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Zakończona budowa drogi w Komornikach

Zakończono budowę drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Żabikowską w Komornikach. Po
otrzymaniu oficjalnego pozwolenia na użytkowanie droga
została otwarta.

To jedna z dwóch największych
i najdroższych w kategorii dróg
gminnych - inwestycja trwała
od połowy 2017 r.

Czytaj dalej na str. 4
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"Tęczowe Kredki" - nowe przedszkole w Plewiskach
Tęczowe kredki – taką nazwę
nosi nowe przedszkole na ul.
Fabianowskiej w Plewiskach.

To kolejna placówka publiczna
prowadzona przez operatora
prywatnego w naszej gminie.
Oznacza to, że choć gmina nie

jest jej organem prowadzącym,
w przedszkolu obowiązują takie
same zasady rekrutacji oraz
odpłatności jak w przedszkolu
samorządowym.
Przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku, otoczo-

nym pięknym ogrodem o powierzchni 1200 m2. Przedszkolaki mają do wyłącznej
dyspozycji funkcjonalny i bezpieczny plac zabaw. Nowo
wybudowany budynek o powierzchni 750 m2 posiada 7
przestronnych, kolorowych sal
dydaktycznych. Jest przygotowany na przyjęcie 175 dzieci.

nazywać Publiczne Przedszkole
Naszych Dzieci z oddziałami
integracyjnymi. Razem w Plewiskach działa już 8 przedszkoli publicznych.

Przedszkole zostało otwarte
w sierpniu, by przedszkolaki
mogły swobodnie zaadaptować
się do nowego otoczenia.

Wszystkie przedszkola publiczne prowadzone przez operatora
prywatnego otrzymują dotację
z budżetu gminy w wysokości
100% wydatków na przedszkola
w przedszkolu samorządowym.
Rocznie gmina przeznacza na
działalność tych placówek blisko 10 mln zł.

Od września trzy inne niepubliczne przedszkola w Plewiskach zmienią swój status na
publiczne. To Ekoludki, Stumilowy Las oraz Akademia Przedszkolaka, która będzie się

Otwarcie nowego przedszkola
zaspokoiło potrzeby opieki
przedszkolnej w gęsto zamieszkałych Plewiskach. W tegorocznej rekrutacji o miejsce
w przedszkolu ubiegało się tu

271 dzieci (437 dzieci kontynuuje
pobyt w przedszkolach).
W całej gminie złożonych zostało 560 wniosków (w tym
dzieci 2-letnich, które nie mogą
zostać objęte wychowaniem
przedszkolnym). Po rekrutacji
podstawowej oraz uzupełniającej Wójt wskazał miejsce w innych
niż
preferowane
przedszkolach 11 dzieciom. Tym
samym gmina zapewniła miejsca
w przedszkolach wszystkim
ubiegającym
się
dzieciom
w wieku od 3 do 6 lat.

We wrześniu do przedszkoli
publicznych na ternie gminy
będzie uczęszczać 1537 dzieci.
Komorniki.pl

Nowe mieszkania komunalne w Plewiskach
20 sierpnia gmina przekazała
klucze do nowych mieszkań
komunalnych w Plewiskach,
przy ul. Szkolnej 155A.
Parterowy budynek zawiera
osiem mieszkań. Cztery z nich,
o powierzchni 52 m2 mają po
dwa pokoje, kuchnię, łazienkę,
korytarz i przedsionek. Cztery
mniejsze, o powierzchni 42,75
m2 składają się z dwóch pokoi,
w tym jednego z aneksem kuchennym. Każde z mieszkań
wyposażone jest w oddzielny
licznik wody, prądu i gazu z indywidualnym gazowym kotłem
Co. W ramach inwestycji powstały też dwa budynki gospodarcze
z
komórkami
lokatorskimi.

Lokatorami nowych mieszkań
zostały rodziny wskazane przez
Wójta po zasięgnięciu opinii
społecznej komisji mieszkaniowej złożonej z przedstawicieli
pracowników ośrodka pomocy
społecznej,
radnych
oraz
urzędników z urzędu gminy.
Wykonawcą inwestycji była
wyłoniona w postępowaniu
przetargowym firma KANROD
Dariusz Dorna z Miałów. Koszt
budowy to 1.704.689 zł, pokryty
w 29% ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Realizacja trwała od stycznia do lipca
2018 roku.

Komorniki.pl

Pumptrack w Plewiskach - projekt zrealizowany
Zrealizowany został zwycięski
projekt ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki. Pumptrack powstał
w Plewiskach przy ul. Zielarskiej.
Jest to specjalny tor przeznaczony do rekreacyjnej jazdy
oraz treningów dla bardziej zaawansowanych. Mogą z niego
korzystać osoby jeżdżące na
rowerach, hulajnogach, deskorolkach i rolkach.
Tor ma kształt pętli, składa się z
odpowiednio wyprofilowanych
zakrętów, muld i „hopek”, które
umożliwiają rozpędzanie się i
utrzymywanie prędkości. Taka
jazda wyrabia zmysł równowagi
oraz koordynację.
Obiekt ma skłaniać do aktywnej
zabawy i przebywania na świeżym powietrzu.

Komorniki.pl
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Fotorelacja z pleneru Czeszewo 2018
Rezerwat przyrody w dniach
1 – 3 sierpnia stał się już po raz
szósty planem do twórczych
zmagań grupy artystów. W
Centrum Zarządzania Łęgami
w Wielkopolsce spotkali się
miłośnicy sztuki, aby przez
kilka dni zaangażować się
w dialog z naturą.
Tematem pleneru była RZEKA
w malarstwie i sztuce ziemi.
Plener odbył się pod honorowym patronatem Starosty
Poznańskiego Jana Grabkowskiego.
Projekt spotkań artystycznych
zawiera się w inicjatywie projektu edukacyjnego pt.: „Leśne
Przemiany" autorstwa Julii
Kaczmarczyk-Piotrowskiej.
„Obszarem działania tegorocznej edycji pleneru w Czeszewie
był obszar ziemi, środowisko
naturalne. Rzeka, łąka i las jako
nieodzowne elementy czeszewskiego pejzażu. Jego walory
artystyczne i naturalne miały
zachęcić artystów do eksperymentowania i działań o charakterze tradycyjnym i nowatorskim wpływających na
realizowane projekty o cechach
artystycznych i edukacyjnnych.
Połączenie malarstwa ze sztuką
natury to prowokacja do wydarzeń formalnych w obszarze

przestrzeni i w odwrotnym
procesie. Pozwoliło to na przekształcenie częściowe środowiska oraz zapis w tradycyjnej
technice, wyodrębnienie wizerunków i właściwości ze względu na podjęte zachowanie.
Powstało ok 100 prac w technice akwareli oraz pokłosie
warsztatów
rzeźbiarskich
z rzeczy znalezionych w naturze. W tym roku artyści stworzyli
kolekcję
pocztówek
inspirowanych pięknem krajobrazu.” (JKP)
Prace z kilku ostatnich lat zostaną pokazane podczas warsztatów, które będą towarzyszyć
Konferencji Hortiterapeutycznej
w Poznaniu na Uniwersytecie
Przyrodniczym w sierpniu 2018
roku, na wystawie w Ośrodku
Edukacji Leśnej w Czeszewie,
Ośrodku
Edukacji
Leśnej
w Roztoce Ryterskiej – Nadleśnictwo
Piwniczna
oraz
w Brzeskim Centrum Kultury
i innych.
W 2019 roku decyzją artystów
odbędzie plener pod hasłem:
„MOTYLE ”.

Zdjęcia:
ARCHIWUM ARTYSTÓW
Źródło:
Julia Kaczmarczyk-Piotrowska
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Zakończona budowa drogi w Komornikach
Zakończono budowę drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Żabikowską w Komornikach. Po
otrzymaniu oficjalnego pozwolenia na użytkowanie droga
została otwarta.
To jedna z dwóch największych
i najdroższych w kategorii dróg
gminnych - inwestycja trwała
od połowy 2017 r. Na początku
sierpnia wykonywano jeszcze
ostatnie poprawki, usuwano
usterki i wykonywano prace
porządkowe. Przed wydaniem
pozwolenia na użytkowanie
drogi przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Poznaniu dokonali w dniu 16 sierpnia
przeglądu placu budowy i dokumentacji powykonawczej.
W ramach zadania zostało wybudowane rondo na skrzyżowaniu
ulicy
Komornickiej
z Żabikowską (nazwane Rondem

Biskupa Jordana), zbudowano
przepust na rzece Wirynce
i oświetlenie oraz położono sieć
kanalizacji deszczowej.
Połączenie ul. Młyńskiej z ul.
Żabikowską było priorytetem
z uwagi na stale rosnącą liczbę
mieszkańców tej części Komornik. Inwestycja znacznie
odblokuje najbardziej zatłoczone skrzyżowanie krajowej „5tki” z ul. Pocztową/Zakładową
i upłynni ruch samochodowy
w tym rejonie Komornik.
Zadanie, realizowane w ramach
I etapu Programu Budowy Dróg
Gminnych, kosztowało blisko 6
mln zł.
W maju tego roku, podczas
uroczystej sesji Rady Gminy
Komorniki, nadano tej drodze
nazwę Mieszka I i Dobrawy.

Komorniki.pl

Sprzątanie Świata - Polska 2018 pod hasłem "Akcja - segregacja!"
Gmina Komorniki planuje
wziąć udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018”, zainicjowanej przez Fundację
Nasza Ziemia. Tegoroczna, 25
jubileuszowa edycja odbędzie
się w dniach 21-23 września
pod hasłem „AKCJA – SEGREGACJA”.
Jej celem jest wsparcie promocji
selektywnej zbiórki odpadów
oraz
inicjowanie
działań
na rzecz środowiska naturalnego.

W sobotę, 22 września Gmina
Komorniki, wraz z innymi
członkami Metropolii Poznań
przyłączy się do wspólnego
sprzątania. Zachęcamy mieszkańców do współpracy –
wskażcie miejsca, w których
Waszym
zdaniem
istnieje
szczególna potrzeba posprzątania!
Propozycje lokalizacji można
wysłać na adres mailowy: komunalne@komorniki.pl.
Na
zgłoszenia czekamy do 17

września.
Uczestnicy akcji otrzymają
worki na śmieci i rękawiczki

ochronne, wskażemy też wytypowane do sprzątania miejsca.
Szczegółowe informacje pojawią
się wcześniej na stronie inter-

netowej oraz będą dostępne
u sołtysów.

Komorniki.pl
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Wsparcie finansowe dla gminy Kamienica
Na nadzwyczajnym posiedzeniu
Rady Gminy Komorniki, które
odbyło się 26 lipca, podjęto decyzję o pomocy finansowej dla
gminy Kamienica w kwocie
250.000,00 zł.

zniszczenia dróg, zalane zostały
domy i gospodarstwa. Tysiące
ludzi straciło dorobek życia,
niektóre osiedla zostały odcięte
od świata. Sytuacja była dramatyczna.

Pieniądze zostały przeznaczone
na naprawę infrastruktury drogowej. Intensywne opady deszczu doprowadziły tam do
wezbrania wody w rzekach, co
spowodowało zniszczenia dróg
i mostów.

Naprawa zniszczeń może potrwać kilka miesięcy.

Straty są ogromne:

Zdjęcia:
www.kamienica.net.pl
Źródło:
komorniki.pl

oprócz
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właszczenia telefonu komórkowego.

graficznego.

22.07.2018

nie odzyskano.

Wiry, ul. Kasztanowa
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania dwóch
mężczyzn popełniających przestępstwo posiadania środków
odurzających.

17.07.2018
Komorniki, ul. Polna
ustalony sprawca dokonał kradzieży siedmiu przesyłek pocztowych.

Wiry, ul. Komornicka
funkcjonariusze KP Puszczykowo dokonali zatrzymania mężczyzny
bezpośrednio
po
popełnieniu przestępstwa kierowania pojazdem w stanie
nietrzeźwości.

Plewiska, ul. Spokojna
n/n sprawca dokonał kradzieży
pojazdu Renault.

06.07.2018
Zdarzenia zaistniałe w lipcu
2018r.
02.07.2018
Plewiska, ul. Północna
n/n sprawca dokonał kradzieży
pojazdu m-ki Mercedes. Pojazd
odnaleziony przez funkcjonariuszy KP Komorniki i KP Stęszew.
Plewiska, ul. Grunwaldzka
ustalony sprawca dokonał
uszkodzenia mienia.
04.07.2018
Komorniki, ul. Polna
ustalony sprawca dokonał kradzieży dwóch przesyłek pocztowych.
Komorniki, ul. Kolumba
n/n sprawca dokonał kradzieży
dwóch przesyłek kurierskich.
Rosnówko, ul. 1 Maja
n/n sprawca dokonał przy-

Komorniki, Os. Spółdzielcze
n/n sprawca dokonał uszkodzenia pojazdu Hyundai.
08.07.2018
Komorniki, ul. Ks. Malinowskiego n/n sprawca dokonał
kradzieży telefonu komórkowego.

18.07.2018
Komorniki, ul. Ks. Malinowskiego n/n sprawca dokonał
włamania do lokalu gastronomicznego, a następnie kradzieży
gotówki.
19.07.2018
Plewiska, ul. Zachodnia
n/n sprawca dokonał kradzieży
elementów pojazdu Volvo.

09.07.2018

21.07.2018

Komorniki, ul. Platynowa
n/n sprawca dokonał uszkodzenia mienia.
Komorniki, ul. Poznańska
funkcjonariusze WRD KMP Poznań dokonali zatrzymania
mężczyzny, bezpośrednio po
popełnieniu przesępstwa kradzieży naczepy.

Komorniki, ul. Kościelna
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania obcokrajowca, który po uprzedniej kradzieży paliwa ze stacji paliw nie
zatrzymał się do kontroli drogowej pomimo wysyłanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Zatrzymany mężczyzna
popełnił również przestępstwo
kierowania pojazdem w stanie
nietrzeźwości.

Komorniki, ul. Wąska
ustalony sprawca dokonał
przywłaszczenia sprzętu foto-

Plewiska, ul. Tęczowa
n/n sprawca dokonał kradzieży
dwóch rowerów.

10.07.2018

24.07.2018

Ponadto policjanci przyjęli 22
zgłoszeń innych przestępstw
w tym 7 to oszustwa na różnych portalach internetowych.

Szreniawa, ul. "Grajzerówka"
dwóch n/n sprawców dokonało
rozboju.

sierż. Adrian Bezulski
Dzielnicowy Komisariatu Policji w Komornikach

28.07.2018

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

Plewiska, ul. Szkolna
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania mężczyzny popełniającego przestępstwo kierowania pojazdem
w stanie nietrzeźwości.
Komorniki, ul. Poznańska
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania mężczyzny popełniającego przestępstwo kierowania pojazdem
pomimo zakazu orzeczonego
przez Sąd.
31.07.2018
Plewiska, ul. Grunwaldzka
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania mężczyzny popełniającego przestępstwo kradzieży artukułów
spożywczych. Skradzione mie-

Zapewniamy anonimowość.
W nagłych przypadkach prosimy o kontakt na numer telefonu
alarmowego KP Komorniki 601799-114 lub do Oficera Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu 997 lub 112.

Chcesz wiedzieć czy w Twojej
okolicy jest bezpiecznie? Możesz mieć na to wpływ!! Reaguj
na zagrożenia!! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikację Moja
Komenda www.policja.pl

06

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

Zbiórka dla Matyldy

przez dr. Paleya, który z sukcesem leczy takie przypadki. Ma
ogromne doświadczenie nawet
z wadami, dla których w Polsce
nie ma ratunku.

Uratujmy Matyldę!
Dzień, w którym dowiedzieliśmy się o ciąży był jednym
z piękniejszych w naszym życiu. Nic nie wskazywało na to,
aby były jakieś problemy. Nawet, kiedy podczas badania
połówkowego okazało się, że
nie widać paluszków w jednej
stópce, lekarz powiedział, że
nie jest to powód do niepokoju.
Pewnie tak akurat ułożyła się
nóżka. Wszystkie inne wyniki
były prawidłowe. Na wszelki
wypadek poszliśmy do innego
lekarza, który również nie widział nic niepokojącego. Jak się
później okazało, bardzo się
mylili…
Poród przebiegł szybko i po
paru godzinach, w dniu
01.10.2017, nasza Córeczka była z
nami. I znów nerwowe pytania
„Co z nóżką”? „Czy są paluszki”?
„Tak są – wszystko w porządku”.
Na te słowa czekaliśmy. Niestety
lekarze pomylili się kolejny raz.
Spojrzeli tylko na jedną nóżkę.
Dopiero po chwili przyznali, że
jednak jest problem z prawą
nóżką i wymaga szczegółowej
konsultacji ortopedycznej.

Matylda urodziła się z brakiem
kości strzałkowej, a kość piszczelowa jest krótsza i skrzywiona. Tak samo kość udowa.

Stopa nie posiada większości
kości i brakuje jej 4 palców, a
jeden nie wykształcił się prawidłowo. Bez leczenia Matylda
nigdy nie będzie mogła chodzić.
Nigdy nie będzie samodzielna…
Okropne uczucie, kiedy jako
matka w pierwszych godzinach
życia swojego maleństwa powinnam je tulić, cieszyć się, że
jest już z nami… nie potrafiłam!
Przez pierwszą dobę bałam się
własnego dziecka. Wokół mnie
były szczęśliwe matki, a ja leżałam z moim dzieckiem i płakałam. Dzisiaj wiem, że musimy
zrobić wszystko, aby jej pomóc.
Nie dajemy za wygraną. Nie
chcemy, aby nasza Matysia
zmagała się z kalectwem już od
początku swojego życia. Zaczęliśmy więc walczyć o zdrowie
i przyszłość naszej córki. Ortopedzi, rehabilitanci, wszyscy,
u których byliśmy przyznali, że
jest to ciężka wada i proponowane leczenie nie daje w 100%
szansy na pełną sprawność
w nodze. Alternatywą, którą
mieliśmy rozważyć to amputacja nóżki lub samej stopy i zaopatrzenie w protezę. Na to nie
możemy się zgodzić!
Szukaliśmy więc pomocy dalej.
I tak trafiliśmy na klinikę Paley
Institute w USA prowadzoną

Po zbadaniu Matyldy lekarz dał
nam 100% pewności, że jest
w stanie nam pomóc. Dostaliśmy konkretny plan leczenia.
Najpierw wielogodzinna, wieloetapowa operacja rekonstrukcji
stopy,
potem
wydłużanie kości i rehabilitacja. Niestety opieka medyczna
w USA należy do najdroższych
na świecie – operacja Matyldy
rehabilitacja i pobyt w Paley Institute będzie kosztować prawie
170 tysięcy dolarów! To jednak
cena, dzięki której nasza córka
będzie chodzić i żyć jak zdrowe
dziecko!
Wiemy, że nasza córka nie będzie baletnicą. Chcemy jedynie,
aby była samodzielna. To przerażające wiedząc, że jest szansa
na przywrócenie pełnej sprawności, a ograniczeniem są tylko
pieniądze…
Wierzymy, że się uda! Kiedyś
sami angażowaliśmy się w różne
zbiórki dając szansę innym dzisiaj tej pomocy potrzebuje
nasza córka. Wierzymy, że
znajdą się ludzie, którzy nie
pozwolą, by nasza córeczka
pozostała kaleką i pomogą powstrzymać wyrok.

Sami nie jesteśmy w stanie
wygrać tej walki, dlatego prosimy każdego z osobna o pomóc
w tej nierównej walce o nóżkę
Matyldy.
Prowadzona jest zbiórka, która
trwa jedynie do 30 września
2018.
www.siepomaga.pl/matyldaklimowicz

Program „Dobry Start”

i 16 na parterze) lub online na
stronie:
www.empatia.mpips.gov.pl.
Wnioski trzeba złożyć do 30 listopada - złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Można
składać
wnioski
o świadczenie „Dobry Start”,
czyli 300 zł wypłacane jednorazowo na początek roku
szkolnego. Świadczenie ma być
wsparciem na zakup wyprawki
szkolnej.
Świadczenie

przysługuje

raz

w roku dzieciom uczącym się
w szkole do 20. roku życia (w
przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24. roku życia).
Świadczenie obejmuje wszystkich, bez względu na dochody.
Wnioski
można
składać
w Urzędzie Gminy (pokój nr 15

Czas na rozpatrzenie wniosku
to maksymalnie 2 miesiące.
Wszystkie szczegóły dotyczące
programu znajdują się na stronie www.mpips.gov.pl/DobryStart.

Źródło:
komorniki.pl
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Plewiszczański Targ

Pomysł zorganizowania targu
w Plewiskach przewija się już
od jakiegoś czasu. Jednak dopiero kiedy Marta Pastusiak
i Marcin Wolski wzięli sprawy
w swoje ręce, działania nabrały
tempa.
Spotkali się z Wójtem, który
mimo początkowej niechęci,
zaakceptował pomysł i zaproponował
dwie
lokalizacje,
w których mógłby powstać targ.
Organizatorzy nie chcą na razie
zdradzić o jakie miejsca chodzi.
Wójt doradził również, aby
projekt zgłosić do Budżetu
Obywatelskiego 2019.
Plewiszczański targ ma być organizowany w każdą sobotę lub
niedzielę w godzinach 9:00 –
16:00. Można będzie tam kupić
produkty regionalne, ciasta,
wędliny, produkty rolnicze, ale
również rękodzieło i kwiaty. Jest
przewidziana również strefa,

w której będzie można zjeść
dania przygotowane na miejscu,
jak również strefa zabaw dla
dzieci. Organizatorzy zapewniają, że wystawy będą starannie dobierane, tak aby
wszystko było naturalne i wysokiej jakości.
Pomysł został przyjęty z dużym
entuzjazmem przez mieszkańców. Wiele osób uważa, że właśnie
tego
brakuje
im
w Plewiskach. Kilkaset osób
wyraziło już swoją chęć zakupów oraz sprzedaży na targu.

Wizja targu wygląda bardzo
atrakcyjnie. Mieszkańcy oprócz
zakupów będą tam mogli po
prostu miło spędzić czas i lepiej się poznać, zobaczyć jakie
wspaniałe rzeczy wykonują ich
sąsiedzi.
Źródło: gloswielkopolski.pl
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Informacje

"Genialna wiadomość! Marzyłam o tym! Tego właśnie brakowało w Plewiskach!"
Mieszkaniec "Agi" na temat targu w Plewiskach

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

Koncerty:

10.09.2018

13.09.2018

„Pomoc domowa”

Dan Owen

17.09.2018

15.09.2018

„Szalone nożyczki”

Hammond Grooves

22.09.2018

23.09.2018

„Serca na odwyku”

Zalewski śpiewa Niemena

22.09.2018

26.09.2018

„Rodzina Adamsów”

Michał Szpak: Classica Tour

28.09.2018

30.09.2018

„Żona Potrzebna Od Zaraz"

Yegor Zabelov

