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Od 1 lipca 2018 wzrosną opłaty za odpady Tunel pod torami kolejowymi

Zarząd Związku Międzygminnego “Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”
w
Czempiniu
informuje
o zmianach, które obowiązywać
będą od 1 lipca 2018r.

Koncepcja wybudowania tunelu
na ul. Grunwaldzkiej, na granicy Poznania i Plewisk, wiele
miesięcy temu zastąpiła pomysł powstania w tym miejscu
wiaduktu.

Stawki za odbiór odpadów będą
wynosiły:
– 13 zł
od osoby na nieruchomościach
zamieszkałych, w których odpady są segregowane

Kilkanaście lat trwająca „walka”
o usprawnienie ruchu komunikacyjnego, drożność przejazdu
przez tory kolejowe, likwidację
wielogodzinnych zatorów wreszcie nabiera realnych
kształtów. Po toczących się
konsultacjach
społecznych
i wypracowaniu najlepszej koncepcji poprawie ulegnie patowa
sytuacja mieszkańców podró-

– 26 zł
od osoby na nieruchomościach
zamieszkałych, w których odpady nie są segregowane.

Czytaj dalej na str. 3

Integracyjny trening rugby

26 marca zawodnicy francuskiej drużyny rugbistów spotkali się z podopiecznymi
Stowarzyszenia na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Promyk”.
Uczestnicy mieli okazję zobaczyć grę w rugby z bliska
i wspólnie potrenować. Spotkanie przyniosło wiele radości
zarówno zawodnikom, jak i gościom.

Czytaj dalej na str. 7

Cykl porad prawnych

Str. 5

żujących z Plewisk i do Plewisk,
jak również transportu tranzytowego.
Niech ilustracją tego newralgicznego punktu na mapie Poznania i Plewisk będą statystyki:
ok. 10 tysięcy pojazdów przejeżdżających w ciągu doby przez
tut. tory kolejowe oraz 135 pociągów przecinających przejazd.
Szacunkowy koszt inwestycji
określono na poziomie ok. 76
mln zł, co jest połową kwoty
przewidzianej na budowę wiaduktu.

Czytaj dalej na str. 4
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Zmiany w sprzedaży biletów autobusowych na liniach podmiejskich
Od początku kwietnia na liniach podmiejskich u kierowców będzie można dokonać
zakupu jedynie biletów na 10
lub 40 minut za odliczoną
kwotę.
Inne bilety nie będą dostępne
u kierowców. Wszystko po to, by
usprawnić przejazdy i zwiększyć
punktualność autobusów podmiejskich. W związku z wprowadzonymi zmianami warto
założyć kartę PEKA, na którą
można wgrać bilet okresowy lub
skorzystać z systemu tPortmonetka i płacić tylko za przejechane przystanki.

Ponadto bilety będzie można
nabyć:
- w 11 Punktach Obsługi Klienta
ZTM w Poznaniu oraz punkty
w Kleszczewie i Tarnowie Podgórnym
- przez Internet na stronie
www.poznan.pl
- w 297 Punktach Sprzedaży Biletów
- w 86 biletomatach stacjonarnych
- poprzez aplikację w telefonie
komórkowym

Udostępniono z
cowgminie.infot

Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl
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Od 1 lipca 2018 wzrosną opłaty za odpady
Zarząd Związku Międzygminnego “Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”
w
Czempiniu
informuje
o zmianach, które obowiązywać
będą od 1 lipca 2018r.
Stawki za odbiór odpadów będą
wynosiły:
– 13 zł

od osoby na nieruchomościach
zamieszkałych, w których odpady są segregowane
– 26 zł

od osoby na nieruchomościach
zamieszkałych, w których odpady nie są segregowane
Zmienią się również opłaty
za odbiór odpadów na nieruchomościach niezamieszkałych:

– 140zł/m3 dla odpadów zbie-

ranych selektywnie
– 280 zł/m3 dla odpadów zabieranych w sposób zmieszany
Tak jak do tej pory, opłata będzie obliczana proporcjonalnie
do wielkości zadeklarowanych
pojemników.
Przyczyną wzrostu cen za odpady jest większa ilość odpadów,
która
rzutuje
na
zwiększenie kosztów transportu
oraz opłaty za zagospodarowanie i składowanie odpadów
na składowiskach.

Mieszkańcy do 30 czerwca
2018r. otrzymają informację
o wysokości stawki zgodnie
ze złożoną wcześniej deklaracją.
Udostępniono z cowgminie.info
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Komorniki z wysoką oceną pre-ratingową
Gmina Komorniki może pochwalić się bardzo wysoką
oceną pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie inwestycyjnym w przedziale AAA
a BBB+.
Pre-rating to wstępna ocena
analizy kondycji finansowej
jednostki samorządu, obejmująca wiarygodność i wywiązywanie się z zobowiązań
finansowych.
Oznacza
to,
że gmina jest w bardzo dobrej
sytuacji finansowej, a jej zadłużenie w porównaniu do innych
samorządów nie jest duże.
Dzięki temu gmina ma duże
możliwości korzystania z kredytów, np. na kolejne inwestycje.
Jak informuje, w piśmie skierowanym do Wójta Gminy Komorniki Jana Brody, dr hab.

Paweł Śliwiński prof. nadzw.
UEP Prezes Zarządu Fundacji
Rozwoju Rynku Kapitałowego,
na 2792 samorządy w Polsce
zaledwie 319 posiada ocenę
równą lub wyższą od uzyskanej
przez naszą gminę. Jest to dowód na to, iż w sposób odpowiedzialny i racjonalny władze
gminy zarządzają środkami publicznymi.
Badanie pre-ratingowe na zlecenie Fundacji Rozwoju Rynku
Kapitałowego wykonała agencja
ratingowa INC Rating Sp. z o.o.
z Poznania, podlegająca Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd
i Papierów Wartościowych
w Paryżu. Jej wysokie kwalifikacje zostały potwierdzone
przez Europejski Nadzór Bankowy w Londynie.

Komorniki.pl

Tunel pod torami kolejowymi w Plewiskach
Koncepcja wybudowania tunelu
na ul. Grunwaldzkiej, na granicy Poznania i Plewisk, wiele
miesięcy temu zastąpiła pomysł powstania w tym miejscu
wiaduktu.

Kilkanaście lat trwająca „walka”
o usprawnienie ruchu komunikacyjnego, drożność przejazdu
przez tory kolejowe, likwidację
wielogodzinnych zatorów wreszcie nabiera realnych
kształtów. Po toczących się
konsultacjach
społecznych
i wypracowaniu najlepszej koncepcji poprawie ulegnie patowa
sytuacja mieszkańców podróżujących z Plewisk i do Plewisk,
jak również transportu tranzytowego.
Niech ilustracją tego newralgicznego punktu na mapie Poznania i Plewisk będą statystyki:
ok. 10 tysięcy pojazdów przejeżdżających w ciągu doby przez
tut. tory kolejowe oraz 135 pociągów przecinających przejazd.
Szacunkowy koszt inwestycji
określono na poziomie ok. 76
mln zł, co jest połową kwoty
przewidzianej na budowę wiaduktu. Wykorzystane w tym
zakresie zostaną środki unijne w
ramach ZIT, zaś gwarancją ich
pozyskania jest nie tylko tunel,
ale i węzeł przesiadkowy wraz
z parkingiem.
W Szkole Podstawowej nr 2
w Plewiskach z inicjatywy Fundacji Barak Kultury, poznańskiej
redakcji „Gazety Wyborczej”,
wspartych finansowo przez Powiat Poznański 21 marca br. odbyła się debata w gronie:
Starosty Poznańskiego Jana
Grabkowskiego, Wójta Gminy
Komorniki Jana Brody, przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich oraz Zarządu Transportu

Miejskiego w Poznaniu, sołtys
Plewisk Małgorzaty Degórskiej,
z udziałem Przewodniczącego
Rady Gminy Komorniki Mariana
Adamskiego, radnego powiatowego Mirosława Wielocha, radnych gminnych i sporej grupy
mieszkańców Plewisk.
Podczas dyskusji poruszono
aspekt wykorzystania tunelu
i nowo powstałej drogi komunikacyjnej, kwestii skorzystania
z punktu przesiadkowego parkingu przewidzianego na ok.
200 miejsc, połączeń autobusowych, tramwajowych, czy
uruchomionej od czerwca kolei

metropolitalnej.

Jak wskazano podczas spotkania, w III kwartale tego roku
nastąpi dofinansowanie unijne
projektu, który Starosta Jan
Grabkowski określił jako kluczowy i pozakonkursowy. Przywołaną
datą
zakończenia
inwestycji i faktycznego skorzystania z przejazdu był 2022
rok. Te dwa wskaźniki to już
wartości pewne, które zakończą
wieloletnią walkę o poprawę
komunikacji w tej części miasta.

Komorniki.pl
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Jak odrzucić spadek przez osobę dorosłą
i w imieniu małoletniego dziecka?
Cykl porad prawnych
stała dokonana w terminie
sześciu miesięcy od dnia,
w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (art. 1015 § 1 Kodeksu
cywilnego). Spadek można
odrzucić
albo
w
postępowaniu sądowym, albo
przed notariuszem.
Brak oświadczenia spadkobiercy
o przyjęciu lub odrzuceniu
spadku w powyższym terminie
jest jednoznaczny z przyjęciem
spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 § 2 Kodeksu
cywilnego).

Do odrzucenia spadku dochodzi
najczęściej z uwagi na zadłużenie spadkodawcy, którego
spadkobierca nie chce dziedziczyć. Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć bez
względu na tytuł powołania do
dziedziczenia, tj. zarówno przy
dziedziczeniu testamentowym,
jak i ustawowym. Należy jednak
pamiętać, by czynność ta zo-

Skutkiem odrzucenia spadku
jest fikcja prawna, polegająca
na tym, że spadkobierca, który
spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak
jakby nie dożył otwarcia spadku.
W konsekwencji przy dziedziczeniu ustawowym, do dziedziczenia powołani są dalsi
spadkobiercy. Jeśli odrzucenia
spadku dokonała osoba mająca
dziecko, wtedy to ono zostaje
powołane do spadku. Gdy
dziecko jest pełnoletnie może
samodzielnie podjąć decyzję,

czy przyjąć, czy odrzucić spadek.
W przypadku chęci
odrzucenia spadku musi dokonać takich samych czynności jak
jego rodzic, opisanych powyżej.
Jeśli jednak dziedziczenie dotyczy małoletniego dziecka,
złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku wymaga wcześniejszej
zgody
sądu
opiekuńczego.
Zatem, aby odrzucić spadek
w imieniu małoletniego dziecka,
należy w tym celu zadziałać
dwuetapowo.
W pierwszej kolejności konieczne jest złożenie do Sądu
Rejonowego Wydziału Rodzinnego pisemnego wniosku o zezwolenie
na
dokonanie
czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka. We
wniosku trzeba wykazać przyczyny, które w konkretnej sprawie dowodzą, że odrzucenie
spadku jest zgodne z dobrem
i
interesem
małoletniego
dziecka. Jeśli sąd opiekuńczy
dostrzeże przesłanki uzasadniające odrzucenie spadku
w imieniu małoletniego, wyda
odpowiednie
postanowienie

w tym przedmiocie, wyrażające
zgodę.
Dopiero po otrzymaniu prawomocnego postanowienia sądu
(zawierającego zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego) rodzice małoletniego
dziecka mogą dokonać odrzucenia spadku w imieniu małoletniego
dziecka.
Sama
czynność odrzucenia spadku
w imieniu małoletniego może
nastąpić przed notariuszem
albo w postępowaniu sądowym,
poprzedzonym złożeniem wniosku w tym przedmiocie.
Co istotne, cała procedura odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka (tj. uzyskanie
zgody sądu opiekuńczego
na odrzucenie spadku oraz samo odrzucenie spadku) musi
nastąpić w łącznym terminie
sześciu miesięcy od dnia odrzucenia spadku przez rodzica
(art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego).
Należy pamiętać, że czasu
trwania postępowania przed
sądem opiekuńczym (w przedmiocie wyrażenia zgody na odrzucenie spadku w imieniu
małoletniego) nie wlicza się do

sześciomiesięcznego
okresu
na odrzucenie spadku, gdyż
w czasie procedury sądowej
następuje zawieszenie biegu
tego terminu. Dla ustalenia
upływu
sześciomiesięcznego
terminu należy zatem zsumować czas, jaki minął od daty
odrzucenia spadku przez rodzica do chwili wystąpienia do
sądu (z wnioskiem o wyrażenie
zgody na odrzucenie spadku
w imieniu małoletniego dziecka)
i czas po zakończeniu postępowania sądowego, liczony od
daty uprawomocnienia się postanowienia o wyrażeniu zgody
przez sąd opiekuńczy na odrzucenie spadku.

Źródło:
- ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Artykuł powstał przy współpracy z Adwokat Agnieszką
Marciniak
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Marciniak
ul. Grunwaldzka 519e/2
62-064 Plewiska
tel. + 48 600 364 964
www.acadwokat.pl

Firma Lidl dołącza do akcji Zielone-Plewiska
7 kwietnia 2018r. już po raz
czwarty odbędzie się sadzenie
drzew w ramach akcji ZielonePlewiska.

Do akcji dołącza firma Lidl będąca fundatorem sadzonek,
które zazielenią naszą miejscowość tej wiosny! Dzięki jej
zaangażowaniu 7 kwietnia
w Plewiskach pojawi się kolejne
26 drzew!
Rozpoczniemy o godzinie 11:00
na parkingu przy Lidl – ulica
Grunwaldzka 533-541. W najbliższym otoczeniu sklepu posadzimy 10 klonów. Następnie
przeniesiemy się pod bibliotekę,
gdzie z kolei posadzimy 15 lip.
Ostatnią lipę posadzimy przy
ulicy Czarna Droga.
Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy. Tradycyjnie
weźcie ze sobą łopaty, ale jak
ktoś ich nie ma to na pewno też
znajdzie zajęcie. Bardzo liczymy
na Waszą obecność!
Dla sadzących Lidl przygotował
drobne niespodzianki.

Zapraszamy również na stronę
akcji: zielone-plewiska.pl.
Tomasz Lubiński
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Jesteś mieszkańcem Plewisk i chcesz poinformować o ważnym wydarzeniu ? Skontaktuj się z naszą
redakcją, a my umieścimy Twoją wiadomość w gazecie lub na portalu Plewiska.pl

Wiosenna sałatka z ogórkiem, rzodkiewką, kiełkami i białym serem
Składniki:
- opakowanie mieszanki sałat
- pęczek rzodkiewki
- ½ długiego, świeżego ogórka
- szklanka rzeżuchy lub opakowanie kiełków luceryny
- 25 dag sera białego, najlepiej
typu włoskiego
- pęczek cebuli dymki
- 3 ząbki czosnku

Sos:
- łyżka octu winnego
- 3 łyżki oliwy
- ząbek czosnku
- łyżeczka musztardy
- sól
- pieprz
Przygotowanie:
1. Sałatę połącz z pokrojonymi w
plasterki rzodkiewkami, w półplasterki ogórkami, pokrojoną
dymką, rzeżuchą lub lucerną.
2. Całość posyp pokruszonym
serem.
3. Rozgnieć czosnek.
4. Razem z resztą składników
sosu czosnek wymieszaj w misce, dopraw do smaku.
5. Polej sałatkę, lekko wymieszaj.

Smacznego!
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Drodzy mieszkańcy nasz fanpage, facebook.com/Plewiska/ ma już ponad 3000 polubień! Dziękujemy.

Integracyjny trening rugby Gdzie ta wiosna?
26 marca zawodnicy francuskiej drużyny rugbistów spotkali się z podopiecznymi
Stowarzyszenia na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Promyk”.
Uczestnicy mieli okazję zoba-

czyć grę w rugby z bliska
i wspólnie potrenować. Spotkanie przyniosło wiele radości
zarówno zawodnikom, jak i gościom. Francuzi, mieszkający na
czas Mistrzostw w hotelu
w Komornikach, chętnie zapra-

szali wszystkich na swoje treningi. We wtorek, 27 marca
spotkali się także z młodzieżą
szkolną.

Komorniki.pl

Większość z nas odczuła skutki
długiej zimy. Staliśmy się senni,
coraz trudniej wstaje się nam
z łóżka i daje się we znaki spadek nastroju. Wszystko to za
sprawą wydłużonego okresu
zimowego.
Brak światła słonecznego skutkuje wieloma negatywnie przez
nas odczuwanymi efektami.
Znacznie mniej się ruszamy,
a do tego mamy większy apetyt.
Dzieje się tak, ponieważ to właśnie światło słoneczne reguluje
bardzo dużo procesów w naszym organizmie.

Niski poziom światła w okresie
zimowym jest odpowiedzialny
za spadek serotoniny, dopaminy
i beta-endorfiny. Hormony te są
nam bardzo potrzebne, a ich
niski poziom rozstraja nasze
funkcjonowanie.
Niedobory promieni słonecznych wpływają również na pobudzenie ośrodka przyjemności
w naszych mózgach. Dlatego
zimą wzrasta o ok. 20 procent
ilość ludzi dotkniętych chandrą.

Stan apatii częściej dotyka kobiety niż mężczyzn.
Warto pamiętać, zwłaszcza
w okresie zimowym, o suplementacji. Uzupełnianie witamin,
w organizmie zapewni nam
lepszy humor i ogólne samopoczucie.

Wiosna, ach to Ty?
Tęsknota za wiosną wszystkim
daje się we znaki. Ledwo temperatura wzniesie się powyżej
zera i wyjdzie słońce, ludzie
masowo wychodzą na świeże
powietrze, chcąc zakosztować
promieni słonecznych.
Budząca się do życia natura
w czasie wiosny daje nam poczucie czegoś lepszego. Ten
stan rzeczy można porównać do
zjedzenia posiłku po długim
okresie postu.
Mimo iż astronomiczna i kalendarzowa wiosna już trwa, to
cały czas prognoza pogody nie
przewiduje szybkiego przyjścia
wiosny.
Katarzyna K.

Darmowe studia podyplomowe dla seniorów
Wyższa Szkoła Umiejętności
Społecznych wprowadza studia
przeznaczone dla seniorów.
Uczestnicy studiów po zakończeniu edukacji uzyskają dyplom studiów podyplomowych
lub studium pomaturalnego.
Według planów studia mają być
przeprowadzane w dni powszednie lub w weekendy.
Harmonogram zostanie ustalony w oparciu o dyspozycyjność
studentów.
Wyższa Szkoła Umiejętności
Społecznych w swojej ofercie
ma studia podyplomowe lub
studium pomaturalne. Uczestnicy zajęć zdobędą umiejętności
umożliwiające zarządzanie mediami na kierunku dziennikarstwo obywatelskie.
Koszty związane ze studiami
dla seniorów ponosi Senioralny Fundusz Stypendialny.
W związku z tym każdy student
otrzyma stypendium, które
w całości pokryje czesne.
Zgłoszenia prosimy przesłać
na adres rekrutacja@wsus.poznan.pl lub złożyć listownie na
Wydziale Prawa i Komunikacji
Społecznej Wyższej Szkoły
Umiejętności
Społecznych,
ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań.

Udostępnione z cowgminie.info

08

Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl

Informacje

"Wystarczy zmienic pzp, aby troche utrudnic deweloperom stawianie wielolokalowych szeregowcow a wtedy drzewa
pojawia sie w ogrodkach. Niestety przy tak ciasnej zabudowie Plewisk zamiast drzew na posesjach powstaja tylko parkingi."
Mieszkaniec "PZP." na temat akcji Zielone-Plewiska

Kącik Kultury
Specjalnie dla mieszkańców Plewisk, stworzyliśmy krótką rozpiskę
zaplanowanych wydarzeń kulturalnych w Poznaniu.

Koncerty:

Spektakle:

9.04.18
- Poparzeni Kawą Trzy
- Alicja Majewska i Włodzimierz
Korcz

9.04.18
- Kabaret Młodych Panów:
Bogowie

14.04.18
- Agnieszka Chylińska

13.04.18
- Randka w ciemno
- Mokradełko

Stopka redakcyjna

15.04.18
- Noche Flamenco

17.04.18
- Kordian

Plewiska.pl
Bezpłatny miesięcznik informacyjno-reklamowy.

21.04.18
- Grupa MoCarta i przyjaciele
- Vitalic

Redaktor naczelny:
Klaudia Zagajewska
info@plewiska.pl
tel. 792-400-373

22.04.18
- Życie jest piosenką: Jacek
Cygan i goście

26.04.18
- Sherlock Holmes – Dolina
strachu
- Dom Bernardy Alba

Wydawca:
GrupaM40
ul. Grunwaldzka 519E/12
62-064 Plewiska
Druk:
Polskapresse sp. z o.o.
ul. Malwowa 158
60-175 Poznań.
Nakład 3000 egzemplarzy
Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść
ogłoszeń, reklam i tekstów
zamówionych. Redakcja
zastrzega sobie prawo
do redagowania i skracania
tekstów. W celu zamówienia
reklam prosimy o kontakt
pod numerem 792 400 373
lub na info@plewiska.pl

25.04.18
- Lucy Rose
- Ring of Sturn

29.04.18
- Cezary Pazura – The best of

