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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

Mimo chłodu, panoszącego się wirusa i innych trosk, mnóstwo

osób uczestniczyło w Mikołajkach zorganizowanych przed

Centrum Tradycji i Kultury. Ludzie wciąż lubią przebywać

w swoim towarzystwie, szukają powodów do optymizmu, udziela im się

nastrój oczekiwania na Boże Narodzenie.

Czwarta fala epidemii zbiera okrutne żniwo akurat w tym wyjątkowym

okresie. Polska znalazła się wśród państw z największą liczbą zgonów.

Jest też jednym z nielicznych, gdzie walka z wirusem polega na dosta-

wianiu szpitalnych łóżek. Rząd szanuje odrębność tych, co odmawiają

zaszczepienia się. Nadał im prawo zarażania innych, certyfikaty covidowe

przydają się tylko po opuszczeniu Polski. Mają do własnej dyspozycji

miejsca w kinach, teatrach, salach koncertowych. Jeżeli ciężko zachorują,

a spotyka to przede wszystkim tę szczególną grupę, będą leczeni wielkim

wysiłkiem całego państwa i kosztem tych, co cierpią na przypadłości, na

które nie ma szczepionki.

Na szczęście statystyki szczepień, choć wciąż niezadowalające,

w sytuacji zagrożenia trochę się poprawiły. Dobrze to widać w naszym

regionie. Dysproporcje między jedną a drugą częścią kraju stały się

jeszcze wyraźniejsze, co daje do myślenia. 

Mamy nowe święto narodowe. Rocznicę wybuchu Powstania Wiel-

kopolskiego, przez długie dekady niedocenianego, będzie czcił cały

kraj. Może to kogoś skłoni do refleksji nad zbiorowym rozsądkiem. Na-

sze Powstanie, mądrze przygotowane, dobrze zorganizowane, w przeci-

wieństwie do innych nie zakończyło się klęską i dramatycznym rozlewem

krwi. Połączenie bohaterstwa z pragmatyzmem musiało przynieść sukces.

Nasz naród wiele, zbyt wiele wycierpiał w imię samego tylko, jak mówią

dzisiejsi rządzący, genu buntu.

Powstanie zaczęło się w okresie Bożego Narodzenia. Przyniosło

optymizm, wiarę w realizację celów. Tego samego, w imieniu wszystkich

osób zaangażowanych w wydawanie „Nowin Komornickich”, życzę na

Boże Narodzenie naszym Czytelnikom. Oby święta były radosne i zdrowe,

a Nowy Rok przyniósł spełnienie wszelkich zamierzeń. "

JÓZEF DJACZENKO
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P rzewodniczącemu Rady Gniny

radni przyznali 69 procent tzw.

stawki bazowej (wynoszącej

4.294,60 zł), zastępcom 55, przewodniczą-

cym komisji 53, pozostałym 51 procent.

Do jednomyślności było daleko, a prze-

wodniczący Marian Adamski odrzucił

propozycję przełożenia kontrowersyjnej

uchwały. Nowe przepisy pozwalają na

zwiększenie uposażeń w samorządzie,

radykalnie zmniejszonych po aferze

z nagrodami dla rządu Beaty Szydło.

Radni wyznaczyli wójtowi gminy Ko-

morniki zasadnicze wynagrodzenie

w wysokości 10,3 tys. zł. Otrzyma też

dodatki stażowe i funkcyjne. Łącznie –

19.935 zł. Wzrosną też, jak zapowiedział

wójt Jan Broda, wynagrodzenia pracow-

ników Urzędu Gminy.

Przygotowania do budowy węzła

komunikacyjnego przy ul. Grunwaldzkiej

na granicy z Poznaniem wymagają

zmiany studium uwarunkowań zago-

spodarowania przestrzennego i miej-

scowego planu. Być może okaże się to

zbędne, ale radni woleli modyfikacje takie

na wszelki wypadek wprowadzić, by

uchronić się przed opóźnieniem inwe-

stycji grożącym stratą unijnej dotacji.

Akceptację radnych znalazł Gminny

Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

Jak informował Wojciech Baran, przewod-

niczący gminnej komisji, w wyniku zmia-

ny ustawy dokument będzie ważny tylko

przez kilka miesięcy. Trzeba potem

uchwalić nowy, zawierający informacje

o narkotykach, hazardzie, przemocy, obo-

wiązujący przez cztery lata. Gmina dyna-

micznie się rozwija, otwierają się kolejne

sklepy, więc trzeba było zwiększyć limit

zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Ze 100 do

50 metrów zmniejsza się odległość punk-

tów z alkoholem do miejsc chronionych,

takich jak kościoły i szkoły.

Radni zatwierdzili nowe nazwy ulic:

Chlebową, Rzemieślniczą, Przewozową

w Plewiskach, Gwiaździstą w Chomęci-

cach, Za Lasem w Wirach. Swoje nazwy

otrzymały też ronda w Głuchowie:

Głuchowskie u zbiegu ulic Stawnej

i Ogrodowej oraz Kazimiery Łuczak

u zbiegu ulic Tęczowej i Komornickiej.

Pozytywnie zostały rozpatrzone

petycje mieszkańców: o budowę parku

rekreacyjnego w Plewiskach i placu

zabaw na terenie szkoły w Wirach. "

,

RADNI ZNÓW SPOTYKAJĄ SIĘ 
WIRTUALNIE
Gminni radni stanęli przed niewdzięcznym zdaniem � ustawa zmusiła ich do wyznaczenia wysokości 
diet samym sobie. Mimo podjęcia ustaleń podczas obrad komisji, na sesji pojawiały się propozycje
zmian. W rezultacie diety będą wyższe o kilkaset zł od dotychczasowych i od tych, które wstępnie 
zostały przyjęte.



Kiedy rozmawiali�my rok temu, tematem

numer jeden by³a pandemia. Mieli�my na-

dziejê na szybkie jej pokonanie. Problem

ten wci¹¿ jest jednak aktualny.

– Rok znów nam mija pod znakiem

koronawirusa, choć tym razem nie było

całkowitego zamknięcia kraju. Przeko-

namy się, czy brak lockdownu to dobra

decyzja. W gminie choruje coraz więcej

osób, mimo iż poziom wyszczepienia,

choć wciąż niewystarczający, przekro-

czył 60 procent populacji. Nie jest naj-

gorzej, ale lepiej byłoby osiągnąć 70

procent. Zastanawiające, że choć ludzie

chorują, to w dalszym ciągu się nie

szczepią. Mamy zmartwienie – z obawy

o bezpieczeństwo nie możemy się

z mieszkańcami komunikować bezpo-

średnio, organizować zebrań wiejskich.

Gmina sama dba o bezpieczeñstwo miesz-

kañców, ograniczaj¹c takie kontakty. Rz¹d

siê wy³¹czy³, nie wprowadza obostrzeñ.

– Jakieś jednak obowiązują, niestety

niezbyt logiczne. W jednym przypadku

mówi się o osobie na 15 metrów kwa-

dratowych, w innym o dostępności 50

procent miejsc, co nie dotyczy zaszcze-

pionych. Nie wolno przy tym sprawdzać,

czy ktoś jest zabezpieczony, nie ma

sankcji za brak certyfikatu covidowego,

nie można zablokować wejścia niezasz-

czepionemu. Dziwne to, ale niezależne

od nas. Od nas natomiast zależy, czy się

zaszczepimy.

Czy pracownicy Urzêdu Gminy siê zaszczepili?

– Nie wszyscy. Szacuję, że nie pod-

dało się temu 10-15 procent pracowników.

I nie ma pan prawa odsun¹æ ich od obs³ugi

mieszkañców, odizolowaæ od innych pra-

cowników.

– Nie mam nawet prawa tego wie-

dzieć. Jeśli ktoś sam mi tego nie zdradzi,

nie wolno mi sprawdzać. Szkoda, że nie

jest to uregulowane ustawowo lub roz-

porządzeniem. Każdy, kto ma kontakt

z interesantami, powinien być zaszczepio-

ny, chyba że przyniesie zaświadczenie od

lekarza o zwolnieniu z tego obowiązku.

Z pandemią trzeba walczyć. Możemy

tylko mieć nadzieję, że za rok wygaśnie,

albo nauczymy się z nią żyć, przyjmując

dawkę przypominającą co pół roku lub

co rok.

Mieszkañcy chcieliby beztrosko czekaæ na

�wiêta, ale trudno o rado�æ, gdy szaleje

nie tylko wirus, ale i inflacja.

– To rzeczywiście problem. Nie

tylko śmieci drożeją. Także gaz, żyw-

ność. Boję się, że ta lawina dopiero się

rozkręca. W przyszłym roku może zro-

bić się jeszcze niebezpieczniej, ceny

nieprędko się ustabilizują. Dotyczy to

nie tylko naszego codziennego życia,

ale i funkcjonowania gminy. Skoro ro-

sną płace, rosną ceny, coraz więcej

trzeba wydawać na inwestycje.

Wspomnia³ pan o �mieciach. Mieszkañców

oburzaj¹ stawki wprowadzone przez Selekt,

pisz¹ w tej sprawie do redakcji �Nowin Ko-

mornickich�. Nie akceptuj¹ argumentu, ¿e

produkujemy coraz wiêcej odpadów. Twier-

dz¹, ¿e to normalne, bo ro�nie liczba ludno�ci.

– Do mnie też wpływają zapytania

i wnioski o zwolnienie z opłat lub

uwzględnienie zniżek na kartę dużej

rodziny. Przy naszym systemie odpłat-

ności zwolnienie jakiejś grupy miesz-

kańców byłoby obciążeniem kosztami

pozostałych. Jeśli zwolnimy rodziny

wielodzietne, za chwilę zgłoszą się

osoby samotne.

Jak przedstawia siê ilo�æ wywo¿onych

z gminy �mieci? Czy to prawda, ¿e prze-

ciêtny mieszkaniec produkuje ich ostatnio

coraz wiêcej?

– Tak wychodzi ze statystyk. Coraz

więcej śmieci przejeżdża przez bramę

składowiska. Nie tylko dlatego, że jest

nas coraz więcej. Jeszcze w grudniu za-

czniemy sprawdzać, czy liczba mieszkań

pokrywa się z liczbą zawartych umów.

W systemie śmieciowym mamy zarejestro-

wanych więcej osób niż zameldowanych

mieszkańców. To jest oczywiste, bo nie

wszyscy się meldują. Jednak nie wszyscy

uczciwie płacą, niektórzy tego unikają.

Są tacy, co kubeł wystawiają, ale w sys-

temie ich nie ma. Będą musieli spłacić

zaległości, a kwota może być wysoka.

Apeluję, aby osoby posiadające zaległości,

spróbowały je uregulować. Byłoby to

dla nich korzystne, bo rosną koszty upo-

mnień. Mieszkańcy naszej gminy zalegają

z płatnościami na kwotę ponad 1,5 mln zł.

W całym związku te zaległości wynoszą

prawie 13 mln zł. Gdyby zalegający

spłacili wszystkie zaległości, związek

mógłby funkcjonować przez kwartał

bez opłat.

Firma Komunalnik mia³a powa¿ne problemy,

by³a o krok od rozstania siê z gmin¹.

– Początek był tragiczny, jak wszyscy

pamiętamy. Mówiło się nawet o naszej

rezygnacji z członkostwa w Selekcie.

Rozważaliśmy taki krok, ale byłby dla

nas nieopłacalny. Sytuacja się unor-

mowała, reklamacji jest niewiele.
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JAN BRODA, WÓJT GMINY KOMORNIKI: 

RACJONALIZACJA WYDATKÓW
BĘDZIE KONIECZNA
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W przyszłym roku odbędzie się kolejny

przetarg, zawrzemy umowę na trzy lata.

Nie wiemy tylko, jakie kwoty nam za-

proponują i jak się to przełoży na opłatę

dla mieszkańców.

Rz¹dowy Polski £ad, zwalniaj¹cy grupy

obywateli z podatku trafiaj¹cego tak¿e do

gmin, musi negatywnie siê odbiæ na finansach

samorz¹dów.

– Z pewnością nie osiągniemy do-

chodów, na jakie moglibyśmy liczyć

bez Polskiego Ładu. Propaganda głosi,

że dzięki funduszowi inwestycji lokal-

nych otrzymamy nawet więcej, ale to

nieprawda. Oczywiście zgłaszamy

wnioski, są one zresztą łatwe do przygo-

towania, niestety bez wielkiej wiary

w powodzenie. W pierwszym naborze

złożyliśmy trzy takie wnioski. Zaakcep-

towany został jeden – budowa hali

sportowej przy szkole w Chomęcicach.

Wnioskowaliśmy o 50 procent dofinan-

sowania, czyli niecałe 8 milionów zł

i tyle dostaniemy. Gdybyśmy się zgłosili

po 95 procent, bylibyśmy bez szans.

Rząd miał na wszystko 20 miliardów zł.

Wystąpiliśmy też o dofinansowanie bu-

dowy świetlicy wiejskiej w Szreniawie

i przebudowę ulicy Daimlera, w takich

samych proporcjach. Nie otrzymaliśmy

ani złotówki.

Bêdzie ponowienie?

– W drugiej połowie grudnia zostanie

ogłoszony drugi nabór. Znów złożymy

trzy wnioski. Zostanie wprowadzona

zmiana. Jeśli chcemy otrzymać dofinan-

sowanie do zadania wartego np. 15 mi-

lionów zł, to musimy wystąpić również

z wnioskiem  o zadanie do 5 milionów.

Oprócz świetlicy i ulicy Daimlera,

zgłosimy też przebudowę ulicy 1 Maja

w Rosnówku. W sumie ma być pięć na-

borów. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji,

w którym z nich umieścimy kolejne in-

westycje. Rząd zobowiązał się, że skoro

obcina nam dochody własne, to rekom-

pensatą będzie ten fundusz. Decyzje są

jednak niewiadomą. Możemy tylko liczyć,

że obdarzą nas prezentami. Szkoda, że

rządowi zabrakło wyobraźni. Gdy

ogłoszono pierwszy nabór, wartość

wszystkich wniosków wyniosła 93 mi-

liardy zł. Przeznaczono na to tylko 20

miliardów. Czytałem, że w drugim naborze

do dyspozycji będzie tylko 10 miliardów.

Pytanie, czy w tej sytuacji warto składać

aż trzy wnioski. Z pewnością wszystkie

uwzględnione nie zostaną.

Co bêdzie z wa¿n¹ ulic¹ Daimlera w sytuacji,

gdy rz¹d pieniêdzy nie przyzna?

– Zaczęliśmy już tam prace. Póki co

w niewielkim zakresie, wykorzystując

pieniądze przeznaczone w budżecie.

Pozostałą część spróbujemy sfinansować

dzięki dotacji. Jeśli nic nam nie przy-

znają, trzeba to będzie realizować za

własne pieniądze, niestety kosztem innych

inwestycji drogowych.

Jak przebiega realizacja tych wyznaczonych

na bie¿¹cy rok?

– Z powodów covidowych nie

wszystko uda się zrealizować w terminie.

Opóźniona jest realizacja sygnalizacji

świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zespołowej

z Komornicką w Wirach, także na skrzy-

żowaniu ulic Skrytej z Fabianowską

w Plewiskach. Procedury zajmują teraz

dużo więcej czasu. Nie ma mowy, by

załatwić wszystko w takim tempie, jak

dotychczas. Biurokracja rozrosła się do

wielkich rozmiarów. Uzgodnienia zabie-

rały dwa-trzy miesiące, a teraz potrafią

trwać pół roku albo i rok.

Ten rok up³yn¹³ w gminie pod znakiem in-

westycji o�wiatowych. 

– Dużym wysiłkiem finansowym zbu-

dowaliśmy szkołę w Wirach. W przyszłym

roku zadbamy o jej otoczenie. Wystarto-

wała rozbudowa szkoły w Plewiskach.

Oświata poważnie obciąża nasz budżet.

Musimy pomyśleć o racjonalizacji wydat-

ków. Powstał problem dodatku motywa-

cyjnego dla nauczycieli. Radni uchwalili

go w wysokości do 40 procent dla dy-

rektorów i 30 procent dla nauczycieli.

Jednak dyrektorzy potraktowali to nie

jako motywację dla angażujących się

ponad normalną pracę, ale jako doda-

tek do pensji. Chcemy, by dyrektorzy

zaczęli liczyć pieniądze pochodzące

z naszego budżetu. Nieprawdą jest, że

chcemy komuś coś odebrać, ale dodatek

motywacyjny trzeba wypłacać zgodnie

z przeznaczeniem. Szkoła nr 1 w Komor-

nikach przekroczyła limit, w porównaniu

do szkoły w Tarnowie Podgórnym, po-

nad dwukrotnie. Przekłada się to na

miliony w skali gminy. Subwencja

oświatowa nie uwzględnia podwyżek

zapowiedzianych przez ministra. Jeśli

trzeba będzie do tego dołożyć, to kosztem

innych budżetowych wydatków, oczy-

wiście inwestycyjnych.

Trzeba siê liczyæ z utrat¹ unijnego dofinan-

sowania do wielu inwestycji, je�li Polska

zostanie tych pieniêdzy pozbawiona.

– To już jest wyższa polityka, decyzje

zapadają daleko od naszej gminy. Jeśli

minister sprawiedliwości uzna, że nie

zależy mu na tych pieniądzach, to je

stracimy.

Polski £ad, wbrew obawom, nie zrujnuje

przysz³orocznego bud¿etu gminy.

– W tym roku nie obowiązywała

jeszcze nowa kwota wolna od podatku,

więc ubytku nie odnotujemy. Natomiast

w 2023 roku stracilibyśmy ok. 17 milio-

nów zł, tak nam wyliczono. Z uwagi na

modyfikację, polegającą na uwzględnieniu

PIT-u nie z jednego roku, ale z trzech,

a na taki wariant się zdecydowaliśmy,

ubytek wyniesie tylko kilka milionów.

Będzie to odczuwalne, ale jeszcze nie

w bieżących wydatkach, więc jakoś sobie

poradzimy. Nie wiem, co się stanie z sa-

morządami uboższymi.

Rok 2023 bêdzie ju¿ wyborczym. Wzrosn¹

oczekiwania, obietnice. Widaæ ju¿ tego

symptomy?

– Na razie jeszcze nie. Na 2023 roku

planowane są wybory parlamentarne

i samorządowe. Pojawiają się spekulacje

o przedłużeniu kadencji samorządowej,

natomiast kadencja Sejmu i Senatu mo-

że być skrócona. Wszystko może się

zdarzyć. "

Rozmawia³ 
JÓZEF DJACZENKO
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D ostawcą tego systemu i jego

operatorem jest Nextbike Polska,

lider na polskim rynku, wspie-

rający miejski transport od 2019 roku.

Na dwóch stacjach w Plewiskach

przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygo-

dniu, do końca listopada dostępnych

było 20 rowerów.

W systemie zarejestrowało się już

ponad 450 użytkowników, a tylko podczas

tegorocznego sezonu jednoślady zostały

wypożyczone łącznie 1612 razy. Rekor-

dowym dniem okazał się 22 sierpnia

z 26 przejażdżkami.

Średni czas jednego wypożyczenia

to ok. 59 minut, czyli więcej niż wynosi

darmowy okres 20 minut jazdy – powyżej

tej granicy płaci się 2 złote. Sezon trwa

od początku marca do końca listopada.

W tym roku użytkownicy wyjeździli

łącznie 1594 godziny 53 minuty i 13 se-

kund. Najbardziej aktywy użytkownik

dokonał w tym sezonie 71 wypożyczeń. 

Koniec sezonu rowerowego ozna-

cza początek intensywnej przerwy zi-

mowej, podczas której rowery zostaną

poddane gruntownemu serwisowaniu

i konserwacji, żeby wiosną móc powrócić

na kolejny sezon rowerowy. "
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SEZON KOMORNICKIEGO SYSTEMU
ROWEROWEGO ZA NAMI

Drugie życie
naszych 
choinek

Z bliża się Bożego Narodzenie. Nie

wyobrażamy sobie tego wyjątko-

wego czasu bez pachnącej i pięknie

wystrojonej choinki. To symbol tych

świąt, śpiewamy przy nim kolędy, spoty-

kamy się w gronie najbliższych, a dzieci

wyszukują pod nim prezentów i zawie-

szonych na gałązkach smakołyków.

Dzięki choince w naszych domach jest

przytulnie i magicznie. 

Możemy sprawić, by to piękne

drzewko zostało z nami na dłużej i zdobiło

najbliższą okolicę. Po świętach odbędzie

się wspólne sadzenie świątecznych

drzewek. Przynieśmy swoje choinki

i wspólnie  posadźmy piękny las. Akcja

odbędzie się w Plewiskach przy ścieżce

biegowej w rejonie ul. prof. J. Kozłowskiego

i ul. Miętowej (inwestycja zrealizowana

w ramach Budżetu Obywatelskiego). Wy-

znaczone będą miejsca do nasadzeń

i przygotowana ziemia do podsypania

nowych drzewek. Niezbędny sprzęt

i wsparcie techniczne zapewni gmina.

Planowany termin wydarzenia –

sobota, 8 stycznia 2022, w godzinach 11-13.

Wszystko będzie uzależnione od pogody

i sytuacji epidemiologicznej. Zamiast

wylądować w śmietniku, nasze choinki

mogą upiększyć okolicę. 

Wystarczy zakupić dobrej jakości

drzewko w donicy (z korzeniami) i pa-

miętać o odpowiedniej jego pielęgnacji

w trakcie świąt. Po świętach należy je po-

nownie oswoić z niskimi temperaturami

panującymi na zewnątrz i wystawić np.

na balkon, pamiętając o podlewaniu. "
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W szystkich zainteresowanych

zachęcamy do zapoznania się

z poniższymi informacjami.

! Wysokość dopłaty wynosi 80 % kosztów

poniesionych na wymianę starego pie-

ca węglowego na inne proekologiczne

źródło ciepła – nie więcej niż 7 tys. zł.

! Stary pozaklasowy kocioł węglowy

może być wymieniony na ogrzewanie

gazowe, olejowe, elektryczne, pompę

ciepła lub paliwo stałe (kotły muszą

spełniać warunki określone w regula-

minie udzielania dotacji).

! Dotacja może być przeznaczona na

demontaż starego kotła węglowego,

zakup i montaż nowego źródła ogrze-

wania oraz armatury niezbędnej do wy-

konania nowego systemu ogrzewania.

! Aby uzyskać dotację na wymianę pieca,

musi dojść do trwałej lliikkwwiiddaaccjjii ddoo-

ttyycchhcczzaassoowweeggoo,, ppoozzaakkllaassoowweeggoo kkoottłłaa

wwęęgglloowweeggoo.

! Dotacja udzielana jest w formie refun-

dacji kosztów wymiany źródła ciepła,

tj. wypłata środków może nastąpić do-

piero po realizacji opisanej we wniosku

zmiany systemu ogrzewania i po pra-

widłowym udokumentowaniu wykona-

nych prac i poniesionych kosztów.

! Dotacja nniiee bbęęddzziiee uuddzziieellaannaa nnaa uurrzząą-

ddzzeenniiaa ii mmaatteerriiaałłyy zzaakkuuppiioonnee pprrzzeedd

ddaattąą zzaaaakkcceeppttoowwaanniiaa wwnniioosskkuu,, ttzznn..

pprrzzeedd ppooddppiissaanniieemm uummoowwyy.

! Do wniosku należy dołączyć m.in.:

dokument potwierdzający tytuł prawny

do władania nieruchomością; zgodę

pozostałych współwłaścicieli (dotyczy

współwłasności), dokumentację foto-

graficzną starego kotła węglowego. 

! Dotacja nie będzie udzielana na dofi-

nansowanie inwestycji, dla której została

już uprzednio udzielona dotacja z in-

nego źródła (np. z programu „Czyste

Powietrze”).

! Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne

z udzieleniem dotacji.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA
WNIOSKÓW

Wnioski można składać od 1155 ssttyycczznniiaa

22002222 rr.. ddoo 1155 ssiieerrppnniiaa 22002222 rr.. w Biurze

Podawczym Urzędu Gminy Komorniki,

ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, w go-

dzinach pracy Urzędu.

Datą złożenia wniosku jest dzień

wpływu wniosku do Biura Podawczego.

Wniosek można złożyć osobiście,

przesłać pocztą lub za pośrednictwem

ppllaattffoorrmmyy ee-ppuuaapp (należy podłączyć

zeskanowany wniosek wraz z wymagany-

mi załącznikami), chcąc wysłać wniosek,

należy skierować jako pismo ogólne do

Urzędu Gminy w Komornikach.

Przed wypełnieniem wniosku na-

leży zapoznać się z Uchwałą nr XXXIII/

311/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia

25 lutego 2021 r. w sprawie określania

zasad udzielania dotacji celowych

z budżetu Gminy Komorniki na dofi-

nansowanie kosztów wymiany źródeł

ciepła w mieszkalnych budynkach

jednorodzinnych lub lokalach.

SSzzcczzeeggóółłoowwee iinnffoorrmmaaccjjee oo ddoottaaccjjii cceelloowweejj

nnaa ttrrwwaałłąą lliikkwwiiddaaccjjęę ooggrrzzeewwaanniiaa wwęęgglloowwee-

ggoo ddoossttęęppnnee ssąą ww WWyyddzziiaallee IInnffrraassttrruukkttuurryy

KKoommuunnaallnneejj,, RRoollnniiccttwwaa ii OOcchhrroonnyy ŚŚrrooddoo-

wwiisskkaa ((JJooaannnnaa SSkkrrzzyyppcczzaakk,, tteell.. 6611 88110000

667733)) oorraazz nnaa ssttrroonniiee iinntteerrnneettoowweejj

wwwwww..kkoommoorrnniikkii..ppll .. "
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GMINA KOMORNIKI DOPŁACI 
DO WYMIANY PIECA
15 stycznia 2022 r. ruszy V edycja przyjmowania wniosków na dofinansowanie likwidacji starego pieca
węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie
gminy Komorniki. 

Szanowni Pañstwo!

Z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia,
w imieniu swoim i Zarz¹du Gminnego 

Ko³a Wêdkarskiego, ¿yczymy wielu 
ciep³ych chwil, prze¿ywanych 

z bliskimi w spokoju, rado�ci i zdrowiu.
Niech bêdzie to czas spêdzony w ciep³ej 

atmosferze wiary i wzajemnej ¿yczliwo�ci.

¯yczymy, aby nowy 2022 rok
by³ dla wszystkich szczê�liwy, 

a pogoda ducha nigdy nie opuszcza³a.

Piotr Wi�niewski



T rasa rowerowa do Szreniawy

kosztowała ok. 2 miliony zł, z czego

85 procent to unijna dotacja,

a pozostałą kwotą podzieliły się po po-

łowie oba samorządy. Przedstawia się

imponująco, dzięki niej przeobraził się

fragment tzw. grajzerówki, zbudowanej

podczas wojny przez Niemców rękoma

więźniów. Odsłonięcie krawędzi betono-

wych płyt pozwoliło zobaczyć konstrukcję

tej drogi.

Droga ma służyć także pieszym,

będzie oświetlona nowoczesnymi lam-

pami ledowymi, ma 3,5 metra szerokości,

ok. kilometra długości. Efekt wizualny

w pełni docenimy po namalowaniu pasów

i gdy pojawi się tu zieleń.

W Komornikach zawiązał się komitet

budowy tras rowerowych. W jego skład

wchodzą radni Piotr Wiśniewski,

Krzysztof Sznajder, Mirosław Wieloch.

Postawili sobie za cel zbudowanie całej

sieci takich dróg. Aktualnie projektowa-

ne jest połączenie Komornik i Plewisk,

w planach jest przedłużenie trasy aż do

Gołusek i Skórzewa. Powstanie też ring

rowerowy prowadzący przez ulice Polną,

Kolumba, Wspólną. Trasa do Szreniawy

jest więc elementem większego rowero-

wego przedsięwzięcia, realizowanego

w najbliższych latach.

Obwodnica Głuchowa powstała

w dwóch etapach. Wyprowadzi z tej

miejscowości ciężki ruch tranzytowy

między węzłami trasy ekspresowej

i autostrady. Obsłuży tereny aktywizacji

gospodarczej między Chomęcicami

a Rosnowem. Koszt inwestycji – ok. 20

milionów zł. Dotację przekazał Fundusz

Dróg Lokalnych, wkładem własnym po-

dzieliły się samorządy gminny i powia-

towy. 600 metrów tej trasy zbudowała

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i Autostrad.

Obwodnica ma ok. 4 km długości.

Pierwszy etap realizowała firma Eurovia,

drugi Strabag. Dzięki tej inwestycji drogo-

wej gmina będzie miała większe szanse

na rozwój gospodarczy. "

Z powodu nieobecności Zdzisława

Wleklaka, prezesa Klubu, akcję

zorganizował zarząd w osobach

panów Mariusza i Darka. Są oni wdzięczni

za pomoc pani Joannie z CTK. Spon-

sorami byli Szymon Kosmalski z Ro-

snowa, Rozlewania Wód Wirenka

z Komornik, Jacek Górniaczyk z Lubo-

nia. Organizatorzy dziękują też księżom

proboszczom za informowanie o zbiórce

i wszystkim ludziom dobrej woli.

W 2022 roku podobne akcje zapla-

nowane są na 13 lutego, 22 maja, 21

sierpnia, 20 listopada. "
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GMINA I POWIAT INWESTUJĄ W DROGI
Zanim trasa rowerowa z Komornik do Szreniawy, wzdłuż ulicy Jeziornej, została oddana do użytkowania,
wizytowali ją przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego. Wicestarosta poznański Tomasz 
Łubiński, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mirosław Wieloch, wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr
Wiśniewski, radny Krzysztof Sznajder, Arkadiusz Klemczak z Urzędu Gminy oglądali także nową obwodnicę
Głuchowa.

Podzielili się najcenniejszym lekiem
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Komorniki
przeprowadził kolejną akcję poboru krwi, ostatnią w 2021 roku. 
21 listopada w Centrum Tradycji i Kultury udało się zebrać 13,5 litra
tego bezcennego leku. Zgłosiło się mnóstwo chętnych. Lekarz 
zaakceptował 40 z nich, spełniających warunki zdrowotne.

Wszystkim krwiodawcom, 
zrzeszonym w Klubie Honorowych

Dawców Krwi PCK 
przy Urzêdzie Gminy Komorniki, 

najserdeczniejsze ¿yczenia 
z okazji

�wi¹t Bo¿ego Narodzenia. 
Szczê�liwego Nowego 

2022 roku! 

ZDZIS³AW WLEKLAK
prezes Klubu
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Jest aktualnie jednym 
z najlepszych trenerów 
w polskim sporcie, 
z pewnością najbardziej 
utytułowanym. Kajakarki, 
którymi się opiekuje, zdobyły
pięć medali olimpijskich: 
jeden w Londynie, po dwa
w Rio de Janeiro i Tokio. 
Z ostatnich igrzysk przywiozły
srebrny medal w kajakowej
dwójce i brązowy w czwórce.
Stosuje nowoczesne 
metody treningowe, dużą 
wagę przywiązuje do diety 
zawodniczek.

O d 2007 roku jest mieszkańcem

Komornik. Podczas Dni Gminy

wójt Jan Broda uhonorował go

nagrodą Bene Meritus – „za mistrzowskie

promowanie gminy Komorniki na świa-

towych torach kajakarskich”. Trener nie

mógł statuetki odebrać osobiście, nie było

go wówczas w Polsce, często wyjeżdża

ze swoimi podopiecznymi na zgrupo-

wania i zawody. Mieszkańcy gminy są

dumni, mając takiego sąsiada.

– Urodziłem się na poznańskich

Ratajach, mieszkałem tam do 23 roku

życia. Potem przeniosłem się na Piątkowo,

wreszcie dałem się koledze namówić na

przeprowadzkę z wielkiego osiedla do

spokojnych Komornik. To była doskonała

decyzja. Świetnie się tu mieszka. Żona

pracuje jako nauczycielka w Strykowie

koło Stęszewa, ma bardzo wygodny

dojazd, bez korków. Rzadko muszę jeździć

do Poznania, wszystko mamy na miejscu,

nie trzeba się narażać na problemy

powodowane zmienianą organizacją

ruchu drogowego. Mamy tu sklepy, nasze

sprawy załatwiamy w Urzędzie Gminy

– mówi Tomasz Kryk.

Chwali też bardzo dobre warunki

dla osób chcących zachować dobrą

kondycję fizyczną. – Morsujemy z żoną

w Jeziorze Jarosławieckiem. Biegamy

w lasku blisko wjazdu na grajzerówkę –

dodaje. Buduje nowy dom, też na terenie

gminy, w Rosnowie. Cieszy się, że ma tu

wspaniałych sąsiadów. Wśród nich jest

dyrygent Teatru Wielkiego. Trener i jego

żona chętnie chodzą na jego koncerty.

Bliskim znajomym od dawna jest zastępca

wójta Tomasz Stellmaszyk, też były

sportowiec. – Jako młodzicy pływaliśmy

w jednej osadzie, mieliśmy wtedy 14-15

lat – zdradza Tomasz Kryk. "

JÓZEF DJACZENKO
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BENE MERITUS 2021: TOMASZ KRYK

Z okazji 
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia 
sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia 

cz³onkom i sympatykom Towarzystwa Przyjació³ 
Ziemi Komornickiej, a tak¿e wszystkim, 

którzy od 42 lat wspieraj¹ nasze dzia³ania.

Wszelkiej pomy�lno�ci w 2022 roku!
Bogdan Czerwiñski, wspó³za³o¿yciel TPZK

PRZEPRASZAMY
Bohaterka naszego artykułu,

opublikowanego
w listopadowym wydaniu �Nowin

Komornickich�, nazywa się
Grażyna Kosmowska. 

Za błąd w nazwisku bardzo
przepraszamy panią Kosmowską 

i naszych Czytelników.



ODBIÓR CHOINEK BOŻONARODZENIOWYCH
(bez doniczek i ziemi) w roku 2022 r.

I TERMIN II TERMIN NIERUCHOMO�CI ZAMIESZKA£E JEDNORODZINNE I WIELORODZINNE

26.01 2.02 WIRY: LE�NA, £ÊCZYCKA, LASKOWSKA, CIENISTA, PO£UDNIOWA, PODGÓRNA, NOWA, GRABOWA, POGODNA,

TOROWA, KOLEJOWA, ORZECHOWA, �WIERKOWA, KASZTANOWA, KLONOWA, PROMYKOWA, S£ONECZNA, 

PORANNA, TÊCZOWA, WIECZORNA, BUKOWA, GRANICZNA, JAWOROWA, JESIONOWA, ZIELONA, POZNAÑSKA, 

KOMORNICKA, WIROWSKA, ¯ABIKOWSKA, KILIÑSKIEGO, G£OWACKIEGO, KO�CIUSZKI, PU£ASKIEGO, 

WYBICKIEGO, CZERE�NIOWA, ARBUZOWA, BRZOSKWINIOWA, KOSYNIERÓW, KRÓTKA, LE�NICZÓWKA, 

MALINOWA, NADRZECZNA, ODSKOK, PARKOWA, ANTONIEGO SZYFTERA, PIÊKNA, POLNA, SZRENIAWSKA, 

ELFÓW, ZBO¯OWA, ZESPO£OWA, JUTRZENKI, WRZOSOWA, JAB£ONIOWA.

20.01 27.01 PLEWISKA: FABIANOWSKA, W¥SKA, S£ONECZNA, SPOKOJNA, ZAK£ADOWA, MOKRA, JARZÊBINOWA, 

BRZOZOWA, KLONOWA, BUKOWA, KRÓTKA, ROLNA, PASTERSKA, SUCHA, PSZENNA, ¯YTNIA, OWSIANA, 

WO£CZYÑSKA.      

KOMORNIKI: NOWA, STASZICA, 3 MAJA, JANA BRZECHWY, JULIANA TUWIMA, FABIANOWSKA, MALINOWA, 

KORCZAKA, POCZTOWA, KO�CIELNA, S£ONECZNA, SPOKOJNA, POLNA.

21.01 28.01 PLEWISKA: OGRODOWA, STAWNA, KRÊTA, NIECA£A, JE¯YNOWA, MALINOWA, ARONIOWA, POLNA, SZKOLNA, 

GRUNWALDZKA, NADRZECZNA.     

KOMORNIKI: KS. MALINOWSKIEGO, PANA TADEUSZA, PANNY ZOSI, JANKIELA, PROTAZEGO, IGNACEGO 

D. KACZMARKA, SIENKIEWICZA, G£ADYSZA, TOPOLOWA, LIPOWA, KLONOWA, JESIONOWA, AKACJOWA, 

BENEDYKTA, WIELOCHA, BRZOZOWA, CHABROWA, FIO£KOWA, GERWAZEGO, HORESZKI, KASZTANOWA, 

KRASZEWSKIEGO, KROKUSOWA, KS. ROBAKA, OS. SPÓ£DZIELCZE, PAÑSKA, ROSNOWSKA, �W. ROCHA, 

TELIMENY, WIERZBOWA, ZBO¯OWA,  LILIOWA.

G£UCHOWO, CHOMÊCICE

24.01 31.01 WIRY: DWORCOWA, PODLE�NA, PÓ£NOCNA, M£YÑSKA.  

£ÊCZYCA.        

PLEWISKA: AZALIOWA, BURSZTYNOWA, CZARNA DROGA, JESIENNA, LETNIA, MIODOWA, PODGÓRNA, 

PÓ£NOCNA, WIOSENNA, WRZOSOWA, ZIMOWA, SASANKOWA, KROKUSOWA, MIÊTOWA, KMINKOWA, 

LUKRECJOWA, SZA£WIOWA, SZAFRANOWA, BAZYLIOWA, TYMIANKOWA, RUMIANKOWA, KOPERKOWA, 

LUBCZYKOWA, ZIELARSKA, SZCZYPIORKOWA, KOZ£OWSKIEGO, LAWENDOWA, W. STRA¯EWICZA.       

KOMORNIKI: ¯WIROWA, STAWNA, SADOWA, ZAK£ADOWA, S. CZUBRYJ, MORENOWA, SPACEROWA, 

MACIEJKOWA, JAGODOWA, BORÓWKOWA, POZIOMKOWA, BRZOSKWINIOWA, OS. ZIELONE WZGÓRZE, 

TRUSKAWKOWA, CZES£AWA MI£OSZA, HALINY PO�WIATOWSKIEJ, JE¯YNOWA, KRÓTKA, LEOPOLDA STAFFA, 

PODLE�NA, SOSNOWA, JEZIORNA, £¥KOWA, PIASKOWA, NAD WIRYNK¥, MIODOWA, WIOSENNA, POGODNA, 

WSPÓLNA, WIDOKOWA, DRZYMA£Y, KOMORNICKA, LE�NA, KWIATOWA, M£YÑSKA, PASIEKI, POZNAÑSKA, 

NIZINNA, OGRODOWA, KOLOROWA, OGRODOWA,  JA£OWCOWA, JA�MINOWA, CZEREMCHOWA, AZALIOWA,

PIASTOWSKA, SREBRNA, MIEDZIANA, WICHROWA.

WIRY: ZA LASEM, M£YÑSKA.

25.01 1.02 PLEWISKA: PROMYKOWA, TÊCZOWA, PORANNA, O�. POGODNE, KOLEJOWA, RZEMIE�LNICZA, GARNCARSKA, 

M£YÑSKA, ZBO¯OWA, DOJAZD, KUPIECKA, GRANICZNA, CECHOWA,  CICHA, PO£UDNIOWA, ZACHODNIA, 

WSCHODNIA, SKRYTA, KUPIECKA, SZEWSKA.  

` KOMORNIKI: CYPRYSOWA, FORSYCJOWA, WRZOSOWA, KALINOWA, MAGNOLIOWA, OGNIKOWA, KONWALIOWA, 

LUBOÑSKA, STORCZYKOWA, W¥SKA, WIROWSKA, ¯ABIKOWSKA, MALWOWA, BOCZNA.

WIRY: MALWOWA

ROSNOWO, WALERIANOWO, SZRENIAWA, ROSNÓWKO, JAROS£AWIEC
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ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
I TERMIN II TERMIN NIERUCHOMO�CI ZAMIESZKA£E JEDNORODZINNE I WIELORODZINNE

07.02 3.10 PLEWISKA: CZARNA DROGA, RZEMIE�LNICZA, GARNCARSKA, W¥SKA, M£YÑSKA, ZBO¯OWA, SKRYTA, KUPIECKA, 
SZEWSKA, CECHOWA, DOJAZD, GRANICZNA, SPOKOJNA, S£ONECZNA, WSCHODNIA

8.02 5.10 PLEWISKA: PO£UDNIOWA, ZAK£ADOWA, BRZOZOWA, KLONOWA, BUKOWA, MOKRA, KRÓTKA, JARZÊBINOWA,
SUCHA, ROLNA, PASTERSKA, ¯YTNIA, PSZENNA

9.02 6.10 PLEWISKA: CICHA, ZACISZE, ZACHODNIA, PODGÓRNA, PASIEKI, PÓ£NOCNA, MIODOWA, WIOSENNA, BURSZTYNOWA, 
ZIMOWA, WRZOSOWA, AZALIOWA, SASANKOWA, KROKUSOWA, JESIENNA

10.02 10.10 PLEWISKA: KOLEJOWA, GRUNWALDZKA, NADRZECZNA, LETNIA, OWSIANA, WO£CZYÑSKA, JE¯YNOWA, MALINOWA

14.02 11.10 PLEWISKA: ZIELARSKA, KOPERKOWA, RUMIANKOWA, STRA¯EWICZA, LUKRECJOWA, SZA£WIOWA, MIÊTOWA, 
KMINKOWA, SZAFRANOWA, BAZYLIOWA, TYMIANKOWA, KOZ£OWSKIEGO, LUBCZYKOWA, LAWENDOWA, SZCZYPIORKOWA

16.02 12.10 PLEWISKA: OGRODOWA, STAWNA, SZKOLNA, NIECA£A, POLNA, ARONIOWA

18.02 14.10 PLEWISKA: FABIANOWSKA, KRÊTA, os. POGODNE, PROMYKOWA, TÊCZOWA, PORANNA

21.02 17.10 KOMORNIKI: POLNA, GERWAZEGO, PANA TADEUSZA, PANNY ZOSI, JANKIELA, ROBAKA, TELIMENY, HORESZKI, 
PROTAZEGO, KACZMARKA, SIENKIEWICZA, KRASZEWSKIEGO, G£ADYSZA, MALINOWSKIEGO, KASZTANOWA, 
WIELOCHA, BRZOZOWA, AKACJOWA, JESIONOWA, WIERZBOWA, KLONOWA, LIPOWA, TOPOLOWA, OS. SPÓ£DZIELCZE, 
PAÑSKA, ZBO¯OWA, �W. ROCHA, CHABROWA, FIO£KOWA, KROKUSOWA, LILIOWA

22.02 19.10 KOMORNIKI: KO�CIELNA, ROSNOWSKA, POCZTOWA, SPOKOJNA, S£ONECZNA, FABIANOWSKA, MALINOWA,
NOWA, 3 MAJA, KORCZAKA, BRZECHWY, TUWIMA, STASZICA 

24.02 20.10 KOMORNIKI: POZNAÑSKA, PIASTOWSKA, ¯ABIKOWSKA, STORCZYKOWA, KONWALIOWA, CYPRYSOWA, LUBOÑSKA, 
SREBRNA, MIEDZIANA

25.02 21.10 KOMORNIKI: W¥SKA, WIROWSKA, BOCZNA, KALINOWA, MAGNOLIOWA, WRZOSOWA, FORSYCJOWA, OGNIKOWA, 
AZALIOWA, CZEREMCHOWA, JA£OWCOWA, JA�MINOWA

28.02 24.10 KOMORNIKI: KOMORNICKA, LE�NA, NIZINNA, OGRODOWA, KOLOROWA, DRZYMA£Y

3.03 25.10 KOMORNIKI: M£YÑSKA, £¥KOWA, PIASKOWA, NAD WIRYNK¥, PASIEKI, MIODOWA, WIDOKOWA, WIOSENNA,
POGODNA, KWIATOWA, WSPÓLNA, WICHROWA
WIRY: ZA LASEM, M£YÑSKA

4.03 26.10 KOMORNIKI: SADOWA, TRUSKAWKOWA, BRZOSKWINIOWA, POZIOMKOWA, BORÓWKOWA, JE¯YNOWA, JAGODOWA, 
MACIEJKOWA, ¯WIROWA, SPACEROWA, MORENOWA, CZUBRYJ, SOSNOWA, STAWNA, PODLE�NA, KRÓTKA, ZAK£ADOWA,
JEZIORNA, MI£OSZA, OSIEDLE ZIELONE WZGORZE, PO�WIATOWSKIEJ, STAFFA

7.03 28.10 KOMORNIKI: MALWOWA,
WIRY: MALWOWA, ¯ABIKOWSKA, POLNA, CZERE�NIOWA, WIROWSKA, JAB£ONIOWA, WRZOSOWA

8.03 15.11 WIRY: KOMORNICKA, ARBUZOWA, BRZOSKWIONIOWA, MALINOWA, ZBO¯OWA, KRÓTKA, JUTRZENKI

10.03 21.11 WIRY: KOSYNIERÓW, WYBICKIEGO, PU£ASKIEGO, KILIÑSKIEGO, KO�CIUSZKI, G£OWACKIEGO, POZNAÑSKA

14.03 22.11 WIRY: PODGÓRNA, GRANICZNA, ZIELONA, PIÊKNA, KASZTANOWA, BUKOWA, JESIONOWA, KLONOWA, NOWA, 
GRABOWA, JAWOROWA

18.03 23.11 WIRY: PORANNA, PO£UDNIOWA, WIECZORNA, POGODNA, TÊCZOWA, PROMYKOWA, CIENISTA, S£ONECZNA, 
LASKOWSKA, ORZECHOWA, �WIERKOWA

21.03 28.11 WIRY: DWORCOWA, £ÊCZYCKA, PODLE�NA, PÓ£NOCNA, LE�NA, KOLEJOWA, TOROWA

22.03 1.12 WIRY: ZESPO£OWA, ODSKOK, SZRENIAWSKA, NADRZECZNA, PARKOWA, ELFÓW, ANTONIEGO SZYFTERA, LE�NICZÓWKA

23.03 2.12 £ÊCZYCA

25.03 7.12 G£UCHOWO

28.03 8.12 CHOMÊCICE: G£UCHOWSKA, POLNA, ARONIOWA, JARZÊBINOWA, JA�MINOWA, TRUSKAWKOWA, MALINOWA,
POZIOMKOWA, �RODKOWA, STÊSZEWSKA, S£ONECZNA, GWIA�DZISTA, ROSNOWIECKA, KRÓTKA, KOPY, 
KSIÊ¯YCOWA, SZKOLNA, NAD JEZIOREM

4.04 9. 12 CHOMÊCICE: POZNAÑSKA, LE�NYCH SKRZATÓW, BAJKOWA, JESIONOWA, CISOWA, KASZTANOWA, 
WSCHODNIA, WSPÓLNA, PO£UDNIOWA, PODGÓRNA. 
ROSNOWO

5.04 12.12 ROSNÓWKO, CHOMÊCICE: SOWIA

6.04 19.12 WALERIANOWO

11.04 21.12 SZRENIAWA, JAROS£AWIEC

Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych odbierane bêd¹ nastêpuj¹ce odpady: stare meble, kanapy, sofy, wyk³adziny, dywany,
rowery, wózki dzieciêce, armatura sanitarna i ³azienkowa, opony od samochodów osobowych, ramy okienne, drzwi oraz zu¿yty sprzêt
elektryczny i elektroniczny, tonery i tusze do drukarek, stare komputery, telewizory, kosiarki, sprzêt AGD.



T rudno zliczyć mieszkańców gminy Komorniki uczestni-

czących w Mikołajkach przed Centrum Tradycji i Kultury.

Panował nastrój świąteczny. Na straganach można było

zaopatrzyć się w bożonarodzeniowe słodycze, w repertuarze

występujących zespołów i solistów dominowała tematyka bo-

żonarodzeniowa. Występowali uczniowie gminnych szkół

i przedszkoli, zespół „Nudzimisię”, szkoła tańca Pure Dance

Studio, chóry, „Aspirynki”, a na zakończenie gość specjalny –

zespół regionalny „Gorce” z zaprzyjaźnionej Kamienicy.

Mieszkańcy raczyli się potrawami z grilla, grochówką ser-

wowaną przez panie z komornickiej biblioteki, słodkościami.

Dzieci spotykały się z elfami, uczestniczyły w warsztatach pla-

stycznych. Rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszą

kartkę bożonarodzeniową (piszemy o tym osobno). Najciekawsze

prace zostały wystawione w specjalnej gablocie, laureatom

przyznano nagrody. Z powodu zimna trudno było uczestniczyć

we wszystkich, trwających kilka godzin wydarzeniach, ale nie

zabrakło i takich, którzy świetnie się bawili od początku do

końca imprezy. Święty Mikołaj tym razem nie przyjechał

w saniach ciągniętych przez renifera, lecz na motocyklu. Spotykał

się z dziećmi, rodzice zrobili mnóstwo zdjęć.

Kulminacja uroczystości nastąpiła o godzinie 18. W cere-

monii uczestniczyli przewodniczący Rady Gminy Marian

Adamski i jego zastępca Piotr Wiśniewski, inni radni, dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury Damian Konieczek. Przewodni-

czący przywitał mieszkańców, cieszył się, że przyszło ich tak

wielu, podkreślił religijny wymiar świąt. Nastąpiło odliczanie,

aż choinka rozbłysła, niebo rozświetliły też fajerwerki. Zaczął

się występ góralskiego zespołu „Gorce”.

W zorganizowanie tego wydarzenia, w stworzenie świą-

tecznego nastroju dużo wysiłku włożyli pracownicy GOK-u,

wspierani przez inne samorządowe instytucje. Mieszkańcy

doceniali efekty ich pracy, wszystkim udzielił się świąteczny

nastrój, nikt nie żałował czasu spędzonego przed CTK. "

N r  1 1  ( 4 3 2 )  G R U D Z I E Ń  2 0 2 1W Y D A R Z E N I A12

NASZA CHOINKA ROZBŁYSŁA
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N a dzieciaki, które na „mikołajkowe

odpalanie choinki” przybyły

z całymi rodzinami, czekały tam

różne atrakcje. Na początku „Marzenie

pod choinkę” – spektakl w wykonaniu

Filharmonii Pomysłów. Potem były tańce,

elfy z ogniami i oczywiście Mikołaj

z prezentami. Odbierające upominek

dzieci mogły sobie zrobić zdjęcie z Mikoła-

jem siedzącym na tronie, było magicznie.

Można było skosztować pysznych gofrów,

gorącej czekolady czy barszczyku, a trzeba

było się rozgrzewać, bo wydarzenie

odbywało się na świeżym powietrzu.

W imieniu społeczności Szkoły

Podstawowej im. Arkadego Fiedlera

w Chomęcicach oraz Świetlicy Środowi-

skowej w Chomęcicach serdecznie

dziękujemy pani sołtys Dorocie Trocha,

Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Komor-

nikach, Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, radzie sołeckiej

i pracownikom „Koźlaka” za przygotowa-

nie wspaniałej imprezy. Miło było patrzeć

na uśmiechnięte i radosne twarze dzieci.

Organizatorzy, sponsorzy i uczestnicy

chomęcickich Mikołajek życzą całej

społeczności Radosnych Świąt Bożego

Narodzenia! "

R. £UCZKA 
Opiekun �wietlicy
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Przed Wiejskim Domem Kultury
�Koźlak� zrobiło się świątecznie,
na drzewach rozbłysły kolorowe
lampki, na tarasie pojawiły się
gwiazdkowe dekoracje. 
Wszystko to z okazji Mikołajek.

MAGICZNE MIKOŁAJKI W �KOŹLAKU�



Rocznica została upamiętniona

dzięki inicjatywie naszego przy-

jaciela Wiktora Ciegiołki. Dzięki

jego pomysłowi i przy wsparciu naszej

honorowej członkini Pani Olgi Karwow-

skiej, wyprodukowany został okoliczno-

ściowy kubek z wizerunkiem i krótkim

rysem z życiorysu naszego założyciela

Jana Nowaka.

Na zebraniu mogliśmy nie tylko

świętować rok powstania TPZK, ale

i uczcić 63 rocznicę ślubu naszych

przyjaciół państwa Krystyny i Tadeusza

Gądeckich. Warto podkreślić, że pan

Tadeusz miesiąc temu obchodził 85

rocznicę urodzin. Patrząc na uśmiech-

niętych przyjaciół w tak doskonałej

kondycji, szczerze nie wierzymy kartom

kalendarza. Jednak prześliczny jubile-

uszowy tort na bazie śmietanowego

kremu i świeżych owoców przekonał

nas, iż jubileusz jest faktem. Tradycyjnie

odśpiewaliśmy na cześć naszych jubilatów

„Sto lat”, nagrodziliśmy ich gromkimi

brawami.

Po kawowej przerwie zebrani mogli

pobawić się w genealogów. Swoją pasją

i zdobytą wiedzą podzielił się z nami

pan Marcin Nagórski. Od ponad dwudzie-

stu lat interesuje się drzewem genealogicz-

nym nie tylko swojej najbliższej rodziny,

ale i rodzin związanych z Komornikami.

Z godną podziwu determinacją, przez

archiwa państwowe i parafialne księgi

doszukał się korzeni rodzin związanych

z Komornikami, Nagórskich, Mączyń-

skich i Łysków – autochtonów tej ziemi.

Pan Marcin przekazał nam wiedzę

w sposób obrazowy, ponieważ stworzył

przeciekawą prezentację genealogicz-

nych drzew nazwisk, wspartą o rzetelne

mapy lokalizacji rodzin zamieszkują-

cych teren przy obecnym korycie rzeki

Wirynka vel Wirenka. Panu Marcinowi

szczerze gratulujemy umiejętności docie-

kania do źródeł, ale przede wszystkim

samej pasji, którą, jak sam przyznał, nie

wie, skąd się zaraził. Po prostu z dnia na

dzień zaczął interesować się swoją rodziną,

patrząc na przeszłe pokolenia. Gratulacje

za ogrom wiedzy, ale przede wszystkim

za dążenie do jej zdobycia, za kawał do-

brej roboty w poszukiwaniu rodzinnej

historii i komornickich korzeni. 

Korzystając z obecności radnych

Marka Kubiaka i Damiana Nowaka, mo-

gliśmy oficjalnie im podziękować oraz

radnym, którzy również współfinansowali

tablicę upamiętniającą 100 rocznicę Bitwy

Warszawskiej: Krystynie Kroll-Chilomer,

Katarzynie Trzeciak, Zofii Liwerskiej,

Robertowi Schmidtowi. Tablica została

zawieszona w Ogrodzie Pamięci, niestety

ze względu na pandemię dopiero

w tym roku. Jednak mimo pandemicz-

nego czasu pamiętamy o wydarzeniach

i historycznych rocznicach. Na listopa-

dowe zebranie przybył obecny dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury pan Damian

Konieczek. Od dłuższego czasu wspiera

swoją obecnością TPZK, za co mu ser-

decznie dziękujemy.

Drodzy Przyjaciele, zapraszam Was

na zebranie już w przyszłym roku, gdy

będzie rozbrzmiewała Wielka Orkiestra

Świątecznej Pomocy pod batutą Jurka

Owsiaka, czyli 30 stycznia o godzinie 15

w Sali Piwnica. "

BARBARA TUROWSKA
prezes TPZK
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LISTOPADOWE SPOTKANIE TPZK
Comiesięczne spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Komornickiej było wyjątkowe. Przyszło nam świętować
43 rocznicę założenia Towarzystwa. Taki jubileusz zawsze wywołuje refleksję i zadumę nad minionym
czasem i przyjaciółmi, których już nie ma wśród nas, ale o których zawsze pamiętamy i z rozrzewnieniem
wspominamy.

Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Komornickiej, z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia, 
¿yczy wszystkim mieszkañcom gminy zdrowia i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. 

W sercu dzielimy siê z Pañstwem wigilijnym op³atkiem, którego symboliczna 
krucho�æ niech przywo³a refleksjê nad nieuchronnie zbli¿aj¹cym siê 
ku koñcowi rokiem 2021. ¯yczymy, aby nadchodz¹cy rok 2022 by³ 
czasem stabilnym i up³ywa³ w mi³o�ci, pokoju, a przede wszystkim 

w zdrowiu, w tym dziwnym, bo pandemicznym czasie.

Prezes TPZK Barbara Turowska
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W „Kalendarzu Poznańskim”

z 2014 roku znalazłam nastę-

pujący wpis: Idealna wigilia

wielkopolska opisana w roku 1866:

„Stół nakryty czystym obrusem, a pod

stołem siano; w kątach izby po snopku

długiej słomy. Na każdym talerzu leżał

opłatek… zasiedliśmy miejsca… Wach…

wziął opłatek i dzielił się… życzył błogo-

sławieństwa Bożego… dostaliśmy po-

lewkę z konopi… groch i kapustę, kluski

z makiem, jagły, śledzie z perkami,

owoc suszony i gotowany, a na końcu…

jabłek, orzechów i strucla. Po obiedzie

przyniósł Wach miodu”. 

Według staropolskiej tradycji, na

wigilijnym stole musiała być nieparzy-

sta liczba potraw, w przeciwieństwie do

liczby osób zasiadających przy stole.

Obowiązywał zwyczaj przynależności

klasowej. Gospodarzowi przysługiwało

spożycie siedmiu potraw, to liczba dni

w tygodniu. Szlachcic zagrodowy jadł

dziewięć, to liczba chórów anielskich.

Zamożny magnat – trzynaście potraw,

co oznaczało bogactwo.  

Tak było kiedyś i choć dawne ob-

rzędy zanikają, to wiele wigilijnych tra-

dycji przetrwało do dziś. W tym dniu

wszystkim udziela się świąteczny na-

strój, odświętnie ubrani oczekujemy

pojawienia się pierwszej gwiazdy na

niebie. Stół przykryty pięknym obru-

sem, pod którym musi być położone

sianko na pamiątkę pierwszego posła-

nia Jezusa. Nakryć na stole musi być ty-

le, ilu jest domowników i jedno dodat-

kowe dla samotnego wędrowca. Kolację

wigilijną rozpoczynamy  łamaniem się

opłatkiem, życzeniami i pocałunkami

pod gałązkami jemioły. Zerwana z drze-

wa nie może mieć styczności z ziemią,

bo wtedy nic się nie spełni. W tym dniu

należy wybaczać sobie winy, dążyć do

zgody i pojednania.

Moja babcia przywiązywała uwagę

do tego, aby składniki potraw były z lasu,

stawu, ogrodu, pola, sadu i morza.

Wszystko po to, żeby niczego w przy-

szłym roku nie zabrakło. Nie bez zna-

czenia są potrawy podane na stół wigi-

lijny. Królem wieczerzy wigilijnej był

karp, jako ryba długowieczna wróżył

pogodną starość. Łuska z wigilijnej ryby,

którą wymieniam co roku w portfelu,

wróży dobrobyt. Nie wierzę w te wróż-

by, ale na wszelki wypadek noszę, bo

może kiedyś się spełni. 

Tradycyjną zupą wigilijną jest

barszcz czerwony, z burakami związane

jest wierzenie, że kto je spożyw,a doczeka

sędziwego wieku i nieskazitelnej urody.

Grzyby symbolizują uleganie pokusom

i zjednują przychylność tych, którzy

odeszli. Fasola to znak płodności, uro-

dzaju oraz pieniędzy. Pierogi z kapustą

muszą znaleźć się na każdym wigilijnym

stole. Kompot z suszonych owoców, ze

szczególnym uwzględnieniem suszonych

śliwek, które chroniły przed złem i prze-

szkodami, musiał trafić na stół w Wigilię.

Gruszki symbolizują dobrobyt oraz

długie życie, podobnie jak figi oznacza-

jące długowieczność, płodność oraz do-

statek. Mak w potrawach wigilijnych

oznacza obfitość i przypływ pieniędzy,

a jego zjedzenie wróżyło gospodarstwu

dostatek, był najważniejszą z wigilij-

nych potraw.

Dziś tradycją stało się dwanaście

potraw, które mają symbolizować liczbę

apostołów. Dobrą wróżbą jest przynaj-

mniej spróbowanie wszystkich potraw

znajdujących się na stole. Pamiętam,

jak moi synowie liczyli do dwunastu,

a później jedli już tylko to, co lubili.

Tradycją było, aby po kolacji,

przed udaniem się na pasterkę, go-

spodarz podawał opłatek zwierzętom

hodowlanym. "

KRYSTYNA NOWAK-GÓRSKA
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WIELKOPOLSKA WIGILIA

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Naszym Czytelnikom składamy 

najserdeczniejsze życzenia, aby te najpiękniejsze 
w roku Święta upłynęły w ciepłej, rodzinnej 
atmosferze, pełnej wzajemnej życzliwości.

A w Nowym Roku 2022 dużo zdrowia, miłości i radości 
płynącej z towarzystwa dobrych ludzi 

oraz dobrych książek, a także samych pozytywnych 
wątków we wszystkich rozdziałach życia.

Dyrektor oraz Pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki



G rupa Zakręcone Plewiska powstała

w marcu 2021 roku, najpierw nie-

oficjalnie, a od 24 kwietnia już

pod taką właśnie nazwą. – Zapytałem

na jednej z grup społecznościowych,

czy ktoś chce pokręcić razem po okolicy.

To był czas pandemii, wiele osób było

zmęczonych ciągłym siedzeniem w domu

– wspomina Jakub „Kuba” Skrzypczak, ini-

cjator Zakręconych Plewisk. Na pierwsze

spotkanie przyjechało trzech mieszkań-

ców Osiedla Zielarskiego: Daniel „Pająk”

Pajączkowski, Łukasz Oczujda i Sebastian

Szczęsny. Tę czwórkę połączyła jedna

pasja i stali się kołem napędowym całego

przedsięwzięcia. 

Wspólnie ustalają kalendarz i trasy

rajdów rowerowych, współpracują przy

organizacji przedsięwzięć turystycznych

z Urzędem Gminy Komorniki, GOSiR

Komorniki, sołectwami, GOK Komorniki,

Domem Kultury „Remiza” w Plewi-

skach. Kręcą relacje wideo i tworzą serwis

fotograficzny, prowadzą profil w mediach

społecznościowych.

– Staramy się organizować 4-8 wyda-

rzeń w miesiącu. Są to rajdy o różnym

charakterze. Większość z nich odbywa

się na terenie gminy Komorniki, niektóre

trasy przebiegają przez Poznań i pobliskie

gminy powiatu poznańskiego. Część

wydarzeń ma charakter wybitnie ro-

dzinny – mówi  „Pająk” Pajączkowski.

– Jednym z naszych priorytetów jest

dostosowanie  tempa do najwolniejszego

uczestnika, tak, żeby na rajdzie rodzinnym

nawet kilkulatek był w stanie przejechać

całą trasę – dodaje Sebastian Szczęsny.

Nic dziwnego, że pojawiają się na takich

wydarzeniach nawet rodziny z małymi

dziećmi przewożonymi w fotelikach

i przyczepkach rowerowych.

Dla bardziej zaawansowanych rowe-

rzystów Zakręcone Plewiska przygotowują

dłuższe trasy, pokonywane w szybszym

tempie. Liczą one zwykle 30-40, czasami

50-60, a niekiedy nawet 100 km, a średnia

szybkość przejazdu to 16-18 km/h. – Co

pewien czas organizujemy też rajdy

o zmroku, tzw. „Nocne Pająki”. Wielu

z uczestników czeka właśnie na nie, bo

to duże emocje jechać grupą w tak nie-

typowych warunkach – uśmiecha się

„Pająk” Pajączkowski. Zwykle w regu-

larnych wydarzeniach bierze udział 20-

30 zmieniających się osób, ale jest kilku

uczestników, którzy obstawiają niemal

każdy wyjazd.

Zakręcone Plewiska angażują się

też w przedsięwzięcia organizowane

przez inne instytucje z terenu gminy.

– Już w maju pani Małgorzata Degórska,

sołtys Plewisk, poprosiła nas o wsparcie

w przygotowaniu rowerowego Dnia

Dziecka. To był duży sukces frekwen-

cyjny – w imprezie wzięło udział ponad

140 osób, ale także wizerunkowy – po

rajdzie przybyło nam ponad stu członków

grupy na Facebooku – wspomina „Kuba”.

Zakręcone Plewiska organizowały

także, we współpracy z GOSiR Komorniki,

tegoroczną edycję Rajdu Rowerowego

im. Zenona Czechowskiego, a także po-

prowadziły rodzinną grupę w gminnym

Rajdzie Niepodległości. – Wielką furorę

podczas wakacji zrobił wjazd rowerzy-

stów na imprezę taneczną w stylu lat

70. organizowaną przez Dom Kultury

„Remiza” w Plewiskach. Kilkunastu

członków „Zakręconych” przebrało się

w peruki i ubrania z epoki i wjechało

w formie parady, rozkręcając na dobre

zabawę – wspomina z uśmiechem Łukasz

Oczujda. 
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PLEWISKA ZAKRĘCONE NA PUNKCIE RO

Ośmiuset sympatyków turystyki rowerowej przyciągnęła już grupa 
Zakręcone Plewiska, stworzona w tym roku przez czterech 
mieszkańców gminy. Przez kilka miesięcy założyciele grupy 
zdążyli już m.in. zorganizować rodzinny rajd na blisko 140 osób, 
poprowadzić gminny Rajd Rowerowy im. Zenona Czechowskiego,
odnieść sukces w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim i zdobyć
uprawnienia turystyki kwalifikowanej.
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W 2022 roku Zakręcone Plewiska

czekają nie tylko regularne wydarzenia,

ale i cztery nadzwyczajne rodzinne

rajdy rowerowe, wsparte z Budżetu

Obywatelskiego Gminy Komorniki. Mimo,

że grupa uczestniczyła w głosowaniu

po raz pierwszy, odniosła sukces i jej

projekt „przeszedł” w tegorocznej edycji.

– Chcemy, by były to takie małe rowe-

rowe święta w naszej gminie. Będziemy

pokazywali atrakcje turystyczne okolic,

a każdy rajd zwieńczy ognisko z piecze-

niem kiełbasek – zapowiada Sebastian

Szczęsny.

Organizatorzy Zakręconych Plewisk

podkreślają, że podczas wypraw ro-

werowych bardzo ważny jest aspekt

bezpieczeństwa. – Przeszliśmy szkolenie

i zdobyliśmy certyfikaty rowerowej

turystyki kwalifikowanej. Mamy zawsze

na wyposażeniu apteczkę, zestaw na-

prawczy, rezerwowe oświetlenie i dętki

– zapewnia „Kuba” Skrzypczak. – Zain-

westowaliśmy w komunikację radiową,

prowadzący rajdy na bieżąco kontaktują

się z sobą, zabezpieczają przejazdy

i zwracają uwagę na sytuację uczestników

– dodaje Łukasz Oczujda.

Aktywność Zakręconych Plewisk

doceniają nie tylko mieszkańcy gminy

Komorniki, ale i władze samorządowe.

Do tej pory wsparły organizatorów

materialnie m.in.: sołectwo Plewiska

– sfinansowanie kursu instruktorów

turystyki rowerowej, Urząd Gminy Ko-

morniki i GOSiR Komorniki – zakup

plecaczków rowerowych na sprzęt za-

bezpieczający rajdy, Powiat Poznański

– gadżety rowerowe dla uczestników

wydarzeń. "
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ZAKRÊCONE PLEWISKA � 
RODZINNE RAJDY ROWEROWE
2022 Z BUD¯ETU OBYWATELSKIEGO
GMINY KOMORNIKI

" 13.03.22 �Kobiety na rowery. 
¯egnamy zimê�.

" 05.06.22 �Zakrêcony �wiat rowe-
rowy� � rajd z okazji �wiatowego
Dnia Roweru.

" 28.08.22 �Wakacyjny odlot 
rowerowy. ¯egnamy wakacje�. 

" 16.10.22. �Jesienne szaleñstwo
na dwóch kó³kach�.

WERÓW

K O N D O L E N C J E

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi

KKaazziimmiieerrzzaa KKwwiiaattkkoowwsskkiieeggoo
Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy współczucia.

Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia Komornickich Seniorów

„Aktywni Razem” w Komornikach

ŚŚPP..

Boże Narodzenie za pasem, tym-

czasem grudzień powitał nas nie-

pokojącymi informacjami na te-

mat pandemii Covid-19. Mając na uwa-

dze zdrowie członków Stowarzyszenia

Seniorów „Aktywni Razem” (trzeba było

zachować środki ostrożności, zapobiec

możliwości zakażenia się wirusem),

zarząd stowarzyszenia podjął decyzję

o zawieszeniu do końca roku spotkań

w pomieszczeniach zamkniętych.

Odwołany też został zaplanowany na

7 grudnia wyjazd do Wrocławia. Niestety,

nie dojdzie do skutku także nasze spo-

tkanie opłatkowe. Planowaliśmy je na

15 grudnia. Na szczęście wydarzeń od-

bywających się na świeżym powietrzu

odwoływać nie musieliśmy. Dotyczy to raj-

dów zaplanowanych jeszcze na grudzień.

4 grudnia mogliśmy uczestniczyć

w uroczystym odpaleniu choinki przed

Centrum Tradycji i Kultury. Działo się

mnóstwo ciekawego, ale najważniejsze

jest to, że była okazja spotkać się z przyja-

ciółmi. Było to bardzo miłe, pełne wrażeń

i miłych przeżyć popołudnie.

W listopadzie intensywnie szkolili-

śmy się i słuchaliśmy wykładów lektorów

z Fundacji Aliny Woykowskiej.

Kilka osób z naszego stowarzyszenia

bierze udział w programie szkoleniowo-roz-

wojowym, zorganizowanym przez Polskie

Centrum Mediacji, pod tytułem: „Wioski

Zgody”. Wykłady cieszą się wśród se-

niorów dużym zainteresowaniem.

Uwaga! Do końca roku spotkania te-

matyczne, w poniedziałki i środy w Sali

Piwnica, nie będą się odbywały. Tylko

biuro stowarzyszenia będzie czynne

w poniedziałki w godzinach od 10 do 14.

Na zbliżające się Święta Bożego

Narodzenia życzymy Wam przede

wszystkim zdrowia i spokoju, abyśmy

mogli w Nowym Roku znów spotykać

się w naszym gronie. "

SSeenniioorrzzyy!! DDbbaajjmmyy oo ssiieebbiiee!!

IDĄ ŚWIĘTA!



M etropolia Poznań od sezonu

2019/2020 prowadzi szczepienia

przeciw grypie dla osób ak-

tywnych zawodowo, w wieku 25-64 lata.

Podawanie preparatu odbywa się

w tych samych lokalizacjach, w których

od ponad pół roku trwają szczepienia

przeciw koronawirusowi. 

– Metropolitalna akcja szczepień na

COVID-19 przyniosła zauważalne efekty

– podkreśla Jan Grabkowski, wiceprezes

Metropolii Poznań, starosta poznański.

– Chcemy efektywnie przeciwdziałać

wszelkim zagrożeniom dla zdrowia i życia

naszych mieszkańców. 

W tym roku zainteresowanie pro-

gramem jest większe niż w latach ubie-

głych, a lekarze zalecają wzmacnianie

odporności.

– Pierwsze punkty szczepień przeciw

COVID-19 były gotowe w kwietniu. Żaden

inny podmiot medyczny nie przygotował

i nie uruchomił ich tak prędko i na taką

skalę – przypomina Tomasz Cichowski,

prokurent Szpitala Podolany, wykonawcy

przedsięwzięcia. – Miesiące działań

wspólnych z samorządami Metropolii

Poznań, pozwoliły nam teraz zwiększyć

liczbę stanowisk lub tak przeorganizować

pracę zespołów, żeby w dwunastu

punktach umożliwić szczepienia przeciw

grypie.

Terminarz i warunki zapisów znajdują

się na stronie grypa-metropoliapoznan.pl.

W ciągu tygodnia roboczego, od 8.00 do

20.00, szczepienie można przyjąć również

w siedzibie szpitala przy ul. Straży Lu-

dowej 37 w Poznaniu. Oprac. KK
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CHROŃ SIĘ PRZED GRYPĄ!
Samorządy Metropolii Poznań ruszyły z akcją szczepień przeciw
grypie. Wykonywane są one w 12 punktach, w których również 
trwają szczepienia na COVID -19. 

LISTA METROPOLITALNYCH 
PUNKTÓW SZCZEPIEÑ 
"   Buk � Szko³a Bran¿owa, 

ul. Dworcowa 44
"   Kozieg³owy (gm. Czerwonak) �

Akwen, ul. Pi³sudskiego 3
"   Kleszczewo � hala sportowa, 

ul. Poznañska 2
"   Komorniki � o�rodek zdrowia, 

ul. Stawna 7
"   Konarzewo (gm. Dopiewo) � 

Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne,
ul. Poznañska 19 

"   Kórnik � Oaza, ul. Krasickiego 1
"   Luboñ � Centrum Organizacji 

Pozarz¹dowych, ul. Sikorskiego 3
"   Pobiedziska � Urz¹d Miasta 

i Gminy, ul. Ko�ciuszki 4
"   Rokietnica � OSP, ul. Szkolna 18
"   Swarzêdz � Wodny Raj, 

ul. Kosynierów 1
"   �rem � Bazar, ul. Targowa 2
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NIE ZASTAWIAJMY
DRÓG! 
NIE UTRUDNIAJMY
PRACY!

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

w Komornikach apeluje do kierow-

ców, by nie parkowali samochodów

w sposób utrudniający przejazd pojazdom

służącym do oczyszczania i utrzymania

dróg. Dużo kłopotów z zaparkowanymi autami

mają też pracownicy zajmujący się zbiera-

niem odpadów i usuwaniem skutków zimy.

Firma komunalna kieruje też prośbę

w tej sprawie do policji i Straży Gminnej.

Stefan Silski, komendant Straży Gminnej

w Komornikach obiecuje reagować na takie

sytuacje. – Czekamy na sygnały. Jeśli wystąpi

przypadek uniemożliwienia przejazdu,

będziemy starali się pomagać – obiecuje. "

Wybrane zdarzenia zaistnia³e od 1 do 30 listopada 2021 r.

KRONIKA POLICYJNA

01.11 " Komorniki, ul. Wirowska � kradzie¿ tablic rejestracyjnych, uszkodzenie pojazdu
02.11 " Plewiska, ul. Fabianowska � przyw³aszczenie mienia

" Wiry, ul. Laskowska � próba w³amania, uszkodzenie mienia
" £êczyca, ul. £agodna � kradzie¿ z w³amaniem do domu jednorodzinnego

03.11 " Plewiska, ul. Owsiana � kradzie¿ mienia
" Komorniki, ul. Czeremchowa � uszkodzenie mienia

04.11 " Plewiska, ul. Miêtowa � odnalezienie osoby zaginionej
05.11 " Komorniki, ul. Pocztowa � kradzie¿ dokumentów

" Plewiska, ul. Tymiankowa � kradzie¿ tablic rejestracyjnych
" Plewiska, ul. Koz³owskiego � kradzie¿ tablic rejestracyjnych

07.11 " Komorniki, ul. M³yñska � przyw³aszczenie mienia
08.11 " Komorniki, ul. Nowa � kradzie¿ gotówki i dokumentów
09.11 " Komorniki, ul. Nowa � kradzie¿ gotówki i dokumentów

" Komorniki, ul. Poznañska � kradzie¿ elementów pojazdu
" Plewiska, ul. Grunwaldzka � przyw³aszczenie mienia
" Komorniki, ul. Pocztowa � kradzie¿ mienia

10.11 " Szreniawa, ul. Jeziorna � kradzie¿ mienia
12.11 " Wiry, ul. Laskowska � próba w³amania, uszkodzenie mienia
17.11 " Plewiska, ul. Kolejowa � kradzie¿ mienia
18.11 " Komorniki, ul. Kaczmarka � kradzie¿ mienia

" Plewiska, ul. Koperkowa � kradzie¿ tablic rejestracyjnych
" Plewiska, ul. Têczowa � kradzie¿ elementów pojazdu

19.11 " Chomêcice, ul. G³uchowska � zatrzymanie osoby poszukiwanej
22.11 " Plewiska, ul. Têczowa � kradzie¿ elementów pojazdu

" Komorniki, ul. Kolumba � kradzie¿ mienia
" Plewiska, ul. Bukowa � kradzie¿ tablic rejestracyjnych
" G³uchowo, ul. Komornicka � zatrzymanie kieruj¹cego z cofniêtymi 
uprawnieniami do kierowania pojazdami

24.11 " Plewiska, ul. Grunwaldzka � kradzie¿ elementów pojazdu
25.11 " G³uchowo, ul. Poznañska � kradzie¿ mienia
26.11 " Plewiska, ul. Miodowa � kradzie¿ z w³amaniem do pojazdu
27.11 " Wiry, ul. Dworcowa � zatrzymanie kieruj¹cego z cofniêtymi uprawnieniami 

do kierowania pojazdami
" Plewiska, ul. Têczowa � kradzie¿ tablic rejestracyjnych

30.11 " Plewiska, ul. Zielarska � kradzie¿ mienia
" Komorniki, ul. Staffa � uszkodzenie pojazdu
" Plewiska, ul. Szkolna � kradzie¿ tablic rejestracyjnych

Ponadto policjanci przyjêli 34 zg³oszenia o innych przestêpstwach, w tym 15 to oszustwa
na ró¿nych portalach  internetowych. Obs³u¿ono ³¹cznie 237 interwencji, w tym 23
zdarzenia 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

POLICJA 
w Komornikach

¿yczy mieszkañcom
BEZPIECZNYCH
i spokojnych �wi¹t!



Gminny Ośrodek Kultury w Ko-

mornikach zorganizował kon-

kurs na najpiękniejszą kartkę

świąteczną, cieszący się dużym powo-

dzeniem. Wpłynęło wiele ciekawych

prac. Komisja konkursowa miała trudny

wybór.

Oficjalną kartką świąteczną Gminne-

go Ośrodka Kultury w Komornikach

została praca HHaannnnyy JJaasszzeewwsskkiieejj z Ko-

mornik. Drugie miejsce zajęła DDoorroottaa

SSłłaawwiińńsskkaa z Plewisk, a trzecie JJuulliittaa

KKoommaarr z Komornik.

Wyróżnieni: KKaaccppeerr SSiikkoorrsskkii,, MMoonniikkaa

TToommcczzaakk,, OOlliivviieerr CChhuuddyy,, ŁŁuuccjjaa DDeekkeerr,,

MMaarriiaa PPiiłłaatt,, NNiikkoollaa ZZiioommeekk,, MMaałłggoossiiaa

PPaawwłłoowwsskkaa,, NNeellaa MMiittuukkiieewwiicczz,, GGaabbrriieellaa

LLeecchhnnaa,, ZZooffiiaa JJaannkkoowwsskkaa,, MMaarriiaa WWeebbeerr,,

MMaattyyllddaa DDeekkeerr,, MMaarrcceelliinnaa KKrrzzyywwiińńsskkaa,,

AAnnttoossiiaa KKrrzzyywwiińńsskkaa,, SSttaassiiaa WWiilliimmbbeerrgg,,

MMaarriiaa JJaannkkoowwsskkaa,, RReennaattaa,, OOllaa,, LLaauurraa

Książki 
z automatu

Przy Bibliotece Publicznej na ul.

Kościelnej w Komornikach po-

wstanie pierwszy w gminie książ-

komat. Urządzenie będzie czynne przez

całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Jego

działanie zbliżone jest do popularnych

paczkomatów. Książkomat umożliwi

samodzielnie, wygodne odebranie za-

mówionej książki, o każdej porze dnia

i nocy, również w weekendy.

By skorzystać z książkomatu, wy-

starczy być zapisanym do biblioteki,

złożyć zamówienie przez jej stronę in-

ternetową, a następnie za pomocą karty

bibliotecznej zamówione woluminy

odebrać. Książkomat wyposażony będzie

w 42 skrytki, a pierwsze zamówienia

można odbierać już w styczniu. "
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PIĘKNE KARTKI. KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

MÓL
KSIĄŻKOWY

O d kilkunastu lat w Murowanej Go-

ślinie organizowany jest konkurs

czytelniczy „Mól książkowy”, skie-

rowany docelowo do młodzieży dla klas

6-8. W tym roku to już XXI edycja, a tema-

tem przewodnim są „Nasze sprawy”.

Podstawowym założeniem jest propago-

wanie czytelnictwa wśród wspomnianej

grupy wiekowej, która nie zawsze chętnie

sięga po książki. Uczestnicy mieli za za-

danie przeczytać 4 pozycje: „Panna

Foch”, „110 ulic”, „Syn złodziejki” i  „Za

niebieskimi drzwiami”.

Bibliotekę Szkoły Podstawowej nr 1

w Komornikach reprezentowali uczniowie

z klas szóstych i siódmych. Młodym

ludziom zostało powierzone rozwiązanie

tekstu pisemnego sprawdzającego wiedzę

z zakresu przeczytanych lektur.

W  eliminacjach szkolnych zostały

wyłonione trzy najlepsze uczennice:

Helena Chruszczewska i Hanna Komar,

które zajęły pierwsze miejsce oraz Lena

Rutowska, która uplasowała się na dru-

gim miejscu (wszystkie z klasy 7f).

Dziewczyny otrzymały od organizato-

rów konkursu pamiątkowy dyplom oraz

atrakcyjne nagrody. Gratulacje!!! "

RAFA£ B£ASZCZYK, nauczyciel bibliotekarz

TTookkłłoowwiicczz,, ZZooffiiaa PPiiłłaatt,, FFiilliipp RRaannkkoowwsskkii,,

LLeeoonn TTuuppaajj,, MMaałłggoorrzzaattaa RRaacczzkkoowwsskkaa,,

SSzzyymmoonn PPaawwłłoowwsskkii,, AArrtteemm SSkkiibbaa,, JJuulliiaa

BBeellaakk,, MMaacciieejj SSiikkoorrsskkii,, TTyymmootteeuusszz 

SSiikkoorrsskkii,, PPaattrryykk KKmmiieecciiaakk.. "
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SZTUKA
ŻYCZLIWOŚCI

Światowy Dzień Wolontariusza ob-

chodzony w grudniu jest okazją

do tego, by pokazać, jak wielką

rolę odgrywają osoby zaangażowane

w pracę społeczną na rzecz innych. To

również doskonały moment dla samych

wolontariuszy, by pochwalili się zrealizo-

wanymi inicjatywami, których różnorod-

ność jest godna pochwały.

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej

im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach

w tym roku działali w Motylim Wolonta-

riacie na rzecz Hospicjum Pallium, dla

którego m.in. zorganizowali wiele akcji,

zbierali również kasztany w ramach akcji

Kasztanobranie, opatrunki dla Afryki

z Fundacją Redemptoris Missio, prowa-

dzili zajęcia taneczne dla dzieci, aktywne

przerwy, podczas których proponowali

ćwiczenia z książką, zabawy ruchowe.

Zachęcali również do współdziałania

wszystkich tych, którzy mają ochotę po-

magać: wzięli udział w akcjach „Razem

na Święta”, „Zapal znicz pamięci”,

„Zaczytani.pl”. W okresie pandemii

nie zaprzestali działalności i pisali

kartki walentynkowe dla podopiecz-

nych Fundacji Dwunastka, Wspólnoty

Ciupa Wózkowicze, roznosili kwiatki

na Dzień Kobiet seniorkom mieszkającym

w Chomęcicach, robili paczki dla samot-

nych i seniorów. Od września aktywnie

działają w Szkolnej Lidze Wolontariackiej

na rzecz poznańskiego ZOO.

Cała społeczność szkolna mogła

podzielić się pomysłami na codzienne

pomaganie swoim najbliższym, tworząc

przy tym drzewo życzliwości. Trwał

również mini kiermasz prac naszych

wolontariuszy: malowanych motyli

oraz zakładek wykonanych metodą

decoupage. "

A. KIN, 

M. GIERLIK

K lasy 5a i 5b ze szkoły w Chomę-

cicach uczestniczyły w warszta-

tach profilaktycznych „Debata”,

rekomendowanych w ramach progra-

mów profilaktycznych i promocji zdrowia

psychicznego. Zorganizowała je pedagog

Magdalena Wasielewska, a sfinansowała

Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych.

„Debata” to program profilaktyki

uzależnień, w którym szczególnie zwraca

się uwagę na zapobieganie przedwczesnej

inicjacji alkoholowej i towarzyszącym

temu konsekwencjom oraz promowanie

postaw abstynenckich.

CELE PROGRAMU: 
! wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju

bez używania substancji psychoaktyw-

nych i zmiana błędnych przekonań nor-

matywnych (pro-alkoholowych norm

środowiskowych), 

! klaryfikacja wartości w kierunku pro-

mocji zdrowego stylu życia,  

! wzmocnienie tendencji do podejmo-

wania abstynencji w sytuacji nacisków

środowiskowych – osłabienie siły presji

rówieśniczej i ze strony środowiska do-

rosłych – rodziców i nauczycieli.

Podczas warsztatów uczniowie pra-

cowali metodami aktywnymi (burza

mózgów, praca w grupach, drama). Pią-

toklasiści mieli także okazję sprawdzić

osobiście, jak to jest być pod wpływem

alkoholu… A wszystko to przy użyciu

„alkogogli”. "

Warsztaty profilaktyczne �Debata�



T ymi słowami zaczyna się piosen-

ka Misia i Margolci, którą śpiewa-

ją dzieci z Przedszkola Króla Ma-

ciusia w Komornikach. Zima przyszła,

a wraz z nią piękne zimowe święta.

W Maciusiowym Królestwie każda

z grup obchodziła Mikołajki. Dzieci

z niecierpliwością czekały na prezenty

od Świętego Mikołaja, który nocą zostawił

upominki w specjalnym bucie. Przed-

szkolaki wspólnie z paniami otwierały

paczki, cieszyły się prezentami, brały

udział w mikołajkowych zajęciach.

Mimo trudnej sytuacji pandemicznej,

staramy się, aby magia świąt zagościła

również w murach naszego przedszkola.

Przed nami Święta Bożego Narodzenia,

które będziemy obchodzili w naszych

grupach. Wspólnie zasiądziemy do uro-

czystego obiadu wigilijnego, zaśpiewamy

kolędy przy pięknie ubranej choince

i będziemy wypatrywać prawdziwego

Gwiazdora, który odwiedzi każdą grupę

z prezentami.

W tych trudnych czasach nie zapo-

minajmy o pięknej tradycji, życzliwości,

uśmiechu. Cieszmy się nadchodzącymi

świętami, tak jak dzieci z Maciusiowego

Królestwa. "

Nauczycielki 

AGNIESZKA KASPROWICZ, 

KLAUDIA HANDKE
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�PRZYSZŁA ZIMA BIAŁA, 
ŚNIEGIEM POSYPAŁA��

ZZ ookkaazzjjii ŚŚwwiiąątt 
BBoożżeeggoo NNaarrooddzzeenniiaa,, 

pprrzzeeppeełłnniioonnyycchh nnaaddzziieejjąą 
ii mmaaggiiąą wwiiggiilliijjnneejj nnooccyy,, 
kkiieerruujjeemmyy ddoo PPaańńssttwwaa 

ppłłyynnąąccee zz sseerrccaa żżyycczzeenniiaa 
rraaddoossnnyycchh,, ssppookkoojjnnyycchh 
śśwwiiąątt oorraazz ppoommyyśśllnnoośśccii 

ww nnaaddcchhooddzząąccyymm 
NNoowwyymm RRookkuu.. 

Pracownicy i Dyrekcja 
Przedszkola 

Króla Maciusia 
w Komornikach

Lekcja patriotyzmu

Wieczornicę poświęconą rocznicy odzyskania

przez Polskę niepodległości trzeba było przeło-

żyć z pierwotnie zapowiadanego terminu. Nie

zmieniło to wyjątkowej wymowy programu, jaki przygoto-

wali nauczyciele i uczennice Szkoły Podstawowej nr 1

w Komornikach. Była to ważna i dająca do myślenia lekcja

patriotyzmu, stojąca na wysokim poziomie artystycznym.

Utwory muzyczne i recytowane wiersze nawiązywały

nie tylko do wydarzeń z 1918 roku, ale głównie do nie-

szczęść, jakie spadły na Polskę w latach drugiej wojny

światowej. Tamta niepodległość nie przetrwała, co powin-

no być dla nas przestrogą… "
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Andrzejkowe
wróżby

W ostatni dzień listopa-

da wszyscy ucznio-

wie klas I-III Szkoły

Podstawowej nr 2 w Komor-

nikach zostali zaproszeni na

wróżby andrzejkowe. Czaro-

dziejska kula przepowiadająca

przyszłość została umiesz-

czona przy wejściu – wystar-

czyło zamieszać i wybrać

swoje przeznaczenie. Na

tym jednak nie koniec!

W klasach przepowiadaliśmy,

kto pierwszy założy rodzinę,

jakie imię będzie nosił nasz

wybranek oraz nasze dzieci.

Śmiechom i zabawom nie było

końca! "

BĄDŹMY
ŻYCZLIWI!

Z okazji obchodzonego w listopa-

dzie Dnia Życzliwości uczniowie

klasy 1a ze Szkoły Podstawowej

im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach

wymienili się kartkami z życzeniami

i pozdrowieniami z rówieśnikami ze

Szkoły Podstawowej nr 1 w Plewiskach.

Ogromną radość sprawiło im tworzenie

kartek, ale jeszcze większą oczekiwanie

na wysłane przez kolegów życzenia. 

Dzień Życzliwości był też okazją do

zastanowienia, co to znaczy być życzli-

wym. Dzieci tworzyły plakaty, gazetki

i emblematy z uśmiechniętymi buźkami.

W każdej klasie wybrano najżyczliwszą

osobę. Odbył się również konkurs na

najbardziej radosną klasę w szkole

w kategorii „strój”. Najliczniej ubranymi

w kolor optymizmu i radości klasami

były: Oa, 1a, 2a, 3b i 6. Organizatorkami

akcji były panie Weronika Bortel i Rena-

ta Daleszyńska.

Z okazji Dnia Życzliwości życzymy

wszystkim, aby na co dzień otaczali

Was tylko życzliwi ludzie! Życzliwość

się opłaca i w dobroci do nas wraca! "

UCZNIOWIE KLASY 1A
z wychowawczyni¹ 

KATARZYN¥ NOWAK



W
okresie I wojny świato-

wej w Wielkopolsce or-

ganizowały się grupy

Polaków dążących do

odbudowy własnego

państwa. Szczególnie było to widoczne

w powiecie poznańskim, gdzie największy

wpływ na kształtowanie się patriotycz-

nych postaw mieli księża katoliccy, pro-

boszczowie tutejszych parafii. Wielkie są

zasługi księdza Karola Seichtera z Wir,

księdza Stanisława Gładysza z Komornik

czy księdza Jana Laskowskiego z Wrześni,

bojownika o język polski, który został kar-

nie przeniesiony do parafii w Konarzewie,

ale nominacji na proboszcza od pruskich

władz nie otrzymał. Głosili kazania przy-

pominające historię narodu, zachęcające

do działań na rzecz odzyskania polskości,

przekonywali do tego młodzież, dla której

organizowali zajęcia.

Proboszczowi z Komornik, księdzu

Gładyszowi, udało się zmobilizować wielu

powstańców ze swego terenu. Chodził po

domach, namawiał, prosił, a niekiedy na-

wet groził. Potrafił przekonać wracających

z frontu żołnierzy, zmęczonych długą wo-

jaczką, do jak najszybszego zrzucenia

munduru armii pruskiej i zaciągnięcia się

w szeregi powstańców. – Słyszałem re-

lacje, że ksiądz Gładysz potrafił grozić

rewolwerem mężczyznom, którzy się

ociągali z przystąpieniem do oddziału

powstańczego – mówi Bogdan Czerwiński,

regionalista zbierający i upowszechniający

informacje o przebiegu powstania, losach
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POWSTANIE WIELKOPOLSKIE NARESZCIE 

Mamy nowe �wiêto � Narodowy Dzieñ Zwyciêskiego
Powstania Wielkopolskiego. Przypada 27 grudnia,
czyli w rocznicê rozpoczêcia dzia³añ zbrojnych. Nie
bêdzie to dzieñ wolny od pracy, ale w pierwszy dzieñ
po Bo¿ym Narodzeniu wiêkszo�æ Polaków i tak nie
jest zawodowo aktywna. Z wnioskiem o takie upa-
miêtnienie zwyciêskiego zrywu Polaków wyst¹pi³o
wiele instytucji: Wielkopolskie Muzeum Niepodleg³o�ci,
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Fundacja Zak³ady
Kórnickie, poznañski Oddzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej,
Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918-
1919, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,
poszczególne samorz¹dy, w tym w³adze gminy Ko-
morniki. £¹cznie podpisa³o go osiem tysiêcy osób.
Przez d³ugie dekady Wielkopolanie czuli siê niedowar-
to�ciowani. Ich przodkowie zdobyli siê na dzia³ania,
które by³y dobrze przygotowane, rozs¹dnie prowadzone,
dziêki bohaterstwu powstañców zakoñczy³y siê
zwyciêstwem. Niemcy zostali zmuszeni do ust¹pienia,

Wielkopolska sta³a siê czê�ci¹ odradzaj¹cej siê Rze-
czypospolitej. Tymczasem o znaczeniu tych wydarzeñ,
o sukcesie Wielkopolan mówi³o siê tyle, co nic, gdy
ca³y kraj gloryfikowa³ dzia³ania maj¹ce miejsce w innej
czê�ci kraju, zw³aszcza w Warszawie, zakoñczonych
spektakularnymi klêskami i rozlewem polskiej krwi
na wielk¹ skalê. Bardziej ceni³o siê mêczeñstwo,
niekiedy zupe³nie niepotrzebne,  ni¿ pragmatyzm
przynosz¹cy sukces.
Teraz siê to zmienia. O zwyciêskim Powstaniu Wiel-
kopolskim zrobi siê g³o�no, dokonania naszych
przodków zostan¹ docenione. Szczególn¹ satysfakcjê
mog¹ poczuæ mieszkañcy tej czê�ci regionu, w której
¿yjemy. Dzia³o siê tu du¿o. Wielkopolanie byli dobrze
przygotowani do powstania, d³ugo na to pracowa³y
osoby wychowuj¹ce m³odzie¿ w duchu patriotyzmu,
spo³ecznicy kszta³tuj¹cy �wiadomo�æ Polaków i ucz¹cy
ich skutecznego konkurowania z zaborcami na polu
gospodarki, nauki. 
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poszczególnych uczestników. Duchowni

nie mogli walczyć z bronią w ręku, ale zaj-

mowali się sprawami organizacyjnymi,

wychowawczymi, dlatego wymieniani są

jako powstańcy wielkopolscy. Pełnili rolę,

używając dzisiejszego języka, oficerów

politycznych.

Po koniec wojny w Wielkopolsce

przebywało 2,5 miliona pruskich żołnierzy.

Gdy działania zbrojne miały się ku

końcowi, wracali na zachód, do swych

domów, a polscy patrioci byli zaintereso-

wani, by działo się to jak najsprawniej

i najszybciej. Gdzie tylko mogli, przekony-

wali Prusaków, by nie zwlekali z powrotem

w rodzinne strony, bo tam Francuzi,

Anglicy, Amerykanie „opiekują się”

ich żonami. – Opowiadał mi o tym po-

wstaniec, pan Ignacy Adamczak – mówi

Bogdan Czerwiński. – Brał on udział

w wojnie, dostał nawet medal od Prusa-

ków. Wysłał to odznaczenie do domu,

ale jego ojczym nie był tym zachwycony.

Medalem tym udekorował swego psa,

narażając się na konsekwencje ze strony

Prusaków. Nic złego wtedy go nie spo-

tkało, został jednak zamordowany

przez hitlerowców.

Ignacy Adamczak był kolejarzem.

Wchodził z kolegami do eszelonów

z żołnierzami zmierzającymi na zachód,

zachęcał ich do pozostawienia broni,

kłopotliwej w transporcie i zbędnej po

powrocie z wojny do domu. Szczególnie

dużo pruskich karabinów udało się w ten

sposób pozyskać na stacji w Dopiewie.

Bardzo się przydały podczas walk po-

wstańczych. Państwo pruskie, przeczuwa-

jąc, że Polacy będą dążyć do wyzwolenia

Wielkopolski, zawiązało tzw. straż ludową.

Jej celem było pilnowanie, by nie do-

chodziło do działań wymierzonych

w państwo, zapobieganie nastrojom an-

tyniemieckim. Do straży najchętniej

przyjmowano Niemców. Zgłaszali się

i Polacy o niemieckich nazwiskach, zain-

teresowani pacyfikowaniem tej formacji.

Wielką postacią z tamtego okresu był

Andrzej Kopa, oficer pruski polskiego po-

chodzenia, odznaczony za udział w wojnie.

Niemcy mieli do niego zaufanie. Powierzyli

mu przewiezienie stu karabinów z arsenału

w Poznaniu do Stęszewa. Zostały złożone

w budynku dzisiejszego muzeum regio-

nalnego. Miały być użyte przez pruskie

oddziały w przypadku zagrożenia. Dzięki

Andrzejowi Kopie trafiły w ręce po-

wstańców. Został on dowódcą okręgu

po rozpoczęciu działań zbrojnych.

28 grudnia została odprawiona msza

św. w Konarzewie, na schodach pałacu

Czartoryskich, z udziałem dużej liczby

przyszłych powstańców. Przemieścili się

oni potem do Dopiewa, gdzie zaczął się

werbunek. Zbyt młodych i staruszków,

a i tacy się zgłaszali, odsyłano do domów.

Przyjmowali to z rozpaczą, pamiętali

Wiosnę Ludów, koniecznie chcieli wal-

czyć. Pozostali trafili pod dowództwo

Andrzeja Kopy, który zorganizował

800-osobowy oddział stacjonujący

w Dopiewie. Największym jego sukce-

sem było opanowanie lotniska w Ławicy,

przejęcie samolotów.

Ilu mieszkańców tutejszych miejsco-

wości trafiło do oddziałów powstańczych?

Dokładnej wiedzy jeszcze nie ma, hi-

storycy wciąż nad tym pracują, mówi

się o tysiącach bojowników. Niektórzy

mieszkańcy gminy Komorniki zaanga-

żowali się w wyszukiwanie nazwisk,

identyfikację grobów powstańców. Wiele

wysiłku w takie działania włożyli pani

Maria Sikorska, mieszkanka Wir i jej

przyjaciele. Dzięki niej przetrwa pa-

mięć o niejednym bohaterze walk w 1918

i 1919 roku.

Identyfikacja powstańców była trud-

na i spóźniona, bo w pierwszych latach

po odzyskaniu niepodległości panowało

wielkie bezrobocie, wielu byłych uczest-

ników działań zbrojnych ratowało się

wyjazdem na saksy, do Francji lub do

Niemiec. Nie wszyscy wracali do ojczy-

zny. Podczas II wojny światowej Niemcy

z powstańcami obchodzili się okrutnie,

wielu zostało zgładzonych lub wywie-

zionych do obozów koncentracyjnych.

– Przeglądając kronikę szkoły

w Szreniawie, znalazłem informację, że

tylko z tej miejscowości do powstania

poszło 30 osób. Nazwiska wymienione

nie zostały, więc domyślam się, że to nie

byli miejscowi gospodarze,  lecz ludzie

pracujący jako sezonowi robotnicy na-

jemni – informuje Bogdan Czerwiński.

Do tej pory, działając wspólnie z Benedyk-

tem Wielochem, zidentyfikował nazwiska

kilkudziesięciu mieszkańców Komornik

i okolic, walczących w powstaniu.

W stulecie wybuchu Powstania Wiel-

kopolskiego gmina Komorniki mocno się

zaangażowała w uczczenie tej rocznicy.

Zainstalowane zostały tablice pamiątkowe

w poszczególnych miejscowości.

W Wirach, obok dwóch tablic z nazwi-

skami bohaterów, została odsłonięta

rzeźba Orła Wolności. Tablica znalazła

się przed „Remizą” w Plewiskach. Ścianę

budynku Ośrodka Zdrowia w Komorni-

kach ozdobił okolicznościowy mural, jest

i tablica pamiątkowa. Tablica w Cho-

męcicach upamiętnia postać Andrzeja

Kopy, który spędził tam ostatnie lata życia,

powstał też mural. "

JÓZEF DJACZENKO
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DOCENIONE

DO POWSTANIA
WIELKOPOLSKO!!!

Wójt Gminy Komorniki
oraz Dyrektor Gminnego

Ośrodka Kultury 
w Komornikach

zapraszają 
na  wydarzenie 

z okazji rocznicy
Powstania

Wielkopolskiego
przed Centrum Tradycji

i Kultury w Komornikach
w dniu 

27 grudnia 2021 r. 
o godz.: 15:30-18:00

Więcej informacji 
na stronie: www.gokkomorniki.pl
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Zimową przerwę w rozgrywkach
swej grupy ligi okręgowej 
piłkarze Wielkopolski 
Komorniki spędzą w fotelu 
lidera. Ostatni mecz w 2021
roku zakończyli wysokim 
zwycięstwem nad Koroną 
Bukowiec, która przyjechała
do Komornik z nadziejami 
na sukces. Gdyby wygrała, 
to ona awansowałaby
na pierwsze miejsce.

M ecz od początku toczył się

z przewagą gospodarzy. Udoku-

mentowali ją w 15 minucie.

Mateusz Wiśniewski fantastycznie podał

do Kamila Kołodzieja, a pomocnik pew-

nym i mocnym strzałem nie dał żadnych

szans na dobrą interwencję bramkarzowi

gości. Kolejne minuty spotkania to prze-

waga gospodarzy, jednak w 30 minucie

zawodnicy Korony wyprowadzili wzorową

kontrę i zrobił się remis.

Wielkopolska zareagowała na to

szybko, bo już po 8 minutach. Pięknym

strzałem w okienko bramki gości popisał

się Adam Baranowski i do przerwy było

2-1 dla Wielkopolski. Druga część spotka-

nia to już pełna dominacja gospodarzy.

W 62 minucie swoją drugą bramkę po

błędzie bramkarza Korony zdobył Kamil

Kołodziej. W 71 minucie kolejne trafienie

zaliczył Adam Baranowski, przy kolejnej

asyście Mateusza Wiśniewskiego. W 76

minucie Kamil Kołodziej skompletował

hattricka i stało się jasne, że Wielkopol-

ska Komorniki będzie mistrzem rundy

jesiennej.

Mimo jeszcze kilku bardzo dobrych

sytuacji Wielkopolski do podwyższenia

prowadzenia, wynik nie uległ już zmia-

nie. Podopieczni Arkadiusza Miklosika

mają duże szanse na wywalczenie awan-

su. Ich przewaga nad Sokołem Pniewy

jest jednopunktowa. Wszystko rozstrzy-

gnie się wiosną. "

Porażka trampkarzy 
na pożegnanie roku

T rampkarze C1 Wielkopolski Komorniki wygrali 2:1 z Su-

charami Suchy Las, co dało utrzymanie w 1 lidze, ale

potem zostali pokonani przez AKF Poznań 5:0. Nie mieli

argumentów, by osiągnąć w tym meczu lepszy wynik.

To była trudna runda dla tego zespołu. Zawodnicy grali

ambitnie, w każdym spotkaniu wykazywali stuprocentowe za-

angażowanie, z wiarą w sukces. W dwóch ostatnich meczach

zagrali: Maksymilian Suwiczak, Wojciech Chwaliński, Antoni

Żeromski, Jakub Walczak, Mikołaj Wasielewski, Antoni Rosa,

Franciszek Bucikiewicz, Robert Rybarczyk, Kacper Zimowski,

Antoni Stachecki, Kuba Prętki, Bruno Paszkiewicz, Bartosz Wi-

chłacz, Kacper Strzelec.

Przyszedł czas na spokojny trening i kompletowanie drużyny

na rundę wiosenną. Pierwsze wzmocnienia już nastąpiły. Do ze-

społu dołączyło czterech zawodników z innych klubów. "

PIŁKARZE WIELKOPOLSKI
MISTRZEM JESIENI

SK£AD WIELKOPOLSKI: 

Aleksander Nowaczek, £ukasz Wojciechowski, 

Witold Marcinkowski, Jakub Gostyñski, 

Marcin Depczyñski (kapitan), 

Hubert Che³miñski, Krzysztof Kulas, 

Mateusz Wi�niewski, Kamil Ko³odziej,

Alex Deckert, Adam Baranowski, 

Mateusz Fabisz, Maciej Polaczyk,

Stephan Shchurko, Rafa³ Urbañski, 

Jakub Ignasiak, Franciszek Siwek, 

Damian Górny. 
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K omornicki sztab Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy ma

w tym roku siedzibę w Centrum

Tradycji i Kultury. Na jego czele stanął

Damian Konieczek, dyrektor Gminnego

Ośrodka Kultury. Wspierają go Urszula

Kolińska i Piotr Wiśniewski, zastępcy

przewodniczącego Rady Gminy, a także

Aneta Jałowiecka z banku Santander.

Orkiestra zagra w ostatnią niedzielę

stycznia 2022 roku. To będzie jubile-

uszowy, 30. Finał. Podobnie jak po-

przedni – niełatwy do zorganizowania z

powodu panującej epidemii. Sztab war-

szawski określił liczbę działających tu

wolontariuszy. Będzie ich 50. – Chęt-

nych było dużo więcej, więc poprosili-

śmy o zwiększenie tej liczby. Odpo-

wiedź była odmowna, ze względu na

wielkie zainteresowanie Finałem w ca-

łej Polsce. Za to wszyscy chętni mogą

wesprzeć działania sztabu na miejscu –

informuje Urszula Kolińska.

Zarejestrowani już wolontariusze

muszą przyjść do sztabu złożyć podpis.

Jeśli są to dzieci, konieczna jest obec-

ność opiekuna prawnego. Wolontariusze,

którzy samodzielnie się zarejestrowali

za pośrednictwem strony internetowej

„iwolontariusz”, otrzymują identyfikator

bezpośrednio z centrali.

– Dziękujemy wszystkim, którzy bę-

dą nas wspierać 30 stycznia. Szukamy

firm, tych dużych i tych małych, które

zechcą postawić u siebie puszkę stacjo-

narną. Mogą się rejestrować przez

stronę „iwolontariusz”, informując, że

współpracują z naszym sztabem. Jeśli

znajdą się w bazie, my to zaakceptujemy,

skontaktujemy się i przekażemy infor-

macje – mówi Urszula Kolińska.

Komornicki sztab apeluje do

wszystkich o przekazanie na Alle-

gro ciekawych przedmiotów na li-

cytację. Uzyskane pieniądze pójdą

na komornickie konto Wielkiej

Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W ubiegłym roku, mimo problemów

pandemicznych, w gminie Komorniki

udało się zebrać ponad 70 tysięcy zł.

Pobicie w tym roku tego rekordu, przy

dużym zaangażowaniu mieszkańców,

jest całkiem realne.

Podobnie jak rok temu, zawartość

puszek przeliczy niezawodna ekipa

Santander Bank Komorniki. – Macie to

jak w banku! – zapewnia pracująca tam,

działająca też w komornickim sztabie

Aneta Jałowiecka. Komornicki sztab

wspierają także Dorota Trocha (sołtys

z Chomęcic), Katarzyna Wójcik (sołtys

z Wir), radna Magdalena Mroskowiak,

pracownicy Gminnego Ośrodka Kultu-

ry z dyrektorem na czele.

– Serdecznie zapraszamy osoby,

chcące nas wspomóc. Wszyscy ludzie

dobrej woli, właściciele ciekawych ga-

dżetów, proszeni są o kontakt z naszym

sztabem nr 6425. Numer telefonu: 61 810

7449 – dodaje Urszula Kolińska. "
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ORKIESTRA ZAGRA 30 STYCZNIA 
SZTAB W KOMORNIKACH ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

P O M A G A M Y / Z A P R A S Z A M Y

P R A W N I K  Z  P L E W I S K

Notoryczne zajmowanie nale-

¿¹cego do nas miejsca par-

kingowego przez innego kie-

rowcê mo¿e byæ wyj¹tkowo denerwuj¹-

ce. Szczególnie je�li robi to nasz s¹-

siad. Jednak istnieje kilka sposobów,

jak pozbyæ siê nieproszonego go�cia.

Najpro�ciej, je�li miejsce

parkingowe jest nasz¹ w³asno�ci¹ �

stanowi odrêbn¹ nieruchomo�æ lub jej

nie stanowi, ale jednocze�nie jest

przypisane do naszego mieszkania.  

Podobnie, je�li mieszkamy na osiedlu i parking jest wydzielon¹

nieruchomo�ci¹, która jest wspó³w³asno�ci¹ wszystkich mieszkañców.

Wówczas przypisanie konkretnego miejsca odbywa siê po podpisaniu

umowy miêdzy mieszkañcem a zarz¹dc¹ wspólnoty.

W powy¿szych sytuacjach na pocz¹tek proponujê polubowne

rozwi¹zanie poprzez pozostawienie kartki za wycieraczk¹ auta z pro�b¹,

aby kierowca wiêcej nie zajmowa³ naszego miejsca. Z kolei, gdy mieszkamy

na osiedlu z ochron¹ lub parking jest strze¿ony, wystarczy wezwaæ

ochroniarza. Powinien on w ramach swoich obowi¹zków dopilnowaæ, aby

auto zosta³o usuniête.

Wydawa³oby siê, ¿e w tego typu sprawach skutecznym

rozwi¹zaniem bêdzie wezwanie policji lub stra¿y miejskiej. Jednak

zgodnie z przepisami prawa policja oraz stra¿ miejska nie mog¹

na³o¿yæ mandatu za z³e parkowanie na terenach prywatnych,

a takimi s¹ miejsca postojowe. 

Co mo¿na zatem zrobiæ? Najlepiej wprowadziæ do regulaminu

wspólnoty postanowienia, ¿e auto zaparkowane na zarezerwowanym

miejscu zostanie odholowane na koszt w³a�ciciela. Gdy taka sytuacja

bêdzie mia³a miejsce, to wówczas mo¿emy wezwaæ lawetê.

W ostateczno�ci pozostaje nam czasoch³onna i kosztowna

droga s¹dowa. Wtedy warto powo³aæ siê na art. 107 Kodeksu

wykroczeñ. Zgodnie z przepisem uporczywe zajmowanie czyjego�

miejsca mo¿e zostaæ uznane za z³o�liwe niepokojenie, za co grozi

grzywna do 1500 z³ lub kara nagany. "

mec. KAMIL WASILEWSKI

JAK WALCZYĆ Z NIELEGALNYM PARKOWANIEM?

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




