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Jan Broda czy 
Sławomir Hinc?

Już 16 listopada mieszkań-
cy Gminy Komorniki zadecydują, 
kto będzie wójtem przez najbliż-
sze 4 lata. Na tegorocznych Wy-
borach Samorządowych wystar-

tuje dwóch kandydatów - obecny 
wójt Komornik Jan Broda, oraz 
były Zastępca Prezydenta Mia-
sta Poznania Sławomir Hinc. Co 
możemy powiedzieć o każdym z 
kandydatów i jak zapatrują się na 
nich mieszkańcy Plewisk?

str. 2

Który z nich będzie wójtem Komornik przez 
najbliższe 4 lata?

Wybory 2014

Pełna lista 
kandydatów 
na radnych 
oraz okręgów 
wyborczych
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Wybory „Na wiadukt na Dębcu trzeba było czekać od lat 70-tych ubiegłego wieku! Moim zdaniem - kto by nie 
był wójtem - to gdy wiadukt zostanie zbudowany, to i tak będzie zasługa poprzedników i wielu innych 
ludzi.”
- Dariusz o budowie wiaduktu na Grunwaldzkiej

Już 16 listopada miesz-
kańcy Gminy Komorniki zade-
cydują, kto będzie wójtem przez 
najbliższe 4 lata. W tegorocz-
nych Wyborach Samorządo-
wych wystartuje dwóch kandy-
datów - obecny wójt Komornik 
Jan Broda, oraz były Zastępca 
Prezydenta Miasta Poznania 
Sławomir Hinc. Co możemy po-
wiedzieć o każdym z kandyda-
tów i jak zapatrują się na nich 
mieszkańcy Plewisk?

Jan Broda to mieszkaniec 
Plewisk od urodzenia. Jest absol-
wentem Wydziału Maszyn Robo-
czych i Pojazdów na Politechnice 
Poznańskiej. 

Pracował w Przemysło-
wym Instytucie Maszyn Rolni-
czych, Zakładzie Aparatury Ra-
diospektroskopowej RADIOPAN 
oraz w firmie Elektromontaż Po-
znań S.A. zajmując stanowiska od 
konstruktora do głównego tech-
nologa. 

Z samorządem Gminy 
Komorniki związany jest od po-
nad 20 lat. Był Przewodniczącym 
Społecznego Komitetu Kanali-
zacji i Wodociągowania Plewisk 
oraz Zastępcą Przewodniczą-
cego Społecznego Komitetu 
Telefonizacji Plewisk. Jako wójt 
zdobył wiele nagród i oznaczeń. 
Prywatnie jest mężem Marii i oj-
cem Łukasza. 

Od trzech kadencji spra-
wuje najwyższych urząd w Gmi-
nie Komorniki. Na stanowisku 
Wójta jest od 2002 roku. Co w 
tym czasie udało się dokonać 
wójtowi? Z najważniejszych 
rzeczy można wymienić opra-
cowanie „Programu Budowy 
Dróg na lata 2009-2018”, wybu-
dowanie kanalizacji sanitarnej w 

cji Plewisk, czyli wiaduktu nad 
ulicą Grunwaldzką. Jednak Jan 
Broda na łamach „Nowin Komor-
nickich” zapewnia, że „jesteśmy 
coraz bliższej wiaduktu, choć 
toczące się rozmowy nie należą 
do łatwych”. Na ostatniej radzie 
gminy radni Jolanta Korcz i Mi-
rosław Wieloch poinformowali, 
że Powiat Poznański dofinan-
suje przygotowanie dokumen-
tacji technicznej dla aż dwóch 
wiaduktów. Drugi z nich miałby 
się znajdować w ciągu ulicy Ko-
lejowej. Większość mieszkańców 
Plewisk byłaby zadowolona już z 
jednego wiaduktu - nad Grun-
waldzką. Czy udałoby się przy-
czynić do jego budowy Janowi  
Brodzie, jeżeli zostanie wójtem 
Komornik na kolejne 4 lata?

Sławomir Hinc to jedyna 
osoba, która w najbliższych wy-
borach może zagrozić obecnemu 
wójtowi Gminy Komorniki. Kim 
jest Sławomir Hinc?

39 letni kandydat na wójta 
urodził się w Śremie i tam też się 
wychowywał. Ukończył Techni-
kum Energetyczne w Poznaniu 
przy ul. Dąbrowskiego. Obronił 
pracę magisterską na Uniwer-
sytecie Adama Mickiewicza na 
kierunku Socjologia. W 2005 
roku uzyskał tytuł doktora nauk 
humanistycznych. Obecnie jest 
protektorem  Wyższej Szkoły Pe-
dagogiki i Administracji.

W 2006 roku został rad-

nym w Poznaniu. Jako radny 
odpowiadał za oświatę, sport i 
kulturę. W latach 2009 - 2012 
był Zastępcą Prezydenta Mia-
sta Poznania. Do 2010 roku był 
związany z Platformą Obywatel-
ską. Następnie przez rok działał 
wspólnie z komitetem wybor-
czym Ryszarda Grobelnego. W 
tym roku startował do europar-
lamentu z piątego miejsca listy 
PiS. Prywatnie Sławomir Hinc 
jest mężem Agnieszki oraz ojcem 
Wojtka (12), Karola (8) i Rafała (8). 

Dlaczego S. Hinc startu-
je w wyborach na Wójta Gminy 
Komorniki? - W Komornikach w 
ostatnim czasie dość intensywnie 
pomagałem ludziom kojarzonym 
ze stowarzyszeniem „Aktywni dla 
Gminy”. - mówi Hinc na łamach 
portalu „Miastopoznaj.pl” - Przez 
pryzmat swojego doświadczenia 
samorządowego pomogłem im 
wiele załatwić, rozwiązywałem 
dla nich kilka spraw. W efekcie, 
jakiś czas temu, zwrócili się do 
mnie z propozycją bym został ich 
kandydatem na wójta Komornik.

Kandydat stwierdza, że 
Komorniki to znakomita gmina 
która nie wykorzystuje swojego 
potencjału jakim jest położenie. 
Hinc uważa również, że Komor-
niki powinny bardziej korzystać 
ze środków unijnych. 

Jakie są opinie mieszkań-
ców Plewisk o kandydatach na 
wójta? Zarówno kandydatura 

Jana Brody, jak i Sławomira Hinca 
jest komentowana pozytywnie i 
negatywnie. Zrozumiałe jest, że 
obecny wójt, z racji jego wielo-
letniego stażu jest komentowany 
częściej. Przez lata jego pracy 
większość Plewiszczan mogło 
wyrobić sobie opinie na temat 
wójta.

Najwięcej komentarzy na 
temat Jana Brody pada w kon-
tekście wiaduktu nad Grunwal-
dzką, gdzie jego dotychczasowy 
zarzucany jest właśnie wójtowi. 
Oto, jak w tym temacie wypo-
wiada się Tomasz na naszym 
profilu na Facebooku. - Może 
pisma i prośby to za mało? Może 
czas na inne metody? Rozumiem, 
że problem jest z finansowaniem 
po stronie Poznania. Ale jeśli Wójt 
będzie wysyłał tylko pisma, to i 
choćby rządził kolejne 12 lat to się 
nic nie zmieni.

Część Plewiszczan jest 
jednak zdania, że dotychczasowy 
brak wiaduktu nie jest winą wój-
ta. - Gdyby to zależało od Brody, 
to wiadukt byłby już dawno, a to 
że Poznań nie chce sie zgodzić 
na wiadukt to nie jego wina. - 
wypowiada się Marek - Miasto 
to wstrzymuje, bo by więcej osób 
uciekło z Poznania do Plewisk! Jan 
Broda jest godny reprezentowa-
nia gminy jako wójt.

Co natomiast mieszkańcy 
Plewisk sądzą o kontrkandydacie 
Jana Brody? Jakoś nie przekonuje 

mnie pan Hinc - mówi Dariusz - 
Po pierwsze nie mieszka w naszej 
gminie - to kogo będzie reprezen-
tował? Czyje interesy są mu bliż-
sze? Po drugie - ten pan już się 
nie sprawdził ani w PIS ani w PO 
ani jako polityk w Poznaniu. Dla 
mnie to coś znaczy... Po trzecie - 
nie potrzebujemy w gminie po-
lityka tylko solidnego człowieka, 
który będzie dbał o interes gminy. 
To rodzaj rzemieślnika, fachowca 
- takiego kogoś potrzebujemy.

Inni mieszkańcy gminy 
widzą w kandydacie na wójta 
osobę, która pomoże nam lepiej 
porozumieć się z Poznaniem. 
- (...) Pan S. Hinc jest osobą, któ-
rej kontaktów w poznańskiej ad-
ministracji nie brakuje, a o to tu 
się rozchodzi. - stwierdza Kaje-
tan - Trudno mi jest mianowicie 
przyswoić, że osoba piastująca 
najpierw urząd radnego a na-
stępnie zastępcy prezydenta Po-
znania ma relatywnie tą samą 
pozycję negocjacyjną. Problem 
z wiaduktem jak już nadmienili 
moi przedmówcy wynika ze sta-
nowiska administracji Poznania 
więc na logikę biorąc w tej kwestii 
potrzebna jest osoba, która jest w 
stanie wpłynąć na Poznań.   

Od wyboru wójta będzie 
w znacznej mierze zależał roz-
wój gminy w najbliższych 4 lata. 
Czy mieszkańcy Komornik będą 
chcieli zmian? Wybory już 16 li-
stopada.   FW

Jan Broda czy Sławomir Hinc?
W wyborach samorządowych 2014 w wyścigu po stanowisko wójta wystartuje tylko dwóch kandydatów – obecny wójt Jan Broda 
oraz były Zastępca Prezydenta Poznania Sławomir Hinc.

Kandydaci na radnych do Rady Gminy
W wyborach do Rady Gminy Komorniki startuje 52 kandydatów z 7 komietetów wyborczych. 

KWW POROZUMIENIE OBY-
WATELSKIE WOLNOŚĆ 
Skrzypek Radosław Komorniki, 
wiek: 36, okręg 6.
Hewusz Adrian Jan Plewiska, 
wiek: 27, okręg 11.
Ratajczak Krzysztof Rosnówko, 
wiek: 28, okręg 16.

KOMITET WYBORCZY PLAT-
FORMA OBYWATELSKA RP
Kroll-Chilomer Krystyna Głu-
chowo, wiek: 59, okręg 2.
Kujawa Marian Komorniki, wiek: 
64, okręg 3.
Gierszal Krzysztof Stanisław 
Plewiska, wiek: 58, okręg 13
Wasilewska Franciszka Waleria-
nowo, wiek: 65, okręg 16.

KOMITET WYBORCZY AKTYW-
NI DLA GMINY 
Krawczyk Ireneusz Głuchowo, 
wiek: 57, okręg 2.
Gargulińska-Smoczyńska Nata-
lia Komorniki, wiek: 34, okręg 3.
Maciuszonek Jacek Paweł Ko-
morniki, wiek: 38, okręg 4.
Kluska Karol Plewiska, wiek: 25, 
okręg 5.
Stemplewska Anna Irena Ko-
morniki, wiek: 33, okręg 7.

Korytowska Karolina Maria Ple-
wiska, wiek: 28 okręg 9.
Brocki Wojciech Marcin Plewi-
ska, wiek: 47, okręg 10.
Lipiński Klaudiusz Przemysław 
Plewiska, wiek: 44, okręg 11.
Bajer Maciej Lech Plewiska, 
wiek: 48, okręg 12.
Stolarczyk Dominik Plewiska, 
wiek: 43, okręg 13.
Matuszewski Mariusz Plewiska, 
wiek: 38, okręg 14.
Pawlak Bartłomiej Andrzej Ple-
wiska, wiek: 38, okręg 15.
Czyż Artur Jerzy Chomęcice, 
wiek: 38, okręg 17.
Dams Wojciech Wiry, wiek: 46, 
okręg 18.
Majewski Jakub Kacper Wiry, 
wiek: 40, okręg 19.
Stocka Marta Wiry, wiek: 36, 
okręg 20.
Grześkowiak Wojciech Mieczy-
sław Łęczyca, wiek: 52, okręg 21.

KOMITET WYBORCZY STOWA-
RZYSZENIA ZWYKŁEGO NASZE 
KOMORNIKI
Wójcik Dariusz Wojciech Cho-
męcice, wiek: 53, okręg 1.
Kubiak Marek Komorniki, wiek: 
38, okręg 6.

Błaszczak Edyta Komorniki, 
wiek: 30, okręg 8.
Hańca Marek Aureliusz Ros-
nówko, wiek: 59, okręg 16.

KWW „NASZA GMINA KOMOR-
NIKI”
Trocha Dorota Chomęcice, 
wiek: 42, okręg 1.
Łuczkak Mariola Małgorzata 
Głuchowo, wiek: 53, okręg 2.
Wiśniewski Piotr Komorniki, 
wiek: 43, okręg 3.
Kaczmarek Paweł Komorniki, 
wiek: 40, okręg 4.
Napierała Piotr Franciszek Ko-
morniki, wiek: 47, okręg 5.
Kolińska Urszula Komorniki, 
wiek: 53, okręg 6.
Szkudlarek Henryk Komorniki, 
wiek: 61, okręg 7.
Rochowiak Mateusz Przemy-
sław Komorniki, wiek: 24, okręg 
8.
Pankiewicz-Sobisiak Julia 
Magdalena Plewiska, wiek: 29, 
okręg 9.
Sucharski Tomasz Zbigniew 
Plewiska, wiek: 45, okręg 10.
Pajączkowski Daniel Maciej 
Plewiska, wiek: 37, okręg 11.
Kurasz Robert Szymon Plewi-

Granice okręgów wyborczych i siedziby głosowania

ska, wiek: 41, okręg 12.
Guzek Zenon Józef Plewiska, 
wiek: 56, okręg 13.
Degórska Małgorzata Elżbieta 
Plewiska, wiek: 47, okręg 14.
Pietrzak Wojciech Plewiska, 
wiek: 64, okręg 15.
Wojtyniak Beata Rosnówko, 
wiek: 47, okręg 16.
Kwaśniewski Władysław Antoni 
Szreniawa, wiek: 67, okręg 17.
Występski Dominik Paweł Wiry, 
wiek: 39, okręg 18.
Adamski Marian Ignacy Wiry, 
wiek: 68, okręg 19.
Depczyński Jacek Wiry, wiek: 
45, okręg 20.
Kosmowski Henryk Jan Łęczy-
ca, wiek: 64, okręg 21.

KWW GMINA NA PLUS
Kornacki Dawid Plewiska, wiek: 
28, okręg 10.
Zgoła Małgorzata Plewiska, 
wiek: 57, okręg 14.

KWW GOSPODARNE KOMOR-
NIKI
Garczarek Kajetan Wiry, wiek: 
20, okręg 10.

Wybory

KIEDY ODBĘDĄ SIĘ WYBORY?
Wybory Samorządowe 2014 
odbędą się w niedzielę, 16 listo-
pada. Dzień wczęsniej będzie 
trwać cisza wyborcza. Głoso-
wanie odbędzie się w godz. 7.00 
- 21.00. 

Podstawowe 
informacje dotyczące 
głosowania

Wybory 2014

Jan Broda (56) - został trzykrotnie wybrany na wójta Komornik Sławomir Hinc (39) - były Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

GDZIE MOŻNA GŁOSOWAĆ?
W wyborach samorządowych 
można głosować wyłącznie w 
miejscu stałego zamieszkania i 
tylko w lokalu wyborczym przy-
należnym do miejsca zamieszka-
nia. Pełną listę lokali wyborczych 
i odpowiadających im okręgą 
można znaleźć w tabeli znaj-
dującej się na tej samej stronie 
gazety Plewiska.pl

JAKIE DOKUMENTY ZABRAĆ?
Aby zagłosować, należy okazać 
dowód tożsamości. Nie musi to 
być dowód osobisty. Może to 
być inny dokument potwierdza-
jący tożsamość ze zdjęciem np. 
paszport, prawo jazdy, legity-
macja studencka lub legitymacja 
ubezpieczeniowa.

Okręg Granice Siedziba List Kandy-
datów

Mada-
tów

1 Chomęcice - sołectwo Wiejski Dom Kultury "Koźlak" 62-
052 Chomęcice ul.Poznańska 65

2 2 1

2 Głuchowo - sołectwo Dom Kultury "Dworek" 62-052 
Głuchowo ul.Parkowa 2

3 3 1

3 Komorniki 1 - ulice: Gerwazego, Horeszki, Ignacego D. Kaczmarka, Jankiela, kraszewskiego, ks. Gładysza, ks. Malinowskiego, ks. Robaka, ks. 
Wawrzyniaka, Pana Tadeusza, Polna nieparzyste: 43-65, 66-95; Protazego, Sienkiewicza, Stanisława Nowaka, Telimeny, Wiśniowa

Gimnazjum 62-052 Komorniki 
ul.Pocztowa 30

3 3 1

4 Komorniki 2- ulice: Akacjowa, Brzozowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Lipowa, Osiedle Spółdzielcze, Pańska, Pocztowa, Polna: 
3-42A, parzyste:44-62, Poznańska 2-7, Rosnowska, Słoneczna, Spokojna, św. Rocha, Topolowa, Wierzbowa, Zbożowa

Gimnazjum 62-052 Komorniki ul. 
Pocztowa 30

2 2 1

5 Komorniki 3 - ulice: Cmentarna, Czesława Miłosza, Haliny Poświatowskiej, Jeziorna, Komornicka 1-69, od 75 do końca numery nieparzyste, 
Krótka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Leopolda Staffa, Łąkowa, Miodowa, Młyńska 3-64, Morenowa, Nad Wirynką, Nizinna, Ogrodowa, 
Pasieki, Piaskowa, Podleśna, Poznańska 19-66, Spacerowa, Stawna, Stefanii Czubryj, Zakładowa

Gimnazjum 62-052 Komorniki ul. 
Pocztowa 30

2 2 1

6 Komorniki 4- ulice: 3 Maja, Fabianowska, Gottlieba Daimlera, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Kolejowa, Korczaka, Malinowa, Nowa, Piastow-
ska, Platynowa, Poznańska od 69 do końca, Przemysłowa, Staszica

Szkoła Podstawowa 62-052 Ko-
morniki ul. Staszica 25

3 3 1

7 Komorniki 5 - ulice: Borówkowa, Brzoskwiniowa, Drzymały, Jagodowa, Jeżynowa, Komornicka od 74 do końca numery parzyste, Leśna, 
Maciejkowa, Magazynowa, Matowa, Młyńska od 70 do końca, Osiedle Zielone Wzgórze, Otwarta, Poziomkowa, Sadowa, Truskawkowa, Towa-
rowa, Widokowa, Wiosenna, Wspólna, Złota, Żwirowa

Szkoła Podstawowa 62-052 Ko-
morniki ul.Staszica 25

2 2 1

8 Komorniki 6 - ulice: Azaliowa, Cyprysowa, Czeremchowa, Forsycjowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Kalinowa, Konwaliowa, Lubońska, Magnoliowa, 
Ognikowa, Pogodna, Storczykowa, Wąska, Wirowska, Wrzosowa, Żabikowska

Szkoła Podstawowa 62-052 Ko-
morniki ul.Staszica 25

2 2 1

9 Plewiska 1 - ulice: Kolejowa 1-46, Lawendowa, Nadrzeczna, Niecała, Ogrodowa, Stawna, Szczypiorkowa, Szkolna od 80 do końca, Zielarska Dom Kultury "Remiza" 62-064 
Plewiska ul.Grunwaldzka 565

2 2 1

10 Plewiska 2 - ulice: Koperkowa, Lubczykowa, Lukrecjowa, Miętowa, Prof. Wacława Strażewicza, Prof. Jana Kozłowskiego, Rumiankowa, Szafra-
nowa, Szałwiowa

Dom Kultury "Remiza" 62-064 
Plewiska ul.Grunwaldzka 565

4 4 1

11 Plewiska 3 ulice: Bazyliowa, Kminkowa, Tymiankowa Dom Kultury "Remiza" 62-064 
Plewiska ul.Grunwaldzka 565

3 3 1

12 Plewiska 4- ulice: Grunwaldzka 410-546, 548-592 parzyste, Krótka, Mokra, Owsiana, Pasterska, Pszenna, Rolna, Słoneczna, Spokojna, Sucha, 
Wołczyńska, Zakładowa, Żytnia

Szkoła Podstawowa 62-064 Plewi-
ska ul. Szkolna 64

2 2 1

13 Plewiska 5 ulice: Cicha, Podgórna, Południowa, Północna, Skryta, Wschodnia, Zachodnia, Zacisze Szkoła Podstawowa 62-064 Plewi-
ska ul. Szkolna 64

3 3 1

14 Plewiska 6 - ulice: Azaliowa, Cechowa, Czarna Droga, Dojazd, Fabianowska od 25 do końca, Garncarska, Graniczna, Jesienna, Kupiecka, Kuź-
nicza, Letnia, Miernicza, Miodowa, Młyńska, Rzemieślnicza, Szewska, Wąska, Wiosenna, Wrzosowa, Zbożowa, Zimowa

Szkoła Podstawowa 62-064 Plewi-
ska ul. Szkolna 64

3 3 1

15 Plewiska 7 ulice: Aroniowa, Fabianowska 2A-24D, Grunwaldzka 547-595 nieparzyste, od 596 do końca, Kolejowa od 53 do końca, Kręta, Mali-
nowa, Osiedle Pogodne, Polna, Poranna, Promykowa, Szkolna 25-73, Tęczowa

Szkoła Podstawowa 62-064 Plewi-
ska ul. Szkolna 64

2 2 1

16 Rosnówko, Walerianowo, Jarosławiec - sołectwo Dom Kultury "Klub" 62-052 Ros-
nówko ul.1 Maja 50

4 4 1

17 Szreniawa, Rosnowo - sołectwo Świetlica Wiejska 62-052 Szrenia-
wa ul. Nowa 9

2 2 1

18 Wiry 1 - ulice: Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Głowackiego, Kilińskiego, Komornicka, Kosynierów, Kościuszki, Krótka, Malwowa, Nadrzeczna, 
Polna, Poznańska, Pułaskiego, Wirowska, Wybickiego, Żabikowska, Zbożowa

Salka parafialna 62-051 Wiry ul. 
Komornicka 175

2 2 1

19 Wiry 2 - ulice: Bukowa, Cienista, Elfów, Grabowa, Graniczna, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Leśniczówka, Nowa, Odskok, Par-
kowa, Podgórna, Południowa, Promykowa, Słoneczna, Sportowa, Szreniawska, Tęczowa, Zespołowa, Zielona.

Dom Kultury 62-051 Wiry ul. 
Łęczycka 101

2 2 1

20 Wiry 3 ulice: Dworcowa, Kolejowa, Laskowska, Leśna, Łęczycka, Podleśna, Północna Dom Kultury 62-051 Wiry ul. 
Łęczycka 101

2 2 1

21 Łęczyca - sołectwo Dom Kultury Nad Wirynką 62-051 
Łęczyca ul. Poznańska 14

2 2 1

całej gminie, zmodernizowanie 
oczyszczalni ścieków w Łęczy-
cy, rozbudowanie gimnazjum, 
budowę nowoczesnej biblioteki 
w Plewiskach, nowego pawilo-
nu szkolnego w Chomęcicach, 
zakup i adaptację domu kultury 
„Nad Wirynką” w Łęczycy, nowe 
boiska szkolne oraz place zabaw 
dla dzieci.

Niestety, do tej pory nie 
udało się obecnemu wójtowi zre-
alizować najważniejszej inwesty-

„Nie potrzebujemy w 
gminie polityka, tylko 

solidnego człowieka, 
który będzie dbał o 

interes gminy.”
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Nasza Gmina „Nawet gdyby powstał wiadukt to zastanówcie się co nam to da? Chwilowo korek nie powstaje tylko 
przez brak wiadukut, ale również przez wąskie gardło na skrzyżowaniu Grunwaldzka - Malwowa. Korki i 
tak będą, owszem wiadukt byłby dużym ułatwiweniem.”
- Łukasz o budowie wiaduktu na Grunwaldzkiej

Wójt Jan Broda „Liderem 
Sportowej Polski 2014”

9 października 2014 r. 
w siedzibie Polskiego Komite-
tu Olimpijskiego w Warszawie 
przyznano wyróżnienia wójto-
wi Janowi Brodzie i Gminie Ko-
morniki za rozwój infrastruktu-
ry sportowej w gminie.

Wyróżnienia przyznano 
podczas uroczystej Gali Sporto-
wa Polska. Jan Broda został wy-
różniony tytułem „Lidera Spor-
towej Polski 2014”. W imieniu 

W skrócie

Wiadomości

Komisariat Policji w Komorni-
kach poszukuje świadka zda-
rzenia, który w dniu 10.10.2014 
w godzinach 14:05-14:15 na ul. 
Fabianowskiej w Plewiskach w 
okolicach sklepu „Żabka” pomógł 
dziewczynce szarpanej przez 
60-letniego mężczyznę.

Prosimy o kontakt osobisty w 
Komisariacie Policji w Komor-
nikach, 62-052 Komorniki ul. 
Stawna 3 lub telefoniczny pod nr 
61/8414890 lub 601-799-114.

Szukamy świadka, który 
pomógł napadniętej 
dziewczynce

Inwestycje

Grupa Łowiccy wybuduje osiedle 
w Plewiskach. Póki co, będzie to 
8 domów jednorodzinnych.

Osiedle powstanie pomiędzy 
ulicami jesienną i wiosenną. 
Budowa ruszy w listopadzie br. 
Ukończenie prac planowane jest 
na grudzień przyszłego roku.

Powstanie kolejne 
osiedle w Plewiskach

Na początku października do 
użytku oddane zostało nowe 
boisko przy szkole podstawowej 
w Plewiskach. Boisko będzie 
otwarte dla wszystkich w wy-
znaczonych godzinach.

Boisko przy ul. Szkolnej 64 jest 
udostępniane bezpłatnie w na-
stępujących dniach i godzinach: 

- Poniedziałki, czwartki i piątki: 
17.30–19.30

Sport

Nowe boisko przy podstawówce 
otwarte dla wszystkich!

- Wtorki i środy: 17.30–19.30 
(tylko grupy zorganizowane)
- Soboty i niedziele: 10.00–19.00

Aby korzystać z boiska, należy 
wcześniej wpisać się do grafiku. 
W tym celu należy każdorazowo 
dzwonić pod numer telefonu 
608 694 786.

Stałe grupy zorganizowane 
mogą korzystać z boiska we 
wtorki i środy po wcześniejszych
uzgodnieniach z dyrektorem 
szkoły.                                        

FW

Relacja z VII turnieju 
zapaśniczego

12 października odbył 
się VII Turniej o Puchar Wójta 
Gminy Komorniki w zapasach w 
stylu wolnym.

Nowe informacje 
odnośnie budowy 
Koperkowej

W zeszłym miesiącu informo-
waliśmy o remoncie ul. Ko-
perkowej w Plewiskach. Mamy 
nowe informacje dotyczące 
remontu i nie koniecznie mogą 
one ucieszyć mieszkańców 
ulicy.

Informowaliśmy, że do końca 
roku zostanie wykonany remont 
całej ulicy Koperkowej. Uzyska-
liśmy jednak dalsze informacje 
w zakresie tych planów, które 
nie przedstawiają sprawy w tak 
różowym świetle. Do końca roku 
ma zostać zakończony remont 
jedynie krótkiego, 182 metrowe-
go odcinka ulicy od Tymianko-
wej do Szafranowej. Nie jest to 
zgodne z planami gminy, które 
zakładały, że cały I etap budowy 
ul. Koperkowej (od Tymiankowej 
do Miętowej) miał zostać zakoń-
czony do końca 2014 roku.

Niektórzy mieszkańcy ulicy 
czekają na remont ponad 15 lat. 
Mamy nadzieję, że kontynuacja 
budowy nastąpi na początku 
2015 roku.

Wiry zapraszają do parku

Zostając sołtysem Wir, 
jako jeden z wielu celów, które 
postawiłem sobie do zrealizo-
wania jest upiększanie naszej 
miejscowości i dlatego widząc 
zaniedbany teren przy ulicy 
Laskowskiej postanowiłem go 
uporządkować,  w pożyteczny 
sposób zagospodarować, oraz 
uszanować, gdyż był tu kiedyś 
cmentarz katolicki. 

Pomysł budowy parku w 
tym miejscu spotkał się z po-
parciem moich kolegów z Rady 
Sołeckiej oraz przede wszystkim 
Ks. kan. Kazimierza Szachowi-
cza proboszcza naszej parafii. Za 
użyczenie tych gruntów oraz za 
duchowe wsparcie bardzo dzię-
kuję księdzu proboszczowi. 

Prace porządkowe, w 
które zaangażowała się również 
grupa mieszkańców rozpoczę-
ły się 27 października 2012 roku. 
Wielu spotkaniom przy nie za-
wsze sprzyjającej pogodzie to-
warzyszyła wspaniała atmosfera. 

Kolejnym etapem była bu-
dowa alejek parkowych, wyrów-
nanie terenu, posianie trawy oraz 
montaż ławek. Na ten cel zostały 
wykorzystane środki z budżetu 

sołeckiego. Na pewno ta inwe-
stycja nie zostałaby ukończona 
w tym roku, gdyby nie nasza bar-
dzo dobra współpraca z  Wójtem 
Gminy Panem Janem Brodą oraz 
Przewodniczącym Rady Gmi-
ny Panem Marianem Adamskim, 
którym za wsparcie składam ser-
deczne podziękowanie. 

Doceniam poświęcenie i 
pracę wielu osób, które wzięły 
udział w realizacji tego zamie-
rzenia i udowodniły, że wspólnie 
możemy wiele, dlatego chciał-
bym wyróżnić: Sławka Wróbla, 
Krzysztofa Krzyżosia, Ryszarda 
Grygiera, Grzegorza Zimnego, 
Kazimierza Sołtysiaka, Ryszarda 
i Leszka Hildebrandt, Zbignie-
wa Nowaka, Tadeusza Hilde-
brandt, Grzegorza Kolasińskiego 
oraz kolegów z Rady Sołeckiej: 
Przemka Nowackiego, Adama 
Sikorskiego, Mariusza Szajbe i 
Błażeja Sówkę. Panowie Bardzo 
dziękuję. Planujemy jeszcze na-
dać nazwę temu miejscu oraz 
umieścić tablicę pamiątkową.  

Myślę, że nowopowsta-
ły park jest pięknym obiektem 
zieleni, które na stałe wpisze się 
w krajobraz  Wir  i będzie służył 
jako miejsce relaksu.

Sołtys Dominik Występski

Rekreacja

Sprostowanie
Sprostowanie dotyczące ar-
tykułu pod tytułem: „Kolejne 
przedszkole w Plewiskach”. W 
artykule  opublikowanym we 
wrześniu 2014 r. podano nastę-
pującą informację wymagane 
sprostowania. Nie jest prawdą, 
że termin oddania do użytku 
przedszkola to marzec przyszłe-
go roku. W marcu przyszłego 
roku rozpocznie się rekrutacja 
do przedszkola. 

Przypomnijmy, placówka ma 
być już drugim przedszko-
lem publiczno-prywatnym w 
Plewiskach i będzie działać na 
podobnych zasadach co przed-
szkola samorządowe. 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 
ma pomieścić aż 5 oddziałów.

Powstanie 
stacja Orlen 
w Plewiskach

W turnieju wzięło udział 
ponad 100 zawodników. I miejsce 
w turnieju zajęli drużynowo za-
paśnicy z Plewisk. To wspaniałe 
wyróżnienie dla naszych zawod-
ników. Gratulujemy!

FW

Pożar garażu w 
Komornikach

W Komornikach 12 paździer-
nika, po godz. 12.00 wybuchł 
pożar garażu i znajdującego się 
w nim pojazdu. Akcja strażaków 
trwała prawie trzy godziny. 

Informacje w sprawie pożaru 
dotarły do jednostek strażackich 
o godz. 12.33. W sprawie pożaru 
zainterweniowały jednostki z 
Lubonia, Plewisk oraz Szkoły 
Aspirantów. Gaszenie budynku i 
pojazdu zajęło strażakom prawie 
trzy godz. Strażacy wrócili z 
akcji dopiero po 15-stej. Na 
szczęście nikt nie został poszko-
dowany w pożarze. 

Kto postawił billboard 
ośmieszający Wójta? 
Nikt się nie przyznaje.

Sport

W połowie października, 
przy przejeździe kolejowym na 
Grunwaldzkiej stanął billboard 
o następującej treści: „Wiadukt 
jest moją ulubioną inwestycją w 
Gminie Komorniki. Przez 12 lat 
zabiegam tylko o projekt budo-
wy. Bezskutecznie. Nieudolny. 
Jan Broda Wójt Gminy Komor-
niki”.

Kto przyczynił się do poja-
wienia się plakatu o takiej treści? 
Na plakacie można było zauwa-
żyć dopisek, że zakup sfinanso-
wano z funduszy KWW Porozu-
mienie Obywatelskie „Wolność”. 
Reporterzy Głosu Wielkopolskie-
go na pytanie zadane pełnomoc-

nik komitetu Sandrze Spychała 
otrzymali odpowiedź - Nie mam 
żadnej faktury, która potwier-
dzałaby zakup tego ogłoszenia. 
Nie jest w naszym interesie dys-
kredytowanie obecnego wójta. 
Nasi kandydaci ubiegają się tylko 
o miejsca w radzie gminy. 

W takim razie kto posta-
wił billboard o takiej treści? Wójt 
Broda w oświadczeniu opub-
likowanym na łamach „Nowin 
Komornickich” wypowiada się 
następująco - Sprawę zgłosi-
łem Policji i żywię nadzieję, że 
wszystko zostanie wyjaśnione. 
Mam przy tym przeświadcze-
nie graniczące z pewnością, że 
winny tego postępowania unik-
nie kary ze względu na swój stan 
zdrowia (psychicznego). 

KJ

Informacje

Wyróżnienie dla wójta i Gminy, za rozwój sportu. „Lider Sportowej Polski 
2014” i „Sportowa Gmina 2014”.

Informacje wójta nagrodę odebrał Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Komornikach - Marcin 
Kaczmarek. 

Celem konkursu organi-
zowanego przez Polski Komitet 
Olimpijski jest wyróżnienie wło-
darzy, którzy stawiają na roz-
wój sportu w swoich miastach 
i gminach. Odznaczenie „Lider 
Sportowej Polski” jest przyzna-
wane za rozwój infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej. Otrzy-
mują je osoby działające na rzecz 
upowszechniania sportu dzieci i 
młodzieży oraz wspierające lo-

kalne inicjatywy społeczne. 
W gminie Komorniki jest 

już piętnaście obiektów sporto-
wych, w tym pełnowymiarowa 
hala widowiskowo – sportowa, 
dwa stadiony piłkarskie, dwa 
boiska wielofunkcyjne „Orlik”, 
siłownie zewnętrzne wraz z 
placami zabaw, korty tenisowe 
i kompleks boisk rekreacyjno – 
sportowych. Dlatego też wyróż-
niono również Gminę Komorniki 
tytułem „Sportowa Gmina 2014” 
za inwestowanie w nowoczesną 
bazę sportową i rekreacyjną.

FW

Opinie mieszkańców:
TAK dla:
Ścieżki rowerowej od przejazdu w głąb Plewisk
„Ostatnio jak bylem na pętli tramwajowej na 
Junikowie to naliczylem 95 rowerów stojących na 
parkingu. Oznacza to, że pomimo jesieni i braku 
ścieżki rowerowej od przejazdu w głąb Plewisk, 
i tak spora liczba mieszkańców decyduje się na 
taką podróż. Za te 800 tys. to można by zrobić 
super drogę rowerową i zachęcić część osób do 
dojazdu do pętli na tramwaj. Ci kierowcy, co 
muszą zostać w autach, z pewnością byliby zado-
woleni, gdyby z ich drogi zniknęło procent osób 
przesiadających się na rower.” 
- Daniel

Sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Grun-
waldzka - Wołczyńska
„Jeśli nie da się zrobić wiaduktu, to można by 
chociaż przez te wszystkie lata zrobić sygnali-
zację świetlną. Nowych mieszkań przybywa, a 
infrastruktura bez zmian... Czy w końcu będzie 
musiało dojść do poważnego wypadku, jak parę 
lat temu na Kolejowej, żeby choć te światła zro-
bić?” 
- Paweł

Zmiany pierwszeństwa na skrzyżowaniu Grun-
waldzka - Wołczyńska 
„A co powiecie na rozwiązanie bez żadnych 
kosztów? Wystarczy zmienić Grunwaldzką w 
stronę Wołczyńskiej na drogę z pierwszeństwem 
przejazdu i sprawa załatwiona. Oprócz godzin 
szczytu, ruch z Plewisk jest niewielki, więc nie 
będzie problemu dla jadących i chcących jechać 
Wołczyńską. A w godzinach szczytu uprzejmi 
mieszkańcy Plewisk zastosują tzw. „metodę suwa-
kową” i pojedziemy sprawnie wszyscy!”
- Maksymilian

NIE dla:
Budowy dwóch wiaduktów

„Tyle czasu nie mogli zrobić jednego, a teraz mó-
wią o dwóch. Prawda jest jedna: Wybory czynią 

cuda!” 
- Michał

Budowy nowych osiedli bez rozwoju infra-
struktury

„Ten kto wydaje pozwolenia na kolejne osiedla 
powinien stracić stanowisko. Pytam, gdzie są 

dodatkowe drogi dojazdowe, gdzie druga szkoła? 
Sprzedać teren, zabrać kasę i mieć mieszkańców 
gdzieś. Z os. Zielarskiego jest jedna droga dojaz-

dowa do Grunwaldzkiej.” 
- Damian

Opóźnień w budowie Koperkowej
„Nie mieszkam na Koperkowej, ale wydaje mi się, 

że ta decyzja jest jakąś wielką kpiną. Ludziom, 
którzy mieszkają na Koperkowej 8 lat ulicy nie 

robią, a tym co mieszkają chyba od 3 lat tak. 
Mieszka tam jakiś znajomy wójta Brody?” 

- Waldemar

Ustytuowania planowanej stacji benzynowej w 
Plewiskach

„Stacja pewnie się przyda, lecz miejsce jej usytuo-
wania to tragedia.” 

- Jakub

Braku zapowiadanych osób na cyklicznych 
spotkaniach „Nasza Gmina Czyta Dzieciom”

„Mam nadzieję, że tym razem będzie pan Strażak, 
bo ostatnio chyba miał być, a nie było.” 

- Gosia
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Inwestycje

Na skrzyżowaniu ulic 
Grunwaldzka – Kolejowa w Ple-
wiskach powstanie stacja paliw 
Orlen.

O zagospodarowaniu 
działki przy skrzyżowaniu Grun-
waldzkiej z Kolejową krąży-
ło wiele spekulacji. Najczęściej 
mówiono o postawieniu w tym 
miejscu sklepu Lidl. Teraz znamy 
już potwierdzone informacje do-

tyczące zagospodarowania tego 
terenu. Na działce nr 668 w Ple-
wiskach powstanie stacja paliw 
Orlen.

Inwestor uzyskał już de-
cyzję w sprawie zatwierdzenia 
projektu budowanego i udziele-
nia pozwolenia na budowę stacji 
paliw z infrastrukturą technicz-
ną (decyzja nr 4378/14 z dnia 
18.09.2014 r.). Rozmawialiśmy z 
wójtem Janem Brodą na temat 
przybliżonej daty powstania sta-
cji, jednak na ten moment gmina 
nie zna żadnych terminów.

KJ
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żeństwa, jeżeli są nimi zamężne 
kobiety,
 - odpis zwykły z księgi wie-
czystej, jeżeli w skład spadku 
wchodzi gospodarstwo rolne 
dziedziczone według przepisów 
szczególnych,
 - potwierdzenie uiszczenia opła-
ty sądowej od wniosku,
• odpisy skrócone aktów stanu 
cywilnego uzyskujemy w Urzę-
dach Stanu Cywilnego właści-
wych według miejsca zdarzenia, 
tj. urodzenia, zawarcia małżeń-
stwa, zgonu; 
• za wydanie odpisu skróconego 
aktu stanu cywilnego pobierana 
jest opłata skarbowa w wysoko-
ści 22,00 zł,
• nie tylko spadkobierca może 
wystąpić z wnioskiem o stwier-
dzenie nabycia spadku, może to 
zrobić każda osoba, która wyka-
że interes prawny, 
• zamiast prowadzenia postępo-
wania sądowego o stwierdzenie 
nabycia spadku można udać się 

do notariusza celem sporzą-
dzenia tzw. aktu poświadczenia 
dziedziczenia, który wywołuje 
taki sam skutek, jak prawomocne 
postanowienie sądu o stwierdze-
niu nabycia spadku,
• stwierdzenie nabycia spadku 
oraz poświadczenie dziedzi-
czenia nie może nastąpić przed 
upływem sześciu miesięcy od ot-
warcia spadku, tj. śmierci spad-
kodawcy, chyba że wszyscy znani 
spadkobiercy złożyli już oświad-
czenia o przyjęciu lub o odrzuce-
niu spadku.

Adwokat
Piotr Markowski

Wydarzenia„Ludziska, zawsze jak Wam się nie podoba mieszkanie w Plewiskach, możecie wrócić tam skąd 
do nas przyszliście, lub mogliście kupić mieszkania w Poznaniu. Tam jest asfalt, nie ma błota, 
jest kanaliza.” 
- Milena o błotnistych ulicach Plewisk
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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 
czytelników. Wszystkie 
dotychczasowe odpowiedzi 
prawne adwokata Piotra 
Markowskiego znajdziesz na 
www.plewiska.pl.

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

Pierwszeństwo dziedziczenia 
testamentowego

Ustawodawca regulując kwestie 
spadkowe po zmarłym (spadko-
dawcy) przyznał pierwszeństwo 
jego woli określonej w testamen-
cie. Oznacza to, że istnienie waż-
nego testamentu wyłącza tzw. 
dziedziczenie ustawowe. Nie za-
wsze jednak mamy do czynienia 
z sytuacją, w której spadkodawca 
sporządził za życia ważny testa-
ment. Kto wtedy jest uprawniony 
do dziedziczenia? Odpowiedź na 
to pytanie znajdziemy w art. 931 
– 940 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 
2014r. poz. 121 ze zm.). Z przepi-
sów tych wynika tzw. kolejność 
dziedziczenia. 

Pierwsza kategoria spadkobier-
ców

Jak stanowi art. 931 § 1 KC, w 
pierwszej kolejności powołane są 
z ustawy do spadku dzieci spad-
kodawcy oraz jego małżonek; 
dziedziczą oni w częściach rów-
nych. Jednakże część przypada-
jąca małżonkowi nie może być 
mniejsza niż jedna czwarta cało-
ści spadku. Jeżeli dziecko spad-
kodawcy nie dożyło otwarcia 
spadku, udział spadkowy, który 
by mu przypadał, przypada jego 
dzieciom w częściach równych 
(art. 931 § 2 KC).

Druga kategoria spadkobierców

W braku zstępnych (dzieci i wnu-
ków) spadkodawcy powołani są 
do spadku z ustawy jego małżo-
nek i rodzice (art. 932 § 1 KC). W 
tym wypadku udział spadkowy 
każdego z rodziców, które dzie-
dziczy w zbiegu z małżonkiem 
spadkodawcy, wynosi jedną 
czwartą całości spadku. Jeże-
li ojcostwo rodzica nie zostało 
ustalone, udział spadkowy matki 
spadkodawcy, dziedziczącej w 
zbiegu z jego małżonkiem, wy-
nosi połowę spadku. Małżonkowi 
spadkodawcy przypadnie zatem 
w tej sytuacji druga połowa.

Trzecia kategoria spadkobier-
ców

W braku zstępnych i małżonka 
spadkodawcy cały spadek przy-
pada jego rodzicom w częściach 
równych (art. 932 § 3 KC). Jeżeli 
jedno z rodziców spadkodaw-
cy nie dożyło otwarcia spadku, 
udział spadkowy, który by mu 
przypadał, przypada rodzeństwu 
spadkodawcy w częściach rów-

nych. Tym samym rodzeństwo 
pojawia się dopiero w trzeciej 
kategorii spadkowej, przy czym i 
tak jest to dziedziczenie warun-
kowe, które dojdzie do skutku 
po zaistnieniu w/w okoliczności. 
Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa 
spadkodawcy nie dożyło otwar-
cia spadku pozostawiając zstęp-
nych, udział spadkowy, który by 
mu przypadał, przypada jego 
zstępnym. Podział tego udziału 
następuje według zasad, które 
dotyczą podziału między dal-
szych zstępnych spadkodawcy 
(art. 932 § 5 KC). 

Czwarta kategoria spadkobier-
ców

Tą kategorię samodzielnie two-
rzy małżonek spadkodawcy. 
Cały spadek przypada mu w 
braku zstępnych spadkodawcy, 
jego rodziców, rodzeństwa i ich 
zstępnych (art. 933 § 3 KC).

Piąta kategoria spadkobierców

Gdy nie ma osób wymienionych 
powyżej, tj. zstępnych, mał-

żonka, rodziców, rodzeństwa 
i zstępnych rodzeństwa spad-
kodawcy, cały spadek przypada 
dziadkom spadkodawcy; dzie-
dziczą oni w częściach równych 
(art. 934 § 1 KC). Jeżeli natomiast 
któreś z dziadków spadkodaw-
cy nie dożyło otwarcia spadku, 
udział spadkowy, który by mu 
przypadał, dziedziczą w równych 
częściach jego zstępni – dzieci, a 
w przypadku ich śmierci również 
wnuki (art. 934 § 2 KC. W braku 
zstępnych tego z dziadków, który 
nie dożył otwarcia spadku, udział 
spadkowy, który mu przypadał, 
przypada pozostałym dziadkom 
w częściach równych (art. 934 § 
3 KC).

Szósta kategoria spadkobierców

W ostatniej kolejności dziedziczą 
pasierbowie (powinowaci maco-
chy i ojczyma). W myśl art. 934¹ 
KC, w braku małżonka spadko-
dawcy i krewnych, powołanych 
do dziedziczenia z ustawy, spa-
dek przypada w częściach rów-
nych tym dzieciom małżonka 
spadkodawcy, których żadne z 
rodziców nie dożyło chwili ot-
warcia spadku. Dziedziczenie 
pasierbów wchodzi zatem w grę 
wtedy, gdy:
• w chwili otwarcia spadku nie 
można wskazać innych spadko-
bierców i 

• gdy żadne z ich rodziców bio-
logicznych nie dożyło tej chwili.

Dziedziczenie gminy lub Skarbu 
Państwa

Jeżeli brak jest małżonka spad-
kodawcy, jego krewnych i pasier-
bów powołanych do dziedzicze-
nia z ustawy, spadek przypadnie 
gminie ostatniego miejsca za-
mieszkania spadkodawcy lub 
Skarbowi Państwa, gdy miejsca 
tego nie będzie można ustalić lub 
gdy jest ono położone za granicą 
(art. 935 KC). 

Dziedziczenie gospodarstw rol-
nych

W ustawie Kodeks cywilny znaj-
dują się również tzw. przepi-
sy szczególne o dziedziczeniu 
gospodarstw rolnych, które w 
sposób odrębny regulują dzie-
dziczenie tych składników masy 
spadkowej. Zauważyć jednak na-
leży, że wyrokiem 
z dnia 31 stycznia 2001 r. Trybu-
nał Konstytucyjny określił zasa-
dę, zgodnie z którą do spadków 
otwartych przed dniem 14 lutego 
2001 r., w których skład wchodzi 
gospodarstwo rolne, stosuje się 
przepisy dotyczące warunków 
dziedziczenia ustawowego go-
spodarstw rolnych, obowiązują-
ce w chwili otwarcia spadku, na-
tomiast do spadków otwartych 
po w/w dniu stosuje się przepi-
sy ogólne. Tym samym próbu-
jąc ustalić krąg spadkobierców 
po spadkodawcy, który posiadał 
gospodarstwo rolne, należy w 
pierwszej kolejności odnieść się 
do dnia otwarcia spadku, tj. do 
dnia śmierci spadkodawcy. Dzień 
ten będzie bowiem wyznaczni-
kiem przepisów, jakie będą miały 
w danym wypadku zastosowanie. 
Jeżeli będą miały zastosowanie 
przepisy szczególne o dziedzi-
czeniu gospodarstw rolnych, to 
w dalszej kolejności należy usta-
lić ich brzmienie w dacie śmierci 
spadkodawcy.       

Wskazówki

Decydując się na wszczęcie po-
stępowania sądowego o stwier-
dzenie nabycia spadku pamiętaj 
o tym, że: 
• były małżonek (po prawomoc-
nym orzeczeniu rozwodu) nie 
jest osobą uprawnioną do dzie-
dziczenia z mocy ustawy,
• orzeczenie przez sąd separacji 
między małżonkami oznacza, że 
małżonkowie pozbawieni są pra-
wa dziedziczenia ustawowego po 
sobie (skutku takiego nie wywie-
ra tzw. separacja faktyczna),
• ustanowienie w małżeństwie 
ustroju rozdzielności majątkowej 
nie pozbawia małżonków prawa 
dziedziczenia ustawowego po 
sobie,
• jeżeli nie chcesz ponosić odpo-

Dziedziczenie ustawowe
„Jak wygląda sprawa 

spadkowa jeśli spadko-
dawca nie pozostawił 

testamentu?”

wiedzialności za długi spadko-
dawcy, musisz odrzucić spadek 
albo przyjąć 
go z tzw. dobrodziejstwem in-
wentarza w terminie 6 miesięcy 
od dnia dowiedzenia się o swoim 
powołaniu do spadku; w prze-
ciwnym razie dochodzi do tzw. 
prostego przyjęcia spadku (wraz 
z długami),
• jeżeli chcesz zrzec się spadku 
po spadkodawcy, musisz to zro-
bić jeszcze za życia spadkodawcy 
zawierając 
z nim stosowną umowę w formie 
aktu notarialnego (zrzeczenie 
się spadku, a jego odrzucenie to 
dwie odrębne instytucje),
• wniosek o stwierdzenie na-
bycia spadku składa się do sądu 
rejonowego właściwego według 
ostatniego miejsca zamieszkania 
spadkodawcy,
• wniosek ten podlega opłacie 
sądowej w wysokości 50,00 zł, 
przy czym za odebranie przez 
sąd oświadczenia 
o przyjęciu lub odrzuceniu spad-
ku opłata sądowa wynosi również 
50,00 zł (żądanie w tym zakresie 
należy również we wniosku pre-
cyzyjnie określić),
• do wniosku o stwierdzenie na-
bycia spadku należy dołączyć 
następujące dokumenty:
 - odpis skrócony aktu zgonu 
spadkodawcy,
 - odpisy skrócone aktów uro-
dzenia spadkobierców, jeżeli są 
nimi mężczyźni lub niezamężne 
kobiety,
 - odpisy skrócone aktów mał-

„W pierwszej 
kolejności powołane 

są (...) do spadku 
dzieci spadkodawcy 
oraz jego małżonek”

„W braku zstępnych 
i małżonka 

spadkodawcy cały 
spadek przypada jego 

rodzicom”

Kronika Policyjna

02.09. Plewiska ul.Zielarska 
kradzież pojazdu Audi A4, 
03.09. Komorniki ul. Maciej-
kowa uszkodzenie pojazdu Fiat 
500, 
03.09. Plewiska ul. Grunwal-
dzka policjanci KP Komorniki 
zatrzymali mężczyznę na tzw.  
„gorącym uczynku” uszkodzenia 
klimatyzatorów, 
04.09. Szreniawa policjanci KMP 
Poznań zatrzymali mężczyznę 
na tzw. „gorącym uczynku” 
posiadania substancji odurzają-
cych, 
04.09. Plewiska oś. Pogodne 
kradzież roweru, 
04.09. Plewiska ul.Strażewicza 
uszkodzenie pojazdu Audi A4, 
05.09. Plewiska ul.Zielarska 
kradzież pojazdu Ford Fiesta, 
07.09. Plewiska ul.Tęczowa kra-
dzież roweru, 
08.09. Komorniki ul. Zakła-
dowa policjanci KMP Poznań 
zatrzymali mężczyznę na tzw. 
„gorącym uczynku” kierowa-
nia pojazdem Volvo po użyciu 
środków odurzających oraz ich 
posiadania, 
08.09. Plewiska ul.Tęczowa 
włamanie do domu, 
10.09. Plewiska ul. Letnia kra-
dzież pojazdu Ford Focus, 
12.09. Komorniki ul. Pocz-
towa policjanci KMP Poznań 
zatrzymali mężczyznę na tzw. 
„gorącym uczynku” posiadania 
substancji odurzających, 
13.09. Wiry kradzież roweru, po-
licjanci KP Komorniki zatrzymali 
osobę na tzw. „gorącym uczyn-
ku” tego przestępstwa, 

Kronika Straży Gminnej

02.09 O godz. 15:00 strażnicy 
otrzymali informację, że na 
ul. Młyńskiej w Komornikach 
znajduje się potrącony przez 
samochód kot. Strażnicy schwy-
tali wystraszonego zwierzaka i 
przewieźli go do lecznicy wete-
rynaryjnej, gdzie zaopiekowali 
się nim weterynarze.
08.09 W trakcie patrolowania 
Komornik strażnicy zauważyli 
uszkodzoną huśtawkę na placu 
zabaw w Parku Strażaka. Nie-
zwłocznie zawiadomiliśmy oso-
by odpowiedzialne za utrzymaie 
urządzeń w należytym stanie, 
by nie stwarzały zagrożenia dla 
bezpieczeństwa najmłodszych.
14.09 W niedzielne przedpołu-
dnie zabezpieczaliśmy III Bieg 
Libra organizowany przez Libra 
Developer Sp. z o.o.
15.09 W godzinach rannych 
strażnicy interweniowali w 
Wirach na ul. Zespołowej wobec 
agresywnego bernardyna.
15.09 O godz. 12:30 na ul. Fabia-
nowskiej w Komornikach straż-
nicy schwytali wałęsającego się 
psa, który stwarzał zagrożenie 
dla przechodniów.
15.09 W godzinach wieczornych 

14.09. Komorniki ul. Poznań-
ska włamanie do autokomisu i 
kradzież skutera wodnego wraz 
z przyczepką, 
14.09 Plewiska ul. Tęczowa 
włamanie do szopki i kradzież 
roweru, 
16.09. Szreniawa kradzież ele-
mentów naczepy, 
16.09. Plewiska ul. Grunwaldzka 
kradzież telewizora „Samsung”,
17.09. Komorniki ul.Kolejowa 
uszkodzenie trzech pojazdów, 
17.09. Plewiska ul.Fabianowska 
kradzież roweru, 
18.09. Plewiska ul.Wołczyńska 
policjanci KMP Poznań zatrzy-
mali mężczyznę na tzw. „go-
rącym uczynku” uszkodzenia i 
kradzieży ogrodzenia, 
19.09. Komorniki ul.Jeziorna 
włamanie i kradzież pieniędzy, 
19.09. Komorniki ul. Poznańska 
włamanie i kradzież pieniędzy, 
19.09. Plewiska policjanci KMP 
Poznań zatrzymali mężczyznę 
na tzw. „gorącym uczynku” 
posiadania substancji odurzają-
cych, 
23.09. Plewiska ul.Fabianowska 
kradzież pojazdu Ford Fiesta, 
23.09. Komorniki ul.Sadowa 
uszkodzenie pojazdu Honda, 
23.09. Plewiska ul.Koperkowa 
policjanci KMP Poznań ujawnili 
i odzyskali pojazd Mitshubishi, 
skradziony z terenu Portugalii 
24.09. Komorniki ul. Wirowska 
kradzież pojazdu Peugeot 208, 
25.09. Plewiska, ul.Szałwiowa 
kradzież elektronarzędzi, 
25.09. Komorniki uszkodzenie 
pojazdu Peugeot 206, 

strażnicy otrzymali wezwanie do 
Łęczycy, gdzie przy ul. Poznań-
skiej biegał agresywny pies.
16.09 W okolicy ulicy Rolnej w 
Plewiskach strażnicy odnaleźli 
dwa dwumiesięczne kocięta 
porzucone przez nieznaną oso-
bę. Kociaki zostały oddane pod 
opiekę weterynarza. 
16.09 Tym razem na ulicy Ko-
mornickiej w Wirach strażnicy 
schwytali biegającego bez do-
zoru psa rasy Husky. Pies został 
umieszczony w przytullisku w 
Łęczycy, a niefrasobliwy właści-
ciel ukarany mandatem.
21.09 Kolejny „zażywający 
swobody” pies został schwytany 
przez strażników na ulicy Dwor-
cowej w Wirach. Po schwytaniu 
i umieszczeniu psa w przytuli-
sku strażnicy zajęli się poszu-
kiwaniem właściciela, który 
dopuszcza do przebywania w 
przestrzeni publicznej psa, który 
chciażby z racji swej wielkości 
oraz cech rasy może sworzyć 
poważnie zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzkiego.
23.09 W godzinach wieczornych 
doszło do pożaru budynku przy 
ulicy Grunwaldzkiej w Plewi-

25.09. Plewiska ul.Kminkowa 
kradzież roweru GIANT, 
28.09. Plewiska ul.Miętowa kra-
dzież pojazdu Fiat Ducato, 
28.09. Komorniki 
oś.Spółdzielcze włamanie i kra-
dzież pieniędzy, 
29.09. Plewiska oś.Pogodne kra-
dzież pojazdu Ford Mondeo, 
30.09 Rosnówko ul.1 Maja kra-
dzież pojazdu Citroën C4, 
30.09. Rosnówko ul.Dworcowa 
policjanci KP Komorniki zatrzy-
mali osobę na tzw. „gorącym 
uczynku” kierowania motoro-
werem w stanie nietrzeźwości, 
wynik 1,20 mg/l co daje 2,52 
promila !, kierowca ten posia-
dał Zakaz Sądowy prowadzenia 
wszelkich pojazdów, 

Ponadto policjanci przyjęli 22 
zgłoszenia innych przestępstw 
w tym 5 oszustw dokonanych 
na różnych aukcjach interneto-
wych.

Policja w Komornikach prosi o 
wszelkie informacje, które mogą 
przyczynić się do ograniczenia 
przestępczości lub do wykrycia 
ich sprawców. Wszelkie spo-
strzeżenia można przekazywać 
dzielnicowym. Zapewniamy 
anonimowość. 

W nagłych przypadkach na 
numer telefonu alarmowego KP 
Komorniki 601-799-114 lub do 
Oficera Dyżurnego Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu 997 
lub 112.

skach, na wysokości Nowego 
Rynku. Ze względu na koniecz-
ność ściągnięcia znacznych sił 
Straży Pożarnej, ulica Grunwal-
dzka została czasowo wyłączona 
z ruchu, a strażnicy wspólnie z 
policjantami zorganizowali ob-
jazdy. O utrudnieniach w ruchu 
mieszkańcy zostali poinformo-
wani za pomocą aplikacji SISMS.
24.09 Tym razem w Komorni-
kach przy ulicy Storczykowej 
strażnicy odławiali agresywnego 
psa, który próbował zaatakować 
jednego z mieszkańców.
25.09 Cztery koty uwięzione w 
studni odwadniającej na polu 
przy ulicy Malinowskiego w 
Komornikach odnaleźli funk-
cjonariusze Straży Gminnej w 
Komornikach.
29.09 Niemal w samo południe 
doszło do wypadku dwóch po-
jazdów na drodze krajowej nr 5 
w Szreniawie. W tył vana uderzył 
samochód dostawczy. Niezbęd-
na okazała się pomoc Pogatowia 
Ratunkowegi i Straży Pożarnej. 
Strażnicy zabezpieczyli miejsce 
zdarzenia, a następnie kierowali 
ruchem drogowym do czasu 
usunięcia pojazdów z drogi.

Relacja z obchodów 
dnia edukacji

14 października obcho-
dzone było święto edukacji 
narodowej. W naszej gminie 
uroczystość została połączona 
z jubileuszem 15-lecia Gimna-
zjum im. E. hr. Raczyńskiego w 
Komornikach. 

W pierwszej części uro-
czystości wójt Jan Broda po-
dziękował pedagogom oraz pra-
cownikom szkół za ich wkład w 

kształcenie i wychowanie mło-
dego pokolenia. Nagrodzono 
również dyrektorów i nauczy-
cieli, którzy w poprzednim roku 
szkolnym wyróżniali się w wyko-
nywanej pracy. Złożono również 
życzenia emerytowanym pra-
cownikom oświaty. 

Po części oficjalnej za-
prezentowano gościom koncert, 
który przygotowali uczniowie i 
nauczyciele Gimnazjum w Ko-
mornikach. Utwory zostały wy-
konane przez szkolny zespół Last 
Minute, pedagogów i rodziców.

FW 
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Kontakt z redakcją: 792 612 303 lub info@plewiska.pl08 www.plewiska.pl

P Nazwa klubu M Pkt B

1 Pelikan Niechanowo 13 30 26

2 Wełna Skoki 13 30 20

3 Warta Międzychód 13 29 16

- - - - -

10 Grom Plewiska 13 15 - 3

- - - - -

16 Sparta Oborniki 13 2 - 27

Grom Plewiska awansuje 
na 10 pozycję

Nasz Klub ostatnimi czasy 
nie zachwyca. Zeszłomiesięczny 
bilans Gromu to 2 porażki,1 wy-
grana i 2 remisy. Przegrana z Do-
piewem i Lechią Kostrzyn, remisy 
ze Zjednoczonymi Trzemeszno 
oraz Huraganem Pobiedziska i w 
końcu wygrana z KS Mosina nie 
napawa optymizmem. Od ostat-
niego meczu drużyna Gromu ma 
jednak nowego trenera, który bę-
dzie się starał przebudować ze-
spół w taki sposób, żeby odnosił 
w końcu tak wyczekiwane przez 
kibiców sukcesy. I tak, już pod 

wodzą nowego trenera, Grom 
zremisował z wyżej notowaną w 
tabeli drużyną Zjednoczonych 
Trzemeszno. Do przerwy goście 
prowadzili grę i przegrywaliśmy 
0-1. W drugiej połowie działo się 
znacznie więcej i padły jeszcze 
trzy bramki: jedna dla gości oraz 
dwie dla Gromu. Za nami 13 kole-
jek IV ligi grupy północnej, nasz 
Klub awansował na 10 pozycję w 
tabeli. Liczymy, że kolejne spot-
kania przyniosą nam już tylko i 
wyłącznie 3 punkt!

Sylwia Kosicka

Sport Ocena rozwoju – profilaktyka 
dla Twojego dziecka

Zdaniem ekspertów

Każdy rodzic pragnie, by jego 
pociecha rozwijała się prawid-
łowo. O tym, jak sprawdzić czy 
rozwój malucha przebiega właś-
ciwie i jak wiele można zdziałać, 
gdy problem dziecka zostanie w 
porę zdiagnozowany opowiada 
fizjoterapeutka, Paulina Bu-
dzińska, która prowadzi gabinet 
rehabilitacji dziecięcej w Plewi-
skach.

Pani Paulino, czy rodzic może 
sam ocenić  prawidłowość roz-
woju swojego dziecka?

Istnieją pewne symptomy, 
świadczące o rozwoju niewłaś-
ciwym,  które rodzice mogą sa-

modzielnie zaobserwować. U 
niemowląt są to m.in. drżenie rą-
czek, silne odginanie głowy, asy-
metryczne ułożenie ciała, prę-
żenie nóżek. U starszych dzieci 
objawem nieprawidłowości 
może być skrzywienie kręgosłu-
pa, stawianie stóp do środka, jak 
również problemy z koordynacją, 
skupieniem uwagi czy też odsta-
wanie od rówieśników w czasie 
zabawy. Często jednak rodzice 
nie są w stanie zauważyć prob-
lemu, tym bardziej, gdy stają się 
nimi po raz pierwszy.

W takim razie czy możemy tutaj 
zastosować profilaktykę?

Oczywiście. Prowadzę liczne 
działania, które mają na celu 
uświadomienie rodziców jak po-
winien przebiegać prawidłowy 
rozwój dziecka oraz jak zaburze-
nia z okresu niemowlęcego mogą 
przekładać się na jego dalsze ży-
cie. Wczesne wykrycie odchyleń 
od normy i wdrożenie postępo-
wania może uchronić dziecko 
przed późniejszymi problemami.
Pani Paulino, kiedy zatem należy 
udać się z dzieckiem na ocenę 
rozwoju?
Zachęcam rodziców, by już w 3. 
miesiącu życia maluszka udawali 
się na taką ocenę. Jeśli jednak za-

Czy muszę mieć stronę 
internetową? Aby odpowiedzieć 
na to pytanie, na początek przy-
dadzą się znane porzekadła. To 
stare mówi - Jak Cię widzą, tak 
Cię piszą. To nowsze - Nie ma 
Cię w sieci, nie żyjesz. To praw-
da! 

Warto uświadomić sobie, 
że codziennie w całej Polsce z 
Internetu korzysta ponad mi-
lion użytkowników. Co sekundę 
w okno wyszukiwarki są wpisy-
wane zapytania, które generują 
potrzebne informacje. 

Dlatego też sieć inter-
netowa to idealne miejsce, w 
którym bez większego wysiłku 
możesz rozwinąć swój włas-
ny biznes. Pewnie myślisz sobie 

Drogi Przedsiębiorco - Strona? 
Po co mi to? Do tej pory firma 
rozwijała się bez strony i było 
dobrze. Dobrze może i było, ale 
zawsze może być lepiej, prawda?

A zatem dlaczego warto 
mieć stronę internetową? W dzi-
siejszych czasach to nieodzowny 
element kreowania wizerunku 
przedsiębiorstwa. Służy nie tylko 
do szybkiego kontaktu z klien-
tem, ale również pomaga w pro-
mowaniu różnego rodzaju pro-
duktów i usług. Ze względu na 
zasięg i szybki dostęp, reklama 
w Internecie jest dużo bardziej 
skuteczna niż ta publikowana w 
telewizji, prasie lub na ulotkach. 
Dodatkowym plusem posiadania 
strony internetowej jest fakt, że 
może ona również przyczynić się 
do wzrostu sprzedaży Twoich 
usług. W jak sposób?  Dzięki  sy-

Czy muszę mieć stronę internetową?

List od czytelnika

Plewiska, dla mnie, tylko nazwa 
pozostała bez zmian. Cała reszta, 
nowe ulice, domy, mieszkańcy, to 
zupełnie inna miejscowość, niż 
ta, którą pamiętam z lat szkol-
nych (1952 - 1965). 
Kierownik Szkoły Podstawowej, 
Pan Bronisław Tomaszewski, 
moja pierwsza nauczycielka, Pani 
Miller, później wychowawcą był 
Pan Stanisław Górniaczyk, a ma-
tematyki uczył Pan Rabiza (chyba 
też Stanisław).
Aby dostać się do szkoły średniej 

uważą niepokojące objawy, oczy-
wiście można ocenić dziecko już 
wcześniej – w porę przeprowa-
dzona diagnostyka skraca  zde-
cydowanie czas terapii.  Podczas 
takiego spotkania zawsze spraw-
dzam u niemowlęcia odruchy, 
oceniam ułożenie ciała w prze-
strzeni i jego spontaniczną ak-
tywność. Jeśli dziecko rozwija się 
prawidłowo, instruuję rodziców 
jedynie w zakresie prawidłowej 
pielęgnacji i stymulacji. Kiedy 
stwierdzę odchylenia od normy, 
demonstruję ćwiczenia, które 
rodzice mogą wykonywać sa-
modzielnie z dzieckiem. Czasami 
konieczne są kolejne spotkania.

To wydaje się bardzo sensowne 
– wystarczy jedna profilaktyczna 
wizyta, a tyle można dowiedzieć 
się o swoim  malcu!

Dokładnie, wiemy przecież do-
skonale, że lepiej  zapobiegać niż 
leczyć. Wczesne wdrożenie po-
stępowania może zdecydowanie 
ułatwić funkcjonowanie dziecku 
i oszczędzić mu długotrwałej te-
rapii.

Bestcare 
Paulina Budzińska
Grunwaldzka 519c 

Plewiska

Zdaniem ekspertów
stemowi e-commerce, który daje 
możliwość zainstalowania sklepu 
on-line.  Klient bez wychodzenia 
z domu może dokonać transakcji 
i nabyć oferowane przez Ciebie 
towary.

Profesjonalna strona 
WWW pomoże nie tylko wybić 
się na rynku, ale także pokonać 
konkurencje, która jest jak licho 
i nie śpi. 

Jak założyć stronę inter-
netową? To bardzo proste wy-
starczy, że odwiedzisz specja-
listów z Plewisk koło Poznania, 
którzy przy dobrej kawie wyjaś-
nią wszystkie wątpliwości.

www.m40.pl
kontakt@m40.pl

512 911 109 lub 519 441 847
tel./faks: 61 679 31 77

w centrum Poznania, jeździłem 
rowerem do tramwaju na Juniko-
wie. Pamiętam ul Grunwaldzką, 
jeszcze brukowaną, oraz ścieżkę 
rowerową biegnącą obok. Po 
lewej, jadąc do miasta, ciągnę-
ły sie pola Pana WItkowskiego, 
a gdy wracałem, jechałem „na 
szagę”, ścieżką od Grunwaldzkiej 
do Zielarskiej, aby przez podwó-
rze PGR-owskie dostać się do ul. 
Szkolnej, gdzie stały „czworaki”.
Dziś dzieli mnie od tych wspo-
mnień nie tylko pół wieku, lecz 

również odległość, kilka tysięcy 
kilometrów.
Teraz, z łezką w oku wspominam 
dawne Plewiska. 
Dziękuję redaktorom Plewiska.
pl za przybliżenie mi współczes-
nych, nowoczesnych Plewisk z 
ulicami z kostk brukowej, inter-
netem i najnowszymi zdobyczmi 
techniki, dostępnej dla mieszkań-
ców nowych Plewisk.
Pozdrawiam serdecznie z Chi-
cago.

Henryk Hukisz

Praca

Kosmetyczka z doświadczeniem
Jeżeli jesteś gotowa na rozpo-
częcie współpracy z szybko roz-
wijającym się salonem fryzjersko 
- kosmetycznym w Plewiskach, 
jesteś osobą pogodną, przyja-
cielską, pracowitą i nie boisz się 
nowych wyzwań oraz sumiennie 
dażysz do podnoszenia swoich 
kwalifikacji jak również do pozy-
tywnego kreowania wizerunku 
firmy - to ta praca jest właśnie 
dla Ciebie.
Poszukujemy kosmetyczki z do-
świadczeniem. Oferujemy pracę 
w młodym, zgranym zespole.  
Jeżeli jesteś zainteresowana 
zadzwoń lub napisz: 533 - 412 - 
149; finezja.plewiska@gmail.com

Programista e-commerce
Agencja interaktywna MDA 
szuka programisty e commer-
ce z dobrą znajomością silnika 
PrestaShop.  Wymagania: Do-
świadczenie w programowaniu 
sklepów PrestaShop; znajomość 
PHP, My SQL, HTML, CSS. 
Oferujemy: Pracę w Poznaniu w 
godzinach 8-16 lub 9-17; wyślij 
CV na biuro@mda.pl.  
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Poszukuję na wynajem 
garażu na ulicy Jana 

Kozłowskiego.
784 688 844


