-

bla krajowego i międzynarodowego.

Wyróżnienia te przyznaje się również

kształcącym się w „branżówkach”, za

uzyskaną średnią ocen co najmniej 4,25

z przedmiotów zawodowych i 4,0 z ogól-

nokształcących. Warunkiem jest także

wzorowe zachowanie oraz brak oceny

niedostatecznej. Tym razem laury trafiły

do 28 uczniów szkół branżowych, m.in.

z Bolechowa, Swarzędza czy Mosiny,

którzy otrzymali po 600 zł oraz 6 uczennic

z zespołów szkół w Swarzędzu, Rokietnicy

i w Bolechowie, dla których nagrody

wyniosły od 900 do 3000 złotych. "

JF

Po raz kolejny powiat poznański, wraz z Komendą Miej-

ską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, organizuje

program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa pożaro-

wego „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie”. To

już X edycja! 

W ramach inicjatywy odbędzie się konkurs z nagrodami.

Jest on skierowany do osób zameldowanych w powiecie poznań-

skim, które prawidłowo wypełnią ankietę i złożą ją osobiście

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, za pośrednic-

twem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie

www.powiat.poznan.pl oraz www.kmpsp.poznan.pl  lub drogą

pocztową. Do ankiety należy dołączyć propozycję hasła pro-

mocyjnego powiatu poznańskiego. Co dwa tygodnie komisja

konkursowa na podstawie prawidłowych odpowiedzi i najcie-

kawszych sloganów przyzna 10 czujników czadu. 

Domowa czujka to najprostszy sposób na zabezpieczenie

przed tlenkiem węgla, który jest gazem silnie trującym, bez-

barwnym i bezwonnym, zwanym „cichym zabójcą”. To małe

urządzenie wykrywa śmiertelne zagrożenie we wczesnej fazie

i ostrzega, wydając sygnał dźwiękowy.

W ramach dotychczasowych 9 edycji wpłynęły prawie

3 tys. ankiet, nagrodzono niemal 800 laureatów. Szczegóły

i regulamin konkursu dostępne na stronie www.powiat.poznan.pl.

Trwać będzie do 31 marca 2022 r. Zachęcamy serdecznie

do udziału! " DF
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STYPENDIA DLA PRYMUSÓW

Wygraj czujkę � bądź bezpieczny



B aśnie i bajki są dla wszystkich

źródłem bogatych przeżyć i wra-

żeń, sposobem wzbogacania

wyobraźni. Pomagają rozpoznawać

emocje, wspierają rozwój dzieci. Obco-

wanie z nimi wspomaga kreatywność,

poszerza zasób słownictwa. Okazją do

spotkania z baśniami i bajkami był Mię-

dzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.

W szkolnej bibliotece także uczcili-

śmy ten dzień. Każdy z uczniów mógł

przebrać się za swoją ulubioną postać

z bajki. Zaproszenie szkolnego bibliote-

karza do wspólnej zabawy przyjęły klasy

1-3 z wychowawczyniami.

Każda z tych klas brała udział

w przeprowadzanych przez Pana Nieto-

perza (w tę rolę wcielił się sam nauczyciel

bibliotekarz Rafał Błaszczyk) zabawach,

quizach, różnego rodzaju grach, zagad-

kach o tematyce przeróżnych bajek. Były

także zabawy ruchowe oraz prezentacja

dziecięcych bajkowych przebrań. To

był niezwykły dzień – pełen radości

i fantazji, dlatego też czas w szkolnej

bibliotece minął szybko i wesoło. "

RAFA£ B³ASZCZYK
nauczyciel bibliotekarz
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Dzień postaci 
z bajek

WYJĄTKOWE OBCHODY

Obchody Święta Niepodległości pozostaną

na długo w pamięci uczniów Szkoły Pod-

stawowej im. A Fiedlera w Chomęcicach,

szczególnie klas drugich, nie tylko ze względu

na huczne obchody w szkole, ale również z po-

wodu niecodziennych gości.

W związku z realizowaną innowacją „Przez

zabawę w świat zawodów” naszych małych pasjo-

natów motoryzacji odwiedzili panowie Marcin

i Łukasz, którzy opowiedzieli o swojej pasji –

motocyklach. Głównym celem spotkania było

przekazanie uczniom fachowej wiedzy z zakresu

motoryzacji, jak i podniesienie świadomości naj-

młodszych w zakresie bezpieczeństwa na drodze.

Dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda

strój motocyklisty. Każdy uczeń mógł do-

datkowo usiąść na motorze i zrobić pamiąt-

kowe zdjęcie. Panowie Marcin i Łukasz do-

datkowo, specjalnie dla naszych uczniów,

wykonali tzw. „palenie gumy”, co wzbudziło

wielki entuzjazm wśród dzieci.

Po apelu przygotowanym przez pana Ma-

riusza Sałatę i panią Renatę Łuczkę o 11:11,

wszystkie klasy za pośrednictwem Meet od-

śpiewały cztery zwrotki hymnu. "

J. DUDA
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K olejna edycja konkursu „Złota

Żaba” dla uczniów ostatnich

klas (siódmych i ósmych) szkół

podstawowych rusza w listopadzie.

Konkurs przeprowadzany jest równolegle

w dwóch dziedzinach. Pierwszy etap

z matematyki odbędzie się w szkołach

16 listopada, z języka polskiego i litera-

tury – 17 listopada. Nauczyciele – mate-

matycy i poloniści – zgłaszają udział

uczniów do 29 października.

Biorący udział w konkursie będą

rozwiązywać zadania szczególnego ro-

dzaju, dowodząc swoich talentów

i umiejętności: logicznego i twórczego

myślenia, szukania nietypowych roz-

wiązań, wykraczania poza schematy.

Konkurs docenia tych, którzy łączą wy-

obraźnię z precyzją posługiwania się

słowem i liczbami.

Drugi etap „Złotej Żaby” odbędzie

się w 5 marca 2022 r. w Swarzędzu. Wyniki

zostaną ogłoszone 2 kwietnia 2022 r.

Laureatom i wyróżnionym będą przyzna-

ne: statuetki Złotej Żaby, książki, nagrody

rzeczowe, prawa przyjęcia do Liceum

Fundacji EKOS oraz związane z nim

stypendia. Nagrodzeni zostaną również

nauczyciele zdobywców najwyższych

miejsc. 

Organizatorem Konkursu jest Fun-

dacja Edukacji Społecznej EKOS, która

prowadzi w Swarzędzu I Liceum Ogól-

nokształcące z Oddziałami Dwujęzycz-

nymi i Szkołę Podstawową z Oddziałami

Dwujęzycznymi. Obie szkoły znane są

z wysokich wyników nauczania. Autora-

mi zadań konkursowych „Złotej Żaby”

są ich nauczyciele oraz nauczyciele

akademiccy z poznańskich uniwersytetów

– Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz

Katedry Matematyki Stosowanej UEP.

Już od 29 lat swarzędzkie konkursy

inspirują nauczycieli i dostarczają im

narzędzi do pracy z uczniami zdolnymi.

Autorski zbiór zadań „Lekcje twórczego

myślenia ze Złotą Żabą” jest takim narzę-

dziem, a także pomocą dla opiekunów

i uczestników Konkursu. Zadania

z ostatnich edycji publikowane są również

na stronie internetowej zlotazaba.pl.

Konkurs wspierają i współfinansują

jako zadanie publiczne samorządy: Wo-

jewództwa Wielkopolskiego, Powiatu

Poznańskiego, innych powiatów, miast

i gmin, a także prywatni sponsorzy. Patro-

nat medialny nad „Złotą Żabą” sprawuje

Radio Poznań. "

N ajstarsza grupa „Dobosze”, pod okiem pani Oli i pani

Kingi, przygotowała piękne powitanie nowych dzieci.

Uroczystość ta zakończyła proces adaptacji i pokazała,

jak dobrze dzieci czują się w przedszkolu. Odświętny strój,

znaczki z patronem przedszkola i piękne dekoracje podkreśli-

ły ważność tego wydarzenia.

Pasowanie rozpoczęła pani dyrektor, która w kilku

ciepłych słowach powitała dzieci. Następnie przemówił Król

Maciuś I, który przypomniał nam, że dziecko to także

człowiek, tyle, że mały.

Aby stać się pełnoprawnym przedszkolakiem, grupy Kuku-

łeczki i Podróżnicy musiały zaprezentować swój pierwszy występ

artystyczny, a na zakończenie wypić tradycyjny sok radości. Po

uroczystym ślubowaniu Król przystąpił do pasowania.

Ze względu na pandemię, w tym roku pasowane były też

dzieci z rocznika 2020/2021. Każdy pełnoprawny przedszkolak

otrzymał od pani dyrektor dyplom i drobny upominek. Życzymy,

aby każdy dzień przynosił uśmiech, a w przedszkolu dzieci

czuły się jak w domu. " KATARZYNA GRYGIEL, 
HANNA TOMCZYK
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Nauczycielka 
z Chomęcic 
nagrodzona
AAnneettaa KKiinn, nauczycielka matematyki ze

Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fie-

dlera w Chomęcicach, otrzymała w tym

roku nagrodę Wielkopolskiego Kuratora

Oświaty. Serdeczne gratulacje! Dal-

szych sukcesów! "

Pasowanie na przedszkolaka u Króla Maciusia I

�Złota żaba�. Konkurs z długą tradycją



N r  1 0  ( 4 3 1 )  L I S T O P A D  2 0 2 1S E N I O R Z Y18

L istopad to miesiąc zadumy nad zmarłymi. Odwiedzali-

śmy groby, wspominaliśmy zmarłych z naszych rodzin

i członków Stowarzyszenia, których już z nami nie ma.

Kierownictwo i dzieci z SP Nr 2 w Komornikach zaprosili

nas na Śpiewanki Patriotyczne. Były łzy i wzruszenia. Dzięku-

jemy! Wzięliśmy też dość liczną grupą udział w spotkaniu

zorganizowanym przez Stowarzyszenie „UMINIK” na temat

wolności i niepodległości.

12 listopada odbył się coroczny Bal Seniora przeniesiony

na ten dzień z uwagi na odbywające się 23 października za-

kończenie Festiwalu Muzyki Organowej.

Nasunął się pomysł powrotu do Balu Niepodległościowego.

Wróciliśmy do cyklicznych spotkań w każdą trzecią środę

miesiąca w sali Piwnica o godz. 16.

7 grudnia o godzinie 8 spod Ośrodka Zdrowia wyjeżdżamy

na Jarmark Świąteczny do Wrocławia. Zapisy w biurze Sto-

warzyszenia.

Na 15 grudnia przygotowujemy spotkanie opłatkowe.

Przypominamy, że spotkania tematyczne odbywają się

w Piwnicy w poniedziałki i środy w godzinach od 16 do 19.

Biuro Stowarzyszenia czynne jest w każdy poniedziałek od

godziny 10 do 14. " Przygotowa³a

URSZULA BARTKOWIAK

Uchwałę o jej powołaniu podjęli

gminni radni podczas uroczystej

sesji zwołanej z okazji Dni Gminy

Komorniki. Zgłoszono do niej przedstawi-

cieli kół seniorów, organizacji, instytucji

działających na rzecz osób starszych.

Wyboru dokonał wójt Jan Broda. Odbyło

się już pierwsze posiedzenie trzynastooso-

bowej Rady Seniorów Gminy Komorniki.

W sali sesyjnej w roli obserwatorów

zasiedli przewodniczący Rady Gminy

Marian Adamski i jego zastępca Piotr

Wiśniewski, dyrektor GOK Damian Ko-

nieczek (wcześniej prezes stowarzysze-

nia „Aktywni Razem”). Członków Rady

Seniorów przywitali wójt i sekretarz

gminy Olga Karłowska. Jan Broda przy-

pomniał, że Rada będzie pełnić funkcje

doradcze, by władze samorządowe miały

lepsze rozeznanie w potrzebach i pro-

blemach seniorów. Wręczył zaświad-

czenia, odbyło się ślubowanie.

Do wyborów na funkcję przewodni-

czącego stanęli Urszula Bartkowiak

i Helena Zaradzka. Większość głosów

otrzymała ta pierwsza, a wiceprzewod-

niczącymi zostały jej konkurentka oraz

Mirosława Szaj. Zasiadły one w prezydium,

by prowadzić obrady. Zebrani zostali

poinformowani o zapisach w statucie. Do-

wiedzieli się też, że mogą podejmować

własne uchwały dotyczące funkcjono-

wania Rady. Posiedzenia będą się odby-

wać nie rzadziej niż raz na kwartał, a ka-

dencja potrwa pięć lat.

SSkkłłaadd RRaaddyy SSeenniioorróóww GGmmiinnyy KKoommoorrnniikkii::

UUrrsszzuullaa BBaarrttkkoowwiiaakk ((pprrzzeewwooddnniicczząąccaa)),,

ZZeennoonn DDoollaattaa,, RRyysszzaarrdd GGaallllaass,, 

DDaannuuttaa GGaawwlliikk,, HHaannnnaa KKaacczzmmaarreekk,,

MMaałłggoorrzzaattaa KKeemmppsskkaa,, JJoollaannttaa KKlliibbeerr,,

FFrraanncciisszzeekk KKuullppaa,, MMaarriiaa SSoobbcczzyyńńsskkaa,,

MMiirroossłłaawwaa SSzzaajj ((wwiicceepprrzzeewwooddnniicczząąccaa)),,

JJaann TTrrzzeebbiiaattoowwsskkii,, DDaannuuttaa WWooźźnniiaakk,,

HHeelleennaa ZZaarraaddzzkkaa ((wwiicceepprrzzeewwooddnniicczząąccaa)).

K lub Seniorów z Plewisk skoń-

czył właśnie 10 lat. Świętowanie

jubileuszu odbyło się w „Remizie”

z udziałem licznych gości, w tym wójta

Jana Brody, przewodniczącego Rady

Gminy Mariana Adamskiego, jego za-

stępcy Piotra Wiśniewskiego. Obecni

byli pani sekretarz gminy Olga Karłow-

ska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultu-

ry Damian Konieczek, przedstawiciele

organizacji i stowarzyszeń z innych

miejscowości gminy.

Mirosława Szaj, przewodnicząca Klu-

bu Seniorów odebrała mnóstwo życzeń,

prezenty, kwiaty. Najciekawszy pre-

zent wręczył Damian Konieczek:

kurtyna poszła w górę i gościom

ukazał się zespół wokalny, specjali-

zujący się w wykonywaniu muzyki

klasycznej, ale tym razem prezentu-

jący dobrze wszystkim znane szlagie-

ry. Publiczność siedząca przy suto

zastawionych stołach, dzięki paniom

z Klubu Seniorów i pracownikom

„Remizy”, a także paniom z Koła

Gospodyń, świetnie się bawiła. Po-

krojony został tort, na parkiecie po-

jawiły się pierwsze pary… "

U SENIORÓW NA URODZINACH

�Aktywni Razem� ciągle aktywni

Ukonstytuowała się Rada Seniorów
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Pochodzi z pobliskich Wir, mieszka-

ła blisko kościoła pw. św. Floriana.

Męża, pana Henryka, poznała jesz-

cze jako uczennica tamtejszej szkoły.

Mieszkał w Łęczycy. Po zamążpójściu

pani Grażyna przeprowadziła się do są-

siedniej miejscowości. Małżeństwo za

rok będzie obchodzić złote gody.

Pani Grażyna skończyła szkołę ga-

stronomiczną. Nie pracowała jednak

w tym fachu, zajmowała się handlem,

prowadziła dom i opiekowała się dzieć-

mi, ale wyuczona specjalność przydawa-

ła się (i wciąż się przydaje) w działalno-

ści społecznej. Państwo Kosmalscy mają

dwóch synów, trzech wnuków, jedną

wnuczkę. – Najstarszy wnuk studiuje

politologię, drugi kształci się w szkole,

kolejny też, niedługo będzie zdawał maturę,

a wnuczka uczęszcza do technikum spe-

cjalizującego się w logistyce – wylicza

pani Grażyna.

Chwali sobie spokojne życie w Łę-

czycy. – Mieszkamy przy końcu miejsco-

wości, obok mamy las. Jest tu spokojnie,

a jeśli coś zakłóca ciszę, to przejeżdżające

pociągi. Nie przeszkadzają nam, nawet

gdy okna są pootwierane. Tylko na po-

czątku zwracałam na nie uwagę – mówi.

Miejscowość zmienia się. – Kiedyś było

tu skromnie, biednie. Nadal nie ma tego,

co ożywia każdą wieś, czyli kościoła,

szkoły, ale otworzyło się kilka sklepów,

także tych dużych, zrobiło się bardziej

miastowo – uśmiecha się pani Grażyna.

Kiedy restauracja w Łęczycy została

przekształcona w dom kultury, nastały

nowe czasy. Właśnie mija 10 lat, od kiedy

gmina przejęła ten obiekt. Antoni Pawlik,

ówczesny dyrektor Gminnego Ośrodka

Kultury, poprosił panią Kosmalską, by

doglądała przebudowy tego przybytku,

a potem przez pięć pełniła w nim rolę go-

spodarza. Organizowała odbywające się tu

zajęcia dla mieszkańców, przygotowywa-

ła imprezy, w tym te duże, przyciągające

wiele osób nie tylko z Łęczycy. Takie, jak

pożegnania lata, spotkania wielkanoc-

ne, dożynki.

Pełniła też funkcję przewodniczącej

Koła Gospodyń. – Nikt się nie spodziewał,

że zainteresowanie pań będzie tak duże.

Zapisało się ich aż 50. W najmniejszej

miejscowości działało największe koło.

Wszystko przez to, że teraz ludzie mieli

się gdzie spotykać, poczuli się zachęceni

do aktywności. Niczego przecież tu nie

było, a mieszkańcy chcieli się integro-

wać, wspólnie działać. Choć mieszkali

w tej samej wsi, nie znali się bliżej. Teraz

było gdzie wypić kawę – podkreśla pani

Grażyna.

Ludzie szukali wzajemnych kontaktów

także wcześniej, gdy Domu Kultury nie

było nawet w planach. Uczestniczyli

w rajdach, podczas których pani Ko-

smalska organizowała posiłki dla uczest-

ników, takie jak garnek grochówki.

– Rozpalaliśmy ognisko, zaczynały się

tańce wokół niego – opowiada. Oprócz

niej organizatorem takich wydarzeń był

ówczesny sołtys Jan Werbliński. Dziś

funkcję tę pełni w Łęczycy jego wnuk.

Panie z Koła Gospodyń wymieniały

się przepisami kulinarnymi, dzieliły do-

świadczeniami życiowymi, organizowały

imprezy, wzbogacały je swoimi wypiekami.

Ludzie początkowo przychodzili do Domu

Kultury z ciekawości, potem już nie wy-

obrażali sobie, by mogło być inaczej.

Pan Henryk, mąż pani Grażyny, był nie

mniej aktywny niż ona. Przez dwie ka-

dencje pełnił funkcję gminnego radnego.

Udzielał się w prężnie działającym klubie

motocyklowym.

Przyszedł czas, gdy pani Kosmalska

poczuła się zmęczona społeczną aktyw-

nością. – Tych zajęć robiło się dla mnie

zbyt dużo, postanowiłam podzielić się

funkcjami i obowiązkami z osobami

młodszymi. Kołem Gospodyń zaczęła

kierować inna pani, dobrze się z tej roli

wywiązywała. Wciąż w działalności Koła

uczestniczę, gdy trzeba, to podpowia-

dam. Właśnie postanowiłyśmy upiec na

święta pierniczki. Poprosiła o to pani

prowadząca teraz Dom Kultury – mówi.

Po pięciu latach łęczycki Dom Kultury

przejął od pani Grażyny Jacek Wietrzy-

kowski. Po nim przybytek ten prowadziła

Katarzyna Jędraszyk. Teraz zajmuje się

tym Dorota Prałat. – Nie mam wątpliwości,

że nasz Dom Kultury przez cały czas

znajduje się w dobrych rękach – za-

pewnia pani Kosmalska. "

DUŻA AKTYWNOŚĆ W MAŁEJ ŁĘCZYCY
Mieszkańcy Łęczycy, najmniejszej miejscowości w gminie Komorniki, żyli obok siebie, rzadko się 
spotykając i udzielając społecznie. Wszystko się zmieniło, gdy gmina kupiła byłą restaurację 
z zamiarem przekształcenia jej w dom kultury. Ludzie mieli wreszcie gdzie się spotykać, przebywać 
w swoim towarzystwie. Opiekę nad tym obiektem sprawowała najaktywniejsza mieszkanka Łęczycy �
Grażyna Kosmalska.
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NAJDAWNIEJSI MIESZKAŃCY
KOMORNIK

Od kiedy w Komornikach i innych miejscowościach gminy mieszkają ludzie? Z badań archeologicznych
wynika, że pierwsi myśliwi i zbieracze przechodzili przez te tereny już 10 tysięcy lat temu, a osadnictwo
rozwinęło się kilka tysięcy lat później.

Prof. Józef Kostrzewski (w �rodku) ze studentami archeologii na wykopaliskach. 

P isemne wzmianki o miejscowości

Komorniki pojawiły się w 1136

roku. Nazwa ta występuje w do-

kumencie papieża Innocentego II, czyli

w bulli, wydanej pięć lat przed jego

śmiercią. W średniowieczu znajdował

się w tych okolicach gród. Jego położenia

już dziś nie znamy. Wiadomo tylko, że

zlokalizowany był na terenie obecnego

Głuchowa.

Obszary te w średniowieczu były

intensywnie kolonizowane, powstawały

wsie o zwartej zabudowie, dokonywano

podziału pól. Na prawie niemieckim lo-

kowano Komorniki, Głuchowo, Plewiska,

Wiry, a działo się to w okresie od końca

XIII do połowy XIV wieku. Niemal całe

tutejsze ziemie należały do poznańskiego

biskupa. Dzieje te, aż do czasów naj-

nowszych, są dobrze znane, wielokrotnie

były opisywane, także w „Nowinach

Komornickich”. 

Niewiele natomiast wiemy o czasach

najdawniejszych, sprzed źródeł pisa-

nych. Wiedzę na ten temat czerpiemy

z wykopalisk, prowadzonych tu i w in-

nych gminach tej części Wielkopolski.

Dowiedzieliśmy się dzięki nim, że

pierwsi ludzie pojawili się na tym ob-

szarze mniej więcej 10 tysięcy lat temu,

gdy na ziemiach polskich trwał okres

mezolitu. Archeologowie mówią o po-

czątkach kultury komornickiej. Nie ma

to jednak żadnego związku z gminą

Komorniki. Nazwa pochodzi od stano-

wiska w miejscowości Komornica na

Mazowszu, gdzie udało się znaleźć ślady

tej kultury.

Grupy społeczności, które prze-

mieszczając się, zawędrowały na tereny

obecnej gminy Komorniki, zajmowały

się zbieractwem, łowiectwem, rybo-

łówstwem. Rolnictwo nie było jeszcze

znane. Badania prowadzone w samych

Komornikach wykazały, że w później-

szych tysiącleciach, już w okresie neolitu,

tereny te zostały zasiedlone na stałe.

W epoce brązu, a potem żelaza, funkcjo-

nowały na tym obszarze osady, przy

nich położone były cmentarzyska.

W 1900 roku probostwo w parafii

pw. św. Andrzeja Apostoła w Komor-

nikach objął ksiądz Stanisław Gładysz.

Był zasłużonym kapłanem, patriotą,

miał niemały wpływ na zwycięstwo

Powstania Wielkopolskiego, zachęca-

jąc tutejszą młodzież do wstępowania

do oddziałów. Był też postacią barwną.

Uratował gospodarstwo po zmarłym

Niemcu przed kolonizacją, przejmując
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je i rozdzielając między Polaków. Musieli

oni spłacić dług, pod groźbą eksmisji.

Ksiądz Gładysz przyczynił się też

do rozwoju wiedzy o najdawniejszych

mieszkańcach Komornik. Doprowadził

do tego, że w 1934 roku odbyły się tu

pierwsze profesjonalne badania arche-

ologiczne. – U gospodarza Mączyńskie-

go, podczas prac polowych, zostały

znalezione pochówki z okresu neolitu –

mówi Bogdan Czerwiński, regionalista,

który wydarzeniom tym poświęcił kilka

publikacji. – Działo się to za obecnym

Lidlem, pod linią wysokiego napięcia.

Ksiądz kanonik Gładysz zainteresował

się tym. Osobiście powiadomił Mu-

zeum Archeologiczne w Poznaniu.

W Komornikach zaczęły się prace ba-

dawcze, a kierował nimi nie kto inny,

jak profesor Józef Kostrzewski.

To była postać wyjątkowa, nazywa

się go ojcem polskiej archeologii. Naj-

większym jego dziełem było odkrycie

grodziska w Biskupinie. Prace badawcze

w tamtym miejscu sfinansował Jan Czo-

chralski, wybitny chemik, metaloznawca,

odkrywca metody otrzymywania mono-

kryształów krzemu, co pozwoliło na

produkcję układów scalonych. Dorobił

się za granicą majątku, wrócił do nie-

podległej Polski, położył ogromne zasłu-

gi dla rozwoju nauki i techniki. Po wojnie

został przez komunistów oskarżony o ko-

laborację z Niemcami. Sąd go uniewinnił,

ale sławy i pozycji nie odzyskał.

Nie wiemy, czy Jan Czochralski lub

ktokolwiek inny finansował badania

prowadzone w Komornikach. Wszystko

wskazuje, że wspomagał je tylko ksiądz

Gładysz. Wydobyte w tym miejscu spalone

kości z okresu neolitu zostały przewie-

zione do Muzeum Archeologicznego.

Ksiądz Gładysz badaniom tym przypa-

trywał się z bliska.

– Widząc to, miejscowi ludzie nabrali

podejrzeń, że w stanowisku archeologicz-

nym znajdują się nie tylko kości, ale

i cenne precjoza. Podejrzewali księdza

kanonika, że chce położyć na tym rękę

– opowiada ze śmiechem Bogdan

Czerwiński.

Księdza Gładysza dotknęło coś

znacznie gorszego niż zawistne języki.

W trakcie badań, podczas długotrwa-

łych pobytów w polu, przeziębił się.

Zdrowia już nie odzyskał, zmarł w po-

znańskiej lecznicy.

Niemało artefaktów udało się wy-

dobyć podczas inwestycji odbywają-

cych się w nowszych już czasach na te-

renie gminy. W trakcie budowy nowej

szkoły w Plewiskach i prowadzonych

przy tej okazji badań natrafiono na po-

zostałości po wytapianiu żelaza z rud

darniowych. Ślady takiej działalności

przetrwały także w nazewnictwie. Jak

twierdzą starzy mieszkańcy Plewisk,

obszar pobliski tym wykopaliskom od

niepamiętnych czasów nazywano „ko-

walskimi dołami”.

Stanisław Nowak, regionalista, za-

łożyciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi

Komornickiej, stawiając w 1986 roku

fundamenty pod swój dom przy ulicy

Pocztowej, wydobył z ziemi medalion

z okresu rzymskiego. Widnieje na nim

łaciński napis, który po przetłumacze-

niu na język polski brzmi: „Flawiusz

Juliusz Konstancjusz, najszlachetniej-

szy Cezar, geniusz ludu rzymskiego”.

Zachęciło go to do poszukiwania po-

dobnych artefaktów. Jako nauczyciel

apelował o to do uczniów, jako prezes

do członków Towarzystwa. Znoszono

mu zabytkowe przedmioty, fragmenty

starej ceramiki, a on je pieczołowicie

sklejał.

Dziś wiele tych znalezisk można

podziwiać w gablotach, ufundowa-

nych przez wójta, znajdujących się w

izbie pamięci TPZK. Szkoda, że nie są

lepiej wyeksponowane i częściej oglą-

dane, szczególnie przez młodzież

szkolną i nowych mieszkańców gminy

Komorniki. "

JÓZEF DJACZENKO
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Ksi¹dz Stanis³aw G³adysz



T eatr Blaszany Bębenek po raz drugi

w tym roku zagościł w szreniawskiej

świetlicy. Pierwszy raz serca dzieci skradł

„Pinokio”, tym razem mali widzowie i ich opie-

kunowie zaproszeni zostali na przedstawienie

„Alicja w Krainie Czarów”.

Aktorzy w sposób humorystyczny przenie-

śli widzów do krainy pełnej magii i ciekawych

zdarzeń. Dzieci mogły brać czynny udział

w spektaklu, co sprawiło, że uśmiech nie znikał

z ich twarzy. Organizatorzy dziękują za tak

liczne przybycie na oba spektakle.

Świetlica przygotowuje dla dzieci i rodzi-

ców warsztaty, na których wykonywane będą

stroiki świąteczne. Odbędzie się też spotkanie

ze Świętym Mikołajem i wspólne odpalenie

lampek na choince, co pozwoli przybliżyć się

do świąt Bożego Narodzenia. "
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�DRZEWKO SZCZĘŚCIA� 
MAGDALENA WITKIEWICZ

Kornelia Trzpiot, seniorka rodu, podczas wieczerzy

wigilijnej oznajmia zaskoczonej rodzinie, że do szczęścia,

zarówno doczesnego, jak i wiekuistego, potrzebny jest jej

wyłącznie herb. Nikt z osób zebranych tego wieczoru przy

stole nie zdaje sobie sprawy, że jest to dogłębnie przemyślana

strategia naprawiania relacji rodzinnych, uknuta przez

Kornelię i jej przyjaciela proboszcza w noc przed pierwszymi

roratami. Rodzina bowiem stara się ukryć przed starszą panią

najróżniejsze swoje sekrety. Ale Kornelia widzi wszystko. Herb

to tylko pretekst. Najważniejsze jest to, by scalić na nowo

nieco rozsypującą się rodzinę. Bo to w rodzinie tak naprawdę

jest siła. A resztę da się załatwić, także tytuł szlachecki... 

�WEDLOWIE. CZEKOLADOWE
IMPERIUM�
ŁUKASZ GARBAL

Łukasz Garbal przenosi czytelnika do pracowni dziewięt-

nastowiecznych mistrzów cukiernictwa, dawnych manufaktur

czekolady, do gabinetów warszawskich fabrykantów i hal fa-

brycznych, a przy okazji opowiada słodko-gorzki kawałek

naszej historii.

Carl Wedel przyjechał do Warszawy z Berlina i w 1851 roku

otworzył przy ulicy Miodowej swoją pierwszą cukiernię. Emil,

a później Jan Wedlowie, przedstawiciele kolejnych pokoleń,

zmienili niedużą cukiernię w potężną fabrykę i osiągnęli sukces

na niebywałą skalę – ich produkty stały się dla Polaków trwałym

symbolem wybornego smaku. Oni sami natomiast coraz głębiej

wrastali w warszawski krajobraz, angażując się całym sercem

(a nieraz i portfelem) w polskie sprawy. Byli Polakami z wyboru.

Wedlowie nie bali się nowych technologii i innowacyjnych

jak na tamte czasy form promocji. Ale musieli odnaleźć się także

w nowej rzeczywistości społecznej – coraz więcej kobiet walczyło

o swoje miejsce na rynku pracy, coraz częstsze były strajki

robotników, domagających się poprawy sytuacji bytowej.

A potem nadeszła wojna, która zmieniła wszystko.

�SPRAWA PREZYDENTA� 
MARC ELSBERG

Prawniczka Dana Marin nie wierzyła, że nadejdzie taki

dzień: były prezydent Stanów Zjednoczonych w czasie wizyty

w Atenach zostaje aresztowany przez grecką policję działającą

na zlecenie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

Sprawa ta wywołuje dyplomatyczne tornado. 

W USA trwa kampania wyborcza i urzędujący prezydent

nie może sobie pozwolić na jakikolwiek skandal. Biały Dom

formułuje groźby pod adresem Międzynarodowego Trybunału

Karnego i wszystkich państw Unii Europejskiej. 

A Dana Marin rozpoczyna walkę ze znacznie silniejszym

przeciwnikiem - podobnie jak jej kluczowy świadek, którego

zeznania mogą ostatecznie pogrążyć niegdyś najpotężniejszego

człowieka na świecie. Amerykańskie tajne służby depczą

sygnaliście po piętach, a oddział specjalny przygotowuje się do

siłowego uwolnienia byłego prezydenta, by za wszelką cenę

uniemożliwić przekazanie go do Hagi… "

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

MAGICZNE I BAJKOWE SPEKTAKLE
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W ykład poprzedzony został ce-

remoniałem wojskowym, z trę-

baczami i z obecnością spad-

kobierców tradycji poznańskich ułanów.

Jeden z wojskowych nosił mundur

sprzed stu lat, a drugi, Wojciech Lisiecki,

był w mundurze oficerskim z lat trzy-

dziestych. Wśród gości znajdował się

Andrzej Wituski, były prezydent Poznania,

osoba bardzo zasłużona w przeszłości

i wciąż aktywna na różnych polach, Ho-

norowy Obywatel Poznania. Witający

zebranych wójt Jan Broda podkreślił, że

jest zaszczycony, goszcząc go w gminie

Komorniki. Podziękował organizatorom

i gospodarzowi, dyrektorowi GOK-u.

Damian Konieczek przyczynił się do tego,

że wykład miał tak ciekawą oprawę.

Profesor Waldemar Łazuga, historyk

specjalizujący się w dziejach idei, mówił

o wielkopolskim pragmatyzmie. Patrio-

tyzm był tu żywy, ale nikt nie szedł do

boju bez broni, by dać się zabić. Nawiązał

do słów Witolda Gombrowicza, mówiąc,

że Polska jest od tego, by ją stwarzać,

a nie by przed nią klękać.

Wspomniał o Targowicy, której

uczestnicy chcieli, by zostało tak, jak

jest, a Rosja miała w tym pomóc.

Współtworzący Konstytucję 3 Maja król

był masonem, co nie przeszkadzało mu

być patriotą. Prace nad Konstytucją to-

czyły się w konspiracji, by jej nie po-

grzebać, zanim została ogłoszona, a nikt

nie miał lepszej licencji na konspirację

niż masoni. Wykluczali oni ateizm,

uznając, że człowiekiem muszą rządzić

mistyka, religia, uczucia.

Profesor Łazuga porównał patrio-

tyzm do miłości. Każdy myśli, że kocha

najbardziej. To przeżycie jest intymne.

Nie ten jest dobrym Polakiem, kto mówi,

że jest dobrym Polakiem. W innych

krajach obowiązuje pojęcie patriotyzmu

konstytucyjnego. Ojczyznę kocha ten,

kto jest praworządny.

Patriotyzm nie jest niezmienny.

Generacja 60+ nie przekona do swych

wartości młodych. Oni chcą działać na

innych prawach. Robić dobre rzeczy,

ale tak, jak je rozumieją. Natomiast wol-

ność – to wielki luksus. Niektórzy z niej

rezygnują. Nie chcą podejmować decyzji.

Polacy mają skłonność do wolności, ale

każdy rozumie ją inaczej. Niektórym lu-

dziom trudno się rozstać z ideami, które

głoszą 5-6 lat, przyznając, że żyli w błędnej

rzeczywistości. Nie przyznają, że nie mieli

racji, bo nie chcą stracić tożsamości.

Ludzie wolą kochać niż nienawi-

dzić, ale to drugie uczucie jest trwalsze.

Profesor Łazuga wspomniał o dwóch

teoriach – nieuchronności i wieczności.

Ta pierwsza jest optymistyczna, głosi,

że ludzie są coraz bogatsi, mądrzejsi.

Natomiast idea wieczności zaczyna się

od zdania: „powiedz, kogo nienawi-

dzisz”. Można nienawidzić Żyda, sąsiada,

bogacza, kogokolwiek innego. Na obcego

reaguje się jak na zarazki. Jest to droga

do nie-wolności. Osobą świadomie

posługującą się tą teorią jest Donald

Trump, stawiający od początku na

postprawdy.

Mówiąc o honorze, profesor Łazuga

skonkludował, że człowiek honorowy jest

człowiekiem wolnym. Takim czuje się na-

wet, gdy znajdzie się w więzieniu. "
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PATRIOTYCZNY WYKŁAD O WOLNOŚCI
I HONORZE
�Honor jest luksusem ludzi wolnych� � taki był temat wykładu profesora Waldemara Łazugi, wygłoszonego
w Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach. Wydarzenie zorganizował Uniwersytet Międzypokoleniowej
Integracji Nauka i Kultura w wigilię Narodowego Święta Niepodległości, nie mogło więc zabraknąć
elementów patriotycznych.



M ecz od pierwszej minuty był

wyrównany, lecz to goście

z Buku w pierwszym kwa-

dransie stworzyli dwie bardzo dobre

sytuacje bramkowe. Znakomicie

w bramce Wielkopolski spisywał się

Damian Frączak. Co nie udało się za-

wodnikom Patrii, skrzętnie wykorzystał

kapitan gospodarzy Franciszek Siwek,

który strzałem z 20 metrów pokonał

bramkarza gości.

Długo z prowadzenia Wielkopol-

ska się nie cieszyła bo już 4 minuty

później było 1-1. Trwała potem wymia-

na ciosów, aż w 34 minucie goście

okazali się skuteczni pod bramką

Wielkopolski i wyszli na prowadzenie

2-1. Mimo jeszcze kilku dobrych okazji

przed przerwą wynik się nie zmienił.

Druga połowa należała do Wielkopol-

ski tworzącej z każdą minutą coraz lep-

sze okazje do wyrównania. Udało się

to dopiero w 87 minucie, gdy bramkę

zdobył Michał Kaczmarek. W samej

końcówce Wielkopolska miała jeszcze

dwie znakomite sytuacje, żeby prze-

chylić szalę wygranej na swoją stronę,

zabrakło jednak zimnej krwi i mecz

zakończył się sprawiedliwym podzia-

łem punktów.

Do zakończenia rundy jesiennej

pozostały już tylko 2 kolejki.

Wielkopolska Komorniki-Patria

Buk 2-2. Bramki dla gospodarzy

zdobyli Franciszek Siwek (15 minuta)

i Michał Kaczmarek (87 minuta). "
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Lider tabeli remisuje ZAPASY PLEWI
Jesienne rozgrywki ligi okręgowej, w której z powodzeniem 
rywalizuje LKS Wielkopolska Komorniki, powoli zbliżają się 
do końca. W trzynastej kolejce lider tabeli gościł zespół 
Patrii Buk. Przeciwnik, którzy przed tą kolejką miał najmniej
straconych goli z wszystkich zespołów (16 bramek), także 
tym razem pokazał się z solidnej strony.

SSKKłłAADD WWIIEELLKKOOPPOOLLSSKKII:: 

DDaammiiaann FFrrąącczzaakk,, ŁŁuukkaasszz WWoojjcciieecchhoowwsskkii,, WWiittoolldd MMaarrcciinnkkoowwsskkii,, 

AArrkkaaddiiuusszz JJooppeekk,, MMaarrcciinn DDeeppcczzyyńńsskkii,, MMiicchhaałł KKaacczzmmaarreekk,, KKaammiill KKoołłooddzziieejj,,

MMaatteeuusszz FFaabbiisszz,, FFrraanncciisszzeekk SSiiwweekk ((kkaappiittaann)),, HHuubbeerrtt CChheełłmmiińńsskkii,, 

MMiicchhaałł KKaacczzmmaarreekk,, AAddaamm BBaarraannoowwsskkii,, MMaacciieejj PPoollaacczzyykk,, TTyymmootteeuusszz WWoożżnniiaakk,,

RRaaffaałł UUrrbbaańńsskkii,, MMaatteeuusszz WWiiśśnniieewwsskkii,, SStteepphhaann SShhcchhuurrkkoo.. 

W sali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Plewiskach
odbył się XVI Ogólnopolski 
Turniej Zapaśniczy o Puchar 
Dyrektora. Do zawodów 
przystąpiło 11 klubów, 
w tym 9 z Wielkopolski. 
Rywalizowało prawie 150 
zawodniczek i zawodników.

Przyjazd zawodników rozpoczął

się już od godz. 8, następnie za-

wodnicy i zawodniczki zostali

zważeni, a walki zaczęły się od godziny

10. O godzinie 13 odbyło się oficjalne

rozpoczęcie zawodów. Część artystyczną

poprowadziła Krystyna Gaca ze swoimi

„Panterami”, tańcząc 2 utwory. Między

nimi 3 piosenki zaśpiewała finalistka

„Szansy na Sukces”, Martyna Kaczma-

rek. Turniej otworzył dyrektor SP nr 1

w Plewiskach Robert Witkowski. Zawo-

dy zakończyły się  wręczeniem medali

i pucharów.

NNaassii zzaawwooddnniiccyy zzddoobbyyllii mmeeddaallee:: 

ZZłłoottee: Leon Ruciński, Norbert Leśnie-

wicz, Jakub Gmyz,  Alicja Gmyz, Lena

Konieczna, Snizhana Kuschnir, Jakub

Wasik, Oskar Paszkowiak, Piotr Kacz-

marek, Stanisław Matelski.  

SSrreebbrrnnee:: Michał Wichman, Artur Kaczma-

rek,  Oktawia Pióro, Anastazja Rutkowska,

Blanka Moder, Adam Ratajczak, Filip Ko-

nieczny, Dominik Dudziak, Kacper Olej-

nik, Jan Dziurdza, Konrad Pióro, Tobiasz

Kupsik.
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BBrrąązzoowwee: Michał Dziurdza, Mateusz Ho-

rowski, Aleksander Koralewski, Kamil

Baazis, Adam Czech, Mateusz Kocik,

Nikodem Świergiel, Anastazja Ilmer,

Aleksandra Kogut, Zuzanna Wasik, Mar-

tyna Szwabig, Nikola Tomyślak, Adam

Zukowski, Jan Miśta, Jakub Lewczuk,

Cezary Bartczak, Kacper Dereń,  Jakub

Szerłot, Natalia Sołtysiak, Yana Antonenko,

Szymon Baraniecki, Milena Prokop.

KKllaassyyffiikkaaccjjaa ddrruużżyynnoowwaa::

1. UKS Zapasy Plewiska – 76 pkt.

2. WKS Grunwald Poznań – 33 pkt.

3. Unia Swarzędz – 31 pkt.

4. Tęcza Środa Wlkp. – 24 pkt

5. Gwiazda Bydgoszcz – 23 pkt.

6. KS Sobieski Poznań – 23 pkt.

7. Husarz Gniezno – 17 pkt. 

8. Ceramik Krotoszyn – 14 pkt.

9. UKS Kiekrz – 10 pkt.

10. Olimpijczyk Sulmierzyce – 5 pkt.

11.

Viktoria Osielsko – 5 pkt.

12. KS Koronowo – 1 pkt. "

ROMAN KRÓLIÑSKI

Sprawozdanie w telewizji:
https://telewizjastk.pl/wiadomosci/
czytaj/turniej-zapasow-w-plewiskach
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SKA PIERWSZE W TURNIEJU



W gminie Komorniki jest takie

miejsce, gdzie magia świąt

Bożego Narodzenia działa

wyjątkowo, bo uśmiech gości nie tylko

na twarzach najmłodszych, ale także

ich rodziców. Od siedmiu lat Deli Park

zaprasza do „Świątecznej krainy”.

W tym roku w Trzebawiu w radosnej,

rodzinnej atmosferze organizatorzy za-

praszają na moc atrakcji od 27 listopada

do 31 stycznia 2022 roku. 

– Każdego roku staramy się zreali-

zować kolejny pomysł, który jeszcze

bardziej wzbogaci naszą ofertę. Nie ina-

czej będzie w tym roku. Zapraszamy na

weekendowe laserowe show z pokaza-

mi mappingu przestrzennego. Na terenie

Deli Parku będą tworzone rzeźby lodowe,

a ich autorami będą mistrzowie w tej

dziedzinie. Będą także spektakle teatralne

bożenarodzeniowe. O każdej pełnej godzi-

nie będzie wyświetlana bajka w technolo-

gii laserowej. Ciekawą propozycją będzie

również świetlny labirynt – wylicza Jakub

Sadłocha, właściciel Deli Parku.

Ale to tylko cześć bogatego progra-

mu, który czeka na odwiedzających.

Niesamowite wrażenie robi seria ilumi-

nacji świątecznych. To… 3 miliony

świetlnych punktów na terenie parku.

Podświetlane są nie tylko alejki, ale

przede wszystkim rozstawionych jest

mnóstwo dużych, świecących konstrukcji

związanych z Bożym Narodzeniem.

Oczywiście na odwiedzających Deli

Park czekać będzie również Święty Mikołaj

z saniami i zaprzęgniętymi do nich reni-

ferami. Zorganizowane zostaną warsztaty

bożonarodzeniowe. Elfy pomagać będą

najmłodszym w pisaniu listów do Świę-

tego Mikołaja. 

Dla tych najbardziej aktywnych ru-

chowo został przygotowany zjazd na pon-

tonach tzw. snowtubing. Będzie również

szopka bożenarodzeniowa, a w niej żywe

zwierzęta. Ciekawą propozycją będzie

także przejście podświetlonej trasy pod-

niebnej wioski w koronach drzew.

Dla zgłodniałych przygotowany zo-

stanie grill, będzie można wypić

barszcz. Wszyscy będą mogli rozgrzać

się przy ognisku, a dorośli dodatkowo

grzańcem. 

– Nie zabraknie świątecznych, mu-

zycznych przebojów, które umilą spacer

i czas spędzony w naszym parku – kończy

Jakub Sadłocha. "

Godziny otwarcia Deli Parku w okresie
�wi¹tecznym: niedziela-czwartek
godz. 15-20; pi¹tek-sobota 
godz. 15-21. Kasy s¹ zamykane 
na godzinê przed zamkniêciem Parku. 
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Palenie śmieci w domowych piecach

to wciąż duży społeczny problem,

szczególnie uciążliwy zimą. Jest

przyczyną unoszenia się w powietrzu

niebezpiecznych substancji, a nawet

krótkotrwały kontakt ze smogiem ma

negatywny wpływ na nasz organizm. Co

zrobić, jeśli nasz sąsiad nielegalnie

spala odpady?

Zgodnie z prawem w kotłach, pie-

cach i kominkach nie można spalać

odpadów. Zaliczamy do nich m.in. lakie-

rowane drewno i palety, framugi, meble,

klejone płyty wiórowe, opony, foliowe

torebki, butelki PET, kolorowe gazety,

opakowania na jajka czy kartony z nadrukami. Za spalanie

niebezpiecznych materiałów sprawca może zostać ukarany

mandatem od 20 do 500 zł, a także grzywną do 5000 zł.

Spalanie odpadów może być szczegól-

nie dokuczliwe, jeśli robi to nasz sąsiad. Bez

wątpienia powinniśmy zwrócić mu uwagę

i poprosić, aby zaprzestał wrzucać niebez-

pieczne materiały do pieca. Jeżeli nie przynie-

sie to skutku, należy zgłosić problem straży

miejskiej lub gminnej pod numer 986. Można

to zrobić anonimowo lub oficjalnie.

Jeśli wybierzemy oficjalną drogę, warto

poprosić o wysłanie potwierdzenia mailem

lub sporządzenie protokołu. Strażnik ma

obowiązek przyjąć zgłoszenie – w takim

przypadku będziemy musieli podać dane

osobowe. Jeżeli w naszym miejscu zamiesz-

kania nie ma straży miejskiej lub gminnej,

należy poinformować urząd miasta albo gminy. Zgodnie

z prawem wójt, burmistrz i prezydent miasta sprawują kon-

trolę m.in. nad zakazem spalania odpadów. "

PRAWNIK Z PLEWISK

Co zrobić, gdy sąsiad pali w piecu niebezpiecznymi materiałami?

w w w . p r a w n i k z p l e w i s k . p l

W DELI PARKU �ŚWIĄTECZNA 
KRAINA� DLA CAŁYCH RODZIN

Fot. (3x) M.
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" 11 ggrruuddnniiaa – wysyłamy listy do świętego Mikołaja przez

magiczną skrzynię na listy, znajdującą się przed budynkiem

CTK w Komornikach.

" 44 ggrruuddnniiaa – Mikołajki w Komornikach 

" 88 ggrruuddnniiaa – warsztaty plastyczne: malowanie kubków

i woreczków świątecznych. Obowiązują zapisy e-mailowe

na biuro@gokkomorniki.pl do dnia 6 grudnia.

" 1166 ggrruuddnniiaa – konkurs młodzieżowy na najpiękniejszą kolędę.

Obowiązują zapisy e-mailowe na biuro@gokkomorniki.pl

do 10 grudnia.

" OOdd 1177 ddoo 2288 ggrruuddnniiaa – ferie w GOK-u (warsztaty plastycz-

no-kreatywne dla dzieci). " 

N r  1 0  ( 4 3 1 )  L I S T O P A D  2 0 2 1 Z A P R A S Z A M Y

GMINNY OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA

W ka¿dy wtorek i pi¹tek, w godzinach od 9.00 do 10.00,
w budynku Centrum Tradycji i Kultury (Komorniki, 
ul. Ko�cielna 37), odbywa siê gimnastyka stawów,

prowadzona przez instruktorkê Joannê Bararz.
Uczestnicz¹cy w tych zajêciach seniorzy daj¹ 
z siebie wszystko, by utrzymaæ sprawno�æ fizyczn¹.
Gminny O�rodek Kultury zaprasza wszystkich 
chêtnych do uczestnictwa. "

DBAJMY O STAWY!




