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Twoje włosy wymagają regeneracji? 
Oferujemy zabiegi oparte na  " PIELĘGNICY " -  
ultradźwiękach, oraz na absolutną nowość  - 

Dopieszczenie włosów olejkami 

MOROCCANOIL.

Dużo szczęścia zdrowia 
i powodzenia 
to tradycyjne najszczersze 
życzenia 
Wesołych Świat i Roku Szczęśliwego 
niech obficie da, 
co najlepszego 
ma życzy 
ZESPÓŁ 
FINEZJA

Wywiad z wójtem 
Janem Brodą
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Na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Kolejowej, 
obok stacji Orlen powstanie również market Lidl

Inwestycje

Wkrótce ruszy budowa 
marketu Lidl, którego otwarcie 
planowane jest na drugie półro-
cze 2015 roku.

W zeszłym miesiącu infor-
mowaliśmy o planowanej budo-
wie stacji benzynowej Orlen przy 
skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej 
i Kolejowej. W bezpośrednim są-
siedztwie stacji benzynowej po-
wstanie również market Lidl. 

Rozpoczęcie budowy 
marketu, o ile pozwolą warunki 
atmosferyczne planowane jest 
na koniec br. Otwarcie nowego 
sklepu przewidziane jest na dru-
gie półrocze 2015 roku. 

Na ten moment nie są do-
stępne jakiekolwiek informacje 
odnośnie szczegółów współpra-
cy sklepu ze stacją Orlen. Wiemy 
natomiast, gdzie zostaną umiesz-
czone wjazdy do sklepu. Takie 

wjazdy powstaną dwa - zarówno 
od strony ulicy Kolejowej, jak i ul. 
Grunwaldzkiej. 

Znamy również usytuowa-
nie przestrzenne sklepu i stacji 
kolejowej. Stacja Orlen powsta-
nie tuż przy skrzyżowaniu Grun-
waldzkiej i Kolejowej. Natomiast 
sklep Lidl będzie bardziej odda-
lony skrzyżowania i powstanie 
na działce, gdzie dotychczas było 
pole uprawne. 

Według wielu badań, Lidl 
to obecnie najczęściej odwie-
dzana sieć sklepów w Polsce. Z 
pewnością również wielu Ple-
wiszczan pozytywnie zareagu-
je na budowę marketu, którego 
najbliższy punkt był do tej pory 
w Komornikach. 

Jakie korzyści przyniesie 
Plewiszczanom budowa Lidla i 
stacji banzynowej jest sprawą 
oczywistą. Czy powinniśmy jed-
nak zwrócić uwagę na problemy, 
które w związku z tym mogą po-
wstać?

Czytaj dalej na str. 4

„Chciałbym, aby wszyscy mieszkańcy czuli się bezpiecznie i stabil-
nie” - W wywiadzie dla gazety Plewiska.pl wójt Jan Broda opowia-
da o najbliższych planach i inwestycjach w gminie.
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Wybory

Nasza Gmina „Gratulacje Panie wójcie! 
Wszyscy trzymalismy za Pana kciuki. 
Piękna różnica głosów!”
- Weronika o zwycięstwie Jana Brody w wyborach na wójta Gminy Komorniki

IV kadencja 
Jana Brody
Jan Broda 77%, Sławomir Hinc 23%

Jan Broda fenomenalnym 
wynikiem utrzymał stanowi-
sko wójta w Gminie Komorniki. 
Wójt otrzymał 76,25% głosów 
poparcia.

W naszej Gminie łączna 
ilość oddanych głosów na oby 
kandydatów wyniosła 7955. Na 
Jana Brodę zagłosowało 6066 
osób, co przełożyło się na 76,25 
procent poparcia. Natomiast na 
Sławomira Hinca zagłosowało 
1889 osób, co dało mu zaledwie 
23,75 procent poparcia.

Jan Broda wygrał już 
czwarte wybory na stanowi-
sko wójta w naszej gminie. Jest 

związany z samorządem już od 
ponad 20 lat. Z najważniejszych 
rzeczy, do których przyczynił 
się Jan Broda, można wymienić 
opracowanie „Programu Budowy 
Dróg na lata 2009-2018”, wybu-
dowanie kanalizacji sanitarnej w 
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.

Redakcja Plewiska.pl ofi-
cjalnie gratuluje wójtowi kolejnej 
kadencji!

FW

Skład Rady Gminy Komorniki
Wybory

W nowej Radzie Gminy zasią-
dzie 21 radnych, w tym aż 16 z 
KWW „Nasza Gmina Komor-
niki”. 

W skład Rady weszło również 
trzech radnych z KW Aktywni 
Dla Gminy i po jednym radnym z 
komitetów Platforma Obywatel-
ska RP i Stowarzyszenia Zwykłe-
go Nasze Komorniki.

W skład nowej Rady Gminy 
Komorniki weszli:

Trocha Dorota KWW „Nasza 
Gmina Komorniki”
Wiśniewski Piotr KWW „Nasza 
Gmina Komorniki”
Kaczmarek Paweł KWW „Nasza 
Gmina Komorniki”
Napierała Piotr Franciszek 
KWW „Nasza Gmina Komorniki”
Kolińska Urszula KWW „Nasza 
Gmina Komorniki”
Pankiewicz-Sobisiak Julia 
Magdalena KWW „Nasza Gmina 
Komorniki”
Kurasz Robert Szymon KWW 

„Nasza Gmina Komorniki”
Guzek Zenon KWW „Nasza 
Gmina Komorniki”
Degórska Małgorzata Elżbieta 
KWW „Nasza Gmina Komorniki”
Pietrzak Wojciech KWW „Nasza 
Gmina Komorniki”
Wojtyniak Beata KWW „Nasza 
Gmina Komorniki”
Kwaśniewski Władysław Antoni 
KWW „Nasza Gmina Komorniki”
Występski Dominik Paweł 
KWW „Nasza Gmina Komorniki”
Adamski Marian Ignacy KWW 
„Nasza Gmina Komorniki”

Depczyński Jacek KWW „Nasza 
Gmina Komorniki”
Kosmowski Henryk Jan KWW 
„Nasza Gmina Komorniki”
Stemplewska Anna Irena KW 
Aktywni Dla Gminy
Brocki Wojciech Marcin KW 
Aktywni Dla Gminy
Lipiński Klaudiusz Przemysław 
KW Aktywni Dla Gminy
Kroll-Chilomer Krystyna KW 
Platforma Obywatelska RP
Błaszczak Edyta Komitet Wy-
borczy Stowarzyszenia Zwykłe-
go Nasze Komorniki

Pełne wyniki wyborów na radnych
Okręg 1 
Chomęcice
1. Wójcik Dariusz Wojciech 
123 głosy, 28,14645%
2. Trocha Dorota 
314 głosy, 71,85355%
SUMA oddanych głosów: 437 

Okręg 2 
Głuchowo
1. Krawczyk Ireneusz
61 głosów, 19,67742%
2. Kroll-Chilomer Krystyna 
147 głosów, 47,41935%
3. Łuczak Mariola Małgorzata 
102 głosów, 32,90323%
SUMA oddanych głosów: 310 

Okręg 3 
Komorniki 1
1. Gargulińska-Smoczyńska Na-
talia 
83 głosów, 23,11978%
2. Kujawa Marian 
126 głosów, 35,09749%
3. Wiśniewski Piotr 
150 głosów, 41,78273%
SUMA oddanych głosów: 359 

Okręg 4 
Komorniki 2 
1. Maciuszonek Jacek Paweł 
117 głosów, 31,36729%
2. Kaczmarek Paweł 
256 głosów, 68,63271%
SUMA oddanych głosów: 373 

Okręg 5 
Komorniki 3 

1. Kluska Karol 
70 głosów, 17,32673%
2. Napierała Piotr Franciszek 
334 głosów, 82,67327%
SUMA oddanych głosów: 404 

Okręg 6 
Komorniki 4 
1. Kubiak Marek 
119 głosów, 25,21186%
2. Kolińska Urszula 
272 głosów, 57,62712%
3. Skrzypek Radosław 
81 głosów, 17,16102%
SUMA oddanych głosów: 472 

Okręg 7 
Komorniki 5 
1. Stemplewska Anna Irena 
235 głosów, 64,56044%
2. Szkudlarek Henryk 
129 głosów, 35,43956%
SUMA oddanych głosów: 364 

Okręg 8 
Komorniki 6 
1. Błaszczak Edyta 
209 głosów, 66,98718%
2. Rochowiak Mateusz Przemy-
sław 
103 głosów, 33,01282%
SUMA oddanych głosów: 312 

Okręg 9 
Plewiska 1 
1. Korytowska Karolina Maria 
98 głosów, 31,81818%
2. Pankiewicz-Sobisiak Julia 
Magdalena 

210 głosów, 68,18182%
SUMA oddanych głosów: 308 

Okręg 10 
Plewiska 2 
1. Brocki Wojciech Marcin
182 głosów, 44,93827%
2. Sucharski Tomasz Zbigniew 
80 głosów, 19,75309%
3. Kornacki Dawid Michał 
126 głosów, 31,11111%
4. Garczarek Kajetan 
17 głosów, 4,197531%
SUMA oddanych głosów: 405 

Okręg 11 
Plewiska 3 
1. Lipiński Klaudiusz Przemy-
sław 
133 głosów, 44,33333%
2. Pajączkowski Daniel Maciej 
104 głosów, 34,66667%
3. Hewusz Adrian Jan 
63 głosów, 21%
SUMA oddanych głosów: 300 

Okręg 12 
Plewiska 4 
1. Bajer Maciej Lech 
164 głosów, 41,41414%
2. Kurasz Robert Szymon 
232 głosów, 58,58586%
SUMA oddanych głosów: 396 

Okręg 13 
Plewiska 5 
1. Stolarczyk Dominik 
132 głosów, 34,64567%
2. Gierszal Krzysztof Stanisław 

108 głosów, 28,34646%
3. Guzek Zenon 
141 głosów, 37,00787%
SUMA oddanych głosów: 381 

Okręg 14 
Plewiska 6 
1. Matuszewski Mariusz 
140 głosów, 29,16667%
2. Degórska Małgorzata Elżbie-
ta 
192 głosów, 40%
3. Zgoła Małgorzata 
148 głosów, 30,83333%
SUMA oddanych głosów: 480 

Okręg 15 
Plewiska 7 
1. Pawlak Bartłomiej Andrzej 
175 głosów, 40,60325%
2. Pietrzak Wojciech 
256 głosów, 59,39675%
SUMA oddanych głosów: 431 

Okręg 16 
Rosnównko, Walerianowo, Jaro-
sławiec 
1. Wasilewska Franciszka 
120 głosów, 25,05219%
2. Hańca Marek Aureliusz 
42 głosów, 8,768267%
3. Wojtyniak Beata 
202 głosów, 42,17119%
4. Ratajczak Krzysztof 
115 głosów, 24,00835%
SUMA oddanych głosów: 479 

Okręg 17 
Szreniawa, Rosnowo

1. Czyż Artur Jerzy 
48 głosów, 18,25095%
2. Kwaśniewski Władysław An-
toni 
215 głosów, 81,74905%
SUMA oddanych głosów: 263 

Okręg 18 
Wiry 1 
1. Dams Wojciech 
78 głosów, 20,20725%
2. Występski Dominik Paweł 
308 głosów, 79,79275%
SUMA oddanych głosów: 386 

Okręg 19 
Wiry 2
Głosowania nie było, bo był tylko 
jeden kandydat.
Mandat otrzymał: Adamski Ma-
rian Ignacy

Okręg 20 
Wiry 3
Głosowania nie było, bo był tylko 
jeden kandydat.
Mandat otrzymał: Depczyński 
Jacek

Okręg 21 
Łęczyca 
1. Grześkowiak Wojciech Mie-
czysław 
113 głosów, 40,07092%
2. Kosmowski Henryk Jan
169 głosów, 59,92908%
SUMA oddanych głosów: 282

Źródło: UG Komorniki 

W wyborach na radnych do Rady Gminy Komorniki 2014 wystartowało 52 kandydatów z 7 komitetów wyborczych. 
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Marta Włudarczak: W imieniu 
mieszkańców Plewisk serdecznie 
gratuluję Panu wygranej w wy-
borach. Jak Pan się czuje w chwili, 
gdy ponownie mieszkańcy Gminy 
Komorniki obdarzyli Pana swoim 
zaufaniem?

Jan Broda:  Czuje się bardzo do-
brze. Jestem bardzo zadowolo-
ny, że mieszkańcy naszej Gminy 
po raz kolejny mi zaufali. Dzięki 
temu mam poczucie, że lata mo-
jej ciężkiej pracy nie poszły na 
marne, a ludzie, oprócz proble-
mów widzą też moje sukcesy i 
codzienną rzetelnie wykonywa-
ną  pracę. 

MW: Mimo poparcia większości 
mieszkańców, ponad 20% wy-
borców nie oddało na Pana głosu. 
Jak w obecnej kadencji będzie Pan 
walczył o poparcie mieszkańców, 
którzy teraz nie zagłosowali na 
Pana w wyborach?

JB:  Myślę, ze ta kadencja będzie 
się trochę różnić od poprzed-
nich, między innymi tym, że 
bardziej położę nacisk na kon-
sultacje społeczne, czyli więcej 
spotkań tematycznych  z miesz-
kańcami. Chciałbym być na bie-
żąco z problemami ludności tak, 
aby wspólnie wypracowywać 
rozwiązania satysfakcjonujące 
dla obu stron. Każdy głos jest dla 

mnie niezwykle ważny i wierzę, 
że  dzięki zdobytej wiedzy będę 
w stanie zrobić więcej dla miesz-
kańców gminy,  jednocześnie 
przekonując do siebie tych, któ-
rzy do tej pory mi nie zaufali.

MW: Na jakiej zasadzie będą or-
ganizowane te spotkania?

JB: Chciałbym, aby spotkania 
konsultacyjne odbywały się w 
sposób mniej formalny. Nie za-
wsze cała miejscowość będzie 
zainteresowana danym tematem.  
Przykładowo, mówiąc o budowie 
ul. Koperkowej w Plewiskach za-
interesowanymi będą w zasadzie 
sami mieszkańcy tej ulicy,  a tak-
że okoliczni sąsiedzi.  Następną 
w kolejności będzie budowa ulicy 
Szafranowej i w tym momencie 
będziemy chcieli poznać zdania 
mieszkańców dotyczące samego 
projektu budowy. Czy jest coś, co 
ich niepokoi, czy nie warto jesz-
cze raz coś przemyśleć, ewen-
tualnie zmienić. Lepiej będzie 
poznać opinie przez rozpoczę-
ciem realizacji, aby nie dopuś-
cić do ogólnego niezadowolenia 
związanego np. z organizacją 
dojazdów do posesji czy ewen-
tualnymi objazdami. Nie zawsze 
oczywiście głos mieszkańca jest 
ostateczny, bowiem istnieje sze-
reg przepisów prawnych, a tak-
że możliwości finansowe gminy, 

których nie jesteśmy w stanie 
obejść. Jednak dzięki tym spot-
kaniom jesteśmy w stanie wy-
pracować wspólne rozwiązania, 
które będą satysfakcjonujące. 

MW: Jakie najważniejsze inwe-
stycje chciałby Pan zamknąć w 
ciągu najbliższych czterech lat?

JB: Najpierw trzeba dokończyć 
w przyszłym roku i na począt-
ku kolejnego rozbudowę Szkoły 
Podstawowej w Komornikach, a 
następnie uruchomić w całości 
nową Szkołę w Plewiskach.
Mamy w programie także pro-
jekt budowy  Gimnazjum wraz z 
basenem w Plewiskach. Projekt 
ten  na pewno powstanie w tej 
kadencji, jednak sama realizacja 
troszkę później.  Budowa tych 
dwóch szkół może pochłonąć 
dużo środków inwestycyjnych, 
chyba, że uda nam się pozyskać 
środki unijne, które na pewno 
przyspieszyłyby realizację Gim-
nazjum. Póki co zarówno Gimna-
zjum w Komornikach, jak i szkoły 
z Poznania  są w stanie przyjąć 
nasze dzieci z Plewisk. Moim 
zdaniem warto korzystać z ofer-
ty poznańskich szkół ze wzglę-
du na ich szeroko rozbudowany 
wachlarz tematyczny, którego 
na pewno nie będziemy w stanie 
przebić w przypadku naszego 
nowego Gimnazjum.

MW: A co  z wiaduktem na Grun-
waldzkiej? Jakie są szanse na jego 
zbudowanie? 

JB: W najbliższych dniach zosta-
nie podpisany przez  Prezyden-
ta Kruszyńskiego aneks  do po-
rozumienia o podziale środków 
finansowych na budowę obu 
wiaduktów.  Na chwilę obec-
ną otrzymaliśmy wytyczne, aby 
zabezpieczyć środki na 2015 i 
2016 rok . Myślę,  że na koniec 
2016 roku będziemy mieli go-
towy projekt  wiaduktu i wtedy 
już postanie kwestia pozyskania 
środków na jego  budowę. Jest to 
nie da się ukryć najtrudniejsze 
miejsce  w Gminie, jeśli chodzi o 
przejazd. Samemu osobiście za-
leży mi na jego budowie, dlatego 
zrobię wszystko co można ,aby 
doszła do skutku jego budowa. 

MW: Gmina Komorniki walczy 
również o budowę drugiego wia-
duktu w Plewiskach, w ciągu uli-
cy Kolejowej. Kiedy możemy spo-

dziewać się jego budowy?

JB: W ciągu ulicy Kolejowej nie 
ma takich utrudnień jak w przy-
padku ul. Grunwaldzkiej, ze 
względu chociażby na trzykrot-
nie mniejsze natężenie ruchu 
drogowego. Poza tym działa tam 
automat, który szybciej prze-
puszcza samochody niż dróżnik 
pracujący przy ul. Grunwaldzkiej. 
Sama budowa dwóch wiaduktów 
jednocześnie nie byłaby możliwa 
z przyczyn  organizacyjno-tech-
nicznych.  Przy Kolejowej będzie 
trzeba na pewno zamknąć prze-
jazd na jakiś czas, przynajmniej 
na okres  najważniejszych zmian, 
poza tym jest to na pewno prost-
szy wiadukt i łatwiejszy do wyko-
nania. Jeśli chodzi o wiadukt na 
ul. Grunwaldzkiej jest on bardziej 
skomplikowany. Będzie tam sze-
reg dojazdów, spirali, przejazd 
pod samym wiaduktem,  będzie 
wykup nieruchomości, zada-
nie zupełnie innego rodzaju i na 
pewno o wiele kosztowniejsze.

JB: Moim największym marze-
niem jest, aby wszystkie drogi w 
Gminie były utwardzone. Ponad-
to chciałbym ustabilizować  licz-
bę ludności.  W chwili obecnej 
nie jesteśmy w stanie przewi-
dzieć nawet, jaka ilość mieszkań-
ców nam przybędzie. Problemy z  
ustaleniem tej  liczby ciągną za 
sobą liczne konsekwencje zwią-
zane miedzy innymi z dopaso-
waniem planu zagospodarowania 
przestrzennego do otoczenia.  
Chciałbym rozluźnić nieco roz-
budowę gminy i  nie dopuścić 
do tak gęstej zabudowy , jak to 
wygląda obecnie. Pojawiające 
się tzw.”dwulokalówki” w miej-
scach zabudowy jednorodzin-
nej sprawiają, że nie jesteśmy 
już w stanie kontrolować ilości 
mieszkańców, która nam przy-
bywa. Mieszkańcy zaczynają się 
skarżyć na brak miejsc parkingo-
wych, czy też brakujących miejsc 
zieleni. Chciałbym , aby wszyscy 
mieszkańcy czuli się bezpiecznie 
i stabilnie i do tego  będę dążyć w 
moich dalszych działaniach. 

MW: A jak ma się do tego budowa 
osiedla na ul. Południowej i Mo-
krej? 

JB: Budowa osiedla Południowa, 
Mokra  zostało dokładnie prze-
myślane i sam jestem ciekaw, 
jak to wyjdzie. Przewidziana tam  
zabudowa wielorodzinna   nota 
bene może okazać się bezpiecz-
niejsza niż jednorodzinna. Jest 
to związane z faktem, iż są tam  
określone dokładne wymaga-
nia co do miejsc parkingowych, 
placów zieleni, zabaw, itd. Na-
rysowaliśmy nawet w planie za-
gospodarowania teren, który nie 
może być w żaden sposób za-
budowany. Zaplanowano także 
bezpośredni dojazd do ul. Woł-
czyńskiej, a na samym osiedlu 
przewidziane w  parterze usługi, 
po to, aby mieszkańcy nie musie-
li wyjeżdżać po zakupy na Nowy 
Rynek, bo wtedy rzeczywiście 
mogłoby to znowu stworzyć do-
datkowy problem zakorkowania 
ulicy Grunwaldzkiej.

MW: Dziękujemy Panie Wójcie za 
udzielenie odpowiedzi. Życzymy 
Panu a jednocześnie sobie, aby 
wszystkie plany udało się zrea-
lizować, a Pana kadencja obfito-
wała w same sukcesy. 

Marta Włudarczak

Wywiad z wójtem Janem Brodą
„Chciałbym, aby wszyscy mieszkańcy czuli się bezpiecznie i stabilnie”

MW: Nasza Gmina zyskała nie-
dawno status „Sportowej Gminy 
Roku 2014”. Czy w związku z tym 
w planach inwestycyjnych znaj-
duje się budowa aqua parku albo 
chociaż basenu?

JB: Ja  nie głosiłem nigdy budowy 
aqua parku, chyba że się znajdzie 
jakiś inwestor prywatny. Jeśli się 
taki znajdzie Gmina bez prob-
lemu może wejść w tzw. part-
nerstwo publiczno-prywatne 
i zrealizować taką inwestycje. 
Nie da się ukryć, że obiekty tego 
typu trzeba mocno dofinanso-
wywać, a nie sądzę by udało nam 
się przyciągnąć tylu chętnych , 
aby obiekt się sam utrzymał. Ale 
oczywiście jeśli znajdzie jakiś 
inwestor to gmina może w pew-
nym stopniu dofinansowywać 
np. zajęcia dla dzieci  w ramach  
wychowania fizycznego.

MW: Jakie ma Pan marzenie do-
tyczące naszej gminy?

„Moim największym 
marzeniem jest, 

aby wszystkie drogi 
w Gminie były 

utwardzone.”
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Nasze Plewiska „Prawie pół wieku przeżyłam i moźe doczekam udostępnienia parku... 
Szok, cud czy jakoś tak... Tylko po co ogrodzenie?
Dla ozdoby... Wydatek w sumie zbyteczny...”
- Bożena o otwarciu Parku Podworskiego

Powstanie Lidl w Plewiskach
Inwestycje

Wkrótce ruszy budowa 
marketu Lidl, którego otwarcie 
planowane jest na drugie półro-
cze 2015 roku.

W zeszłym miesiącu in-
formowaliśmy o planowanej bu-
dowie stacji benzynowej Orlen 
przy skrzyżowaniu ulic Grun-
waldzkiej i Kolejowej. W bez-
pośrednim sąsiedztwie stacji 
benzynowej powstanie również 
market Lidl. 

Rozpoczęcie budowy 
marketu, o ile pozwolą warunki 

od strony ulicy Kolejowej, jak i ul. 
Grunwaldzkiej. 

Znamy również usytuowa-
nie przestrzenne sklepu i stacji 
kolejowej. Stacja Orlen powsta-
nie tuż przy skrzyżowaniu Grun-
waldzkiej i Kolejowej. Natomiast 
sklep Lidl będzie bardziej odda-
lony skrzyżowania i powstanie 
na działce, gdzie dotychczas było 
pole uprawne. 

Według wielu badań, Lidl 
to obecnie najczęściej odwie-
dzana sieć sklepów w Polsce. Z 
pewnością również wielu Ple-
wiszczan pozytywnie zareagu-
je na budowę marketu, którego 
najbliższy punkt był do tej pory 
w Komornikach. 

jeszcze większe zakorko-
wanie skrzyżowania ulic Grun-
waldzkiej i Kolejowej. W tym 

Budowa nowej podstawówki 
w Plewiskach

Budowa nowej Szkoły 
Podstawowej przy ul. Strażewi-
cza w Plewiskach ma ruszyć na 
wiosnę 2015 roku. Ma pomieścić 
docelowo 650 uczniów, a pierw-
szy nabór planowany jest już we 
wrześniu 2016 roku.

Podział uczniów między 
obie Podstawówki ma nastąpić 
na podstawie rejonizacji, tzn. 
granicą będzie ul. Grunwaldzka. 
Dzieci mieszkające na os. Zielar-
skim pójdą już do nowej szkoły, 
zaś te mieszkające po drugiej 
strony ulicy do starej.

Szkoła obejmie następu-
jące pomieszczenia: 

Sala gimnastyczna o wy-• 
miarach 18,96m x 36,0m
Salka gimnastyczna do • 
zajęć korekcyjnych
Biblioteka multimedialna• 
Stołówka – jadalnia z • 
kuchnią typu Catering
Sale lekcyjne z zapleczami • 
– 18 szt.
Pracownia językowa – 4 • 
szt.
Pracownia komputerowa • 
- 2 szt

Aula• 
Świetlice – 4szt• 
Szatnie dla dzieci• 
Sala gimnastyczna – po-• 
wierzchnia 682m2
Sale lekcyjne – powierzch-• 
nia 1090m2
Liczba klatek schodowych • 
– 3 szt.
Liczna wind – 1 szt.• 
Liczba miejsc postojo-• 
wych – 37szt

Łączna powierzchnia za-
budowy będzie wynosić 3060 
m2, powierzchnia użytkowa 6400 
m2, a objętość kubatury wyniesie 
19 224 m3. 

Podczas spotkania Rady 

Rodziców w Szkole 12.11.2014 
odczytano odpowiedź od Pana 
Wójta dotyczącą wątpliwo-
ści mieszkańców związanych z 
powstaniem nowej szkoły. Za-
sugerowano między innymi, 
iż korytarze powinny być bar-
dziej oświetlone, a  ilość miejsc 
parkingowa zwiększona. Wójt 
obecnie stara się o przerobienie 
projektu tak, aby wszyscy byli 
usatysfakcjonowani. 

Miejmy nadzieję, iż do-
trzyma danego nam słowa. A my 
tymczasem trzymajmy kciuki za 
budowę, aby szybko była realizo-
wana.

Marta Włudarczak

Zaginęła

Coraz bliżej otwarcia 
Parku Podworskiego

Park Podworski, znajdu-
jący się przy ulicach Kolejowej 
i Ogrodowej jest coraz bliżej ot-
warcia!

Betonowy płot, który 
wcześniej ogradzał park został 
już zdemontowany. Obecnie 
trwają prace związane z po-

łożeniem nowego ogrodzenia. 
Wkrótce po ich zakończeniu park 
będzie dostępny dla wszystkich 
Plewiszczan.

Park Podworski został za-
łożony w XIX wieku przez Josefa 
Freudenreicha, a obecnie należy 
do Instytutu Roślin i Przetworów 
Zielarskich.

Do parku będzie można  
wejść przez dwie bramy: przy 
ulicach ogrodowej/stawnej oraz 
kolejowej/zielarskiej.

miejscu idealnym rozwiązaniem 
byłoby rondo, jednak ze względu 
na okoliczną architekturę jego 
powstanie jest praktycznie nie 
możliwe. 

Zachęcamy do komento-
wania tej inwestycji w dyskusji 
na naszym fanpage’u. Artykuł 
wkrótce zostanie opublikowany 
na portalu Facebook. 

FW

atmosferyczne planowane jest 
na koniec br. Otwarcie nowego 
sklepu przewidziane jest na dru-
gie półrocze 2015 roku. 

Na ten moment nie są do-
stępne jakiekolwiek informacje 
odnośnie szczegółów współpra-
cy sklepu ze stacją Orlen. Wiemy 
natomiast, gdzie zostaną umiesz-
czone wjazdy do sklepu. Takie 
wjazdy powstaną dwa - zarówno 

Zapraszamy do dyskusji 
na temat budowy 

sklepu Lidl na naszym 
profilu na Facebooku

facebook.com/plewiska
Lidl to obecnie najczęściej odwiedzana sieć sklepów w Polsce.

Zwracam się do Państwa z proś-
bą o zwrócenie uwagi, czy nie 
błąka się w Państwa okolicy kot-
ka widoczna na zdjęciu. Wiek: 
ok 6 m-cy. Umaszenie: Szaro-
białe. Na szarym futerku prążki. 
Białe futerko na całym spodzie 
kotki (bródka, krawacik, brzu-
szek, ‚skarpetki’). Gdzie niegdzie 
delikatne, rdzawe zabarwienie. 
Pojedynczy czarny szeroki prą-
żek na prawej przedniej łapce 
(patrz fot.) Zaginęła 16.11.2014r 
na ul Frezjowej (os. Kwiatowe), 
biegła w stronę garaży przy 
Kozłowskiego w Plewiskach. 
Jest mróz, mogła niezauważenie 
wejść za kimś do środka. Mogła 
także znaleźć wejście do czyjejś 
piwnicy. Może kręcić się przy 
parterowych balkonach. Bardzo 
proszę o sprawdzenie oraz 
wszelkie informacje na temat jej 
miejsca pobytu: SzaraZguba@
gmail.com, kom. 532 288 799, fb. 
Szara Zguba

Rekreacja
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Opinie „Czekam na to od wielu lat... Zawsze tylko mogłam zajrzeć przez okropny betonowy płot. 
Park jest przepiekny.
Drzewostan ma ponad 150 lat!”
- Monika o otwarciu Parku Podworskiego

Komorniki ponownie 
wśród najlepszych

3 listopada 2014 Gmina Komor-
niki ponownie znalazła się w ze-
stawieniu najbardziej rozwinię-
tych gmin w Polsce, zajmując 9. 
miejsce.

Gmina Komorniki została wy-
różniona podczas konferencji 
„Zrównoważony rozwój spo-
łeczno-gospodarczy jednostek 
samorządu terytorialnego” od-
bywającej się w Sali Kolumnowej 
Sejmu RP, w ramach doroczne-
go Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego. Nasza gmina po 
raz piąty znalazła się w rankin-
gu, tym razem na 9. miejscu, w 
kategorii „Gminy Wiejskie”. Wy-
różnienie zostało osobiście ode-
brane przez wójta Jana Brodę. 
Poniżej przedstawiamy wyniki 
caego rankingu:

Miasta na prawach powiatu:
Warszawa1. 
Gliwice2. 
Poznań3. 
Katowice4. 
Gdańsk5. 
Sopot6. 
Rzeszów7. 
Toruń8. 
Krosno9. 
Lublin10. 

Gminy miejskie:
Krynica Morska1. 
Karpacz2. 
Bieruń3. 
Biłgoraj4. 
Sucha Beskidzka5. 
Łeba6. 
Pruszcz Gdański7. 
Limanowa8. 
Lubawa9. 
Żywiec10. 

Gminy miejsko-wiejskie
Nowe Warpno1. 
Polkowice2. 
Dziwnów3. 
Kórnik4. 
Swarzędz5. 
Stryków6. 
Międzyzdroje7. 
Ożarów Mazowiecki8. 
Zbąszynek9. 
Tolkmicko10. 

Gminy wiejskie:
Kleszczów1. 
Puchaczów2. 
Kobierzyce3. 
Ożarowice4. 
Tarnowo Podgórne5. 
Rewal6. 
Stepnica7. 
Ornontowice8. 
Komorniki9. 
Lesznowola10. 

FW
Żródło: UG Komorniki

Problem psich spacerów

Drodzy Wyborcy!

Czas wyborów w Gminie Komor-
niki już się zakończył. Pragnę w 
tym miejscu, dzięki gazecie Ple-
wiska.pl, złożyć szczere podzię-
kowania. Niestety nie udało mi 
się przejść pozytywnie wyborów 
ale mimo różnych przeciwności 
udało mi się w nich wziąć udział. 
Dziękuję za każdy oddany na 
moją osobę głos i za zaufanie, 
którym mnie Państwo obdarzyli. 
Wybory 2014 były niezapomnianą 
lekcją pokory.

W czasie kampanii nabyłem 
doświadczenie, które z pewnością 
wykorzystam za cztery lata, żeby 
wyborcy mieli świadomość, że 
tegoroczne głosy nie były odda-
ne na marne. Mimo przegranej 
postaram się pokazać, że nie 
będąc radnym można dla Plewisk 
zdziałać wiele. Nie stanowisko 
czyni z człowieka działaczem 
na rzecz wspólnego dobra, lecz 
chęć do pracy i zaangażowanie. 
Wspólnie można bardzo wiele 
i myślę że nasza miejscowość 
potrafi być lepszą i bardziej 
funkcjonalną, tylko trzeba jej w 
tym pomóc.

Podziękowania

Mam nadzieję, że przy okazji 
następnych wyborów znowu 
się spotkamy. Za oddane głosy 
DZIĘKUJĘ!

Dawid Michał Kornacki

Szanowni Mieszkańcy gminy 
Komorniki!

Pragnę wyrazić swój szacu-
nek i wdzięczność za Państwa 
decyzję  o wybraniu na radnych  
i wójta kandydatów z Komite-
tu Wyborczego „Nasza Gmina 
Komorniki”. Bardzo dziękuję też 
za szczególne poparcie Komite-
towi Honorowemu. Cieszę się, 
że zwyciężyło realne i przezorne 
myślenie o przyszłości naszej 
małej Ojczyzny. Zapewniam, że 
wybrani przez Was radni i wójt, 
będą kontynuować rozsądny 
rozwój naszej Gminy, rozpoczę-
ty i akceptowany przez Was od 
poprzednich kadencji.

Z wyrazami głębokiego szacunku
            
Pełnomocnik Komitetu Wybor-
czego „Nasza Gmina Komorniki”       
Czesław Wiścicki

Nagrody

 
W ostatnim miesiącu do na-
szej redakcji zawitał długolet-
ni mieszkaniec Plewisk, który 
w rozmowie z nami poruszył 
problem spacerów z psami.  

Ów mieszkaniec posia-
da dom i działkę przy jednej ze 
starszych ulic w Plewiskach. 
Przy jego mieszkaniu postawio-
no niedawno gęsto zabudowane 
osiedle. Niestety, dla właścicieli 
mieszkań osiedla nie przewidzia-
no miejsc do spacerów z psami.

 - Mieszkańcy osiedli ogro-
dzili się pilotami, gdzie nikt nie 
wejdzie. - opisuje nasz rozmów-
ca. - Tereny są wybrukowane, a 
na każdy dom przypada jedynie 
mały skrawek trawnika. Dlatego 
z pieskami wychodzą na spacery 
poza osiedla, na ulice gdzie swoje 
domy mają długoletni mieszkań-
cy Plewisk, w tym również ja.

Nasz rozmówca zdawał 
sobie sprawę, że brak miejsc 
spacerowych nie jest winą lo-
katorów osiedli. Problem leży 
gdzie indziej. 

- Chodzi tu o kulturę.  - 
mówi dalej - Właściciele po-

winni sprzątać po swoich psach, 
czego wielu nie robi. Kultura wy-
maga, aby psie odchody zwyczaj-
nie wziąć w jednorazowy worek i 
wyrzucić do kosza na śmieci.

Worki na psie odchody to 
groszowy wydatek. Kulturalne 
sprzątanie po swoim pupilu to 
dobry zwyczaj, którym okazuje-
my szacunek bliższym i dalszym 
sąsiadom. 

Nasz rozmówca kończy - 
Spacerując po mojej ulicy wciąż 
muszę uważać pod nogi, ale do 
wybrukowanego, czystego osiedla 
nie wolno mi wchodzić.

FW

Rozmowa z mieszkańcem
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Opinie mieszkańców
TAK dla: NIE dla:
Wspólnych poszukiwań zaginionych zwierząt
„Też mam kota i też ma pół roku. Gdyby zaginął, 
chyba dostałabym zawału. Będę się rozglądać, 
mam nadzieję, że się znajdzie.”
- Anna

Szybkiego otwarcia Parku Podworskiego
„Mam wrażenie, że tam jeszcze sporo roboty, ale 
dobrze, że idzie w tym kierunku.
- Gosia

Remontu Kolejowej i Fabianowskiej
„Zrobcie asfalt na Kolejowej lepiej i droge na Fa-
bianowo bo syf jakich mało. Zapraszam tych kra-
waciarzy, co nagrody odbierają by pojeździli też 
sobie do pracy Grunwaldzka na 8 rano.”
- Szymon

Działu „Bieganie w Plewiskach” na Plewiska.pl
„Kusi mnie i chyba się przyłączę. Muszę tylko za-
poznać się z Endomondo. Przy okazji pozdrawiam 
wszystkich biegaczy - nasza liczba rośnie tak 
szybko, jak samochodowy ruch w Plewiskach.”
- Gosia

Gazety Plewiska.pl
„Super pomysł! Oby na stałe, a nie tylko na wy-
bory!”
- Waldemar

Gęstej zabudowy i braku terenów zielonych
„Panu Wójtowi nie ma za co dziękować. Przy ta-
kim budżecie wybudowanie kanalizacji i utwar-
dzenie kilku ulic to żaden wyczyn (na margine-
sie: jakość wykonania nowych ulic budzi wiele 
zastrzeżeń, nie wspominając już o estetyce, pełen 
prowincjonalizm i folklor). Istotnym problemem 
jest coraz bardziej gęsta zabudowa i zupełny brak 
zieleni w przestrzeni publicznej, małej architek-
tury, która uczyniłaby te betonowe krajobrazy 
bardziej przyjaznymi. To zadanie gminy, z które-

go gmina się nie wywiązuje.”
- Marcin

Budowy kolejnych osiedli
„Ciekawe, czy pani wie jak spada wartość działki 
z domem jednorodzinnym, przy której stawia-
ne jest osiedle. A już w ogóle, co się dzieje, kiedy 
osiedle ma bardzo mało miejsca na auta dla sa-
mych mieszkańców, a zjeżdża się np. jakaś rodzi-
na na imprezę na to osiedle. Podpowiem - ulica 

dwukierunkowa staje się ulicą 
jednokierunkową.”

- Rafał

Głośnych kampanii wyborczych
„Za ten 11.11. i hałas przez cały dzień Panu Hinco-

wi dziękujemu z całego serca”
- Bartosz
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Często zdarza się ,że te-
ren zielony wokół domu,to 
trawnik,żywopłot i kilka roślin, 
posadzonych niekoniecznie z 
myślą o przyszłości.

Przed przystąpieniem do urzą-
dzania naszego ogrodu zasta-
nówmy się jaki ma mieć charak-
ter .kształt i czemu ma służyć.
Pamiętajmy, że powinien on być 
integralną częścią naszego domu, 
miejscem w którym chętnie bę-
dziemy spędzać swój wolny czas.

Kilka ważnych rad zamieszczo-
nych poniżej, pozwoli Państwu 
uniknąć pewnych powszechnych 
błędów:
• Projekt/koncepcja  - po-
zwala nam konsekwentnie reali-
zować wizję naszego ogrodu. Je-
śli sami nie czujemy się na siłach 
stworzyć swojego wymarzonego 
terenu zielonego, powierzmy to 
fachowcom. Osoby zajmujące 

się projektowaniem, w oparciu 
o swoją wiedzę i doświadczenie 
mogą ułatwić nam to zadanie.
• Trawnik - rozumowanie, 
że zielony dywan jest najprost-
szym elementem naszego ogro-
du jest najczęstszym błędem. 
Piękny trawnik to efekt ciężkiej 
pracy, wielu zabiegów wiosną, 
wertykulacji, nawożenia co 6 ty-
godni, oprysków na dwuliścien-
ne, koszenia, nawadniania.
• Automatyczne nawad-
nianie - korzystne dla roślin, 
ale przede wszystkim bardzo 
wygodne dla nas. Przy małych 
ogródkach może być niebez-
pieczne. Rośliny mogą wyma-
kać, a na trawniku pokazuje się 
mech.
• Żywopłot - zamiast tra-
dycyjnego z żywotnika zachod-
niego można zastosować kolo-
rowe ściany z roślin liściastych i 
iglastych, zmieniające się w za-
leżności od pór roku.
• Maty wiklinowe są do-
skonałymi zasłonami przed 
wścibskim wzrokiem naszego 
sąsiada, a jednocześnie chro-
nią nas przed wiatrami. Ich ży-
wotność wynosi ok.5 lat. W tym 
czasie nasze rośliny osiągną już 
oczekiwane wymiary.
• Podwyższone rabaty 
- powiększają optycznie prze-
strzeń.
• Włóknina - jej zastoso-
wanie zmniejsza w dużym stop-
niu ilość chwastów na rabatach.
• Pielęgnacja - drzewa i 
krzewy co najmniej raz w roku 
wymagają cięcia. W przeciwnym 

razie rośliny rosnące intensyw-
niej zdominują pozostałe.
• Rośliny - prostymi za-
biegami możemy nadać naszemu 
ogrodowi patyny. Stosując rośli-
ny szybko rosnące, o dużej masie 
np. hosty bergenie, trawy, spra-
wimy, że będzie on wyglądał na 
znacznie starszy niż w rzeczywi-
stości.
• Drzewa - nie bójmy się 
ich stosować. Nawet  nawet nad 
silnie rosnącymi  drzewami da 
się zapanować odpowiednio je 
formując. 
• Oświetlenie - podświet-
lając niektóre rośliny uzyskamy 
ciekawy efekt.
• Rośliny godne polecenia  
hortensja bukietowa ‚Limelight’,  
miskant chiński ‚Grandiflora’,  
rozplenica japońska, żurawka                        
z drzew katalpa bign. ’Nana’,  wiąz 
‚Camperdownii’
 
Ogrody mogą dawać  wiele rado-
ści i satysfakcji ich właścicielom, 
jednocześnie kształtować wize-
runek naszej miejscowości.Bez 
drzew i zieleni Plewiska staną się 
betonową pustynią.

 W okolicy istnieje kilka firm zaj-
mujących się projektowaniem i 
urządzaniem ogrodów,w przy-
padku  jakichkolwiek wątpliwości  
warto skorzystać z ich wiedzy i 
doświadczenia. 
                                                                                                                           

Małgorzata Andruszkiewicz                                                                                                       
Pracownia Architektury 

Krajobrazu ’Świat Ogrodów’                                                                                                                        
www.ogrodyandruszkiewicz.pl

Jak założyć i pielęgnować ogród?

Zdaniem ekspertów

Kasy fiskalne 
od 2015 roku

Rozporządzenie Mi-
nisterstwa Finansów z dnia 
04.11.2014 w sprawie zwolnień 
z obowiązku prowadzenia ewi-
dencji przy zastosowaniu kas 
rejestrujących 

Nowe przepisy mówią, iż 
od stycznia 2015 roku obowiąz-
kowi ewidencji na kasach fiskal-
nych będzie podlegać sprzedaż 
perfum i wód toaletowych oraz 
zapisanych i czystych nośników 
danych cyfrowych i analogowych 

i to bez względu na wielkość ob-
rotów.

W kasy fiskalne będą mu-
siały być wyposażone także  war-
sztaty motoryzacyjne, wulkaniza-
torzy, stacje badań technicznych 
pojazdów; nie uniknie ich też le-
karz, doradca podatkowy, praw-
nik, fryzjer i kosmetyczka. Zwol-
nienie z obowiązku podsiadania 
kas stracą zakłady gastronomicz-
ne, zarówno stacjonarne, jak i 
zajmujące się usługami cateringu 
(z wyjątkiem usług świadczonych 
na pokładach samolotów lub w 
stołówkach szkolnych czy uczel-
nianych).

Na szczęście Ministerstwo 
dało podatnikom czas prawie 2 
miesięcy na dostosowanie się do 
zmian zarówno tym , którzy już 
działają i tym, którzy rozpoczną 
prowadzenie działalności objętej 
ewidencją po 1 stycznia 2015 r.

Więcej informacji znaj-
dziecie Państwo na stronie www.
mwpodatki.pl 

Marta Włudarczak
Biuro Rachunkowe 

Email: biuro@mwpodatki.pl 
                       Tel. 509-309-343

Porady księgowe

Większość z nas nigdy nie za-
stanawiała się na tym, jak wiele 
funkcji spełnia układ wzroko-
wy w codziennym życiu. Zwy-
kle, mówiąc o wzroku myślimy 
o ostrości, a to jedynie element 
całej układanki. To, że cały czas 
skanujemy otaczający nas świat, 
a mózg interpretuje docierające 
informacje, odbywa się u więk-
szości osób tak automatycznie, 
że nawet nie zdajemy sobie spra-
wy, jak skomplikowane jest to 
zadanie.

Zmysł wzroku jest najważniejszy, 
aż 80 % informacji z zewnątrz 
trafia do mózgu właśnie za jego 
pośrednictwem.

Jakie funkcje musi spełniać nasz 
układ wzrokowy, abyśmy mogli 
sprawnie funkcjonować w ota-
czającym nas świecie?

1) orientacja w przestrzeni
2) ruchomość oczu ( płynne i do-
kładne wodzenie wzrokiem za 

obiektem )
3) widzenie przestrzenne ( po-
strzeganie głębi )
4) akomodacja ( dostosowanie 
ostrości do odległości obserwa-
cji)
5) fiksacja ( utrzymanie uwagi na 
obserwowanym obiekcie)
6) percepcja

Większość z tych funkcji roz-
wija się w wieku dziecięcym, 
ale tak naprawdę jesteśmy w 
stanie je usprawnić również 
w osób dorosłych, poprawia-
jąc wyniki w nauce ( czytanie, 
pisanie,zapamiętywanie ) czy 
w sporcie ( celowanie, łapanie, 
ocena odległości ) co wpłynie 
korzystnie na naszą samoocenę i 
komfort życia.

Jeżeli czujemy się niepewnie w 
którejkolwiek z wymienionych 
czynności, warto zainteresować 
się optometryczną terapią wi-
dzenia, której celem jest uspraw-
nienie funkcji wzrokowych.

Blochooptyk
ul. Grunwaldzka 517C

Aby wiedzieć 
więcej cz. 1

Nasza Gmina Czyta Dzieciom 
- Spotkanie Mikołajkowe

Zapraszamy na kolejne 
spotaknie z cyklu „Nasza Gmina 
Czyta Dzieciom”, które odbedzie 
się 4 grudnia br. o godz. 17.00 w 
Filii Bibliotecznej w Plewiskach 
przy ul. Grunwaldzkiej 612 A. 

Najbliższe czytanie odbę-
dzie się pod nazwą „Spotkanie 
Mikołajkowe”. 

„Nasza Gmina Czyta Dzie-
ciom” to cykl spotakań, które już 
od kilku miesięcy są organizowa-

Zdaniem ekspertów

ne przez grupę rodziców „Kome-
ta”.

Prosimy o wcześniejsze 
potwierdzenie przybycia pod nu-
merem 618 678 419 lub mailowo: 
czytajmydzieciom@gmail.com

Zdaniem ekspertów
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Kronika policyjna

03.10. Plewiska, policjanci KP 
Komorniki zatrzymali mężczy-
znę na tzw.  „gorącym uczynku” 
uszkodzenia mienia
03.10. Plewiska, ul. Grunwal-
dzka, uszkodzenie klimatyza-
tora,
06.10. Komorniki ul. Zakładowa 
1, kradzież 165 szt. europalet
07.10. Wiry, policjanci KP Ko-
morniki zatrzymali osobę poszu-
kiwaną
07.10. Komorniki ul. Nad Wiryn-
ką, kradzież elektronarzędzi z 
piwnicy
07.10. Głuchowo, ul. Spokojna, 
kradzież pojazdu BMW
09.10. Kątnik, policjanci Ko-
misariatu Wodnego w Pozna-
niu zatrzymali 2 osoby na tzw. 
„gorącym uczynku” posiadania 
substancji odurzających
10.10. Plewiska ul. Kolejowa, po-
licjanci KP Komorniki zatrzymali 
mężczyznę na tzw. „gorącym 
uczynku” naruszenia nietykalno-
ści cielesnej małoletniej dziew-
czynki
12.10. Głuchowo ul. Stawna, 
włamanie do domu i kradzież 
biżuterii
12.10. Komorniki ul. Poznańska, 
pożar garaży

Wydarzenia„Nowy prezydent znany jest z tego, że rzadko używa słów „nie da się”, 
w przeciwieństwie do starego Pana prezydenta. 
Przykładem może być sprawa ulicy Milczanskiej i dojazd do nowej galerii handlowej.” 
- Mateusz o nowym prezydencie Poznania w kontekście budowy wiaduktu nad Grunwaldzką

Kronika straży gminnej

Niezwykła energia, znie-
walające uśmiechy,  a przede 
wszystkim muzyka, która po-
rusza, bawi i sprawia radość. 

Już 12 grudnia w Plewi-
skach pojawi się znakomity duet 
prosto z Portugalii. W ten gru-
dniowy wieczór zapraszamy w 
niezwykłą podróż. Przeniesiemy 
się do małych kafejek na Cabo 
Verde czy w Luandzie. Za spra-
wą pięknych, subtelnych, ale też 
żywiołowych utworów poczuje-
my klimat afrykańskich zakąt-
ków oraz ulic Lizbony.

Duet Yami & Marito Mar-
ques zagra specjalnie dla Was 
w Plewiskach. To właśnie tutaj 
usłyszymy utwory Yamiego, któ-
rych do tej pory nie prezentował 
szerszej publiczności (nawet w 
Portugalii). Po raz pierwszy za-

brzmią w Plewiskach dźwięki z 
nowej płyty Yamiego „Beijo de 
Luz”. Poza nowymi melodiami, 
usłyszymy utwory z płyty ALO-
ELELA. A także znane portugal-
skie melodie.

Marito Marques - por-
tugalski perkusista, obecnie 
mieszkający w Kanadzie. Kom-
pozytor i producent muzyczny. 
Występował  z takimi gwiazdami 
jak Gregoire Maret, Mino Cinelu 
czy Anna Maria Jopek.

Yami - multiinstrumenta-
lista i producent płytowy. Cho-
dził do szkoły jazzu w Lizbonie i 
jednocześnie udzielał się inten-
sywnie na wielu scenach – od 
muzyki afrykańskiej aż po fado. 
Wkrótce ukaże się jego nowy al-
bum.

Marta Torebko

Portugalski koncert w 
Plewiskach12.10. Komorniki ul. Towarowa, 

uszkodzenie mienia w firmie 
Eurocash
14.10. Komorniki, policjanci 
KMP Poznań zatrzymali osobę 
poszukiwaną
14.10. Komorniki ul. Polna, kra-
dzież pojazdu Audi A4
14.10. Wiry, ul. Komornicka 
uszkodzenie drzwi do Plebanii
15.10. Plewiska ul. Kminkowa, 
kradzież roweru
16.10. Szreniawa ul. Chopina, 
kradzież pojazdu BMW
16.10. Komorniki, policjanci KP 
Komorniki zatrzymali osobę 
poszukiwaną
18.10. Wiry, policjanci z KMP 
Poznań, zatrzymali osobę za 
podpalenie domu
21.10. Komorniki ul. Młyńska, 
kradzież pieniędzy i dokumen-
tów
21.10. Wiry ul. Cienista, kkra-
dzież elektronarzędzi
22.10. Komorniki ul. Wirowska, 
kradzież pojazdu BMW
24.10. Plewiska, ul. Cicha, kra-
dzież pojazdu Audi A4
24.10. Chomęcice ul. Głuchow-
ska, policjanci KMP Poznań 
zatrzymali mężczyznę na tzw.  
„gorącym uczynku” uszkodzenia 

mienia
29.10. Komorniki ul. Daimlera, 
policjanci KP Komorniki zatrzy-
mali dwóch mężczyzn na tzw. 
„gorącym uczynku” pobicia

Ponadto policjanci przyjęli 20 
zgłoszeń innych przestępstw 
w tym 2 oszustwa dokonane 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.
    
Kierownik Ogniwa Prewencji 
Komisariatu Policji w Komorni-
kach mł.asp. Karol Przysło

02.10. Wiry, Na ul. Łęczyckiej 
w Wirach owczarek niemiecki 
rzucił się na dostarczającego 
korespondencję listonosza. 
Posesja nie była zabezpieczona 
zgodnie z wymaganiami wynika-
jącymi z uchwały o utrzymaniu 
czystości i porządku w Gminie 
Komorniki, ponadto własciciel 
psa nie poczuwał się do obo-
wiązków w zakresie zachowania 
zwykłych i nakazanych środków 
ostrożności przy trzymaniu psa. 
Niebawem do Sądu Rejonowego 
zostanie skierowany  wniosek o 
ukaranie właściciela.
02.10. Rosnówko, Kolejnego 
biegającego bez dozoru psa 
schwytali strażnicy na ul. Polnej 
w Rosnówku.
03.10. Komorniki, Przed jednym 
z marketów w Komornikach 
dwie osoby w nachalny sposób 
zaczepiały wychodzących klien-
tów, domagając się pieniędzy.
06.10. Komorniki, W godzi-
nach popołudniowych strażnicy 
otrzymali zawiadomienie, że na 
poboczu drogi krajowej nr 5 w 
Komornikach leży kobieta. Po 
przybyciu na miejsce strażnicy 
stwierdzili, że kobieta jest upo-
jona alkoholem niemal do granic 
nieprzytomności. Ze względu 
na stan, w jakim się znajdowała, 
została umieszczona w Izbie 
Wytrzeźwień.
06.10. Chomęcice, W godzinach 
wieczornych strażnicy zostali 
wezwani do Chomęcic, gdzie 
na ul. Stęszewskiej biegał bez 
dozoru duży pies. Zwierzę już z 
racji rozmiarów mogło okazać 
się niebezpieczne, sytuacji nie 

poprawiał fakt, że pies prze-
jawiał zachowania agresywne. 
Strażnicy jednak szybko opano-
wali sytuację, a schwytany pies 
został umieszczony w przytuli-
sku w Łęczycy.
13.10. Komorniki, W godzinach 
rannych strażnicy odnaleźli 
przy ul. Kościelnej trzy małe 
kotki. Zwierzęta zostały oddane 
pod opiekę weterynarza, który 
stwierdził, że najprawdopodob-
niej zostały porzucone przez 
matkę zaraz po urodzeniu. Bez 
pomocy ludzi nie miałyby szans 
na przeżycie.
14.10. Wiry, We wczesnych 
godzinach popołudniowych 
mieszkanka Wir zauważyła 
uszkodzenia drzwi wejściowych 
do biura parafialnego w Wirach. 
Charakter uszkodzeń wskazy-
wał, że działanie sprawcy (lub 
sprawców) mogło mieć dwojaki 
charakter - albo była to niezwy-
kle nieudolna próba włamania, 
albo akt dewastacji. Strażnicy 
zabezpieczyli miejsce zdarzenia 
oraz sporządzili stosowną doku-
mentację.
15.10. W godzinach popołudnio-
wych strażnicy interweniowali 
wobec nietrzeźwego mężczyzny 
w autobusie komunikacji pub-
licznej. Mężczyzna był na tyle 
nietrzeźwy, że kierowca auto-
busu nie był w stanie się z nim 
porozumieć. Strażnicy przybyli 
na miejsce docucili mężczyznę, 
sprawdzili, czy jego stan nie 
wynika z ewentualnych obrażeń 
lub nie jest skutkiem nagłego 
pogorszenia stanu zdrowia, po 
czym, po przebadaniu mężczy-

zny na obecność alkoholu w 
wydychanym powietrzu, podjęli 
decyzję o doprowadzeniu go do 
miejsca zamieszkania.
20.10. Szreniawa, W godzianach 
popołudniowych pracownicy 
Muzeum Rolnictwa w Szrenia-
wie powiadomili strazników, że 
na terenie muzeum znajduje się 
ranny nietoperz. Ponieważ ga-
tunek ten znajduje się pod ścisłą 
ochroną, strażnicy przetrans-
portowali zwierzę do kliniki 
weterynaryjnej.
21.10. Po raz kolejny w tym mie-
siącu strażnicy interweniowali 
wobec nietrzeźwego w środkach 
komunikacji publicznej.
24.10. Komorniki, We wczes-
nych godzinach wieczornych 
strażnicy otrzymali informa-
cję, że przy ulicy Daimlera 
w Komornikach znajduje się 
potrącony przez samochód pies. 
Niezwłocznie udali się we wska-
zane miejsce, gdzie zastali osobę 
zgłaszającą oraz poszkodowane-
go psa. Pies został umieszczony 
w klinice weterynaryjej.
24.10. Komorniki, W późnych 
godzinach wieczornych na polu 
przy ulicy Polnej w Komornikach 
strażnicy napotkali leżącego 
mężczyznę. Jak wykazało prze-
prowadzone badanie, mężczy-
zna znajdował się pod wpływem 
alkoholu. Ponieważ zdarzenie 
miało miejsce nieopodal domu 
mężczyzny, a jego stan zdrowia 
nie budził zastrzeżeń, strażnicy 
podjęli decyzję o doprowadze-
niu go do miejsca zamieszkania.

Straż Gminy Komorniki
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P Nazwa klubu M Pkt B

1 Pelikan Niechanowo 16 36 29

2 Lubuszanin Trzcianka 16 34 32

3 GKS Dopiewo 16 33 27

4 Wełna Skoki 16 33 20

5 Zjednoczeni Trzemeszno 16 32 22

6 Warta Międzychód 16 32 17

... ...

10 Grom Plewiska 16 21 -4

... ...

16 Sparta Szamotuły 16 2 -31

Grom Plewiska w 
lepszej formie

Grom Plewiska na właści-
wych torach. Bilans to 1 prze-
grana i 2 wygrane. Przegrana z 
Wełną Skoki (4-1) i dwie wygrane 
z Wartą Międzychód i Spartą 
Szamotuły pozwoliły Naszej 
drużynie umocnić się na 10 

pozycji w tabeli oraz zbliżyć się 
do reszty drużyn z IV ligi. Mecz 
z Spartą Szamotuły był ostatnim 
w rundzie wiosennej. Następny 
mecz piłkarze Gromu rozegra 
22-23 marca w Obornikach.

Grom Plewiska

„Najbardziej rozwinięta gmina? Dziurawe drogi, albo w ogóle ich brak. Komunikacja z Poznaniem? Jaka 
komunikacja? Plewiska - zero terenów zielonych, chodników brak albo tak wąskie, że nie można wyjść 
na spacer.” 
- Kamila o wyróżnieniu przyznanym Gminie Komorniki

Sport

Najserdeczniejsze życzenia 
z okazji zbliżających się 
Świąt, byście spędzili je Państwo 
w rodzinnym gronie i w otoczeniu świątecznych 
dekoracji.

Dawid Kornacki
Kwiaciarnia 

„Da-kor”
ul.Grunwaldzka 483

62-064 Plewiska

Ostatnia

Gł
og

ow
sk

a

Polana Malowana S łońcem
Żłobek

Kinga Kurkowiak Mistrzynią Polski

Reprezentantka klubu 
UKS Grunwald Plewiska - Kinga 
Kurkowiak zdobyła złoty medal 

w Pucharze Polski Kadedtek 
w zapasach kobiet ( juniorek 
młodszych).

Zawody odbyły się 24-25 
października br. w Żarach. Kinga 
jest najpoważniejszą kandydat-

ką do reprezentowania naszego 
kraju w przyszłorocznych Mi-
strzostwach Europy, a także Mi-
strzostwach Świata Kadetek.

Serdecznie gratulujemy!

FW
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