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Koszmar 
przejazdu na
Grunwaldzkiej
Sygnalizacja świetlna? Wiadukt? Jak rozwiązać 
jeden z największych problemów Plewisk? 

Opinie

Co powinieneś 
wiedzieć?

WYBORY

STR. 4

Często zamykany przejazd 
kolejowy to spore utrudnienie 
na ulicy Grunwaldzkiej. Rogatki 
potrafią być zamknięte po kil-
kadziesiąt minut, blokując prze-
jazd sporej grupie samochodów. 
Jednak dla mieszkańców Plewisk 
sam przejazd kolejowy to tylko 
część problemu. 

Ulice Wołczyńska i od-
cinek Grunwaldzkiej po stronie 
miasta to drogi z pierwszeń-
stwem. Natomiast część Grun-
waldzkiej po stronie Plewisk to 
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„Strach pomyśleć, 
co będzie za 10 lat, 
jak nie zrobią wia-
duktu na Grunwal-
dzkiej.” 
- Marcin o rozbudowie Ple-
wisk
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tel. 512 911 109
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ul. Grunwaldzka 519E/12
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* Dla firm i mieszkańców Plewisk i okolic - Promocja

Kolejne przedszkole 
w Plewiskach

Nowe miejsca 
pracy w 
Plewiskach.  
Rekrutacja 
rozpoczęta.

Przy ul. Pasterskiej ma powstać 
nowe przedszkole. Termin 
oddania do użytku to marzec 
przyszłego roku. Placówka ma 
być już drugim przedszkolem 
publiczno-prywatnym w Plewi-
skach. STR. 2

PRAWO. Obowiązek noszenia 
odblasków. Z końcem sierpnia 
w życie weszła ustawa, która 
nakłada na pieszych obowią-
zek noszenia odblasków poza 
terenem zabudowanym. Za brak 
grozi do 500 zł mandatu. STR. 5          

STR. 2

droga, na której należy ustąpić 
pierwszeństwo. W godzinach 
porannych, zwłaszcza po otwar-
ciu rogatek, sznur samochodów 
jadących Wołczyńską korzysta z 
pierwszeństwa prawoskrętu w 
stronę miasta. Dla Plewiszczan 
jadących do miasta ulicą Grun-
waldzką przejazd przez skrzy-
żowanie w takim momencie to 
prawdziwa makabra. Zazwyczaj 
mamy dwie opcje: długo cze-
kać, aż uprzejmy kierowca ustąpi 
nam pierwszeństwo lub podjąć 
niebezpieczną próbę wymusze-
nia pierwszeństwa. Ciąg dalszy 
str. 3
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16 listopada odbędą się Wybory Samorządowe 
2014. Będziemy wybierać wójta oraz radnych do 
rady Gminy Komorniki. Ciąg dalszy str. 4

Tylko 7 MIN od Plewisk!

REKRUTACJA TRWA !!!

Osiedle „Młody Grunwald”
ul. Jeleniogórska 7, PoznańWWW.WSZYSTKIESKARBYMAMY.PL

EDUKACJA. Ile dzieci rozpoczę-
ło naukę w naszych szkołach? 
Miesiąc temu rozpoczął się ko-
lejny rok szkolny. Jak prezentuje 
się liczba uczniów komornickich 
szkół podstawowych i gimna-
zjów? STR. 4
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Od redakcji

Witamy w pierwszym 
numerze Plewiska.pl

Jest mi niezmiernie miło 
przedstawić Państwu premie-
rowy numer miesięcznika „Ple-
wiska.pl”. Trzymają Państwo w 
rękach pierwszą niezależną ga-
zetę naszej gminy. 

To dla nas historyczny 
moment. Nasz portal - www.ple-
wiska.pl - który działa na rzecz 
Plewiszczan już od 6 lat, teraz 
rozszerza swój zasięg. Chcemy 
dotrzeć nie tylko do szerszego 
grona naszych najbliższych są-
siadów, ale również do mieszkań-
ców całej gminy. W końcu wiele 
tematów, które poruszamy na 
naszym portalu dotyczy wszyst-
kich mieszkańców Komornik. 
Liczymy, że wspólne dyskusje 
przyczynią się do dobrych roz-
wiązań zarówno w Plewiskach, 
jak i w całej gminie. 

Ten miesięcznik to konty-
nuacja naszej działalności, którą 
od 2008 roku prowadzimy na 
portalu Plewiska.pl oraz na serwi-
sie społecznościowym Facebook. 
Niezmiennie będziemy poruszać 
tematy, którymi żyje nasza lokal-
na społeczność. Chcemy dotykać 
ważnych problemów i wspólnie 
szukać najlepszych rozwiązań. 

Będziemy również zdawać rela-
cję z imprez i uroczystości oraz 
informować o nadchodzących 
wydarzeniach. 

Chcemy również zainte-
resować czytelników pozycjami 
cyklicznymi, które będą publi-
kowane jedynie w miesięczniku 
Plewiska.pl. Wraz z pierwszym 
numerem gazety rozpoczynamy 
cykl felietonów, których autora-
mi będą osoby zaangażowane w 
rozwój gminy. Każdy numer Ple-
wiska.pl będzie zawierał kronikę 
policyjną oraz wyniki naszego 
klubu piłkarskiego - Grom Plewi-
ska. Co więcej, w każdym nume-
rze opublikujemy list od czytel-
nika. Wierzymy, że w ten sposób 
nasi sąsiedzi będą mieli możli-
wość wyrażenia swojej opinii na 
ważne dla nich tematy. 

Zapraszam do lektury 
pierwszego wydania gazety Ple-
wiska.pl. Mam nadzieję, że nasz 
miesięcznik stanie się głównym 
źródłem informacji - nie tylko w 
Plewiskach, ale także na terenie 
całej Gminy Komorniki.

W skrócie

Wiadomości

Wieczorem 23 września wybuchł 
pożar domu na Grunwaldzkiej w 
Plewiskach. Z domu ewakuowała 
się jedna osoba, którą przewie-
ziono do szpitala. Poszkodowany 
miał objawy zatrucia tlenkiem 
węgla. Pożar został ugaszony 
dzięki pięciu zastępom straży.

Pożar na 
Grunwaldzkiej

Nasze Plewiska „Jestem ciekawa, kiedy będzie zrobiona ulica Kolejowa od Fabianowskiej do Komornik. Masakra. Wszę-
dzie robicie na nowych osiedlach. Tylko o starych ulicach nie pamiętacie. Nasze wspaniałe Plewiska ze 
złymi ulicami ale były piękne, a teraz masakra. Nikt nie myśli o starych Plewiszczanach.”
- Maria o budowie dróg w Plewiskach

Inwestycje

Na ul. Koperkowej w Plewiskach 
zostanie położna nowa jezdnia 
wraz z chodnikami z betonowej 
kostki brukowej. Wykonawca 
robót zostanie wybrany do koń-
ca października, a remont drogi 
ma zostać zakończony do końca 
tego roku.

Wkrótce remont ul. 
Koperkowej

Nowe miejsca pracy w Plewiskach. 
Rekrutacja rozpoczęta.

Przy ul. Pasterskiej ma 
powstać nowe przedszkole. Ter-
min oddania do użytku to ma-
rzec przyszłego roku.

Placówka ma być już dru-
gim przedszkolem publiczno-
prywatnym w Plewiskach. Tego 
typu przedszkola prowadzone 
są przez operatora prywatnego, 
jednak działają na podobnych za-
sadach co przedszkola samorzą-

Aktualności

Kolejne przedszkole 
w Plewiskach

Światowy lider dezyn-
fekcji i sterylizacji rozpoczyna 
swoją działalność w Plewiskach. 
Rekrutacja trwa.

Getinge Infection Control 
jest częścią międzynarodowego 
koncernu Getinge Group. Firma 
jest światowym liderem wśród 
przedsiębiorstw dostarczają-
cych zaawansowane rozwiązania 
i produkty dla branży medycznej. 
Od początku swego powstania 
w 1904 roku, Getinge jest sym-
bolem innowacji i postępu tech-
nicznego w dziedzinie dezynfek-
cji i sterylizacji. Swoje produkty 
dedykuje Klientom z segmentu 
służby zdrowia i przemysłu bio-
technologicznego.

Organizacja Getinge In-
fection Control jest obecna na 
całym świecie — ma 31 oddziałów 
na 6 kontynentach. W Plewiskach 
otwarcie fabryki planowane jest 
na koniec września 2014 roku. 
- To dla nas ważna inwestycja. 
Obecnie transferujemy ze Szwe-
cji do Polski produkcję 4 rodza-
jów dezynfektorów. W przyszło-
ści planujemy rozszerzenie gamy 

BR AUTO 
TUNING

POMOC DROGOWA
BLACHARSTWO

STYLIZACJA KAROSERII
NAPRAWY ZABYTKOWYCH 

POJAZDÓW
LAKIERNICTWO

NAPRAWA LAMINATÓW
NAPRAWA KAMPINGÓW

KONSERWACJA PODWOZIA
MONTAŻ SYSTEMÓW 

ANTYWŁAMANIOWYCH ZEDER

ul. Kolejowa 73
Plewiska

tel. 61 867 87 68
kom. 604 984 895
kom. 604 984 892

produktów – mówi dyrektor ge-
neralny Jacek Hupało.

Firma rozpoczęła już re-
krutację. Do końca 2015 roku pla-
nowane jest zatrudnienie około 
200 pracowników. Rekrutacja 
prowadzona jest m.in. na stano-
wiska: Inżynier produktu, Inży-
nier Jakości, Kontroler jakości, 
operator produkcji, magazynier, 

dowe. Oznacza to, że nadzór nad 
zasadami odpłatności za pobyt 
dzieci w takiej placówce reguluje 
Kurator Oświaty.

Potrzeba wybudowania 
takiego przedszkola w Plewi-
skach na pewno istnieje. W tym 
roku zabrakło aż 111 miejsc dla 
naszych dzieci w przedszkolach 
publicznych. Nowe przedszkole 
przy Pasterskiej miałoby pomieś-
cić aż 5 oddziałów. Czy zostanie 
oddane do użytku do przyszło-
rocznej rekrutacji?

specjalista ds. zakupów opera-
cyjnych, specjalista ds. zamówień 
Klientów, Planista produkcji. 

Praca

Filip Warguła
Redaktor naczelny Filip Warguła

Szukaj ogłoszeń o pracę 
na naszym portalu: 
www.plewiska.pl 

pod zakładką „Praca”.

Getinge Infection Control

Przy Pasterskiej powstanie nowe przedszkole miesz-
czące do 5 oddziałów dzieci.

Jedno z urządzeń produkowanych przez Getinge Infection Control

„Oby było więcej 
takich placówek. W 
Plewiskach małych 
dzieci przybywa.” 
- Ewa o budowie nowego 
przedszkola

Wyrwane z kontekstu:
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Koszmar przejazdu na Grunwaldzkiej
Sygnalizacja świetlna? Wiadukt? Jak rozwiązać jeden z największych problemów Plewisk?

Opinie
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Przejazd na kolejowy na ulicy Grunwaldzkiej. Największa zmora Plewiszczan.

Często zamykany prze-
jazd kolejowy to spore utrud-
nienie na ulicy Grunwaldzkiej. 
Rogatki potrafią być zamknięte 
po kilkadziesiąt minut, blokując 
przejazd sporej grupie samo-
chodów. Jednak dla mieszkań-
ców Plewisk sam przejazd kole-
jowy to tylko część problemu. 

Ulice Wołczyńska i od-
cinek Grunwaldzkiej po stronie 
miasta to drogi z pierwszeń-
stwem. Natomiast część Grun-
waldzkiej po stronie Plewisk to 
droga, na której należy ustąpić 
pierwszeństwo. W godzinach 
porannych, zwłaszcza po otwar-
ciu rogatek, sznur samochodów 
jadących Wołczyńską korzysta z 
pierwszeństwa prawoskrętu w 
stronę miasta. Dla Plewiszczan 
jadących do miasta ulicą Grun-
waldzką przejazd przez skrzy-
żowanie w takim momencie to 
prawdziwa makabra. Zazwyczaj 
mamy dwie opcje: długo czekać, 
aż uprzejmy kierowca nas prze-
puści lub podjąć niebezpieczną 
próbę wymuszenia pierwszeń-
stwa.

Wymarzonym rozwiąza-
niem tego problemu jest posta-
wienie wiaduktu nad torami kole-
jowymi. O takim planie już wiele 
lat temu zaczęto toczyć rozmo-
wy. W końcu, w 2011 roku nasza 
gmina doszła do porozumienia 
z urzędnikami Poznania, Dopie-
wem oraz powiatem poznańskim 
w sprawie finansowania budo-
wy wiaduktu. Uzgodnienia zo-
bowiązywały miasto Poznań do 
zapłacenia 50% kosztów budowy 
wiaduktu. Gmina Komorniki, po-
wiat poznański i Gmina Dopiewo 
miały zapłacić kolejno 20, 18 i 12 
procent kosztów inwestycji. 

Piękny sen został prze-
rwany w maju 2012 roku, kiedy to 
radni Poznania odmówili przeka-
zania dwóch milionów złotych na 

pokrycie kosztów przygotowania 
projektu inwestycji. Tłumaczyli 
się wówczas pilniejszymi inwe-
stycjami w mieście. Co ciekawe, 
argumentem był również fakt, 
że budowanie takich wiaduktów 
zachęcałoby Poznaniaków do 
wyprowadzki z miasta.  Jednak 
do sprawy powrócono kilka mie-
sięcy później i zaakceptowano 
przekazanie pieniędzy na projekt 
budowy wiaduktu. Rok później 
miasto Poznań ponownie porzu-

ciło plany, ponownie tłumacząc 
się koniecznością inwestowania 
w pilniejsze sprawy. Wkrótce 
sami zaczęliśmy wątpić w możli-
wość postawienia upragnionego 
wiaduktu. 

Rozwiązania problemu 
brak. Koszmar przejazdu trwa 
nadal. O swoich codziennych 
emocjach opowiada nasz czy-
telnik Piotr - Właśnie po raz ko-
lejny spędzam 40 minut w ocze-
kiwaniu na wyjazd z Plewisk w 
strone Poznania. Dzień w dzień 
odcinek od Biedronki do torów 
pokonuję ponad godzinę czasu. O 
wiadukcie możemy sobie marzyć 
kolejne kilkanaście lat. Błagam, 
zróbmy chociażby coś, aby przed 
tym torowiskiem na skrzyżowa-
niu Grunwaldzka-Wołczyńska 
ustawić prosty sygnalizator. Bez 
tego przy takim natężeniu ruchu 
to jest masakra. - Piotr dodaje - 
Ile w końcu możemy przeżywać 
dreszczu emocji: czy ktoś jadący z 
Grunwaldzkiej w Wołczyńską nas 
wpuści, czy w nas wjedzie? Syg-
nalizacja, w dobie tak galopująco 
rozwijającej się naszej miejsco-
wości bardzo by pomogła i nie na-
rażała nas na codzienny stres.

O losie skrzyżowania 
Grunwaldzka-Wołczyńska decy-
duje w głównej mierze Zarząd 
Dróg Powiatowych w Poznaniu. 
Dlatego właśnie tą jednostkę 

„Ile w końcu 
możemy przeżywać 
dreszczu emocji: czy 
ktoś (...) nas wpuści 
czy w nas wjedzie?”

zapytaliśmy o możliwość po-
stawienia sygnalizacji świetlnej. 
- Zarząd Dróg Powiatowych w 
Poznaniu zlecił w 2010 roku ana-
lizę, dotyczącą nowej organizacji 
ruchu na skrzyżowaniu ul. Grun-
waldzkiej i Wołczyńskiej w Plewi-
skach” - mówi Katarzyna Woziń-
ska-Gracz, starszy specjalista 
ds. mediów. - Przygotowany pro-
jekt koncepcyjny zakładał, że naj-
korzystniejszym rozwiązaniem 
na przedmiotowym odcinku była 
budowa sygnalizacji świetlnej z 
jednoczesnym wyłączeniem le-
woskrętu z ulicy Wołczyńskiej (z 
miasta) w ul. Grunwaldzką (w 
Plewiskach). Koncepcja ta zyskała 
pozytywne uzgodnienia Zarzą-
du Dróg Miejskich w Poznaniu, z 
którego opinii jednoznacznie wy-
nika, że idea budowy sygnaliza-
cji świetlnej musiałaby się odbyć 
kosztem wyłączenia tego lewo-
skrętu. Rozwiązanie to nie zyska-
ło wówczas aprobaty ze strony 
władz Gminy Komorniki. 

Wozińska-Gracz konty-
nuuje - Jednocześnie też pojawiła 
się koncepcja budowy wiaduktu 
w ciągu ulicy Grunwaldzkiej nad 
linią kolejową Poznań-Berlin. 

tel. 781 250 654

ZUMBA,FITNESS
TANIEC 

BOLLYWOOD

Realizacja tego zadania z kolei 
spowoduje całkowitą zmianę w 
układzie drogowym obejmującym 
m.in. ulice Grunwaldzką i Woł-
czyńską. Tym samym też wyklu-
cza zasadność budowy sygnali-
zacji świetlnej na skrzyżowaniu 
tych ulic. Obecnie cały czas trwają 
rozmowy dotyczące porozumienia 
pomiędzy Powiatem Poznańskim, 
Miastem Poznań oraz Gminami 
Komorniki i Dopiewo dotyczące 
finansowania projektu budowy 
wiaduktu, którego wykonanie ze 
wstępnych ustaleń planuje się do 
2018 roku. Wobec perspektywy 
takich koncepcji obecna budowa 
sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. 
Grunwaldzkiej i Wołczyńskiej nie 
znajduje uzasadnienia.  

Wykonanie wstępnych 
ustaleń dotyczących budowy 
wiaduktu ma się zakończyć za 4 
lata. Doliczmy do tego wykona-
nie projektu, dojście do poro-
zumienia z właścicielami nieru-
chomości w pobliżu przejazdu, 
ogłoszenie przetargu i samą bu-

M & M
MAXIM MODELS

AGENCJA HOSTESS I 
MODELEK W POZNANIU

HOSTESSY PROMOTORKI MODELKI 
FORDANSERKI EVENTY PROMOCJE 

BANKIETY KONFERENCJE

794-795-715
BIURO@MAXIMMODELS.PL
WWW.MAXIMMODELS.PL

BIURO RACHUNKOWE
Magdalena Sikora

Elektroniczna księgowość Twojej firmy,
m.in: prowadzenie PKPiR, ZUS, kadry, 

rozliczenia PIT oraz VAT, ryczałt. 
Biuro z licencją MF. Pomoc przy 
zakładaniu własnej działaności.

magdalena.sikora30@gmail.com

tel. 505 87 57 84
Plewiska ul. Fabianowska

Tak wyglądały Plewiska kilkanaście lat temu.

Chcesz wyrazić 
swoją opinie? 

Wejdź na 
www.plewiska.pl

dowę wiaduktu. Realnie patrząc 
sukcesem będzie postawienie 
wiaduktu na początku przyszłej 
dekady. A co do tego czasu? Czy 
wykonanie prostej sygnalizacji 
świetlnej jest aż tak kosztowną 
inwestycją? 

W sytuacji, kiedy budowa 
wiaduktu jest nadal w planach, 
na sygnalizację nie mamy co li-
czyć. Czy naprawdę pozosta-
je nam męczyć się co najmniej 
przez 10 lat?

Filip Warguła
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Wybory samorządowe 2014 
Wkrótce będziemy wybierać wójta i radnych. Co wcześniej musisz wiedzieć?

16 listopada odbędą się Wybory 
Samorządowe 2014. Będziemy 
wybierać wójta oraz radnych do 
rady Gminy Komorniki.

Poniżej przedstawiamy kalenda-
rium Wyborów Samorządowych 
2014

7 października - Ostatni termin 
zgłaszania list kandydatów na 
radnych. Po tym dniu poznamy 
wszystkich kandydatów na rad-
nych do rady naszej gminy.

17 października - Ostatni dzień, 
w którym można zgłaszać kan-
dydatów na wójta. Po tym dniu 
poznamy wszystkich kandyda-

tów na wójta Gminy Komorniki.

22 października - Tego dnia 
Państwowa Komisja Wyborcza 
przyzna numery listom komi-
tetów wyborczych. Numery list 
będą przysługiwały jedynie tym 
komitetom, które zarejestrowa-
ły listy kandydatów co najmniej 
w połowie okręgów w wyborach 
do wszystkich sejmików woje-
wództw.

14 listopada (piątek) - Ostatni 
dzień kampanii wyborczej.

15 listopada (sobota) - Cisza wy-
borcza.

16 listopada (niedziela) - Wybory 
samorządowe. W wyborach będą 
mogły brać udział jedynie oso-

by pełnoletnie i zameldowane w 
Gminie Komorniki.

Znamy już kompletną listę komi-
tetów wyborczych, których kan-
dydaci będą startować w wybo-
rach samorządowych. Na terenie 
Gminy Komorniki zarejestrowa-
no pięć komitetów wyborczych:

Komitet Wyborczy Aktywni dla 
Gminy - siedziba komitetu znaj-
duje się w Plewiskach. Pełno-
mocnikiem wyborczym jest Ma-
riusz Mateuszewski. 

KW Nasze Komorniki - siedziba 
komitetu znajduje się w Komor-
nikach. Pełnomocnikiem wybor-
czym jest Marek Kubiak. 

KWW „Nasza Gmina Komorni-
ki” - siedziba komitetu znajduje 
się we Wirach. Pełnomocnikiem 
wyborczym jest Czesław Wiści-
cki. 

KWW Gmina na Plus - siedziba 
komitetu znajduje się w Plewi-
skach. Pełnomocnikiem wybor-
czym jest Aleksandra Konieczna.  

KWW Gospodarne Komorniki 
- siedziba komitetu znajduje się 
we Wirach. Pełnomocnikiem wy-
borczym jest Monika Garczarek. 

Filip Warguła

Nasza Gmina „40 lat temu, gdy we wsi Plewiska było 40 samochodow były czynne 3 przejazdy kolejowe, tzn.: Zielar-
ska, Grunwaldzka i Nowosolska. Dzisiaj jest 2 tys. aut i jest jeden przejad na Grunwaldzkiej. Budujmy 
tunele wzorem krajow alpejskich i skandynawskich.”
- Michał o Grunwaldzkiej w Plewiskach

Wybory

Edukacja

Zarząd Towarzystwa im. 
Hipolita Cegielskiego wyróżnił 
wójta naszej gminy Srebrnym 
Medalem „Labor Omnia Vincit” 
(„Praca Wszystko Zwycięża”).

Dyplom oraz medal wrę-
czył członek zarządu Towarzy-
stwa im. Hipolita Cegielskiego 
i redaktor naczelny „Naszego 
Głosu Poznańskiego” Sławomir 

Lechna. Uhonorowanie odby-
ło się podczas sesji Rady Gminy 
Komorniki, 3 września br.

Wyróżnienia „Labor 
Omnia Vincit” przyznawane są 
od 2005 roku, jako wyraz uzna-
nia, szacunku i podziękowania 
dla osób wybitnych, szczególnie 
zaangażowanych w krzewienie 
idei pracy organicznej oraz w 
działalność charytatywną i po-
moc drugiemu człowiekowi.

Wójt Jan Broda wyróżniony 
złotym medalem

W skrócie

Sport

12 października 2014 r., w Hali 
Widowiskowo-Sportowej w 
Komornikach przy ul. Polnej 37 
odbędzie się VII Turniej Zapaś-
niczy o Puchar Wójta Gminy 
Komorniki w zapasach w stylu 
wolnym oraz mocowaniu się. 
Rozpoczęcie walk odbędzie się 
o godz 10.30, natomiast oficjalne 
otwarcie odbędzie się o godz. 
13.00

VII Turniej zapaśniczy 
w Komornikach

Zdrowie

4 października (sobota) w godzi-
nach 9.30 – 13.30, w sali sesyj-
nej Urzędu Gminy Komorniki 
odbędą się bezpłatne badania 
znamion skórnych videoderma-
toskopem. Akcja profilaktycz-
na realizowana jest w ramach 
projektu „Razem pokonamy 
czerniaka” współfinansowanego 
ze środków Starostwa Powia-
towego w Poznaniu. Badania 
są wykonywane bez wcześniej-
szych zapisów.

Bezpłatne badania 
znamion skórnych

Ile dzieci 
rozpoczęło 
naukę w naszych 
szkołach?

Miesiąc temu rozpoczął się 
kolejny rok szkolny. Jak prezen-
tuje się liczba uczniów komor-
nickich szkół?

Tegoroczną naukę rozpoczęło 
w sumie 2342 uczniów, w tym 
1942 w szkołach podstawo-
wych. Do pierwszych klas szkół 
podstawowych przystąpiło 490 
dzieci. Wśród nich 194 uczniów 
to sześciolatki, które w tym roku 
debiutują w pierwszych klasach. 
Wszystkie szkoły podstawowe 
na terenie naszej gminy przeszły 
pozytywnie kontrole Kuratorium 
Oświaty pod względem przy-
gotowania na przyjęcie dzieci 
sześcioletnich.

Największą ilością uczniów 
mogą się pochwalić Komorni-
ki. Tu uczy się aż 789 uczniów. 
Natomiast najmniej dzieci i 
młodzieży uczęszcza do szkoły 
w Chomęcicach – 141.

Aktualności

Miejsce na Twoją reklamę! 
napisz na info@plewiska.pl 
lub zadzwoń: 792 612 303

Krzysztof Janiak

Filip Warguła
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Opinie mieszkańców:
TAK dla:
Nowego przedszkola w Plewiskach
„Oby powstało, bo jeśli w przyszłym roku synek 
się znów nie dostanie to będzie sie działo:-)” 
- Justyna

Pomocy bezdomnym kotkom
„Jak się kicia znajdzie, to i o nagrodzie się po-
myśli, ale nie wierzę, że to jest wyznacznik, żeby 
pomóc komuś kudłatego przyjaciela odnaleźć...” 
- Justyna

Remontu ulic Porannej, Tęczowej,  
„A kiedy bedzie zrobiona ulica poranna? Dojazd 
do ulicy teczowej??”
- Artur

NIE dla:
Kolejnych inwestycji mieszkaniowych przed 

usprawnieniem infrastruktury
„Niech Gmina wyda jeszcze z 5 pozwoleń na bu-

dowę nowych osiedli, a nie daje nic w zamian! Nie 
mówiąc o tym, że jak jest ciepło to notorycznie 

wody nie ma wieczorami...” 
- Iva

Problemów z prądem
„Plewiska- wioska bez prądu !!!!!!!!!!!” 

- Zbyszko

Braku ścieżek rowerowych
„Może czas o ścieżkach rowerowych pomyśleć?” 

- Beata
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Zdaniem sołtysa: „Wierzę, 
że władze zmierzą się z 
problemami”
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Głuchowo to najmniej-
sze sołectwo gminy Komorniki. 
Jadąc od strony zachodniej au-
tostradą A2 mimo dobrego za-
bezpieczenia ekranami widać ile 
firm o charakterze logistycznym 
posiada tutaj swoje bazy. 

Wprowadzając się tutaj 
przed 15. laty trudno było przy-
puszczać, że w takim tempie i 
tak bardzo zmieni się oblicze tej 
maleńkiej, rolniczej miejscowo-
ści. Autostrada A2 /węzeł auto-
stradowy Poznań Zachód/ oraz 
osiem wielkich firm logistycz-
nych mających swą siedzibę w 
Głuchowie i na jego obrzeżach, 
takich jak DHL, GLS Poczta Pol-
ska, Mandersloot i inne, zmieniły 
charakter tej wsi i terenów przy-
ległych. 

Stanowi to poważny prob-
lem zarówno dla mieszkańców 
jak i firm działających na tym te-
renie. Władze Gminy zapewniły 
tylko jeden wyjazd ulicą Polną 
do niewielkiego skrzyżowania w 
Komornikach. Uważam za niedo-
puszczalne aby w Głuchowie nie 
było alternatywnej drogi wyjaz-
du ze wsi w kierunku Poznania, 
zważywszy choćby na koniecz-
ność funkcjonowania tych firm 
z licznym taborem samochodów 

ciężarowych oraz zwiększającą 
się z roku na rok liczbą miesz-
kańców. Mając to wszystko na 
uwadze spodziewać się można 
niebawem paraliżu komunika-
cyjnego. 

Nasza wieś stanowi też 
tranzyt z Komornik do pobliskich 
miejscowości i gmin. W związku 
z narastającym w dużym tem-
pie wzmożonym ruchem komu-
nikacyjnym jesteśmy zmuszeni 
zastanowić się nad problemami 
bezpieczeństwa. Mam na myśli 
właściwe, czytelne oznakowa-
nie dróg, przejść dla pieszych 
a w szczególności zapewnienie 
bezpieczeństwa dzieciom i mło-
dzieży udającym się do szkół i 
wracającym z nich. Część tych 

problemów jest w trakcie roz-
wiązywania. Uważam jednak, 
że niezbędne jest zastosowanie 
kompleksowych rozwiązań. Opi-
sany problem dotyczy nie tylko 
Głuchowa ale tez osiedla Sopli-
cowo w Komornikach, ponieważ 
omawiana sytuacja dotyczy tak-
że jego mieszkańców.

Ważnym problemem na-
szego codziennego życia wydaje 
mi się zagospodarowanie wol-
nego czasu dzieciom, młodzieży 
oraz seniorom w formie zajęć 
sportowo rekreacyjnych i kul-
turalnych. Ciężar powyższych 
działań spoczywać powinien na 
wiejskim domu kultury „Dwo-
rek”, który zarządzany jest przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Ko-
mornikach, a zdaniem mieszkań-
ców powinien zwiększyć swoją 

Krystyna Kroll-Chilomer
Sołtys wsi Głuchowo

„Uważam za 
niedopuszczalne aby 

w Głuchowie nie 
było alternatywnej 

drogi wyjazdu...”

Felieton

Kronika Policyjna

01.08. Plewiska ul.Grunwaldzka 
Policjanci KP Komorniki zatrzy-
mali osobę na tzw. „gorącym 
uczynku” uszkodzenia klimaty-
zatorów,
01.08. Komorniki Kradzież 
pieniędzy,
04.08. Plewiska ul. Grunwal-
dzka, Policjanci KMP Poznań 
zatrzymali mężczyznę na tzw. 
„gorącym uczynku” posiadania 
substancji odurzających.
09.08. Komorniki ul. Stawna 
Kradzież pojazdu Mercedes 
Sprinter.
10.08. Komorniki ul. Fabianow-
ska Włamanie do domu,
10.08. Komorniki ul. Fabianow-
ska Uszkodzenie mienia poprzez 
wybicie szyb w domu,
11.08. Plewiska ul. Wołczyń-
ska Policjanci KMP Poznań 
zatrzymali mężczyznę na tzw. 
„gorącym uczynku” kierowania 
pojazdem pod wpływem środ-
ków odurzających,
11.08. Komorniki ul. Lipowa 
Kradzież roweru,
12.08. Komorniki Policjanci KP 
Komorniki zatrzymali mężczy-
znę na tzw.  „gorącym uczynku” 
kierowania rowerem pomimo 
zakazu Sądu,
12.08. Komorniki ul. Lipowa 
Kradzież roweru,
13.08. Plewiska ul. Kolejowa 
Policjanci KP Komorniki zatrzy-
mali mężczyznę na tzw. „gorą-
cym uczynku” kierowania gróźb 
karalnych oraz posiadania broni 
i amunicji
13.08. Komorniki ul. Polna Poli-
cjanci KP Komorniki zatrzymali 
mężczyznę na tzw. „gorącym 
uczynku” kradzieży mienia,
15.08. Wiry Policjanci KP Ko-
morniki zatrzymali osobę poszu-
kiwaną do Aresztu Śledczego,
16.08. Komorniki ul. Fabianow-
ska Kradzież telefonu komórko-
wego,
16.08. Plewiska Policjanci KP 
Komorniki zatrzymali mężczy-
znę na tzw.  „gorącym uczynku” 
kierowania rowerem pomimo 
zakazu Sądu,

Kronika Straży Gminnej

04.08 Usunięcie przewalonego 
drzewa
04.08 Zabezpieczenie miejsca 
kolizji z udziałem dwóch samo-
chodów osobowych.
06.08 Ujęcie sprawcy kradzieży 
wkładów do lusterek z samo-
chodu zaparkowanego przed 
muzeum. 
06.08 Funkcjonariusze otrzymali 
zawiadomienie, że w Wirach w 
rejonie ulicy Parkowej przebywa 
sarna.
06.08 Na terenie jednej z posesji 
w Komornikach strażnicy ujaw-
nili, że jej mieszkańcy usiłują 
spalać odpady.  
06.08 W Łęczycy na ul. Poznań-
skiej złamane drzewo zerwało 
linię energetyczną na odcinku 
około 100 metrów. 
08.08 Mieszkańcy Szreniawy 
znaleźli rannego ptaka. Ptak 
został przewieziony do Ptasiego 
Azylu w Poznaniu, gdzie zajęli 

aktywność. Jako członek Zarządu 
Klubu Seniora szczególnie zwra-
cam uwagę na pilną koniecz-
ność działań władz Gminy w 
zakresie wykorzystania naszego 
„Dworku” dla potrzeb starszych 
ludzi, którzy z różnych wzglę-
dów nie mogą uczestniczyć w 
spotkaniach organizowanych w 
Komornikach. Zauważam tak-
że zaniedbania w wyposażeniu 
placu zabaw dla dzieci oraz bra-
ku siłowni zewnętrznej, która 
umożliwiła by aktywne i zdrowe 
spędzanie czasu przez młodzież 
oraz osoby starsze. 

Mimo wysiłków Rady So-
łeckiej w rozwiązywaniu  przyta-
czanych problemów nie wszyst-
ko leży w naszej kompetencji, 
a skromne środki budżetu so-
łeckiego wyliczane w stosunku 
do liczby mieszkańców a nie do 
faktycznych potrzeb nie pozwa-
lają nam sfinansować naszych 
oczekiwań. Z przykrością muszę 
stwierdzić, że Rada Gminy od 
wielu lat konsekwentnie odrzuca 
możliwość utworzenia funduszu 
sołeckiego w gminie Komorniki. 

Mimo uprzemysłowienia, 
Głuchowo nadal jest aktywne 
rolniczo. Posiadamy 16. gospo-
darstw rolnych i hodowlanych, 
które skupiają swoją działalność 
na terenach wokół wsi. Ich kom-
fort pracy powinien być również 
ułatwiony i doceniony. Cieszy nas 
sąsiedztwo pól uprawnych, tere-
nów zielonych, bo to przecież 
ucieczka od miejskiego zgiełku 
zachęciła nas do zamieszkania 
na wsi, choć chwilami mam wra-
żenie, że miasto nas dogania. 
Gmina zgodnie z trendami przyj-
muje nowych mieszkańców, a to 
stanowi podstawowy warunek 
działań, które opisuję. My jednak 
patrzymy w przyszłość i wierzę, 
że władze zmierzą się z proble-
mami nie tylko naszego sołectwa 
Głuchowo, ale także komplekso-
wo całej Gminy Komorniki. 

Obowiązek noszenia odblasków. Za 
brak 500 zł mandatu

Z końcem sierpnia w ży-
cie weszła ustawa, która nakła-
da na pieszych obowiązek no-
szenia odblasków poza terenem 
zabudowanym.

Teraz poruszając się po 
zmroku poza terenem zabudo-

wanym musimy używać widocz-
nych elementów odblaskowych. 
Nie musi to być kamizelka – wy-
starczy użyć elementu odblasko-
wego. Może to być odblaskowa 
opaska, którą wystarczy założyć 
na prawą kostkę. Co ważne, za 
nie stosowanie się do tej zasady 
będzie groził mandat od 20 do 
500 zł. Natomiast jeżeli dziecko 
poniżej 15 roku życia nie będzie 
posiadało odblasku, to na jego 
rodzica zostanie nałożony man-
dat do 500 złotych.

Wprowadzona ustawa 
ma na celu ograniczyć wypad-
ki na drogach, z których wiele 
jest śmiertelnych. W 2012 i 2013 

roku doszło do 652 i 673 zdarzeń 
z udziałem pieszych. Najwięcej 
śmiertelnych wypadków dotyczy 
osób w wieku 40 – 60 lat, gdyż 
to te osoby dotychczas nie miały 
obowiązku noszenia odblasków. 

Jeśli zdarza ci się poru-
szać po zmroku na terenie nie-
zabudowanym, to radzimy jak 
najszybciej zaopatrzyć się w 
odblaski. Opaska odblaskowa 
to koszt poniżej 10 zł - kwota 
znacznie mniejsza od grożących 
mandatów i nieporównywalna 
do wartości ludzkiego zdrowia i 
życia.

17.08. Komorniki Policjanci KP 
Komorniki zatrzymali mężczy-
znę na tzw.  „gorącym uczynku” 
kierowania rowerem pomimo 
zakazu Sądu,
18.08. Komorniki Policjanci KP 
Komorniki zatrzymali mężczy-
znę na tzw.  „gorącym uczynku” 
kierowania rowerem pomimo 
zakazu Sądu,
19.08. Plewiska ul.Grunwaldzka 
Policjanci KP Komorniki zatrzy-
mali mężczyznę na tzw.  „go-
rącym uczynku” włamania do 
magazynu,
21.08.  Komorniki 
ul.Komornicka kradzież pojazdu 
Audi A4,
22.08. Komorniki Policjanci KP 
Komorniki zatrzymali mężczy-
znę na tzw.  „gorącym uczynku” 
kierowania pojazdem w stanie 
nietrzeźwości – wynik 0,70 mg/l 
co daje 1,47 promila,
23.08. Nad j.Jarosławieckim 
ujawniono zwłoki mężczyzny, 
25.08. Plewiska ul. Kozłowskie-
go Kradzież pojazdu VW Golf,
25.08. Chomęcice Policjanci KP 
Komorniki zatrzymali osobę 
poszukiwaną do Aresztu Śled-
czego,
25.08. Plewiska ul. Fabianow-
ska Policjanci KMP Poznań 
zatrzymali mężczyznę na tzw.  
„gorącym uczynku” kierowania 
pojazdem Skoda w stanie nie-
trzeźwości – wynik 1,11 mg/l co 
daje 2,33 promila,
26.08. Plewiska ul. Kminkowa 
kradzież roweru,
26.08. Plewiska ul. Słoneczna 
kradzież elektronarzędzi,
29.08. Komorniki ul. Wiosenna 
Kradzież pojazdu VW Polo,
29.08. Komorniki ul. Kolejowa 
Kradzież pojazdu Ford KA,
30.08. Plewiska ul. Fabianowska 
kradzież pojazdu VW Touareg,
30.08.  Plewiska ul. Kminkowa 
Kradzież roweru Giant,
30.08.  Plewiska ul. Koperkowa 
Kradzież roweru Trek,
30.08. Plewiska ul. Koperkowa 
Z klatki schodowej kradzież 
wędek.

się nim weterynarze.
10.08 W Łęczycy błąkał się 
mężczyzna, z którym nie można 
nawiązać kontaktu. Wezwane 
przez funkcjonariuszy Pogoto-
wie Ratunkowe zabrało poszko-
dowanego do szpitala.
18.08 Nadłamana gałąź spadła na 
przewody linii energetycznej. 
21.08 Funkcjonariusze Stra-
ży Gminnej w Komornikach 
udzielili wsparcia do asysty 
dla czynności komorniczych w 
Plewiskach wykonywanej przez 
Policję. 
22.08 O godz. 11:55 strażnicy 
interweniowali wobec awan-
turującego się przed sklepem 
mężczyzny, który zaczepiał pra-
cowników i klientów sklepu.
25.08 Podczas patrolowania Ko-
mornik, o godz. 20:00 strażnicy 
ujawnili rozpalone ognisko w 
lasku przy ul. Stawnej.
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Filip Warguła
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Do kogo z roszczeniami? 

W zależności od wyników opinii 
biegłego, ewentualne roszcze-
nia odszkodowawcze z tytułu 
zniszczonego lub uszkodzonego 
mienia na skutek wadliwej sieci 
kanalizacyjnej czy tzw. kanaliza-
cji wewnętrznej, będzie można 
kierować bądź do gminy, bądź do 
inwestora (dewelopera). Odpo-
wiedzialność gminy opiera się w 
tym wypadku na art. 417 § 1 usta-
wy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Ko-
deks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 
121 ze zm., dalej „k.c.”). Jest to tzw. 
odpowiedzialność deliktowa, 
w której dochodzący roszczeń 
musi wykazać następujące ele-
menty: zdarzenie, które spowo-
dowało szkodę, szkodę oraz jej 
wysokość, związek przyczynowy 
między zdarzeniem a powstałą 
szkodą.      
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PYTANIE DO PRAWNIKA

Na pytanie czytelnika 
odpowiedział:

ADWOKAT
PIOTR MARKOWSKI

Chcesz uzyskać 
bezpłatną odpowiedź 
na Twoje pytanie 
prawne?

Napisz do nas na adres 
info@plewiska.pl wpisując w 
tytule: „Pytanie do 
prawnika”.

Raz w miesiącu adwokat 
Piotr Markowski na łamach
naszego portalu zmierzy się
z pytaniami naszych czytel-
ników.

Absolwent Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Studia prawnicze
ukończył w 2007 r. Praktykę
zawodową rozpoczął w
2005 r. Regularnie występu-
je przed sądami i organami 
administracji publicznej na 
terenie całej Polski.

Adwokat Piotr Markowski
ul. Tęczowa 22B/2
62-064 Plewiska
tel. kom. +48 507 039 346
kancelaria@
adwokat-markowski.pl

Ustalenia rozpocząć należy 
od rozstrzygnięcia własności 
sieci kanalizacyjnych. Zgod-
nie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 
ze zm.), zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty należy do za-
dań własnych gminy. Zadania te 
obejmują m.in. sprawy wodocią-
gów i zaopatrzenia w wodę oraz 
kanalizacji. Szczegółową regula-
cję w tej materii zawiera ustawa 
z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ście-
ków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 
858 ze zm., dalej „zzwU”), która 

również w/w sprawy traktuje 
jako zadania własne gminy. 

Najważniejsze pojęcia ustawo-
we. Na gruncie tej ustawy oraz 
omawianego zagadnienia istot-
ne są następujące pojęcia: a) 
przedsiębiorstwo wodociągowo
-kanalizacyjne – przedsiębiorca 
w rozumieniu przepisów o swo-
bodzie działalności gospodar-
czej, jeżeli prowadzi działalność 
gospodarczą w zakresie zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę 
lub zbiorowego odprowadzania 
ścieków, oraz gminne jednostki 
organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej, prowadzą-
ce tego rodzaju działalność (art. 2 
pkt. 4 zzwU), b) sieć – przewody 
wodociągowe lub kanalizacyjne 
wraz z uzbrojeniem i urządze-
niami, którymi dostarczana jest 
woda lub którymi odprowadzane 
są ścieki, będące w posiadaniu 
przedsiębiorstwa wodociągo-
wo- kanalizacyjnego (art. 2 pkt. 7 
zzwU), c) przyłącze kanalizacyjne 
– odcinek przewodu łączącego 
wewnętrzną instalację kanaliza-
cyjną w nieruchomości odbiorcy 
usług z siecią kanalizacyjną, za 
pierwszą studzienką, licząc od 
strony budynku, a w przypadku 
jej braku do granicy nierucho-
mości gruntowej (art. 2 pkt. 5 
zzwU).

Szczególnie istotna jest definicja 
legalna przyłącza kanalizacyjne-
go. Ze względu na treść art. 2 pkt. 
5 ustawy należy wyróżnić dwie 
sytuacje: a) gdy istnieje studzien-
ka kanalizacyjna – przyłącze 
oznacza przewód od pierwszej 
studzienki od strony budynku do 
sieci, b) gdy studzienki nie ma – 
przyłącze to tylko ten fragment 
przewodu, który zostaje niejako 
zamknięty w granicach nieru-
chomości (jest to odcinek bieg-
nący od granicy budynku do gra-
nicy nieruchomości).

Kto i co buduje?

Przedsiębiorstwo wodocią-
gowo-kanalizacyjne jest obo-

wiązane zapewnić budowę 
urządzeń wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych, usta-
lonych przez gminę w studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego 
gminy oraz miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzen-
nego (art. 15 ust. 1 zzwU).  Z ko-
lei budowę przyłączy do sieci 
oraz studni wodomierzowej, 
pomieszczenia przewidzianego 
do lokalizacji wodomierza głów-
nego i urządzenia pomiarowego 
zapewnia na własny koszt oso-
ba ubiegająca się o przyłączenie 
nieruchomości do sieci (art. 15 
ust. 2 zzwU).

Podział obowiązków między 
przedsiębiorstwo wodociągowo
-kanalizacyjne a odbiorcę usług. 
Obowiązki przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjne-
go oraz odbiorcy usług okre-
śla art. 5 ust. 1 zzwU. Zgodnie  
z nim do obowiązków tego 
przedsiębiorstwa należy zapew-
nienie: a) zdolności posiadanych 
urządzeń wodociągowych i urzą-
dzeń kanalizacyjnych do: reali-
zacji dostaw wody w wymaganej 
ilości i pod odpowiednim ciśnie-
niem; dostaw wody i odprowa-
dzania ścieków w sposób ciągły 
i niezawodny, b) należytej jakość 
dostarczanej wody i odprowa-
dzanych ścieków. 

Z kolei art. 5 ust. 3 zzwU określa 
obowiązki odbiorcy usług. Należy 
do nich, jeżeli umowa o zaopa-
trzenie w wodę lub odprowadza-
nie ścieków nie stanowi inaczej, 
zapewnienie niezawodnego 
działania posiadanych instalacji  
i przyłączy wodociągowych lub 

Kto odpowie za zalania?
Witam. Po ostatnich 
zalaniach i zniszcze-
niach budynków z powo-
du wadliwej kanalizacji 
mam do Pana pytanie 
– kto powinien ponieść 
odpowiedzialność za 
zniszczenia mienia 
prywatnego? Gmina czy 
deweloper? I w związku 
z tym czy mam prawo do 
odszkodowania?”
- Marek

instalacji i przyłączy kanaliza-
cyjnych z urządzeniem pomiaro-
wym włącznie. Bez wątpienia za-
tem za utrzymanie w należytym 
stanie przyłącza kanalizacyjnego 
do budynku odpowiedzialny jest 
odbiorca usług.

Ustalenie przyczyny zalewania 
mieszkań. W tym stanie rze-
czy kluczowe staje się ustalenie, 
gdzie leży przyczyna zalewania 
mieszkań – czy jest to spowo-
dowane wadami sieci w rozu-
mieniu art. 2 pkt. 7 zzwU, czy 
wadami wewnętrznej instalacji 
kanalizacyjnej nieruchomości 
odbiorcy usług i/lub przyłącza 
kanalizacyjnego. Okoliczność ta 
ma decydujące znaczenie pod 
kątem ustalenia podmiotu od-
powiedzialnego za utrzymanie 
i eksploatację w/w urządzeń, a 
w konsekwencji za ewentual-
ne szkody powstałe w majątku 
odbiorców usług. Okoliczności 
tej nie można jednoznacznie 
stwierdzić bez przeprowadzenia 
dowodu z opinii biegłego z dzie-
dziny budownictwa. Taka opinia 
powinna poprzedzać ewentualne 
wystąpienie na drogę sądową. 
Zaniechanie jej sporządzenia już 
na etapie przedsądowym może 
wiązać się z tym, iż na wypadek 
ustalenia w toku postępowania 
sądowego, że przyczyna proble-
mu tkwi gdzie indziej, powódz-
two zostanie oddalone. To z kolei 
będzie się wiązało z koniecznoś-
cią poniesienia kosztów procesu. 

„Ustalenia 
rozpocząć należy 

od rozstrzygnięcia 
własności sieci 

kanalizacyjnych.”

„Za utrzymanie w 
należytym stanie 

przyłącza (...)
odpowiedzialny jest 

odbiorca usług.”

Ciąg dalszy: str. 7
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Ponadto może mieć miej-
sce taka sytuacja, że gmi-
na zleciła wykonywanie za-
dań w zakresie wodociągów  
i zaopatrzenia w wodę oraz 
kanalizacji, na podstawie po-
rozumienia, innej osobie 
prawnej. W takim wypadku,  
za szkodę wyrządzoną przy wy-
konywaniu tych zadań, odpo-
wiedzialność ponosi wykonawca 
oraz gmina jako zlecająca wyko-
nywanie tych zadań (art. 417 § 2 
k.c.).

Odpowiedzialność inwestora 
(dewelopera) ma natomiast cha-
rakter umowny i może opierać 
się bądź na tzw. rękojmi za wady 
fizyczne bądź na gwarancji ja-
kości. Przy rękojmi należy mieć 
jednak na uwadze upływ termi-
nów do dochodzenia roszczeń:
kupujący traci uprawnienia z 
tytułu rękojmi za wady fizycz-
ne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi 
sprzedawcy o wadzie w ciągu 
miesiąca od jej wykrycia, a w wy-
padku gdy zbadanie rzeczy jest 

Po godzinach„Kminkowa sama w sobie jest zbudowana na mokradłach obok Plewianki ect. Pamiętam jak tam były 
jeszcze tylko pola... Cały czas stała woda... Więc jeśli teren nie został wysuszony, podniesiony ect. (co 
tam sie powinno zrobić) to tak zawsze będzie.” 
- Ania o zalanej po burzy ulicy Kminkowej

w danych stosunkach przyjęte, 
jeżeli nie zawiadomi sprzedaw-
cy o wadzie w ciągu miesiąca po 
upływie czasu, w którym przy za-
chowaniu należytej staranności 
mógł ją wykryć (art. 563 § 1 k.c.), 
uprawnienia z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne wygasają po upły-
wie roku, a gdy chodzi o wady 
budynku – po upływie lat trzech, 
licząc od dnia, kiedy rzecz zosta-
ła kupującemu wydana (art. 568 
§ 1 k.c.).

Po upływie w/w terminów nie 
ma możliwości dochodzenia 
roszczeń na podstawie rękojmi. 
W przypadku gwarancji jako-
ści termin udzielonej gwarancji 
również ma istotne znaczenie 
– powinien on wynikać z doku-
mentu gwarancyjnego.  

„Za sieć zewnętrzną 
‚odpowiada’ gmina 

lub przedsiębiorstwo 
wodociągowo-
kanalizacyjne”

Co z kanalizacją deszczową?

Przyczyną zalewania mieszkań 
może być również niewłaściwie 
działająca, a w zasadzie podłą-
czona instalacja deszczowa. In-
stalacja ta co do zasady stanowi 
odrębną sieć niezależną od sieci 
kanalizacyjnej, do której zresztą 
nie może być podłączona. Zdarza 
się jednak, że instalacja deszczo-
wa jest wbrew prawu podłączona 
do sieci kanalizacyjnej. Jeżeli w 
takim przypadku dojdzie do nie-
wydolności sieci kanalizacyjnej, 
a jej powodem będzie nadmiar 
wody opadowej, która winna być 
odprowadzana do odrębnej sieci, 
to odpowiedzialność za ten stan 
rzeczy ciąży na odbiorcy usług. 
Temu z kolei będą przysługiwały 
roszczenia odszkodowawcze do 
inwestora (dewelopera) na zasa-
dach podobnych do tych opisa-
nych powyżej.  

Ciekawostka

Wybudowany z własnych środ-
ków przez odbiorcę usług odci-
nek przewodu kanalizacyjnego 
łączący wewnętrzną instalację 
kanalizacyjną w nieruchomości 
tego odbiorcy z istniejącą siecią 

kanalizacyjną stanowi w części 
leżącej poza granicą jego nieru-
chomości gruntowej urządze-
nie kanalizacyjne, o jakim mowa 
w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia  
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. Koszty 
budowy odcinka poza granica-
mi nieruchomości osoby przy-
łączającej się do sieci pokrywa 
przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne lub gmina. Dlatego 
odbiorca usług w takim wypadku 
ma roszczenie do przedsiębior-
stwa o przejęcie tego przyłącza 
na własność, o ile przyłącze to 
spełnia warunki techniczne, ja-
kim powinny odpowiadać sieci 
kanalizacyjne i wodociągowe. Je-
żeli warunki te nie są spełnione, 
przedsiębiorstwo wodociągowo
-kanalizacyjne lub gmina mogą 
skutecznie odmówić zawarcia 
umowy w tym zakresie, co bę-
dzie się wiązało z tym, że za ten 
odcinek instalacji kanalizacyjnej 
nie będą ponosiły odpowiedzial-
ności. Dopiero doprowadzenie 
go do stanu zgodnego z w/w 
warunkami technicznymi będzie 
oznaczało dla przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego 
lub gminy zawarcie umowy prze-

„Słowa nie potrafią wyrazić naszej 
wdzięczności za ten piękny gest.” 

Otrzymaliśmy list z po-
dziękowaniami dla organizato-
rów i gości festynu „Gwiezdne 
Wojny”, który odbył się 13 wrześ-
nia na stadionie w Plewiskach. 
Autorami listu są rodzice Ma-
teusza Wajnerta, na którego le-
czenie zebraliśmy wtedy ponad 
5 000 zł.

„Chcieliśmy z całego serca 
podziękować Klubowi Sportowe-
mu Grom-Plewiska, Wspólnocie 
Mieszkaniowej Tęczowa 24-26 
oraz wszystkim sponsorom pry-
watnym oraz firmom – Sklep 
internetowy Zwierzakowo, Ma-
nual Clinic, Ilona Nadolska Sa-
lon Kosmetyczny Amazing, Sklep 

Internetowy Ekoj Dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym w 
zorganizowanie charytatywne-
go Festynu Rodzinnego na rzecz 
naszego syna Mateusza.

Szczególne podziękowa-
nia chcieliśmy przekazać naszym 
wspaniałym sąsiadom i przyja-
ciołom Ani, Hani i Tomkowi – ini-
cjatorom i głównym organizato-
rom imprezy, a także wszystkim 
pozostałych sąsiadom, którzy 
zaangażowali się w organizację 
imprezy. Dziękujemy Wam za 
Wasze wielkie i dobre serca!!!

Były wspaniałe wypieki, 
których nie powstydziłaby się 
najlepsza cukiernia, a wszystkie 
te słodkości były dziełem na-
szych drogich sąsiadów, znajo-
mych, rodziny. Serdecznie Wam 

dziękujemy za te słodkie pyszno-
ści :) Dla tych, którzy jednak gu-
stują w konkretach były kiełbaski 
z grilla i tradycyjna grochówka… 
A dla dzieci mnóstwo atrakcji i 
dobrej zabawy, dzięki firmie De-
nimatoring Animacje.

Nigdy tego dnia nie za-
pomnimy, na zawsze ten dzień 
pozostanie w naszych sercach a 
wraz z nim dobra moc, wsparcie 
i uśmiechy którymi nas obdarzy-
liście. Mamy tak wielu dobrych 
ludzi wokół siebie… To budujące!

Impreza odbyła się pod 
patronatem Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z pomocą” ul. Łomiań-
ska 5, 01-685 Warszawa, zgodnie 
z Decyzją MAC nr 71/2014. Zbiór-
ka na pomoc i ochronę zdrowia 
Mateusza Wajnerta odbyła się 

List od czytelnika

„Droga Redakcjo,

Wykonujecie świetną robotę z 
Portalem! Czytam go codziennie. 
W związku z czym postanowi-
łem do Was napisać i podzielić 
się krótkimi spostrzeżeniami 
na temat naszej wsi po prawie 
2 latach mieszkania tutaj. Może 
gdzieś zostanie to opublikowane.

Mieszkam na oś. Zielarskim. 
Mimo początkowych problemów 
z deweloperem (z tego co Was 
czytam to nie tylko ja miałem 
ten problem) oraz pojedynczych 
wydarzeń losowych typu zalania 
pobliskich ulic, lokalizację uwa-
żam za bardzo fajną. Taksówki do 
centrum są względnie tanie, na-
wet nocą, więc nieco wynagradza 
to brak sensownej komunikacji. 
Minusem jest nieco mało miejsc 
zielonych, ale mam nadzieje, 
że prawdą okaże się otwarcie 
parku przy Kolejowej. Mam też 
to szczęście, że codziennie rano 
nie muszę czekać na przejeździe 
kolejowym. Do pracy dojeżdżam 
ul. Głogowską. Współczuje tym 
co muszą dzień w dzień tracić 
mnóstwo swojego czasu na to, 
zamiast wypoczywać w zaciszu 
własnego domu. 

Wszystkim co byli zalani życzę 
wytrwałości, tym co czekają na 
wiadukt – cierpliwości, a wszyst-
kim mieszkańcom wsi – spokoju, 
pogody ducha i zadowolenia z 
mieszkania w Plewiskach.”

- Krzysztof

noszącej własność (uchwała Sądu 
Najwyższego z dnia 13 września 
2007 r., sygn. akt III CZP 79/07). 

Podsumowanie

Podejmując decyzję o dochodze-
niu roszczeń odszkodowawczych 
wynikających z zalania mieszka-
nia pamiętać zatem należy o na-
stępujących kwestiach:
ustaleniu, gdzie tkwi przyczyna 
zalewania mieszkań, tj. czy jest 
to następstwem wadliwej sieci 
wewnętrznej czy też sieci ze-
wnętrznej,
za sieć wewnętrzną odpowiada 
odbiorca usług, natomiast za sieć 
zewnętrzną gmina lub przedsię-
biorstwo wodociągowo-kanali-
zacyjne,
w przypadku wadliwości sieci 
wewnętrznej ewentualne rosz-
czenia odszkodowawcze należy 
kierować do inwestora (dewelo-
pera), o ile są ku temu podstawy 
z rękojmi za wady fizyczne bądź 
gwarancji jakości,
w przypadku wadliwości sieci 
zewnętrznej ewentualne rosz-
czenia odszkodowawcze należy 
kierować do gminy lub przedsię-
biorstwa wodociągowo-kanali-
zacyjnego.

w dniu 13.09.2014 r. na terenie 
Klubu Sportowego Grom-Plewi-
ska na podstawie zezwolenia nr 
490/71/2014. W wyniku przepro-
wadzonej zbiórki publicznej ze-
brano środki pieniężne w kwocie 
5.223,51 zł (słownie: pięć tysięcy 
dwieście dwadzieścia trzy złote 
i 51/100 gr), z uwzględnieniem 
formy zbiórki w postaci puszek 
kwestarskich.

Z całego serca wszystkim 
Państwu dziękujemy za hojność i 
za dobre serce. To dla Mateusza i 
dla nas naprawdę wiele znaczyło, 
że tyle osób chciało go wesprzeć 
w tej ciężkiej walce. Słowa nie 
potrafią wyrazić naszej wdzięcz-
ności za ten piękny gest.”

Z poważaniem
Joanna i Tomasz Wajnert

Pytanie do prawnika 
Ciąg dalszy ze str. 6

Od czytelników
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P Nazwa klubu M Pkt B

1 Lubuszanin Trzcianka 8 21 26

2 Wełna Skoki 8 20 11

3 Pelikan Niechanowo 8 18 18

4 Warta Międzychód 8 14 3

5 Iskra Szydłowo 8 14 6

6 Sparta Oborniki 8 14 7

7 GKS Dopiewo 8 13 14

8 Zjednoczeni Trzemeszno 8 12 0

9 Mieszko Gniezno 8 12 0

10 1922 Lechia Kostrzyn 8 10 -4

11 Grom Plewiska 8 10 -4

12 Huragan Pobiedziska 8 9 1

13 KS 1920 Mosina 8 4 -9

14 Płomień Przyprostynia 8 3 -15

15 Sparta Szamotuły 8 2 -14

16 Leśnik Margonin 8 1 -44

Sport

Grom Plewiska zalicza 
kolejną porażkę. Przegraliśmy 
0:1 z Iskrą Szydłowo.

Niestety nasz klub pił-
karski zaliczył kolejną porażkę. 
W ubiegłą sobotę nasi piłkarze 
przegrali zero do jednego z klu-
bem Iskra Szydłowo. Do przerwy 
nie utraciliśmy żadnej bramki, 
jednak zwycięska dla drużyny 
przeciwnej bramka została strze-
lona w drugiej połowie meczu. 

Przypomnijmy, że na 
osiem spotkań rozegranych w 
tym sezonie nasz klub wygrał 
tylko 3 razy. Po zwycięstwie 4:2 z 
Leśnikiem Margonin oczekiwali-
śmy dalszych wygranych. Liczy-
my, że kolejne spotkanie przy-
niesie nam komplet punktów.

„Kolejny cud nad Plewianką. Zrobią wycinek Koperkowej od Miętowej do Plewianki, a brakujące 100 m 
do Tymiankowej to już za dużo dla naszej władzy lokalnej. Gdy robiono Zielarską zrobili drogę prawie do 
samych torów, a teraz niestety brak funduszy czy problem z myśleniem?!”
- Bartosz o budowie Koperkowej w Plewiskach                  

Grom Plewiska Woda butelkowana. W szkle, czy w plastiku?
Zdaniem ekspertów

Na półkach sklepowych 
możemy znaleźć całą gamę wód 
butelkowanych. Pomijając pod-
stawowe rozróżnienie gazowa-
nej i niegazowanej, jest jeszcze 
średnio lub lekko gazowana, 
mineralizowana, smakowa, dla 
dzieci, dla sportowców, dla mam 
karmiących. Czy „woda to tylko 
woda”? 

Wody pitne, to prze-
de wszystkim wody stołowe, 
źródlane i mineralne. Nisko- 
(50- 500mg/l), średnio- (500-
1500mg/l) oraz wysokozmine-
ralizowane (powyżej 1500mg 
składników mineralnych w litrze). 
Dzisiaj krótko o historii wody w 
butelce.

Picie wód mineralnych w 
XVI w. w Polsce miało dużo więk-
sze znaczenie w kuracji uzdro-
wiskowej niektórych chorób 
niż obecnie. Wraz z rozwojem 
uzdrowisk, gdzie mineralne wody 
lecznicze spożywano na miej-
scu, nastąpił rozwój pakowania 
ich w pojemniki i rozwożenia do 
odległych od źródeł miejsc. Pod 
koniec XVIII w. we Wrocławiu 
można było nabyć wody z Kudo-
wy, Dusznik, Krynicy i Szczawna. 
Pierwszymi znanymi naczyniami 
do transportu wody były amfo-
ry, gliniane, a później, zamykane 
korkiem, kamionkowe dzbanki o 
pojemności 1,5l i 2 litry, które z 
kolei zostały całkowicie wyparte 
w XIX w. przez postęp w hutni-
ctwie szkła. Od tego momentu 
butelki szklane były kapslowane 
(początkowo za pomocą nożnych 

Kafeteria

kapslownic).
Lato w Polsce lat ‚80 XX 

w., deficyt towarowy w sklepach, 
upalny dzień. Przy ruchliwym 
skrzyżowaniu, niedaleko super-
samu „Społem” ustawia się ko-
bieta z niewielkim wózkiem na 
dwóch kołach z napisem „woda 
sodowa”. Od razu ustawia się ko-
lejka. Choć woda nie jest „sodo-
wa”, tylko nasycona dwutlenkiem 
węgla, znakomicie gasi pragnie-
nie. Dzisiaj już coraz mniej ludzi 
wie do czego służył saturator, a 
właśnie to urządzenie mieszało 
CO2 z wodą i umożliwiało napi-
cie się wody gazowanej – dającej 
uczucie chłodu i orzeźwienia. 
Chwilę wcześniej w użyciu były 
syfony, wykonane z grubościen-
nego szkła, jednak sposób ich 
ponownego mycia pozostawiał 
wiele do życzenia.

Obecnie wody pitne do-
stępne są w plastikowych, zamy-
kanych nakrętką i szklanych bu-
telkach, zamykanych nakrętką lub 
rzadziej kapslem. Niewątpliwie 
dużym minusem plastikowych 
butelek jest zagospodarowanie 
tych opakowań po ich użyciu. 
Rosnące góry tego typu śmieci 
są coraz większym problemem 
gospodarki odpadami na świecie. 
Dlatego coraz więcej osób doce-
nia butelki szklane. Ponad aspekt 
wizualny i zdrowotny szklanego 
opakowania, butelki te są bardziej 
ekonomiczne i łatwiejsze w re-
cyklingu. Są wielokrotnego użyt-
ku, łatwe w myciu i dezynfekcji, 
czego nie można powiedzieć o 
plastikach. Co więcej – butelki w 
ciemnych opakowaniach (zielo-
ne, niebieskie, brązowe) chronią 

swoją zawartość przed dostępem 
promieni słonecznych, co prze-
kłada się na stabilność produktu, 
zachowanie oryginalnego smaku 
i zapachu. Warto zauważyć, że 
producenci produktów spożyw-
czych dla dzieci preferują opako-
wania szklane ponad plastikowe 
– ze względu na bezpieczeństwo 
przechowywanego jedzenia.

W powiecie poznańskim 
istnieje tylko jeden zakład pro-
dukujący wodę źródlaną w szkla-
nych butelkach - „Wirenka” przy 
ul. Fabianowskiej 97 w Komor-
nikach. Dostępne tam produkty 
są w szklanych, zwrotnych bu-
telkach o pojemnościach 300, 
330 oraz 700ml, w kolorystyce 
zielonej i bezbarwnej. Woda cha-
rakteryzuje się niską zawartoś-
cią sodu, a „rozszerzona analiza 
fizykochemiczna wskazuje na jej 
wiele cech warunkujących ko-
rzystne oddziaływanie zdrowot-
ne. Decyduje o tym dominujący 
udział wapnia, magnezu i wodo-
rowęglanów, a także twardość 
zapewniająca korzystny wpływ 
na układ sercowo-naczyniowy. 
Skład powyższych jonów zapew-
nia jednocześnie unikalny, deli-
katny smak wody”1

Zainteresowanych tema-
tem odsyłam do filmu „Biznes w 
butelce” oraz „Plastikowa Plane-
ta”. W Polsce istnieje Ruch Przy-
jaciół Szkła (www.friendsofglass.
pl), do przyłączenia którego za-
chęcam.

Sebastian Talarski
Rozlewnia wód „Wirenka”

Fabianowska 97, Komorniki
61 810 85 71

Konkurs: Stwórz nowe 
hasło „Plewiska.pl”

Filip Warguła

Uwaga konkurs! Do wy-
grania bon na 100 zł dla dwóch 
osób do wykorzystania w restau-
racji „Klub Sami Swoi” na ulicy 
Stary Rynek 99.

Zasady konkursu: prze-
ślij nam autorskie hasło, które 
najlepiej opiszę nasz miesięcz-
nik „Plewiska.pl”. Obecne hasło 
„Miejsce z widokiem na Poznań” 
zostanie zmienione na zwycięzki 
slogan jednego z naszych czytel-
ników. 

Aby wziąć udział w kon-
kursie wystarczy, że prześlesz 
nam swój pomysł na hasło „Ple-
wiska.pl” mailem na adres info@
plewiska.pl wpisując w tytule 
„Konkurs”. O wygranej powiado-
mimy w kolejnym numerze „Ple-
wiska.pl” oraz drogą mailową. 
Nagrodę główną - bon na 100 zł 
dla dwóch osób do wykorzystania 
w restauracji „Klub Sami Swoi” 
prześlemy drogą pocztową. 

Praca

Agencja interaktywna MDA 
szuka programisty e-commerce 
z dobrą znajomością silnika 
PrestaShop. Wymagania: Do-
świadczenie w programowaniu 
sklepów PrestaShop; znajo-
mość PHP, My SQL, HTML, CSS. 
Oferujemy: Pracę w Poznaniu w 
godzinach 8-16 lub 9-17; luźną 
atmosferę pracy w młodym ze-
spole. Wyślij CV na biuro@mda.
pl . Więcej o nas na www.mda.pl

Programista e-commerce

Agencja interaktywna MDA 
szuka programisty PHP. Wyma-
gania: Dobra znajomość PHP 5 
oraz bazy danych MySQL. Znajo-
mość HTML, CSS, JS. Mile wi-
dziana znajomość popularnych 
frameworków (cakePHP, Zend, 
Symfony) Oferujemy: Pracę w 
Poznaniu w godzinach 8-16 lub 
9-17; luźną atmosferę pracy w 
młodym zespole. Wyślij CV na 
biuro@mda.pl . Więcej o nas na 
www.mda.pl

Programista PHP


