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Listy od mieszkańców: poziom smogu w Plewiskach

Temat smogu może niektórych
już męczyć, ale sprawa jest tak
poważna, że nie można o niej
zapomnieć. Dowodem tego jest
grafika na drugiej stonie, którą
nasza Redakcja otrzymała od
jednego z mieszkańców. Przedstawia ona wyniki pomiaru
smogu w Poznaniu, Komornikach oraz naszych Plewiskach.
Dane te są co najmniej niepokojące. Mamy nadzieję, że nieco
one uzmysłowią mieszkańcom
skalę problemu, jaki jest w Plewiskach i jej okolicach.

Wielu mieszkańców zainteresowało się tym tematem i podjęło emocjonującą dyskusję
mówiącą o jakości powietrza
w Plewiskach:
Czujnik jest ale co to da jeżeli

władze gminy nic z tym nie zrobią. Jestem przerażona wiedziałam że jest źle ale nie myślałam
że aż tak. Do kogo w gminie
trzeba się zgłosić żeby sytuacja
się poprawiła.

- Mieszkanka 2
Fakt Pan Wójt musi podjąć decyzję o badaniu popiołu z piecy
co kosztuje koło 700 zlotych
i tylko tak można coś zrobic
i
wyciągnąć
konsekwencje
w stosunku do mieszkańców
którzy zanieczyszczeń nasze powietrze. Musimy jako mieszkańcy tego wymagać od Wójta

- Mieszkanka Plewisk od 20
lat

Czytaj dalej na str. 2

Sukces Finału WOŚP w Gminie Komorniki Medaliści w długoletnim

Przedstawiamy fotorelację z 26.
Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, który odbył się również w gminie Komorniki.

Tego dnia, tj. 14 stycznia br.
miało miejsce wiele licytacji,
imprez kulturalnych i sportowych oraz występów z udziałem
dzieci i młodzieży. W czasie

tych atrakcji zbierane były
środki pieniężne na wyrównanie
szans w leczeniu noworodków.

Czytaj dalej na str. 3

pożyciu małżeńskim
4 stycznia br. w Urzędzie Gminy Komorniki odbyła się uroczystość honorująca pary
małżeńskie z długoletnim stażem. Wójt Jan Broda - w imieniu Prezydenta RP - odznaczył
wszystkich jubilatów specjalnymi medalami za zasługi długoletniego
pożycia
oraz
wręczył im okolicznościowe
dyplomy.

chwalić się 50-letnim, 55-letnim, a także 60-letnim pożyciem małżeńskim. Są nimi
kolejno: Walentyna i Marian
Sałata z Chomęcic, Barbara
i Bogdan Łaszewscy z Plewisk,
Teresa i Henryk Kujawa z Komornik, Krystyna i Zbigniew
Chrzanowscy z Plewisk, a także
Anna i Zdzisław Rozpendowscy
z Komornik.

Wyróżnieni goście mogą po-

Czytaj dalej na str. 5

OSP Plewiska - Kronika wydarzeń
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Listy od mieszkańców: poziom smogu w Plewiskach
Temat smogu może niektórych
już męczyć, ale sprawa jest tak
poważna, że nie można o niej
zapomnieć. Dowodem tego jest
grafika obok, którą nasza Redakcja otrzymała od jednego
z mieszkańców. Przedstawia
ona wyniki pomiaru smogu
w Poznaniu, Komornikach oraz
naszych Plewiskach.
Dane te są co najmniej niepokojące. Mamy nadzieję, że nieco
one uzmysłowią mieszkańcom
skalę problemu, jaki jest w Plewiskach i jej okolicach.

Wielu mieszkańców zainteresowało się tym tematem i podjęło emocjonującą dyskusję
mówiącą o jakości powietrza
w Plewiskach:
Czujnik jest ale co to da jeżeli
władze gminy nic z tym nie zrobią. Jestem przerażona wiedziałam że jest źle ale nie myślałam
że aż tak. Do kogo w gminie
trzeba się zgłosić żeby sytuacja
się poprawiła.

- Mieszkanka 2
Fakt Pan Wójt musi podjąć decyzję o badaniu popiołu z piecy
co kosztuje koło 700 zlotych
i tylko tak można coś zrobic
i
wyciągnąć
konsekwencje
w stosunku do mieszkańców
którzy zanieczyszczeń nasze powietrze. Musimy jako mieszkańcy tego wymagać od Wójta

- Mieszkanka Plewisk od 20
lat
Niestety jak na razie gmina zachowuje się tak samo jak część
mieszkańców, czyli “czego od nas

chcecie przecież zawsze paliliśmy węglem”. Tylko, że węgiel
złej jakości w starych kopcących
piecach, też jest szkodliwy, nie
mówiąc już o paleniu śmieci
i plastiku, bo to zwykłe przestępstwo jest. A chcemy tak niewiele , po prostu nie chcemy być
zatruwani. Proponuję zalać UG
i straż gminną zgłoszeniami, sam
już to uczyniłem kilkukrotnie.
Na rozwiązania systemowe
przyjdzie nam pewnie jeszcze
poczekać.

- Sąsiad
Gdzie te kontrole strażników
gminnych i policji? Przez trucicieli wyginiemy szybciej niz
ludzkość podczas potopu.

gminę że nie ma wsparcia by likwidowac piece trujące okolice
polecam najpierw zaglądać
na stronę gminy. Jak ktoś ma
stary piec i chce uzyskać informację o dopłatach do jego wymiany to bez problemu ją
znajdzie.

- Piotr
Ciekawe, jakie byłyby odczyty
jakby czujnik umieszczony był
przy Stawnej? Tam to dopiero
smród się roznosi, i nie widać
ulicy gdy kombinatorzy palą
płyty w piecach.

- Aaa

Okazuje się, że stan powietrza
w Plewiskach jest gorszy niż
na Wildzie, z której to uciekłem.
Czy gmina prowadzi (dofinansowuje) program wymiany starych pieców? A może znajdują
się tutaj złoża wody termalnej
aby móc ją wykorzystać
do ogrzewania?

Sam byłem zainteresowany wymianą pieca, ale w gminie nie
ma takiego programu, bo się
orientowałem, skierowano mnie
do fundacji ochrony środowiska,
Tam też nie moją dofinansowania na ten rok. Skierowano mnie
do Urzędu Miasta Poznania, ale
niestety tam mają dofinansowanie tylko dla mieszkańców Poznania… To proszę powiedzieć,
jak to się ma do istniejącego
problemu. Żenada!

- ja

- zawiedzony

Brak zainteresowania straży
miejskiej.
Palcem
można
wskazać kto zatruwa okolice
i zapewne wiele osób zgłasza.
Faktycznie czujnik jest w miejscu
w którym są same kopcące domy
i obok zakładów produkcyjnych
w który pali się wszystkim (obok
przychodni – mam zdjęcia …)

Przypominamy, żeby nie palić
w piecach żadnych śmieci, a już
szczególnie tych zawierających
plastik! Takim działaniem szkodzimy sobie i innym – zwłaszcza
dzieciom i osobom starszym.

- Plewiszczanin

Redakcja Plewiska.pl

-S
Mieszkańcom,

którzy

atakują

Śmieci na przystanku - list do Wójta od Mieszkańca
Nasza Redakcja otrzymała kopię wiadomości, jaką wysłał
Pan Sławomir do Urzędu
Gminy w Komornikach. Sprawa
dotyczy zaśmieconego przystanku tymczasowego znajdującego
się
przy
ulicy
Grunwaldzkiej 462.
Całą treść wiadomości prezentujemy poniżej:
Szanowny Panie Wójcie,
Od blisko 6-mcy, czyli momentu
postawienia przez gminę tymczasowego przystanku autobusowego,
jako
mieszkańcy
i właściciele nieruchomości przy
ulicy Grunwaldzkiej 492 zmagamy się z bałaganem i śmieciami jaki pozostawiają po sobie
podróżujący
komunikacją
gminną. Załączone zdjęcia zostały wykonane w dniu dzisiejszym, tj. 11 stycznia około godziny
8.00.
W mojej ocenie głównym powodem pozostawianych śmieci jest

brak kosza na śmieci. Jedyny

kosz na śmieci w obrębie skrzyżowania ulic Skryta i Grunwaldzka
znajduje
się
w miejscu nieczynnego przystanku na ulicy Grunwaldzkiej,
czyli około 100 m przed ulicą
Skrytą. Kolejny kosz został
umieszczony przy skrzyżowaniu
z ulicą Południową.
Bardzo proszę aby odpowiednie
służby gminne cyklicznie sprzątały miejsce tymczasowego
przystanku, a także aby został
zamontowany na stałe kosz na
śmieci przy ulicy Grunwaldzkiej
492/ 494. Znajduje się tam znak
drogowy, na którym można
umieścić kosz.

Determinacja Pana Sławomira
przyniosła oczekiwany skutek niedługo potem kosz pojawił się
na przystanku.

Redakcja Plewiska.pl

Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl
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Sukces Finału WOŚP w Gminie Komorniki
Przedstawiamy fotorelację z 26.
Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, który odbył się również w gminie Komorniki.
Tego dnia, tj. 14 stycznia br.
miało miejsce wiele licytacji,
imprez kulturalnych i sportowych oraz występów z udziałem
dzieci i młodzieży. W czasie
tych atrakcji zbierane były
środki pieniężne na wyrównanie
szans w leczeniu noworodków.
W tym roku udało się zebrać aż
49 000 złotych, co jest ogromnym sukcesem wszystkich
mieszkańców naszej gminy!
Nie pozostaje nic innego, jak
zaprosić na kolejny Finał
w przyszłym roku i postarać się
o pobicie kolejnego rekordu!
Znając dobroć i hojność naszych
mieszkańców jesteśmy niemal
pewni, że to cel jak najbardziej
możliwy do zrealizowania.

Informacje i zdjęcia pochodzą
ze strony: Komorniki.pl
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Medaliści w długoletnim pożyciu małżeńskim
4 stycznia br. w Urzędzie Gminy Komorniki odbyła się uroczystość honorująca pary
małżeńskie z długoletnim stażem. Wójt Jan Broda - w imieniu Prezydenta RP - odznaczył
wszystkich jubilatów specjalnymi medalami za zasługi dłu-

goletniego pożycia oraz wręczył im okolicznościowe dyplomy.

Wyróżnieni goście mogą pochwalić się 50-letnim, 55-letnim, a także 60-letnim
pożyciem małżeńskim. Są nimi

kolejno: Walentyna i Marian
Sałata z Chomęcic, Barbara
i Bogdan Łaszewscy z Plewisk,
Teresa i Henryk Kujawa z Komornik, Krystyna i Zbigniew
Chrzanowscy z Plewisk, a także
Anna i Zdzisław Rozpendowscy
z Komornik. Jedynymi nieobecnymi na uroczystości byli pań-

stwo Janina i Mieczysław
Skrzypczakowie z Chomęcic, ze
względu na choroby.

Pragniemy życzyć szczęścia
i samych dobroci w życiu
wszystkim wyróżnionym!

Oprócz medali i dyplomów
wręczone były również jubilatom kwiaty, a całą uroczystość
uzupełniono słodkim poczęstunkiem.

Informacje i zdjęcia pochodzą
ze strony Komorniki.pl
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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

Rekordowy budżet Gminy Komorniki
Realizacja Programu Budowy
Dróg, Budowa Centrum Tradycji i Kultury oraz zadania
oświatowe to główne priorytety finansowe Gminy Komorniki
w 2018 roku.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano rekordowe 43 miliony
zł., z czego ponad 20 milionów
przeznaczonych zostanie na
inwestycje drogowe. Zakończona zostanie budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul.
Żabikowską przez rzekę Wirynkę z rondem w Komornikach.
W ramach realizacji Programu
Budowy Dróg Gminnych rozpoczęta zostanie kolejna duża
inwestycja – przebudowa ulicy
Kolejowej w Plewiskach i w Komornikach, z budową ronda
przy Centrum Handlowym Auchan Komorniki. To ważna wiadomość
dla
kierowców
i mieszkańców – dziś to miejsce
postojów w korkach.

i budowa nowej sieci oświetlenia.

Największą inwestycją 2018 roku
będzie rozpoczęcie budowy
Centrum Tradycji i Kultury
w Komornikach. Jest to zadanie
wieloletnie, z tegorocznego
budżetu zostanie przeznaczone
na ten cel 5 milionów zł, a cała
inwestycja wyniesie powyżej 15
milionów zł. (wizualizacja poniżej – przyp. red. )
W 2018 roku powstaną pierwsze
inwestycje z budżetu obywatelskiego: aktywne przejścia dla
pieszych, plac zabaw w Komornikach, tor dla rolkarzy
w Wirach, pumptruck w Plewiskach i plaża w Chomęcicach.
W Plewiskach powstanie kompleks rekreacyjno – sportowy
z boiskiem wielofunkcyjnym

i placem zabaw, a w Szreniawie
rozpocznie się budowa pełnowymiarowego boiska do piłki
nożnej.

W 2018 roku będzie kontynuowana rozbudowa szkoły podstawowej w Chomęcicach, wraz
z salą sportową. Ruszy także
rozbudowa szkoły w Wirach.
Inwestycje oświatowe wyniosą
4,2 miliony zł. O wiele więcej
kosztuje utrzymanie szkół
i przedszkoli. W tym roku przeznaczymy na to zadanie 50 milionów zł. Samo utrzymanie
szkół to wydatek blisko 29 milionów zł, do tego należy doliczyć 3,5 miliona zł na świetlice
szkolne. Na przedszkola samorządowe przeznaczymy 6,3 milionów zł, a na dotację dla
przedszkoli publiczno-prywatnych prawie 11 milionów zł.

Kolejny milion zł to pobyt naszych dzieci w przedszkolach
w innych gminach.

Dochody bieżące gminy ustalone na poziomie 146.301.360,91
zł. oparte są głównie na wpływach z podatku od nieruchomości (32,6 milionów zł),
udziałów w podatku PIT (45,7
milionów zł) i CIT (6,5 milionów
zł). Następuje także stały wzrost
subwencji oświatowej, która w
tym roku wyniesie 26 milionów
zł.
Podział wydatków w budżecie
odzwierciedla najpilniejsze potrzeby gminy. Mimo zdominowania gminnego budżetu przez
wydatki na oświatę, priorytetem
pozostaje zrównoważony rozwój gminy.

Zostawiasz
swój
podatek
w Komornikach? Zobacz, jak
przyczyniasz się do rozwoju
naszej gminy i na co idą Twoje
podatki: http://komorniki.nacoidamojepieniadze.pl/
Twoje pieniądze idą m.in. na
budowę dróg, szkół, placów
zabaw, dróg czy obiektów kulturalnych. Dzięki nim nasza
gmina się rozwija.
Pamiętaj: zamelduj się w gminie Komorniki lub poinformuj
Urząd Skarbowy o miejscu
swojego zamieszkania składając druk ZAP-3. Niech pieniądze z Twoich podatków trafią
tam, gdzie jesteś Ty i Twoja
Rodzina!
Olga Karłowska
Urząd Gminy Komorniki

W 2018 roku rozpocznie się
także drugi etap budowy jezdni i
chodnika na ul. Fabianowskiej
i przebudowa ul. G. Deimlera
w Komornikach. W planach
są także m.in.: rozpoczęcie
przebudowy ul. Poznańskiej
z
kanalizacją
deszczową
w Chomęcicach; budowa ulic
Morelowej,
Brzoskwiniowej
i Rosnowskiej w Głuchowie;
budowa ul. Stawnego w Rosnówku oraz ulic Ravela i Wieniawskiego
w
Szreniawie.
Milion złotych zostanie przeznaczone na rozbudowę monitoringu wizyjnego w gminie,
drugie tyle będzie kosztować
modernizacja
oświetlenia
ulicznego na energooszczędne

Monitoring jakości powietrza w Gminie Komorniki
Informujemy, że na terenie
Gminy Komorniki zamontowano trzy czujniki monitorujące stan jakości powietrza
(pyły PM2,5 i PM10) oraz temperaturę, wilgotność i ciśnienie.
Urządzenia pomiarowe zainstalowane są w:
• Plewiskach
Biblioteka Publiczna, ul. Grunwaldzka 612a;
• Komornikach
Przedszkole im. Króla Maciusia,
ul. Korczaka 5;
• Wirach
Przedszkole „Wesoła Kraina”, ul.
Szreniawska 4.
Pomiar
wykonywany
jest
w sposób ciągły, w interwale

czasowym wynoszącym trzy
minuty przez całą dobę. Wyniki
można oglądać na stronie internetowej
panel.syngeos.pl.
Rezultaty przedstawiane są
w formie wykresu z uwzględnieniem obowiązujących norm
ujętych w prawodawstwie. Zamontowane urządzenia charakteryzują
się
wysoką
dokładnością pomiaru, jednak
należy
mieć
świadomość,
że otrzymywane wyniki mają
charakter poglądowy.

UWAGA: Osoby, które chcą na
bieżąco śledzić wyniki pomiarów w swoim telefonie, mogą
zainstalować aplikację Syngeos.
Bezpłatną aplikację można pobrać ze sklepów odpowiednich
dla systemów Android lub IOS.
Urząd Gminy Komorniki
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Drodzy mieszkańcy nasz fanpage, facebook.com/Plewiska/ ma już ponad 3000 polubień! Dziękujemy.

OSP Plewiska - Kronika wydarzeń
Zdarzenia, które miały miejsce
w styczniu.

osobowe marki ford i fiat. Ranna
w zdarzenia została jedna osoba

15.01.18
Komorniki, ul. Wirowska
Pożar sadzy w kominie. Zdarzenie
miało
miejsce
o godzinie 5:22. Na miejsce
przyjechało również OSP Luboń
oraz Szkoła Aspirantów PSP.

18.01.18
Wiry, ul. Zespołowa
Kolejny pożar sadzy. Miał on
miejsce o godzinie 13:07.

17.01.2018
Komorniki
Wypadek na skrzyżowaniu.
O godzinie 5:00, na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Daimlera
doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Były to samochody

25.01.18
Komorniki/Plewiska, os. Zielarskie
Tego dnia miały miejsce dwa
zdarzenia. Pierwszym z nich,
z godziny 1:15, jest wypadek samochodu osobowego z ciężarowym, który zdarzył się na
skrzyżowaniu ul. Poznańskiej
i Magazynowej w Komornikach.

pożar sadzy w Wirach - 18.01.18

pożar sadzy w Komornikach - 15.01.18

pożar pięciu samochodów w Plewiskach - 25.01.18

Ranna została jedna osoba. Na
miejscu były również OSP Luboń oraz Szkoła Aspirantów PSP.
Kolejne zdarzenie to pożar pięciu samochodów na parkingu
osiedla Zielarskiego przy ul.
Kozłowskiego w Plewiskach.
Pożar zaczął się od zapłonu
jednego pojazdu (spłonął całkowicie), który uszkodził kolejne
cztery stojące w okolicy.

OSP Plewiska
(@ospplewiska)
zdjęcia udostępnione z:
facebook.com/ospplewiska

wypadek samochodów osobowych w Komornikach - 17.01.18

wypadek samochodu osobowego z ciężarowym w Komornikach - 25.01.18

08

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

Informacje

"Parkowanie w tamtym miejscu to w ogóle jakaś kpina. Niektórzy najchętniej jeździliby samochodem w sklepie między regałami."
Mieszkaniec "Marta" na temat mistrza parkowania na Nowym Rynku

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

Stopka redakcyjna
Plewiska.pl
Bezpłatny miesięcznik informacyjno-reklamowy.
Redaktor naczelny:
Maja Dąbrowska
info@plewiska.pl
tel. 792-400-373
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

Koncerty:

Spektakle:

06.02.18
- Moscow Death Brigade

05.02.18
- Trzy sypialnie

07.02.18
- Koncert charytatywny: Nie
żałuję
- Jazz at Lincoln Center
Orchestra with Wynton Marsalis

08.02.18
- Dr@cula. Vagina dentata

10.02.18
- João de Sousa
11.02.18
- Visual Concert: The World
- Chris Schittulli & Bogdan Hołownia
12.02.18
- Zalewski śpiewa Niemena
16.02.18
- Walentynkowy recital Agaty
Amelii Wawrzyniak

10.02.18
- Skrzypek na dachu
- Zakonnica w przebraniu
- Dobry żart tynfa wart! - czyli
różne możliwości wywołania
radości
11.02.18
- Dwunastu gniewnych ludzi
12.02.18
- Kabaret Smile

Mistrz parkowania

