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Komorniki połączą 
się z Poznaniem?

Wyniki ankiety: • Czy chcesz, aby Poznań połączył się z Komornikami? str. 2

„Decyzję podejmą mieszkańcy” • - wywiad z wójtem Janem Brodą str.3

Opinie:•  Czy chcemy być Poznaniakami? str.3

Prezydent Jaśkowiak 
chce powiększyć 
Poznań

W piątek 13 lutego Prezy-
dent Poznania Jacek Jaśkowiak 
przedstawił słuchaczom Radia 
Merkury pomysł na zwiększenie 
budżetu miasta o 100 milionów 
złotych. Jego zamiarem byłoby 
połączenie miasta z okolicznymi 
gminami, w tym z Komornikami.

Prezydent posłużył się 
przykładem Zielonej Góry w 
województwie lubuskim. Dzięki 
połączeniu z gminą wiejską jest 
obecnie szóstą co do wielkości 
aglomeracją w kraju. Niewątpli-
we prezydentowi Jaśkowiakowi 

zależy, aby wyprzedzić Zieloną 
Górę, a nawet stać się drugą naj-
większą aglomeracją w kraju. 

Podczas rozmowy z ra-
diem Merkury prezydent wy-
mienił z nazwy gminy Komorni-
ki, Suchy Las czy Luboń. Nie bez 
powodu. Głównym celem prezy-
denta Jaśkowiaka byłoby zwięk-
szenie budżetu miasta. Dzięki 
połączeniu z bogatymi gminami 
budżet miasta powiększyłby się 
aż o 100 milionów złotych!

Czytaj więcej na stronie 2

Opinie

Czy nasza gmina 
właściwie dba o 
edukację?
„W Plewiskach zdecydowanie 
brakuje żłobka samorządowego 
(nie każdego stać na wydatek 
około 1000zł miesięcznie) i 
gimnazjum. Z roku na rok 
przybywa dzieci, a miejsc w 
przedszkolach dla wszystkich nie 
wystarcza.”
- Aga

Czytaj dalej na str. 4

Budowa 
przedszkola i 
podstawówki
Przedszkole Niebieski Balonik to 
nowo otwierające się publiczne 
przedszkole na terenie Ple-
wisk, prowadzone przez osoby 
prywatne. Budynek przedszkola 
jest przystosowany na przyjęcie 
125 dzieci w wieku od 3 do 5 
lat. Jego powierzchnia wynosi 
ponad 500 m2 i będzie posiadać 
pięć dużych sal dydaktycznych.
Rekrutacja do przedszkola odby-
wa się podobnie jak do pozosta-
łych placówek w gminie, o czym 
pisaliśmy na naszym portalu.

Czytaj dalej na str. 4
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Wyniki ankiety: Czy chcesz, aby Poznań 
połączył się z Komornikami?

W piątek 13 lutego Prezy-
dent Poznania Jacek Jaśkowiak 
przedstawił słuchaczom Radia 
Merkury pomysł na zwiększenie 
budżetu miasta o 100 milionów 
złotych. Jego zamiarem byłoby 
połączenie miasta z okolicznymi 
gminami, w tym z Komornika-
mi.

Prezydent posłużył się 
przykładem Zielonej Góry w 
województwie lubuskim. Dzięki 
połączeniu z gminą wiejską jest 
obecnie szóstą co do wielkości 
aglomeracją w kraju. Niewątpli-
we prezydentowi Jaśkowiakowi 
zależy, aby wyprzedzić Zieloną 
Górę, a nawet stać się drugą naj-
większą aglomeracją w kraju. 

Podczas rozmowy z ra-
diem Merkury prezydent wymie-

nił z nazwy gminy Komorniki, 
Suchy Las czy Luboń. Nie bez 
powodu. Głównym celem prezy-
denta Jaśkowiaka byłoby zwięk-
szenie budżetu miasta. Dzięki 
połączeniu z bogatymi gminami 
budżet miasta powiększyłby się 

aż o 100 milionów złotych!
Korzyści dla swoich re-

gionów nie są już tacy pewni 
przedstawiciele lokalnych władz. 
Istnieje spore prawdopodobień-
stwo, że wspólne pieniądze Po-
znania i połączonych gmin w 

większej mierze były przezna-
czane na rozbudowę centrum 
miasta. Tymczasem prezydent 
zapowiada, że jeśli gminy nie 
będą zainteresowane połącze-
niem, muszą się liczyć z mniej-
szym zaangażowaniem miasta 
przy prowadzeniu inwestycji na 
ich terenie. Należy przypomnieć, 
że od wielu lat ubiegamy się o do-
finansowanie Miasta Poznania na 
budowę wiaduktu nad przejaz-
dem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej. 
Natomiast ze słów prezydenta 
wynika, że brak połączenia na-
szej gminy z miastem odroczyłby 
pomysł budowy wiaduktu.

Według prezydenta do 
połączenia mogłoby dojść w 
ciągu najbliższych ośmiu lat. 
Niewątpliwie byłoby to jedno 
z większych zadań prezyden-
ta podczas jego ewentualnych 
dwóch kadencji. 

FW

Polityka

Prezydent Jaśkowiak 
chce powiększyć Poznań

W skrócie

Z przyjemnością informujemy, 
że wkrótce na portalu Plewiska.
pl będziemy otwierać nowy 
dział: “Pytanie do sołtysa”. Na 
Wasze pytania będzie odpowia-
dać sołtys Plewisk – Małgorzata 
Zgoła. 

Tymczasem, wszystkie osoby, 
które już teraz chciałyby zadać 
pytanie Pani Sołtys, prosimy o 
wysłanie treści pytania na adres 
info@plewiska.pl w tytule wpisu-
jąc “Pytanie do sołtysa”.

„Pytanie do sołtysa” na 
portalu Plewiska.pl

Warsztaty rozwoju 
osobistego
Zapraszamy na warsztaty z roz-
woju osobistego, drugie spotka-
nie 17 marca godz. 18.00 – 21.00.
Miejsce: Dom Kultury w Plewi-
skach „Remiza” ul Grunwaldzka 
565. Temat: Wyznaczanie Celów

Zapisy i informacje: kasiaprze-
wozniak@vp.pl, tel. 662-369-368
Warsztaty prowadzi - Katarzyna 
Przewoźniak – dyplomowany 
coach. Koszt: 50zł/warsztat

Przedstawiamy wyniki ankiety 
przeprowadzonej w dniu 17 
lutego 2015 roku na naszym 
portalu internetowym www.
plewiska.pl. 

Tematem ankiety były Wasze 
odczucia w stosunku do 
możliwości połączenia Komornik 
z miastem Poznań. W ankiecie 
oddało głos 540 osób. 

Ankieta pokazuje wyraźny brak 
naszej akceptacji na połączenie 
Poznania z Gminą Komorniki. 
Aż 75% ankietowanych nie chce, 
aby Gmina Komorniki została 
przyłączona do Poznania. Co 
więcej, 60% ankietowanych nie 
widzi żadnych zalet przyłączenia 
Komornik do Poznania. Jednak 
29% osób zauważa możliwość 
rozwoju komunikacji, dzięki 
połączeniu z Poznaniem.

Natomiast największą wadą 
fuzji zdaniem ankietowanych 
byłby wzrost opłat, o czym 
opowiedziało się 58% osób. 
Drugą największą wadą według 
ankiety może być ograniczenie 
rozwoju naszej infrastruktury.

43% osób, które oddało głos w 
ankiecie uważa, że połączenie 
Komornik z Poznaniem nie 
umożliwi szybszej budowy 
wiaduktu na Grunwaldzkiej, a 
30% straciło wszelkie nadzieje 
na budowę wiaduktu.

Czy chcesz, aby Gmina Komorniki została przyłączona do 
Poznania?

Jaka byłaby Twoim zdaniem największa ZALETA przyłączenia 
Komornik do Poznania?

Jaka byłaby Twoim zdaniem największa WADA przyłączenia 
Komornik do Poznania?

Czy sądzisz, że połączenie Komornik z Poznaniem umożliwi 
szybszą budowę wiaduktu na ulicy Grunwaldzkiej?

Nie
403 głosy (75%)

Tak
124 głosy (23%)

Nie mam zdania
11 głosów (2%)

Nie widzę żadnych 
zalet
323 głosy (60%)

Rozwój komunikacji 
publicznej

155 głosów (29%)

Prestiż mieszkania 
w drugim co do 

wielkości mieście w 
Polsce

30 głosów (6%)
Lepsza edukacja dzieci i 
młodzieży
14 głosów (3%)

Inne
10 głosów (2%)

Wzrost opłat
311 głosów (58%)

Ograniczenie rozwoju 
naszej infrastruktury

74 głosów (14%)

Brak lokalnego 
zarządzania

71 głosów (13%)

Nie widzę żadnych 
wad

37 głosów (7%)
Fakt mieszkania w mieście
30 głosów (6%)

Inne
11 głosów (2%)

Nie
234 głosy (43%)

Straciłem 
wszelkie 
nadzieje na 
wiadukt
162 głosy (30%)

Nie mam zdania
18 głosów (3%)

Tak
122 głosy (23%)
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„Decyzję będą podejmować mieszkańcy” 

13 lutego 2015 roku Prezydent 
Poznania Jacek Jaśkowiak ogłosił 
w mediach  swój pomysł doty-
czący włączenia w granice mia-
sta Poznania ościennych gmin. 

Miałby to być proces który by się 
rozgrywał w przeciągu najbliż-
szych 8 lat. Rozwiązanie takie 
według niego dałoby mieszkań-
com wiele korzyści. Wśród nich 
wymienił między innymi wspól-
ną politykę inwestycyjną i oświa-
tową. Stworzenie aglomeracji z  
milionem mieszkańców dałoby 
dodatkowy wpływ z podatków, 
dzięki któremu można by było 
według niego  dokończyć szereg 
rozpoczętych inwestycji, na któ-
re w tej chwili budżet miasta nie 
ma pieniędzy.

Pomysł Prezydenta nie spotkał 
się jednak z poparciem władz 
gminnych. Zarówno sam Staro-
sta Poznański, jak i wójtowie byli 
bardzo zdziwieni tą informacją, 
gdyż nikt wcześniej z nimi o tym 
nie rozmawiał i nie mieli okazji 
wypowiedzieć się w tym tema-
cie.

Chcąc się dowiedzieć opinii na-

szego Wójta Jana Brody, spotka-
łam się z nim osobiście i zapyta-
łam:

Panie Wójcie o co chodzi z tym 
połączeniem gmin z Pozna-
niem?

Informacja Pana Prezydenta  to-
talnie mnie zaskoczyła, nie są-
dziłem, że Prezydent ogłosi ją bez 
żadnego przygotowania i kon-
kretnych rozmów. Sam pomysł 
nie jest do końca taki zły, a dla Po-
znania znakomity, ale sposób jego 
ogłoszenia jest moim zdaniem nie 
do zaakceptowania. Takie rzeczy 
trzeba rzetelnie omówić, przemy-
śleć, zastanowić się jak przekonać 
do tego pomysłu mieszkańców. 
Przecież póki co, to właśnie od 
nich zależy czy taki proces miałby 
szanse się odbyć czy też nie. Mam 
także duże wątpliwości co do wy-
liczonych korzyści w wysokości 
88 mln rocznie przez przyłączenie 
choćby jednej gminy do miasta. 
Szczerze mówiąc nie za bardzo 
wierzę, iż po przyłączeniu naszej 
gminy do miasta, znalazłyby się 
środki na budowę naszych dróg, 
czy tez szkół. Obecnie czekam na 
informację od Pana Jaśkowiaka 
zawierającą listę konkretnych 
rozwiązań naszych gminnych 
problemów. Po jej otrzymaniu zo-

baczymy, co będzie się dalej dzia-
ło. Podkreślam jednak, że decyzję 
będą podejmować mieszkańcy w 
drodze referendum.

A co Pan powie na wyniki ankie-
ty dotyczącej połączenia gminy 
z miastem przeprowadzonej na 
naszym portalu?

Wyniki absolutnie mnie nie zasko-
czyły. Jestem przekonany, że prze-
prowadzając ją wśród wszystkich 
mieszkańców gminy odsetek lu-
dzi opowiadających się przeciw-
ko temu pomysłowi byłby jeszcze 
większy. (od redakcji: ankieta dała 
wyniki 75 % ludzi na nie)

Jakiej informacji potrzebowali-
by mieszkańcy, aby moc obiek-
tywnie ocenić sam pomysł?

Ludzi najbardziej interesują 
obecnie kwestie finansowe. Rze-
telna informacja musiałaby za-
wierać konkretnie wyliczone 
koszty przyłączenia do miasta. Na 
pewno były by to większe podat-
ki, większe opłaty za wodę, ście-
ki. Kto ponosiłby koszty wymiany 
dokumentów (Prawa Jazdy, Do-
wody Rejestracyjne itp.)? Wobec 
powyższego czym Prezydent chce 
zachęcić mieszkańców do swojego 
pomysłu?

A jakie byłyby ewentualne  plusy 
tej aneksji? 

Być może wybudowano by nam 
wiadukt, aczkolwiek sam w to do 
końca już nie wierzę.  Obiecywa-
no dużo, podpisano porozumienie 
w kwestii zabezpieczenia środ-
ków na projekt budowy wiaduktu, 
co też uczyniliśmy, a tym czasem 
okazało się że miasto tego nie zro-
biło. Skoro miasto nie wywiązuje 
się z podpisanych porozumień i 
umów to jak może oczekiwać, że 
mieszkańcy będą mieć zaufanie w 
obietnice, które zanim się spełni 
to jednej ze  stron porozumienia 
już nie będzie. Prezydent Jaśko-
wiak nie widzi dla siebie korzyści 
z tej inwestycji. Bardziej jest zain-
teresowany budową linii tramwa-
jowej na Naramowice… Dlatego 
też myślę, by wystąpić do władz 
miasta z propozycją powierzenia 
mojej gminie zadania stworzenia 
projektu budowy  wiaduktu. Za-
danie ograniczylibyśmy do pro-
jektu budowy tylko wiaduktu w ul. 
Grunwaldzkiej. Jestem przekona-
ny, że poradzilibyśmy sobie z tym 
zadaniem znacznie szybciej. 

A jak by to wyglądało? Co Pan 
ma na myśli? 

Sam projekt to kwestia miliona 

Opinie: Czy chcemy być Poznaniakami?

złotych. Myślę, ze połowę uzyska-
libyśmy z budżetu miasta. Mając 
gotowy projekt możemy zacząć 
działać. Możemy go przesłać do 
PKP dając pod rozwagę możli-
wość wybudowania wiaduktu ze 
środków na podniesienie bezpie-
czeństwa na torach kolejowych 
albo sami zacząć budowę. Gotowy 
projekt pokazałby nam konkretną 
wartość tej budowy. Wiedzieliby-
śmy dokładnie, ile potrzebujemy 
i moglibyśmy coś zacząć plano-
wać.  

Zatem Panie Wójcie czekamy z 
niecierpliwością na dalsze usta-
lenia i informacje, a  tym czasem 
życzymy sprawnego załatwienia 
omawianych wyżej spraw.

Z wójtem Janem Brodą 
rozmawiała Marta Włudarczak

marta@plewiska.pl

Wójt Jan Broda w rozmowie z naszą reporterką na temat ewentualnego połączenia Komornik z Poznaniem

Wywiad

Inne
10 głosów (2%)

Oto wypowiedzi czytelników zamieszczone na naszym portalu www.plewiska.pl oraz na naszym profilu na Facebooku.

„Oby to był ponury żart! Jednym 
z wielkich atutów mieszkania na 
Plewiskach są dużo niższe opłaty, 
oraz inny sposób zarządzania. 
Dla mieszkańców Plewisk zmiana 
byłaby bardzo niekorzystna. Na 
tą chwilę trudno mi wymienić 
jakiekolwiek plusy z dołączenia 
się do Poznania.”
- Kuba

„Zdecydowanie nie! Wyższe 
podatki, wyższe opłaty za 
wodę i ścieki, za śmieci, za 
ubezpieczenie samochodu itd. Nie 
widzę w tym żadnej korzyści.”
- Alicja

„Jeśli dzięki temu powstanie 
wiadukt na Grunwaldzkiej, to 
jestem za!”
- Marcin

„(...) Nie po to wyprowadzałam się 
z Poznania, żeby do niego teraz 
wracać. Nie ma się co oszukiwać, 
poza opłatami wyższymi nie 
będzie żadnych zmian i możemy 
zapomnieć o wiadukcie, nowej 
szkole czy przedszkolu... Jestem 
zdecydowanie na nie!”
- Małgorzata

„No jak widzę to przeważająca 
ilość głosów jest na nie. Ja jednak 
pokusiłbym się o przemyślenia. 

Gdyby za tym miało iść po 
pierwsze budowa wiaduktu 
(co jak sądzę, nagle stało by 
się możliwe) i po drugie w 
niedalekiej przyszłości plany na 
poprowadzenie tramwaju i po 
trzecie miejskie autobusy, to ja 
jestem za!”
- Mariusz

„Bardzo chcę połączenia z 
Poznaniem! Zamieszkałam w 
Plewiskach bo chciałam ciszy 
i świętego spokoju, a mam 
rozwaloną ulicę Grunwaldzką, 
wjazd na osiedle Zielarskie jak 
do obory, syf, brak koszy na 
śmieci, brak dróg i chodników. 
Za to ładnie można ugrząźć 
w błocie na spacerze, zero 
dosłownie zero terenów 
zielonych i rekreacyjnych. Na 
spacer to chyba popatrzeć na 
ciężarówki, no i hałas ogromny 
z okolicznych firm i dróg. Żałuję 
przeprowadzki. Nie wiedziałem, 
że aż tak się zawiodę. Podatki już 
moje wróciły z Poznania.
Wiejskiego myślenia 
władz Komornik nie da się 
zlikwidować.”
- PZN Plewiska

„A już myślałem, że nowy 
prezydent to troche pomyśli 
zanim coś palnie! Nigdy do 

Poznania! To jest chamski skok 
na kasę. Władze Poznania 
nie potrafią poradzić sobie z 
budżetem i stąd ten głupi pomysł. 
Nic w zamian nie dostaniemy 
(budowa wiaduktu to pic) po 
dwóch latach dopiero została 
odebrana ul. Grunwaldzka, pięć 
posesji wzdłuż Grunwaldzkiej nie 
może doczekać się odtworzenia 
ich zniszczonych płotów! Jestem 
jednym z “wysiedlonych” z ulicy 
Grunwaldzkiej, z pięciu rodzin 
których domy zostały wyburzone 
tylko jedna została w Poznaniu. 
Pozostali wyprowadzili się za 
Poznań w dużej mierze do gminy 
Komorniki.”
- Wysiedleniec Zdzisław

„Absurdalny pomysł. Plewiska 
w gminie Komorniki świetnie 
sobie radzą, nie potrzebują 
Poznania. Plewiska nic na tym 
nie zyskają, nie oszukujmy 
się, nie będzie w zamian ani 
wiaduktu ani rozwoju oświaty. 
Będą tylko wyższe opłaty: woda, 
ubezpieczenia komunikacyjne 
itp. Wiadomo, o co chodzi. 
To bardzo liczna i wciąż 
rozwojowa miejscowość, a z tym 
związane dużo większe wpływy. 
Dlaczego pan prezydent nie jest 
zainteresowany biedniejszymi i 
mniejszymi gminami? 

Jestem na nie!”
- Anka

„Nie, dziękuję. Niech prezydent 
Poznania zajmie się Poznaniem, 
a nie wyciąga ręce po graniczne 
tereny. Chyba się bardzo nudzi. 
Jakbym chciała mieszkać w 
Poznaniu to bym w Poznaniu 
kupiła mieszkanie, a nie w 
Komornikach. Jak nas przyłącza 
do Poznania, to już nic nie bedzie 
i będziemy zapomnieni jak Stary 
Strzeszyn albo Kiekrz.”
- Ania

„Nie po to się wyprowadzałem 
z Poznania żeby teraz mnie 
przyłączyli. Ludzie uciekają z 
tego miasta i tego władza się boi 
najbardziej.”
- Krzysztof

„Przyłączą nas do Poznania 
i większe podatki będziemy 
płacić. Nie, dziękuję. Mnie jest 
dobrze tak jak jest. Lepiej niech 
za wiadukt się wezmą, a nie za 
graniczne tereny.”
- Justyna

„W ramach troski o Poznań 
i gminę Komorniki, niech 
prezydent wreszcie podejmie 
decyzję o sfinansowanie 
należnej Poznaniowi 

części wiaduktu.”
- Piotr

„Wystarczy wejść do byle jakiej 
szkoły publicznej w Poznaniu, a 
potem porównać ją do naszych 
Komornickich szkół, aby 
zobaczyć do jakiego poziomu 
zostaniemy uśrednieni po paru 
latach, jeśli dojdzie do aneksji. 
Komorniki to bogata wieś, 
żyję tu od urodzenia i widzę 
ile się zmieniło - nowoczesne 
szkoły, boiska w każdej 
miejscowości, wyremontowany 
stadion, chodniki, przedszkola, 
nowoczesna przychodnia, 
komisariat, urząd gminy, nowe 
sklepy, park i mnóstwo miejsc 
pracy. Jeśli gdzieś mają być 
wydawane nasze podatki, to 
tylko w Komornikach.  A jeśli 
ktoś wierzy, że Poznań chce 
nas przyłączyć z jakiegoś 
innego powodu niż pieniądze, 
to powinien napić się zimnej 
wody. Ponadto, jak niby może 
zmienić się transport publiczny 
po przyłączeniu? Ktoś wybuduje 
nową linie tramwajów? Jasne... 
Niestety od centrum miasta dzieli 
nas parę kilometrów i żadne 
zmiany administracyjne nie 
zmienią tego.”
- Adrian
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Nasze Plewiska „Co sądzicie o stworzeniu w Plewiskach wybiegu dla psów? Coś na wzór tego w Marcelinie? Może 
dałoby radę uprzątnąć bałagan obok garaży na końcu Zielarskiej? Zamierzam pogadać o tym w gminie. 
Potrzebowałbym Waszego zdania / poparcia.”
- To Masz o wybiegu dla psów     Odpowiedź na www.plewiska.pl/forum

Budowa przedszkola 
i podstawówki

Informacja o zapisach dzieci 
z rocznika 2008 i 2009

Szkoła Podstawowa im. Tytusa i 
Jana Działyńskich w Plewiskach 
ul. Szkolna 64, 62-064 Plewi-
ska tel./fax (61) 8677-537 www.
spplewiska.pl ogłasza w dniach 
od 02.03.2015 do 31.03.2015 za-
pisy do klasy I na rok szkolny 
2015/2016 wszystkich dzieci z 
rocznika 2009 i dzieci z rocznika 
2008, które nie rozpoczęły nauki 
w roku szkolnym 2014/2015

Zapisy odbywać się będą w se-
kretariacie szkoły w dniach: 
02.03.2015– 31.03.2015 w godz. 
730-1500 oraz 02.03., 04.03., 
10.03., 12.03., 16.03., 18.03., 24.03., 
26.03., 30.03. dodatkowo w godz. 
16.00-18.00

Obwód szkoły obejmuje całą 
miejscowość Plewiska. Doku-

menty wymagane przy zapisach: 
dowód osobisty rodzica, metry-
ka urodzenia i PESEL dziecka, 
wniosek lub karta zgłoszenia, 
które można pobrać w sekreta-
riacie lub ze strony internetowej 
szkoły(www.spplewiska.pl/ w 
zakładce Rekrutacja). 

W przypadku dzieci zamiesz-
kałych poza obwodem szkoły 
dodatkowo oświadczenia: o za-
mieszkaniu kandydata, o wska-
zaniu miejsca zamieszkania dla 
celów podatku dochodowego na 
terenie gminy Komorniki, o miej-
scu pracy rodzica/prawnego 
opiekuna. W przypadku zapisu 
dziecka do innej szkoły, prosimy 
o powiadomienie nas o tym fak-
cie. W tych dniach będzie rów-
nież możliwość zapisania dzieci 
z obwodu naszej szkoły do klas 
II-VI. Zapraszamy!

Halina Piątek – dyrektor szkoły

Już 1 marca rozpocznie się rekru-
tacja do publicznych przedszkoli 
na terenie Gminy Komorniki.

Od 1 do 25 marca będzie trwać 
rekrutacja do przedszkoli na 
dany rok szkolny. W tym okresie 
trwa składanie wniosków rodzi-
ców/opiekunów prawnych dzie-
ci ubiegających się o przyjęcie do 
przedszkola w systemie naboru, 
w formie elektronicznej oraz 
papierowej wraz z niezbędnymi 
dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie kryteriów w przed-
szkolu pierwszego wyboru.

O fakcie, czy nasze dziecko zo-
stało przyjęte do przedszkola 
dowiemy się 20 kwietnia o godz. 
12.00. Rekrutacja odbywa się wy-
łącznie drogą elektroniczną po-
przez stronę internetową

Rekrutacja do 
publicznych 
przedszkoli w 
2015 roku

Przedszkole Niebieski Balonik to 
nowo otwierające się publiczne 
przedszkole na terenie Plewisk, 
prowadzone przez osoby pry-
watne.

Budynek przedszkola jest przy-
stosowany na przyjęcie 125 dzie-
ci w wieku od 3 do 5 lat. Jego 
powierzchnia wynosi ponad 500 
m2 i będzie posiadać pięć dużych 
sal dydaktycznych.

Rekrutacja do przedszkola odby-
wa się podobnie jak do pozosta-
łych placówek w gminie, o czym 
pisaliśmy na naszym portalu.

Tymczasem na oficjalnej stro-
nie Komornik, wójt ponownie 
potwierdził, ustalenia związane 
z budową podstawówki: “Nowa 
szkoła podstawowa w Plewi-
skach będzie uruchomiona we 
wrześniu 2016 roku. Nic się tutaj 
nie zmienia z tego co mówiłem 
na spotkaniu z rodzicami. Zmia-
ny w projekcie zostały naniesio-
ne po spotkaniu konsultacyjnym 
z rodzicami.”

To jasne, że przyrost mieszkań-
ców Plewisk wiąże się z koniecz-
nością zapewnienia edukacji na-
szym dzieciom. Czy uważamy, że 
nasza gmina robi wystarczająco 
dużo działań w tym kierunku?

FW

Opinie: Czy nasza gmina 
właściwie dba o edukację?
Oto wypowiedzi czytelników zamieszczone na naszym portalu www.plewiska.pl oraz 
na naszym profilu na Facebooku.

„Gdzie tu logika władz gminy? W 
samych plewiskach jest ponad 10 
tysięcy mieszkańców, a ile miejsc 
dla naszych dzieci? Paranoja na 
maksa...”
- Marcin

„(...) Nie wiem, czy to nowe 
przedszkole w Plewiskach będzie 
już działało. Bez tego, to nie 
widzę szans żeby się cokolwiek 
poprawiło.”
- Gosia

„Niepotrzebne są kolejne 
przedszkola czy podstawówki, ale 
np. gimnazjum.”
- Paulina

„Żłobek tez by się przydał...”
- Kinia

„Przedszkola i podstawówki 
niepotrzebne? Większość 
znanych mi dzieci rok temu 
nie dostała się do żadnego 
publicznego przedszkola w 
okolicy, a prywatnie to spory 

wydatek tym bardziej przy 
dwójce. Wszystko jest potrzebne 
- przedszkole, szkoła podstawowa 
i gimnazjum. Władze trochę 
zaspały, ale może coś się ruszy. 
Tutaj przeprowadzają się 
głównie młodzi, więc dzieci tak 
szybko nie ubędzie.”
- Gosia

„Koniecznie potrzebne 
gimnazjum!”
- Beata

„W Plewiskach zdecydowanie 
brakuje żłobka samorządowego 
(nie każdego stać na wydatek 
około 1000zł miesięcznie) i 
gimnazjum. Z roku na rok 
przybywa dzieci, a miejsc w 
przedszkolach dla wszystkich nie 
wystarcza.”
- Aga

„Aby sytuację opanować, to 
przede wszystkim trzeba bardziej 
panować nad zrównoważonym 
rozwojem... A Plewiska 

rozrastają się zbyt szybko, jest 
to przede wszystkim “zasługa” 
deweloperów, którzy budują 
wielomieszkaniowe domy. 
Trzeba by bardziej ograniczyć 
budownictwo wielomieszkaniowe 
tak, by Plewiska pozostały 
miejscowością o zabudowie 
jednorodzinnej. Wtedy też łatwiej 
będzie o miejsce w przedszkolu. 
Szkoły nie będą tak przepełnione. 
Napływ ludności do Plewisk musi 
być bardziej rozłożony w czasie.”
- Pankracy

„Moj syn już w 2008 roku 
nie dostał się do publicznego 
przedszkola. Próbowałam kolejne 
lata też bez skutku. Historia 
powtórzyła się rok temu gdy 
córka też się nie dostała... A 
gimnazjum oczywiście też jest 
potrzebne. Ja np. nie chcę wozić 
syna do Komornik, a już przed 
tym problemem za dwa lata...”
- Anonim

Biegaj z nami! Oficjalna 
rywalizacja Plewisk!

Wszystkich biegaczy i kolarzy, 
którzy jeszcze tego nie uczynili 
zapraszamy do wzięcia udziału 
w oficjalnej rywalizacji Plewisk!

Jak to działa? Nasza rywalizacja 
działa w oparciu o mobilną apli-
kację Endomondo. Do rywaliza-
cji biegowej dołączyło już ponad 
40 osób. Jeżeli chcesz dołączyć, 
wejdź na nasz portal Plewiska.

pl i kliknij zakładkę „Bieganie”, a 
następnie „Bieganie”.

W tym roku wystartowaliśmy 
pierwszy raz również z rywali-
zacją rowerową. Dotychczas w 
Plewiskach ściga się prawie 20 
kolarzy. Jeżeli chcesz dołączyć, 
wejdź na nasz portal Plewiska.
pl i kliknij zakładkę „Bieganie”, a 
następnie „Kolarstwo”.

Serdecznie zapraszamy do 
wspólnej rywalizacji!

Sport
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Informacje „Temat terenów zielonych niejednokrotnie był poruszany w pytaniach do wójta na stronie Komorniki.
pl, jednak wydaje mi się, że nadal jest on traktowany po macoszemu, zwłaszcza jeśli chodzi o Plewiska, 
które coraz bardziej są zabudowywane.”
- Pankracy o zagospodarowaniu terenów zielonych     Odpowiedź na www.plewiska.pl/forum

Lek życia dla Mateusza

„Czuję, że umieram” – 
pewnego razu z ogromnego 
bólu, którego żadne leki nie mo-
gły opanować, bezsilności życia, 
które na starcie zostało złamane 
przez chorobę, Mateusz przywi-
tał w progu mamę. Odpowiadać 
na najtrudniejsze pytania jest 
coraz trudniej. „Synu będzie le-
piej, to minie, morfina złagodzi 
ból” – czuję, że to puste słowa, 
ale przecież innych nie ma. Nie 
mogę obiecać, że wyzdrowie-
je, nie mogę obiecać, że mam 
pieniądze, za które mogę wyku-
pić go z choroby. Właściwie nie 
mogę zrobić nic – choć widok łez 
za wszelką cenę pragnie skry-
wać, bezsilność rozrywa ich ży-
cie na kawałki.

Zaczęło się od dziwnego 
bólu pleców. Dokładnej lokaliza-
cji Mateusz nie mógł namierzyć, 

obejmował całe plecy. Wizyty u 
lekarzy, którzy nic niepokoją-
cego nie potrafili zauważyć, nie 
uspokajały. To silny facet, więc 
powtarzające się skargi na ból, 
który uniemożliwiał spokojny 
sen, to był pierwszy alarm, jaki 
zaniepokoił rodziców. 

Czarne myśli mamy uj-
rzały światło dzienne. Mateusz 
nowy rok 2014 zamiast z lamp-
ką szampana wśród znajomych 
rozpoczął na oddziale w szpi-
talu w poszukiwaniu przyczyny 
tak intensywnego bólu. Oddział 
reumatologii. Dziecko w szpitalu 
to groza, ale jeszcze wtedy była 
nadzieja, że to nic poważnego. 
Gdy po rezonansie otrzymali od-
powiedź o przeniesieniu na inny 
oddział, to był drugi raz kiedy 
mama nie potrafiła opanować 
emocji. Onkologia. Wchodzisz 
na oddział, gdzie wszystkie dzie-

ci wyglądają podobnie, każde z 
nich na innym etapie leczenie, 
jedni dopiero rozpoczynają, inni 
szpitalne łóżko traktowali już jak 
swój dom. Na tym świecie jest 
tylko jedna rzecz okrutniejsza niż 
umieranie na raka w wieku 18 lat. 
Jest nią posiadanie dziecka, które 
na tego raka umiera…

Mięsak Ewinga, najbardziej 
złośliwy nowotwór kości schował 
się tuż pod łopatką siejąc spusto-
szenie po całym organizmie. Ży-
cie odwrócone do górny nogami. 
Rozpoczynamy chemię. Osłabio-
ny organizm, brak włosów i sił na 
cokolwiek jest niczym. 

Nadzieja trzyma Cię w 
przekonaniu, że warto przejść 
przez to piekło, by żyć. Po dwóch 
cyklach rak odpuścił, a komórki 
nowotworowe zniknęły. Radość. 
Wakacje to był czas przygotowy-
wania się do autoprzeszczepu. 
Mateusz przekonany, że to co 
najgorsze, już przeszedł, zaczął 
planować powrót do życia nasto-
latków. 

Leczenie na półmetku i 
nagle po raz drugi, zdecydowanie 
gorzej, boleśniej, ale i okrutniej 
słyszysz, że rak wrócił. Jest nie 
tylko w łopatce ale i w kości udo-
wej, wzdłuż kręgosłupa. Rodzice 
od razu zdecydowali, że muszą 
od nowa rozpocząć leczenie w 
Instytucie Matki i Dziecka, gdzie 

lekarze mają doświadczenie w 
leczenie tego typu nowotworów.

W tej chwili Mateusz prze-
szedł 7 cykli, podczas których już 
4 -krotnie miał zmieniane kom-
binacje chemii. Rak odebrał Ma-
teuszowi resztki nadziei, możli-
wości się kończą, a rak nawet nie 
drgnął. Na początku roku doszło 
do patologicznego złamania ko-
ści udowej. Chemiooporny typ, 
chociaż nie wykryto u Mateusza 
mutacji genetycznej za to odpo-
wiedzialnej. Co możemy jeszcze 
zrobić? 

Odpowiedz przyszła: ist-
nieje lek Pazopanib, który obej-
muje eksperymentalne leczenie w 
przypadku Mięsaka Ewinga. Nie-
stety, miesięczny koszt to 12.500 
zł. Na pierwszą dawkę udało się 
uzbierać podczas koncertu orga-
nizowanego przez przyjaciół. Le-
czenie zaplanowane jest na rok. 
Każdy dzień jest coraz trudniej-
szy. Dobry jest wtedy, kiedy w 
ciągu dnia ból ustępuje na kilka 
chwil. Nowy dzień to strach, by 
nie okazał się ostatnim…

Na chorobę nowotworo-
wą nigdy nie będziesz gotowy. 
Na widok cierpienia własnego 
dziecka na oddziale onkologii ni-
gdy się nie przygotujesz. Myśl o 
raku Cię przeraża, ale ten rak to 
od roku nasze życie… Nie wiesz, 
czy dodać otuchy, zadzwonić, 

Kabaret Skeczów Męczących 
w Komornikach

Już 19 kwietnia w hali 
GOSiR w Komornikach przy ul. 
Polnej 37 można będzie zoba-
czyć program Kabaretu Ske-
czów Męczących. 

Bilety w cenie 60 zł do-
stępne są w siedzibie GOSiR 
przy ul. Polnej 37, w GOK przy ul. 
Stawnej 7 oraz na stronach www.
bilety24.pl, www.biletynakabare-
ty.pl, www.kupbilecik.pl.

Program L!VE to niesamo-
wita okazja obejrzenia na żywo 
tegorocznych skeczów kabaretu, 
które błyskawicznie podbiły ser-
ca telewidzów i internautów, jak 
również premierowych, a wręcz 
przedpremierowych numerów. 
Właśnie LIVE ujawnia się naj-
większy talent KSM, niesamowi-
ty wręcz kontakt z publicznością, 
oraz naturalna i niepohamowana 
skłonność do improwizacji.

Kabaret Skeczów Męczą-
cych z roku na rok podnosi sobie 
poprzeczkę, przygotowując co-
raz bardziej dojrzałe programy. 

napisać kilka słów, poklepać po 
ramieniu i jak pomóc. Jeśli nie za-
pytasz, odpowiedź zawsze brzmi 
„nie”. Sam sobie jej udzielasz. 
Potrzebujemy pomocy. Tutaj nie 
mamy nadziei. Mamy pewność, 
że znaleźliśmy drogę, dzięki 
której uwolnimy naszego syna 
od raka. Kosztowna terapia jest 
ostatnią szansą na uratowanie 
życie naszego syna. Jeśli możesz, 
nie zwlekaj, tu chodzi o życie na-
szego jedynego syna.

Mateuszowi można także 
pomóc wpłacając środki na kon-
to: 

FUNDACJA SPEŁNIO-
NYCH MARZEŃ ul. Oleandrów 6, 
00-629 Warszawa ING Bank Ślą-
ski  29 1050 1025 1000 0022 7611 
6304 Tytułem: Wajnert Mateusz 
– darowizna na pomoc i ochronę 
zdrowia

 Można też przekazać 
1% podatku. Wystarczy w roz-
liczeniu rocznym wpisać: FUN-
DACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z 
POMOCĄ” KRS: 0000037904, 
a w polu „INFORMACJE 
UZUPEŁNIAJĄCE”:23781 Wajnert 
Mateusz

 Szanowni Darczyńcy, 
prosimy o wyrażenie zgody w 
formularzu PIT na przekazanie 
swoich danych organizacji po-
żytku publicznego.

Rodzina i przyjaciele

Robią to już od 10 lat, a o tym, że 
robią to dobrze świadczy fakt, iż 
emitowane w styczniu 10-lecie 
KSM obejrzało w telewizji Polsat 
ponad 4 miliony widzów. Pod-
bili serca Polaków charaktery-
stycznymi postaciami, skeczami 
zaangażowanymi społecznie i 
politycznie, luzem scenicznym i 
umiejętnością rozbawienia każ-
dej publiczności. 

Poza największymi festi-
walami kabaretowymi pokazują 
się szerokiej publiczności współ-
prowadząc z sukcesami wyda-
rzenia muzyczne: Sabat Czarow-
nic 2013, Top Trendy 2014; jak i 
kabaretowe: Polska Noc Kabare-
towa 2013. Gdybyście nadal mieli 
wątpliwości, że KSM to jedna z 
najjaśniejszych gwiazd polskiej 
sceny kabaretowej zerknijcie do 
Internetu na milionowe odsłony 
skeczów i teledysków, czasami 
dość kontrowersyjnych (Dena-
tan).

Nic dodać nic ująć, po 
prostu zapraszamy na występ 
Kabaretu Skeczów Męczących!

GOSiR Komorniki
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Dodaj wizytówkę 
swojej firmy na 
portal Plewiska.pl

Zapraszamy wszystkie 
firmy w Plewiskach do 
umieszczenia wizytówki swojej 
firmy na naszym portalu 
internetowym www.plewiska.pl. 

Dotychczas na nasz portal 
wizytówki umieściło ponad 10 
firm. Jeżeli posiadasz firmę w 
Plewiskach lub oferujesz swoje 
usługi mieszkańcom Plewisk, 
możesz dodać wizytówkę 
składającą się z nazwy firmy oraz 
danych kontaktowych. Dzięki 

temu zwiększysz szanse na 
znalezienie usług Twojej firmy 
przez mieszkańców Plewisk!

Co więcej, jeżeli będziesz 
chciał wyróżnić swoją wizytówkę 
na liście firm, możesz to uczynić 
przez dodanie zdjęcia i opisu 
usług. Zapytaj nas o ofertę 
specjalną, a wyślemy Tobie 
szczegółową ofertę.

Wizytówkę firmy należy 
dodać wysyłając na nasz adres 
mailowy info@plewiska.pl nazwę 
firmy oraz dane kontaktowe. 
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Wypełniając deklarację PIT za 
2014 rok, którą podatnik ma 
obowiązek złożyć do 30 kwiet-
nia 2015 roku, należy pamiętać o 
odliczeniu ulg podatkowych.

Obecnie mamy do wyboru na-
stępujące ulgi:

1. Ulga za Internet - z ulgi 
tej można skorzystać przez dwa 
kolejne lata podatkowe. Osoby 
korzystające z niej po raz pierw-
szy w rozliczeniu za 2012 rok 
mogą jeszcze w tym roku z niej 
skorzystać. Od dochodu odlicza 
się faktyczne wydatki z tytułu 
dostępu do Internetu w wyso-
kości nieprzekraczającej 760 zł 
w danym roku. Nadwyżki ponad 
tę kwotę nie można uwzględnić 
w kolejnym roku.  Ulgę można 
odliczyć także wtedy, gdy dana 
osoba korzysta 
z Internetu w telefonie komór-
kowym czy w razie przenośnego 
modemu podłączanego do lapto-
pa. Nie ma natomiast możliwo-
ści odliczania wydatków zakup, 
montaż lub zakup odpowiednie-
go sprzętu i jego naprawy. 

2. Ulga na dzieci - rodzina 
z jednym dzieckiem będzie mo-
gła maksymalnie odliczyć w ze-
znaniu podatkowym za 2014 rok 
- 1 112,04 zł; z dwójką dzieci – 2 

Ulgi podatkowe do odliczenia w PIT 2014

Wiosną nadchodzi 
nowe

Nadchodzi wiosna, nadchodzi 
nowe… Zdejmujemy czapki z 
głów, by poczuć we włosach wio-
senny powiew wiatru. W długich 
włosach. Bo teraz wystarczy pół 
godziny, by cieszyć się długimi, 
gęstymi włosami.

Wystarczy taśma…

Metoda tape on to bezinwazyjny, 
nowoczesny sposób przedłuża-
nia i zagęszczania włosów. Włosy 
znajdują się na czterocentyme-
trowych taśmach, zakończonych 
przezroczystą warstwą silikonu z 
dwustronną taśmą klejową. Zało-
żenie ich jest niezwykle proste.

Na kanapkę

Metoda ta zwana jest również ka-
napkową, ze względu na sposób 
zakładania włosów. Do wydzie-

lonego pasma włosów przykleja-
my, najpierw od spodu, pierwszą 
taśmę. Następnie, z wierzchu, na 
tym samym paśmie, doklejamy 
kolejną. W ten sposób powstaje 
tzw. kanapka. Silikonowe taśmy z 
klejem mocno dociskamy.

Trwały efekt

Przedłużanie “na kanapkę” ma 
wiele zalet. Łączenia są dyskret-
ne, dzięki silikonowym, przezro-
czystym tasmom. Sa również hy-
poalergiczne. Czas zabiegu jest 
krótki, a metoda ta nie obciąża 
włosów. Przedłużanie jest trwa-
łe, efekt utrzymuje się około 3 
miesięcy. 

Włosy do przedłużania metodą 
tape on dostępne są w sklepie:

Cosmoshop.pl
www.cosmoshop.pl

Nowy Rynek
ul. Grunwaldzka 517A/4

62-064 Plewiska
tel. 505 260 760

Artykuł sponsorowany
224,08 zł; z trójką – 4 224,12 zł; z 
czwórką – 6 924,12 zł, a z pięcior-
giem – 
9 624,12 zł. 

3. Ulga z tytułu darowizn 
- podatnik może też odliczyć 
wydatki z tytułu darowizn: 
- na rzecz organizacji prowa-
dzących dzia-
łalność pożytku 
publicznego – 
odliczenie kwo-
ty darowizny, 
- na cele kultu 
religijnego – 
odliczenie kwo-
ty darowizny, 
- na rzecz 
krwiodawstwa 
– odliczenie od 
dochodu kwoty 
darowizny. 
Łączna kwota 
odliczeń z każ-
dego z tych ty-
tułów oraz ze 
wszystkich tych 
tytułów łącznie 
nie może prze-
kroczyć w roku 
podatkowym 6 
proc. dochodu, a to znaczy, że 
darowizna dokonana w kwocie 
wyższej nie będzie mogła zostać 
odliczona. 

4. Ulga rehabilitacyjna - w 
ramach ulgi rehabilitacyjnej moż-
na odliczyć cele rehabilitacyjne 
oraz cele związane z ułatwie-

niem wykonywania czynności 
życiowych. Prawo do tego mają 
zarówno osoby niepełnospraw-
ne, jak i podatnicy, na których 
utrzymaniu są osoby niepełno-
sprawne, pod warunkiem jed-
nak, że roczne dochody niepeł-
nosprawnego nie przekraczają 9 
120 zł. Istnieją dwa rodzaje odli-

czeń. Do nielimitowanych, które 
podlegają odliczeniu w całości, 
zalicza się między innymi kosz-
ty związane z przystosowaniem 
mieszkania do potrzeb osoby nie-
pełnosprawnej, odpłatną rehabi-
litację (na przykład sanatorium) 
czy opiekę pielęgniarską w domu 
nad niepełnosprawnym. Wydatki 

limitowane nie mogą przekro-
czyć określonej kwoty. Zalicza 
się do nich wydatki na opłacenie 
przewodników dla osób niewi-
domych i z niepełnosprawnością 
narządu ruchu, utrzymanie psa 
asystującego czy wydatki na sa-
mochód. Każdy z tych wydatków 
nie może przekroczyć w roku 

podatkowym 
kwoty 2 280 
zł. 

5. U l g a 
na leki - Spe-
cyficznym ro-
dzajem ulgi 
rehabilitacyj-
nej jest ulga 
na leki. Nie 
zalicza się jej 
ani do wydat-
ków limito-
wanych, ani 
nielimitowa-
nych. W tym 
wypadku odli-
cza się różni-
cę pomiędzy 
f a k t y c z n i e 
poniesionymi 
wydatkami na 

leki w danym miesiącu a kwo-
tą 100 zł. Przy czym z odlicze-
nia można skorzystać tylko w 
przypadku, gdy lekarz specjali-
sta stwierdzi, że osoba niepeł-
nosprawna powinna stosować 
określone leki (stale lub czaso-
wo). 

Artykuł sponsorowany

W kolejnym już artykule 
naszego cyklu, skupimy się na 
tym w jaki sposób przebiega 
rozwój widzenia u dziecka w 
pierwszym roku życia. Znaczne 
odstępstwa od tego modelu 
powinny skłonić rodziców do 
wykonania badania wzroku.

Układ wzrokowy 
noworodka nie jest w pełni 
wykształcony w chwili 
narodzin, ale szybko rozwija 
się w pierwszych miesiącach 
życia. Aby proces przebiegał 

prawidłowo, należy zapewnić 
dziecku odpowiednie bodźce 
wzrokowe. Na początku będą 
duże przedmioty o wysokim 
kontraście, a stopniowo coraz 
mniejsze, bardziej kolorowe 
stymulujące do sięgania po nie.

Tuż po narodzinach 
dziecko ma niską ostrość wzroku 
(dlatego, że plamka żółta w 
siatkówce jeszcze nie jest w 
pełni ukształtowana), zauważa 
tylko duże i kontrastowe obiekty 
w bliskiej odległości. Mogą to być 
twarze rodziców, a zwłaszcza 
twarz mamy, którą dziecko 
obserwuje podczas karmienia. 
Już w 2-3 miesiącu życia widać 
znaczne zmiany, dziecko zaczyna 
nawiązywać kontakt wzrokowy, 
utrzymuje uwagę na kolorowych, 
wyróżniających się obiektach. 
Uczy się koordynować ruchy 
oczu, jest wstanie wodzić za 
ruchomymi przedmiotami, ale 
koordynacja jest jeszcze słaba, 
więc oko może czasem uciekać ( 
zezować). W tym okresie dziecko 
zaczyna już sięgać rączką w 
stronę przedmiotów. 

Czwarty do szóstego 

miesiąca to moment, w 
którym rozwija się widzenie 
przestrzenne. Po szóstym 
miesiącu życia oczy dziecka 
nie powinny już zezować, 
dzięki czemu jest w stanie 
widzieć trójwymiarowo. 
Znacznie poprawia się także 
dokładność i kontrola ruchów 
oczu oraz sięganie w kierunku 
obserwowanych obiektów, a 
także koordynacja tego ruchu. 
Ostrość wzroku szybko wzrasta 
i dziecko interesuje się coraz 
drobniejszymi szczegółami. 
Dziecko rozrzuca zabawki i 
obserwuje gdzie spadają. 

Między 7-12 miesiącem 
dzieci zaczynają raczkować, co 
znacznie przyspiesza rozwój 
koordyncję oko-ręka. Dziecko 
uczy się oceniać odległość oraz 
swoje położenie w przestrzeni. 
Gdy dziecko ukończy pierwszy 
rok życia powinno interesować 
się kolorowymi książeczkami, 
obrazkami oraz układać 
konstrukcje z klocków. 

Aleksandra Starzycka-Babik
Bloch Optyk - www.blochoptyk.pl

Aby wi(e)dzieć więcej #4

Artykuł sponsorowany

6. Ulga na nowe technolo-
gie - Ulga na nowe technologie 
obejmuje wyłącznie przedsię-
biorców prowadzących własną 
działalność gospodarczą. Jest to 
zwrot 50 proc. wydatków ponie-
sionych na zaawansowane roz-
wiązania technologiczne - może 
przy tym chodzić o wartości 
niematerialne i prawne, czyli na 
przykład licencje i oprogramo-
wanie. Maksymalna wysokość 
odliczenia nie może przekro-
czyć dochodu uzyskanego z tego 
źródła w danym roku podatko-
wym. 

7. Ulga z tytułu składek 
odprowadzanych na ubezpie-
czenie zdrowotne - osoby od-
prowadzające składkę na ubez-
pieczenie zdrowotne mogą ją 
odliczyć od podatku - w wyso-
kości do 7,75% zapłaconych skła-
dek. 

8. Ulga abolicyjna - Oso-
by pracujące za granicą mogą 
także w 2015 roku odliczyć ulgę 
abolicyjną, która służy zmniej-
szeniu należności podatkowych 
o różnicę, jaka istnieje pomiędzy 
składkami podatkowymi w Pol-
sce i zagranicą. 

Masz z tym problem?
Zadzwoń do mnie! 
tel. 796-004-309 
lub skontaktuj się mailowo: 
biuro@mwpodatki.pl

Artykuły sponsorowane „Może nie na całym świecie, ale w Europie Zachodniej (np. Niemcy, Austria, Szwajcaria) można rowerem 
jeździć po drogach, którymi nie jeżdżą samochody… A jeżdżenie na rowerze ulicą, którą poruszają się 
samochody nie jest ani przyjemne, ani bezpieczne.”
- Rowerzysta o utworzeniu ścieżek rowerowych     Odpowiedź na www.plewiska.pl/forum

Biuro Rachunkowe 
Marta Włudarczak

tel. 796-004-309      

mail: biuro@mwpodatki.pl      

www.mwpodatki.pl
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Kronika straży gminnej

05.01. Komorniki Nieznani, na 
chwilę obecną, sprawcy uszko-
dzili dwa znaki drogowe na 
drodze z Komornik do Puszczy-
kowa, tak zwanej „Grajzerów-
ce”. Znaki zostaną niebawem 
odtworzone, niemniej trudno 
oprzeć się refleksji, że tego 
rodzaju wandalizm powinien 
być traktowany jako przejaw 
nie tylko braku poszanowania 
cudzego bezpieczeństwa lecz 
nazywając rzecz po imieniu - 
skrajnej głupoty.Znaki drogowe, 
informujące o sposobie organi-
zacji ruchu i jego uwarunkowa-
niach, to informacja niezwykle 
istotna, szczególnie dla osób nie 
znających lokalnego układu ko-
munikacyjnego. Sprawcy, swoim 
działaniem, ewidentnie narażają 
cudze bezpieczeństwo i tego 
powinni być w pełni świadomi.
07.01. Komorniki W godzinach 
przedpołudniowych doszło do 
kolizji samochodu osobowego w 
Komornikach. Na ulicy Poczto-
wej w Komornikach kierująca 
samochodem marki Hyundai 
najprawdopodobniej wpadła 
w poślizg, po czym uderzyła w 
barierę energochłonną za-
montowaną wzdłuż chodnika. 
Pomimo groźnie wyglądadającej 
sytuacji, kierująca samochodem 
nie odniosła żadnych obrażeń. 
Przybyli na miejsce strażnicy 
udzielili kobiecie niezbędnej 
pomocy i zabezpieczyli miejsce 
zdarzenia. Płyny, które wyciekły 
z uszkodzonego pojazdu zostały 
niezwłocznie usunięte przez 
przybyłych na miejsce strażaków 
z OSP Plewiska.
07.01. Plewiska We wczesnych 
godzinach popołudniowych 
straznicy otrzymali informację 
o leżącym na ulicy Grunwal-
dzkiej w Plewiskach mężczyźnie. 
O godzinie 15:20 przechodnie 
zaalarmowali strażników, że na 
ulicy Grunwaldzkiej w Plewi-
skach leży mężczyzna. Straż-
nicy natychmiast udali się we 
wskazane miejsce i w pierwszej 
kolejności dokanali wstępnej 
oceny stanu zdrowia mężczy-
zny, których, choć przytomny, 
znajdował się pod tak znacznym 
wpływem alkoholu, że nie był 
w stanie podnieść się o włas-
nych siłach. Mężczyna był także 
znacznie wyziębiony, a wobec 
braku rzeczowego kontaktu, nie 
sposób było ustalić, czy cierpi na 
jakieś schorzenia. W tej sytu-
acji strażnicy wezwali karetkę 
pogotowia. Przybyły lekarz po 
zbadaniu mężczyzny zasuge-
rował umieszczenie go w Izbie 
Wytrzeźwień, gdzie został przez 
strażników doprowadzony.
11.01. Komorniki Awaria sygna-
lizacji świetlnej we wczesnych 
godzinach popołudniowych spo-
wodowała niemałe utrudnienia 
w ruchu na skrzyżowaniu drogi 
krajowej nr 5 z dojazdem do uli-
cy Jeziornej w Komornikach. Na 
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 
5 z dojazdem do ulicy Jeziornej 

w Komornikach awarii uległa 
sygnalizacja świetlna, co z kolei 
spowodowało znaczne utrudnie-
nia dla kierujących włączających 
się do ruchu na drogę krajową. 
Wskutek interwencji strażników 
sygnalizacja została w krótkim 
czasie naprawiona.
12.01. Komorniki Powalone 
drzewo wpadło w koryto Wi-
renki powodując zator spiętrza-
jący poważnie poziom wody. 
W godzinach popołudniowych 
do koryta Wirenki przy ulicy 
Polnej w Komornikach zwaliło 
się drzewo. Jego rozmiar był na 
tyle spory, że poziom Wirenki 
zaczął się gwałtownie podnosić, 
zagrażając zalaniem sąsiednich 
posesji. Strażnicy zabezpieczyli 
feralne miejsce, po czym we-
zwali Straż Pożarną. Przybyli na 
miejsce strażacy z OSP Plewiska 
zlikwidowali zagrożenie. 
16.01. Wiry W godzinach wie-
czornych na ulicy Komornickiej 
w Wirach uwagę strażników 
przykuło kilku mężczyzn wy-
chodzących ze sklepu z butel-
kami niezbyt wyrafinowanych 
trunków w rękach. Przeczucie 
nie myliło strażników - pa-
nowie postanowili urządzić 
sobie „imprezkę” na pobliskim 
przystanku. Niestety, strażnicy 
pokrzyżowali plany amatorom 
spożywania alkoholu na świe-
rzym powietrzu i zaplanowana 
„imprezka” została zakończona, 
zanim zdążyła się tak naprawdę 
rozpocząć.
20.01. Łęczyca W godzinach ran-
nych strażnicy interweniowali w 
Łęczycy w związku z potrące-
niem kota przez samochód. Kot 
został potrącony przez samo-
chód, w wyniku czego doznał 
poważnych obrażeń. Strażnicy 
zaopiekowali się zwierzęciem i 
przekazali je pod opiekę Kliniki 
Weterynaryjnej.
20.01. Plewiska Spożywanie 
alkoholu na ulicach jest nie tylko 
zabronione przepisami ale także 
nie akceptowane przez społecz-
ność, o czym nie chcieli chyba 
pamiętać mężczyźni, którzy na 
przystanku autobusowym przy 
ulicy Grunwaldzkiej w Plewi-
skach postanowili uraczyć się 
zakupionym nieopodal trun-
kiem. Dobrze zapowiadająca się 
„imprezę” zakończyli strażnicy 
z patrolu zmotoryzowanego, 
którzy odpowiednio zdyscypli-
nowali amatorów przekształca-
nia przystanku autobusowego w 
drinkbar.
23.01. Komorniki W godzinach 
wieczornych strażnicy otrzymali 
zawiadomienie, że przy marke-
cie „Biedronka” w Komornikach 
leży nietrzeźwy mężczyzna. Po 
otrzymaniu zgłoszenia strażnicy 
niezwłocznie udali się na ulicę 
Pocztową. Leżacy przy mar-
kecie mężczyzna był trzeźwy, 
jednakże jego stan zdrowia 
wymagał udzielenia mu pomo-
cy. Po wstępnym zaopatrzeniu i 

Sparta Szamotuły - 
Grom Plewiska 1:1 udzieleniu niezbędnej pomocy 

strażnicy wezwali pogotowie 
ratunkowe, które zajęło się po-
szkodowanym.
26.01. Wiry Niemal w samo 
południe patrolujący Wiry 
strażnicy zaobserwowali 
grupkę mężczyzn na przystan-
ku autobusowym przy ulicy 
Komornickiej w Wirach, których 
zachowanie dalece odbiegało od 
powszechnie obowiązujących 
standardów. Mężczyźni zaśmie-
cali wiatę oraz przystanek, a 
ponadto usiłowali załatwiac tam 
swoje potrzeby fizjologiczne. 
Strażnicy natychmiast podjęli 
interwencję. Po wylegitymowa-
niu okazało się, że mężczyźni 
nie posiadają stałego miejsca 
zamieszkania. W tej sytua-
cji strażnicy doprowadzili do 
posprzątania przez sprawców 
poczynionego bałaganu i uprze-
dzili, że w przypadku ponowne-
go przyłapania na lekceważeniu 
powszechnie obowiązujących 
norm, niezaleznie od statusu, 
zostaną w odpowiedni sposób 
ukarani. Mężczyźni odmówli 
przyjęcia zaoferowanej przez 
strażników pomocy w postaci 
zapewnienia miejsca w ośrodku 
dla osób bezdomnych. 
28.01. Komorniki W trakcie 
realizowania słuby patrolowej 
strażnicy ujawnili wysypisko 
odpadów w Komorników. W 
okolicy ulicy Jeziornej w Komor-
nikach strażnicy ujawnli znaczną 
ilość porzuconych odpadów. 
Obecnie prowadzone są czyn-
ności zmierzające do ustalenia 
sprawcy i usunięcia odpadów.
29.01. Komorniki W godzinach 
popołudniowych strażnicy 
otrzymali informację o potrąco-
nym przez samochód zwierzę-
ciu. Do zdarzenia doszło około 
godziny 17:00 na ulicy Wiśniowej 
w Komornikach. Stan zwierzęcia 
wymagał oddania go pod opiekę 
lekarza weterynarii. Strażnicy 
przewieźli kota do Kliniki Wete-
rynarii.
02.02. Komorniki W dniu dzi-
siejszym strażnicy trzykrotnie 
interweniowali w związku z 
podejrzeniami spalania odadów 
w gospodarstwach domowych. 
We wszystkich przypadkach 
uwagę zwracał wydobywający 
się z komina gęsty szary dym o 
nieprzyjemnym zapachu. Straż-
nicty, na podstawie posiada-
nych uprawnień wynikających 
z przepisów Ustawy - Prawo 
ochrony środowiska, przepro-
wadzili kontrole. Jak się okaząło 
przyczyną był niskiej jakości wę-
giel używany przez mieszkań-
ców, który podczas rozpalania 
emitował znaczne ilości dymu o 
nieprzyjemnej woni.

Straż Gminna w Komornikach
ul. Zakładowa 1, 62-052 Komor-
niki, woj. wielkopolskie
986 - telefon zgłoszeniowo - 
alarmowy dla obszaru Gminy 
Komorniki 

Wydarzenia „Może coś się zmieni. Je też nie dostałem odpowiedzi odnośnie pytania o drogi. No, ale podobno jest 
ktoś “nowy” od komunikacji i ma być miód malina. Mają robić jakieś konsultacje! Ma być od komunikacji 
wójt – mieszkańcy. Właśnie chyba ma odpowiadać na pytania, może więc coś się zmieni.”
- Bebilon o oficjalnych pytaniach do wójta     Odpowiedź na www.plewiska.pl/forum

W ubiegłą sobotę Grom Plewiska 
rozegrał remisowy mecz z IV-
ligową drużyną Sparty. Mecz, 
którego wynik został ustalony 

już do przerwy, był spotkaniem 
sparingowym, które powinno 
wystarczająco przygotować 
nasz zespół do rundy wiosennej. 
Pierwsze spotkanie Grom 
rozpocznie pod koniec marca 
meczem wyjazdowym ze Spartą 
Oborniki.

Sport

28 lutego 2015 w 
Luboniu miał miejsce Maraton 
Zumby zorganizowany dla akcji 
KARMIMY PSIAKI. 

Wydarzenie przyciągnęło 
rzeszę ludzi pragnących pomóc 
zwierzętom ze schroniska w 

Poznaniu, którzy jednocześnie 
przez 3 h robili to, co kochają, 
czyli tańczyli zumbę. W sumie 
podczas maratonu zebrano  160 kg 
karmy i ponad 4 tys zł. Wystąpiło 
na scenie 13 instruktorów, którzy 
swoją energią i pasją do tańca 
zarazili wszystkich obecnych. 
Wspaniała impreza ze szczytnym 
celem.

Marta Włudarczak

Taniec

Relacja z maratonu 
Zumby w Luboniu
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Kontakt z redakcją: 792 612 303 lub info@plewiska.pl08 Aktywuj się z Befit Clubs!!!

Dawno temu w Plewiskach...

Część III Powrót 
do naszego domu

Trzeciego lub czwartego 
dnia po wkroczeniu Rosjan do 
Plewisk, kiedy trochę ucichły 
działania wojenne od strony 
Górczyna, Junikowa i Ławicy, 
razem z ojcem poszliśmy zo-
baczyć w jakim stanie ostał się 
nasz dom rodzinny. 

Pierwszą przeszkodą  jaką 
napotkaliśmy był strumień Ple-
wianka przepływający przez ul. 
Grunwaldzką, który tego dnia 
stał się rzeką o szerokości po-
nad 50 m i głębokości 0,5m, bo 
wystąpiło nagłe ocieplenie i roz-
topy, a zima 1944/45 była bardzo 
śnieżna. 

Mały domek piętrowy 
pana Worocha zbudowany nad 
brzegiem strumienia zalany 
był do połowy parteru, zaś jego 
właściciel stał się przewoźnikiem 
promowym. Prom stanowiła duża 
blaszana wanna z dnem wzmoc-
nionym deskami. Dom nasz po-
został nienaruszony, jednak pra-
wie całkowicie bez szyb i trochę 
„wyszabrowany”.

Po krótkiej rozmowie z są-
siadami (niewysiedlonymi przez 
Niemców) ojciec mój poszedł 
zobaczyć na przejazd kolejowy i 
po powrocie nie pozwolił mi iść 
zobaczyć co tam było. Tory ko-
lejowe na odcinku Grunwaldzka 
– Miśnieńska prowadzone były 
między nasypami o wysokości ok. 
6m. Wg ich opowiadań poprzed-
niego dnia wieczorem od strony 
Górczyna nadjechał pociąg ucie-
kinierów z wojskiem niemieckim 
i ich rodzinami. 

Rosjanie widocznie wie-
dzieli o tym pociągu bo popo-
łudniu za budką drożnika (po 
stronie Plewisk) ustawili czołg, 
zaś z drugiej strony torów usta-
wili gniazdo CKM. Gdy pociąg  
znalazł się między nasypami po 
pierwszym wystrzale czołgowym 
pociąg się zatrzymał a podróżni 
zaczęli wyskakiwać z wagonów 
(boczniaków). 

Wtedy odezwały się kara-
biny maszynowe. Nad ranem  bez 
wielkiej bitwy pociąg z rannymi i 
żywymi został wycofany do Po-
znania bo Górczyn był  jeszcze 
w rękach niemieckich. Po kil-
ku dniach kiedy z moim ojcem 
szkliliśmy okna w naszym domu 
byłem świadkiem jak jeńcy nie-
mieccy zbierali zabitych (nagich 
lub częściowo ubranych) na wozy 
konne i zakopywali w głębokich 
rowach „PANCERGRABEN” w 
miejscu obecnego szpitala CER-
TUS przy ul. Grunwaldzkiej.

Teren obecnych maga-
zynów Elektromisu, Wytwórni 
Asfaltu, WPRINŻ i Pegaz stano-
wił zaplecze magazynowe mate-
riałów budowlanych dla miasta 
Poznania. Były tam składowane 
wszelkie materiały budowlane 
jak deski, belki, cement, sklejki. 
skrzynie szkła okiennego i na-
rzędzi jak łopaty, siekiery, kilofy 
itp. 

Po spisaniu niezbędnych 
nam materiałów budowlanych z 
jednym z sąsiadów zabrawszy z 
sobą duży wózek czterokołowy i 
sanie udaliśmy się na teren bazy 

aby zabrać głównie szyby, sklej-
kę, deski i gwoździe. Zaskoczyło 
mnie już wtedy że pomimo braku 
pilnujących, materiałów tych nikt 
nie niszczył a zabierał tylko tyle 
ile potrzebował.

Podobnie zachowywali się 
mieszkańcy Junikowa  na tere-
nie magazynów medycznych w 
obecnej szkole sztuk plastycz-
nych. W tym okresie wszyscy 
potrzebujący  mogli się liczyć 
z godną podziwu solidarnością 
wzajemną. Ostatnie dni lute-
go 1945r zamieszkaliśmy już we 
własnym domu.

Tutaj chciałbym zaapelo-
wać do moich innych „Rodowi-
tych”, aby chcieli podzielić się z 
czytelnikami swymi wspomnie-
niami, bo przecież nie wszyscy 
mieli tyle szczęścia co ja, zostaw-
szy w Plewiskach wśród swoich, a 
większość z nich została wywie-
ziona do GG i zamieszkała wśród 
obcych. Uważam że ich wspo-
mnienia mogą być znacznie cie-
kawsze. (np .Wołyń, współpraca z 
ludnością miejscową partyzantka 
AK itp.)                                                                        

Rodowity Plewiszczok

Kafeteria „Dziwne, autostrada jest dość uciążliwa. Słychać ją dość mocno – nawet w mieszkaniu. Mierzyłam na 
własny użytek decybelomierzem hałas i dość sporo przekroczone normy. Nie wiem tylko na ile takie 
urządzenia są precyzyjne.”
- Kmlka o hałasie z autostrady     Odpowiedź na www.plewiska.pl/forum

Idzie wiosna odsłoń 
brzuszek i zadbaj o figurę

Artykuł sponsorowany

Już czas podjąć wyzwanie i 
rozpocząć swoja przygodę z 
fitnessem. Przygotowaliśmy 
dla Państwa nową propozycję 
która pozwoli nawet najbardziej 
opornym przełamać się i zrobić 
krok do przodu.

Proponujemy 3 kroki:

1 krok – Przyjdź lub zadzwoń i 
umów się na pierwszą wizytę w 
klubie, spotkaj się z trenerem 
personalnym i zbuduj własny 
program treningowy
2 krok – W ciągu 7 dni wykonaj 3 
treningi pod okiem trenera.
3 krok – Po tym czasie zdecyduj 
jaki trening jest dla Ciebie 
optymalny i wybierz najlepszy 
dla siebie karnet.
   
Możesz ćwiczyć w ciągu 7 dni 
zupełnie za darmo!

Mamy też kilka nowych 
propozycji, które są w trakcie 
realizacji:

W marcu pojawią się na sali • 

nowe urządzenia w części 
siłowej i cardio: suwnica 
na nogi, ergometr, bieżnia, 
eliptyki.
Ruszamy z nowymi • 
zajęciami grupowymi, które 
cieszą się w wielu klubach 
olbrzymią popularnością 
Indoorwalking.
Startujemy z programem • 
Slim Belly – 8 cm mniej w 
pasie w 4 tygodnie
Relaksujemy się na saunie.• 

Nie zwlekaj z decyzją. Klub 
dla komfortu Klubowiczów 
ma limitowaną ilość wejść i 
karnetów.

Zapraszamy 
Zespół Befit Clubs.

Bądź FIT a nie FIT ( fałdki i tłuszczyk)

Twoja reklama 
w następnym 

numerze 
Plewiska.pl?
Zadzwoń: 792 612 303

Napisz: info@plewiska.pl

NAPRAWA 
OBUWIA
GRUNWALDZKA 479 PLEWISKA
WTORKI i  CZWARTKI 11:00 – 17:00
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