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GMINA KOMORNIKI BIERZE UDZIAŁ W KONKURSIE PODWÓRKO NIVEA

GŁOSUJMY NA NOWY PLAC ZABAW 
W PLEWISKACH, UL. SZKOLNA (PRZY KOMPLEKSIE BOISK ORLIK 2012)

Możemy mieć nowy plac 
zabaw w Plewiskach!
Gmina Komorniki bierze 
udział w akcji Podwórko 
Nivea, w którym można 
wygrać ufundowanie 
placu zabaw przez firmę 
Nivea. 

Więcej na str. 2
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Wywiad z 
Przewodniczącym 
Rady Gminy 
Panem Marianem 
Adamskim            Str. 4

Zielona Góra 
zyskuje na 
przyłączeniu 
ościennych gmin

Weź udział w 
rajdzie! Piknik z 
Motoryzacją Wiry 
2015

Z początku większość mieszkań-
ców okolicznych gmin nie wi-
działa zalet w opcji przyłączenia 
do Zielonej Góry. Istotnym było 
jednak stworzenie tzw. Kontrak-
tu Zielonogórskiego.

Czytaj dalej na str. 3

Dawno temu w 
Plewiskach

Tegoroczny V Piknik z Motory-
zacją Wiry 2015 odbędzie się 16 
sierpnia na pięknym terenie przy 
ul. Zespołowej w Wirach. To już 
cykliczne wydarzenie, które cie-
szy się coraz większym zaintere-
sowaniem.

Czytaj dalej na str. 5

Już w 1939 r. rodzice przygoto-
wywali mnie do szkoły ucząc  pi-
sania literek i początków liczenia 
do 100. W pierwszym i drugim 
roku okupacji niemieckiej jako 
przyszły niewolnik byłem uczo-
ny tylko przez moich rodziców 
oraz wywiezionego na roboty do 
Niemiec brata mojej matki  (mgr. 
Pedagogiki) pisząc do mnie listy 
w formie Elementarza. W 1942 
r. przez jeden rok chodziłem do 
niemieckiej szkoły w Plewiskach 
i uczyliśmy się razem z dziećmi 
Balten i Schwarzmerdeutchów. 

Czytaj dalej na str. 8
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Uwaga!
Promocja dla 

firm!
Czytaj na str. 8
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Gmina Komorniki bierze 
udział w akcji Podwórko Nivea, 
w którym można wygrać 
ufundowanie placu zabaw przez 
firmę Nivea. Nivea wybuduje 40 
placów zabaw. Gmina zgłosiła 
lokalizację placu w Plewiskach, 
przy kompleksie boisk ORLIK (ul. 
Szkolna), która weźmie udział 
w głosowaniu internautów. 
Aby nasza lokalizacja została 
zakwalifikowana do tej 40-tki, 
potrzebna jest mobilizacja 
wszystkich mieszkańców i 
przyjaciół gminy, by brali udział 
w głosowaniu codziennie, w 
terminie od 1 kwietnia do 31 
maja.

Możemy mieć kolejne miejsce 
zabaw do spędzania czasu 
dla najmłodszych i ich rodzin. 
Głosujmy wspólnie na Plewiska. 
Głosować można wyłącznie 
elektronicznie, wchodząc 
na: www.nivea.pl/podworko 
i wybierając plac zabaw w 
Plewiskach. Głosować można raz 
dziennie!

Bardzo podoba nam się ta 
inicjatywa! Mamy nadzieję, że 
jak najwięcej osób się do niej 
przyłączy!

Możemy mieć nowy plac zabaw w Plewiskach!

Zbliża się wiosna. Młodzi rodzi-
ce w Plewiskach coraz częściej 
będą zabierać dzieci na place 
zabaw.

W związku z tą kwestią na 
oficjalnej stronie Komornik 
pojawiło się pytanie mieszkanki: 
“W Plewiskach znalazłam tylko 
plac zabaw na ul. Zielarskiej, 
czy są jeszcze inne place zabaw 
lub czy jest w planach budowa 
kolejnych?”

Oto odpowiedź wójta: “W Plewi-
skach istnieją place zabaw przy 
ul. Zielarskiej 2-4 oraz u zbiegu 
ul. Zielarskiej i ul. Szafranowej. 
Ponadto publiczny plac zabaw 
mieści się również przy ul. Pa-
sterskiej a także udostępniony 
jest mieszkańcom plac zabaw 
przy Szkole Podstawowej.”

Wójt dodaje: “Obecnie, w związ-
ku z brakiem gruntów będących 
własnością Gminy, nie jest pla-
nowana budowa nowego placu 
zabaw.”

Czy uważacie, że w Plewiskach 
jest wystarczająca liczba placów 
zabaw? Oto opinie Wasze opinie 
nadesłane na portal Plewiska.pl i 
nasz profil na Facebooku. 

Za mało placów zabaw w Plewiskach?
„Stanowczo za mało placów 
zabaw. Do tych co już są mam 
daleko. Może w parku, który 
niedługo będzie otwarty zrobiliby 
plac zabaw? Pewnie i tak głównie 
będą tam chodzić rodzice z dzieć-
mi. Wiecie może czy będą tam 
jakieś ławki?”
- Agata

„Brak gruntów, a w trakcie jest 
przetarg na sprzedaż działek. 
Może gmina zamiast sprzeda-
wać, stara się kupić działki. Ale 
przede wszystkim należałoby 
zrewidować plany zagospodaro-
wania przestrzennego i na nich 
nanieść tereny zielone, drogi 
pieszo-rowerowe i rowerowe, 
zieleń przydrożną, opracować 
organizację ruchu, aby zamiast 
szerokiej drogi na pasie dro-
gowym była węższa jednokie-
runkowo, ale za to koło niej by 
była droga pieszo-rowerowa, 
zieleń przydrożna, czasem jakaś 
ławeczka. Poza tym poczynić 
jeszcze większy nacisk na to, aby 
ograniczyć budownictwo dewe-
loperskie – w Plewiskach tylko 
1-lokalowe domy jednorodzinne.”
- Wojtek

„O placach to powinno się myśleć 
na etapie tworzenia projektu 

osiedla. Powinny one być obo-
wiązkiem developera. I będą. Za 
jakiś czas to się unormuje. To na-
turalny proces, ale można go za-
wsze przyspieszyć. Teraz ciężko o 
grunt. W większości przypadków 
jest to już niemożliwe. A takie 
place zabaw są niezbędne. To ko-
nieczność wynikająca z potrzeb 
naturalnych. To samo z drogami. 
Należy zmienić myślenie. Od sa-
mego procesu tworzenia koncep-
cji i jej realizacji. Należy walczyć 
i piętnować smutną oczędność 
developerów.
Ale, by to uczynić należy mieć 
tego świadomość i wykorzysty-
wać ją w procesie podejmowania 
decyzji konsumenckich. Nadejdą 
czasy, że obecność takiego placu 
zabaw, czy należytego systemu, 
odpowiednio oświetlonych, dróg 
dojazdowych będą rzeczą oczy-
wistą. I dla developera i dla jego 
klientów.”
- Guerra

„Mieszkam na Czarnej Drodze. 
W tygodniu, tak ok. 11-14, nie 
bardzo mamy gdzie się bawić, bo 
plac przy szkole jest zajęty przez 
dzieci z szkoły, a na Pasterską czy 
Zielarską mamy bardzo daleko. 
4-latek po spacerze na taki plac 
i zabawie na nim nie ma siły iść 

do domu, a i po drodze nie ma 
gdzie usiąść bo ławek brak! 4 pla-
ce zabaw na setki, jak nie tysiące 
dzieci: trochę kiepsko.”
- K.

„Oczywiście, że przydałby się 
nowy plac zabaw. A nawet kilka – 
w różnych częściach wioski.
Dzieci przybywa, domów przy-
bywa, tylko infrastruktura wciaż 
ta sama, nie uwzględnia potrzeb 
dzieci. Ale to nic nowego. Prze-
cież liczba przedszkoli i żłob-
ków publicznych jest śmieszna, 
szczególnie jeśli porówna się ją z 
liczbą dzieci!”
- Jaga

„W parku mógłby powstać plac 
zabaw, ma być w końcu w tym 
roku otwarty (chyba, że zostałam 
źle poinformowana, albo zmie-
niono plany). Albo koło kościoła. 
Plac przy szkole jest dla starszych 
dzieci, my z 18-sto miesięczną 
córką nie mamy co tam szukać. 
Nie wiedziałam, że na zielarskiej 
są aż dwa place a w pozostałej 
części nic.”
- Nika

„Plac zabaw na Zielarskiej jest 
super, ale przydałoby się jeszcze 
coś podobnego w drugiej części 

Plewisk, bliżej parku/kościoła. 
Mieszkam na Tęczowej i w oko-
licy jest tak średnio - można iść 
koło szkoły, ale nie zawsze (gdy są 
lekcje to niebardzo), nie ma tam 
huśtawek, etc. Gdy jest ciepło 
wyprawiamy się oczywiście na 
Zielarską, gdzie są aż dwa duże 
place (drugi jest bliżej przedszko-
la) - jedziemy rowerami lub z 
wózkiem spacerkiem, ale tak żeby 
wyskoczyć na szybko, to trochę 
lipa. O Pasterskiej nie wiedzia-
łam, ale to znów inny ‚fyrtel’”
- Gosia

„Moim zdaniem jest wystarcza-
jąco placów zabaw, ale wiadomo 
Plewiska stale są rozbudowy-
wane i pewnie przydałby się 
plac niedaleko kościoła. A co do 
istniejących placów to myślę, że 
każdy plac zabaw powinien mieć 
nie tylko ogrodzenie ale także 
furtki i jak już jest piaskownica, 
to lepiej ją przykrywać. Trochę 
więcej koszy można na placach 
zamontować... Poza tym jest 
super.”
- Ania

„Plac zabaw na zielarskim jest 
dobry wyłącznie gdy nie pada. Po 
deszczu woda stoi bardzo długo.”
- Ola

Nasze Plewiska „Super pomysł! Udostępniajcie i głosujcie!
Może nam się uda zebrać na tyle głosów, żeby ten plac zabaw powstał właśnie u nas!
Wreszcie coś bliżej Fabianowskiej!”
- Aga o konkursie z budową placu zabaw     Odpowiedź na www.plewiska.pl/forum

Informacje
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Zielona Góra zyskuje na 
przyłączeniu ościennych gmin

Temat połączenia Poznania z 
okolicznymi gminami jest wciąż 
aktualny. Jacek Jaśkowiak już 
kilka tygodni temu zasugerował 
pomysł zwiększenia granic Po-
znania i tym samym przyłącze-
nia m.in. Komornik.

Tymczasem podobny pomysł 
zrealizowała Zielona Góra. Jak 
wyglądał przebieg połączenia 
miast z okolicznymi gminami 
opisuje Głos Wielkopolski w dzi-
siejszym artykule. Okazuje się, że 
z początku większość mieszkań-
ców okolicznych gmin nie wi-
działa zalet w opcji przyłączenia 
do Zielonej Góry. Istotnym było 
jednak stworzenie tzw. Kontrak-
tu Zielonogórskiego, którego 8 
ustaleń przedstawiamy poniżej:

Wyrównanie podatków i wy-1. 
bór tej kwoty, gdzie poda-

tek do tej pory był niższy, w 
gminie lub mieście.
Opłaty komunikacyjne – 2. 
mieszkańcy dawnej gmi-
ny zyskali niższe “miejskie” 
ceny biletów.
Pracownicy likwidowanego 3. 
Urzędu Gminy i jednostek 
miejskich zachowają pracę.
Żadna szkoła w gminie nie 4. 
zostanie zlikwidowana.
Bez zmian miały funkcjono-5. 
wać sołectwa i rady sołe-
ckie.

Miasto zobowiązało się za-6. 
chować jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej, 
dotować lokalne kluby i sto-
warzyszenia.
Dodatkowo postanowiono o 7. 
utworzeniu dzielnicy Nowe 
Miasto, która miała objąć 
dawną gminę. Kompetencją 
rady dzielnicy (składającej 
się z 15 radnych, jak wcześ-
niej rada gminy) było opinio-
wanie wszelkich inwestycji, 
zmian w studium zagospo-
darowania przestrzennego, 
z prawem weta.
Rada Miasta zdecydowała 8. 
też, że 100 mln zł tzw. bo-
nusu ministerialnego, za 
zgodne połączenie, zostanie 
przeznaczone na inwestycje 
w dawnej gminie.

Czy spisanie podobnego kon-
traktu przekonałoby mieszkań-
ców Komornik do połączenia z 
Poznaniem?

Konsultacje społeczne 
Park & Ride

Rusza II tura konsultacji w spra-
wie parkingów Park & Ride. Za-
chęcamy Państwa do zapoznania 
się z wynikami dotychczaso-
wych dyskusji oraz zapraszamy 
do kolejnych spotkań i dalszych 
rozmów w zakresie prezento-
wanych założeń.

Konsultacje dotyczą budowy 
spójnej „Polityki parkingowej” 
dla gmin z terenu powiatów po-
znańskiego, wągrowieckiego, 
kościańskiego i wrzesińskiego 
oraz systemu parkingów typu 
Parkuj i Jedź (Park & Ride), prze-
znaczonych dla osób, które do-
jeżdżają do Poznania lub innych 
miejscowości. Idea parkingów 
Park & Ride jest prosta. Kierow-
cy zostawiają samochód na bez-
płatnym parkingu, dojeżdżają do 
Poznania komunikacją zbioro-
wą i na terenie miasta Poznania 

podróżują komunikacją miejską.

Główne tematy konsultacji:

Propozycja lokalizacji • 
parkingów:

Kierunek kształtowania • 
wskaźników parkingowych:

Elementy komunikacji – • 
nazwa, logo;

Budowa (warsztatowa) • 
„idealnego parkingu”: minimalne 
i (maksymalne) wyposażenie par-
kingów, aby spełniały minimalne 
wymagania, standard zadaszania, 
architektura wiat.

Aby wyrazić swoją opinię on-line 
lub zgłosić chęć udziału w spot-
kaniu konsultacyjnymwystarczy 
wejść na stronę www.polityka-
parkingowa.pl

UG Komorniki

Odbiór odpadów 
zielonych od 1 maja

Związek Międzygminny 
„Centrum Zagospodarowania 
– SELEKT” w Czempiniu infor-
muje o zbliżającym się terminie 
rozpoczęcia zbiórki odpadów 
zielonych i liści w ramach selek-
tywnej zbiórki bezpośrednio od 
właścicieli nieruchomości. 

Odpady będą odbierane z 
częstotliwością co cztery tygo-
dnie w okresie od 1 maja do 30 
listopada zgodnie z harmono-
gramem.

Zgłoszenie chęci odbioru 
odpadów zielonych właściciel 
nieruchomości powinien skiero-
wać bezpośrednio do firmy od-
bierającej odpady telefonicznie 
bądź też na adres e-mail poda-
ny poniżej (zgłoszenie umożliwi 
opracowanie harmonogramu wy-
wozu oraz sprawne dostarczenie 
worków z tworzyw sztucznych 
ulegających biodegradacji).

Ponadto przypomina się, 
że:

Odpady zielone to odpa-• 
dy komunalne stanowiące części 
roślin pochodzących z pielęgna-
cji terenów zielonych i ogrodów 
tzn. ścięta trawa, kwiaty i liście, 
rozdrobnione gałęzie, części zie-

lone gałęzi z wyłączeniem odpa-
dów z czyszczenia ulic i placów.

Odpady zielone można • 
również zagospodarowywać w 
przydomowych kompostowni-
kach; przekazywać do punktów 
selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych tzw. PSZOK 
z chwilą ich uruchomienia oraz 
dostarczyć do miejsca wyzna-
czonego przez gminę w porozu-
mieniu z firmą wywozową.

Kontakt do firm odbiera-
jących odpady:

REMONDIS Sanitech 
Poznań Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Górecka 104 
61-486 Poznań

Tel. kontaktowy: 65 5114482
Fax. 61 83 22 481

e-mail: poznan@remondis.pl

UG: Komorniki

Polityka

Informacje„Czy ktoś z Plewisk lub okolic grywa w piłkę? 
Może wspólny meczyk jakiś, wynajęcie hali albo boiska? 
Może uzbierałaby się ekipa?”
- Deedee o wspólnej grze w piłkę nożną     Odpowiedź na www.plewiska.pl/forum

Informacje

W dniach 13-14.03.2015 
w Siedlcach odbył się I Puchar 
Polski Kadetek w zapasach bę-
dący eliminacją do Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży. 

Bardzo dobrze zaprezen-
towała się w nim Kinga Kurko-

wiak zdobywając II miejsce i no-
minację do startu w OOM, która 
odbędzie się w czerwcu tego 
roku.

To już kolejny duży sukces 
naszej zawodniczki. Korzystając 
z okazji serdecznie gratulujemy 
Kindze i życzymy jej dalszych 
sukcesów w zapasach.

Gratulujemy!

Sport

Drugie miejsce 
Kingi Kurkowiak
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Marta Włudarczak: Witam ser-
decznie i dziękuję, że w natłoku 
spraw codziennych znalazł Pan 
chwilę dla naszych Czytelników. 
Panie Przewodniczący, czym zaj-
muje się Pan na co dzień? Proszę 
przybliżyć nam swoją osobę.

Marian Adamski: Witam Pani 
Redaktor. Nazywam się Marian 
Adamski i jestem Przewodniczą-
cym Rady Gminy Komorniki. Jest 
to moja 3 kadencja jako Przewod-
niczącego , a 7 w ogóle. Obecnie 
przebywam na emeryturze, jednak 
nadal pracuję zawodowo współ-
pracując ze spółką, w której peł-
niłem funkcję Dyrektora ds. inwe-
stycji i Administracji przez 20 lat. 
W zasadzie teraz robię to samo, 
ale prowadząc swoją działalność 
gospodarczą. Dzięki temu jestem 
bardziej elastyczny czasowo, by 
pogodzić ze sobą wszystkie obo-
wiązki.

Z tego co słyszę jest Pan bardzo 
zajętym człowiekiem? Jak Pan na 
to wszystko znajduje czas? 

Staram się pracować według har-
monogramu. Na początku każde-
go  tygodnia ustalam sobie plan i 
potem działam według niego. Sesje 
rady gminy odbywają się raz w 
miesiącu, statut przewiduje nawet 
raz na kwartał, ale obecnie mamy 
dużo spraw do omawiania, więc 
zdecydowaliśmy o ich większej 
częstotliwości. Spotkania takie 
trwają nawet do 4 godzin. 

A jak układa się Panu współpra-
ca z pozostałymi członkami Rady 
Gminy?

Bardzo dobrze. Wydaje mi się, że 
tworzymy naprawdę zgrany ze-
spół ludzi, którzy wspólnymi si-
łami chce zrobić coś dobrego dla 
innych.  Potrafimy ze sobą roz-
mawiać i szukamy rozwiązania, 
które będzie satysfakcjonujące 
dla wszystkich. Członkowie Rady, 
Wójt, jego Zastępcy i Skarbnik 
Gminy to naprawdę ludzie godni 
zaufania. Zdajemy sobie sprawę z 
tego, iż tylko razem możemy stwo-
rzyć coś dobrego.

Jest Pan osoba bardzo zorganizo-
waną. Ludzie ufają Panu. Jak Pan 
to robi? 

Mieszkam w Wirach i od kiedy 
pamiętam działam na ich rzecz. 
Zawsze brałem czynny udział w 
Radach Rodziców Szkoły Podsta-
wowej, potem  w liceum. Dodat-
kowo działam przy Kościele od 
prawie już 40 lat. Jestem Prezesem 
Koła Ministrantów, które znane 
jest ze swej gorliwości nie tylko w 
Gminie, ale niemal w całej Polsce, 
rozwijając także walory sportowe 
o czym świadczy 6 drużyn piłkar-
skich i grupa tenisistów stołowych. 
W swojej kolekcji mamy już po-
nad 100 pucharów i jestem z nich 
bardzo dumny. Szczególnie dobrze 
układa mi się współpraca z Księ-
dzem Szachowiczem-Proboszczem 
Parafii w Wirach. Jest to napraw-
dę rzadko spotykane by na każdej 
mszy służyli ministranci. Nawet 
będąc na wieczorem w Koście-
le spotkamy ministranta, lektora, 
ceremoniarza. To taka nasza 70-
letnia tradycja.

Panie Marianie, nad czym obec-
nie pracuje Rada Gminy Komor-
niki? 

Zawsze oświata jest dla nas tema-
tem numer jeden. Nie ma sesji, na 
której nie poruszane by były kwe-
stie związane ze szkołami, z ich 
budową, rozbudową, moderniza-
cjami a przede wszystkim z bez-
pieczeństwem naszych dzieci na 
drodze do nich. 

A propos: Fabianowska w Plewi-
skach i dojazd do Szkoły. Czy coś 
będzie zrobione w tym temacie?

Wielokrotnie już omawialiśmy 
ten temat, jednak nie jest to takie 
proste. Drogi poszerzyć nie może-
my, bo nie ma miejsca. Położyli-
śmy jeden spowalniacz, co nie jest 
taka prostą sprawą w przypadku 
przejeżdżających tam autobusów.  
Korzystamy z  mobilnego radaru. 
Niestety najwięcej zależy od ludzi, 
od tego z jaką prędkością jeżdżą. 
Apelujemy do ich rozsądku i jed-
nak przewidywania konsekwen-
cji swoich działań.  Ludzie muszą 
nauczyć się bezpiecznie jeździć 
sami. My jako Radni nie mamy na 
to wpływu. 

A ścieżka rowerowa do gimna-
zjum  w Komornikach? 

Sprawa ścieżek rowerowych rów-
nież często jest omawiana. Kiedyś 
pojazdów było mniej, wszystkie 
plany zagospodarowania prze-
strzennego w kraju nie przewi-
dywały pobocza dla ścieżki rowe-
rowej. Dlatego też obecnie chcąc 
wybudować taką ścieżkę musimy 
najpierw wykupić ziemię od osób 
prywatnych albo zwęzić istnieją-
cą drogę celem  jej. To drugie jest 
niestety nader niebezpieczne. Ale 
nadal mamy to na uwadze i myśli-
my jak to zrobić. W każdym razie 
przedłożenie rozszerzenia tej drogi 

w stronę Plewisk od Komornik pla-
nujemy wykonać na pewno jeszcze 
w tej kadencji.

Kontynuując temat inwestycji. 
Czy Panu coś wiadomo nowego o 
wiadukcie?

Absolutnie nie rezygnujemy z pla-
nu jego budowy. Niewykluczone, 
że obierzemy drogę wspólnego re-
alizowania inwestycji z powiatem 
i gminą Dopiewo. Chcielibyśmy 
wykonać dokumentację do końca 
tej  kadencji. Mając dokumenta-
cję można próbować starać się 
o różne środki, niekoniecznie z 
Miasta Poznań. Jesteśmy świado-
mi tego, iż brak wiaduktu wzbu-
dza w mieszkańcach Plewisk wiele 
negatywnych emocji i frustracji, 
które niejednokrotnie przelewają 
na władze. Jednak odwołujemy się 
do ich cierpliwości i zrozumienia. 
Naprawdę robimy wszystko, co w 
naszej mocy. 

Panie Przewodniczący, a jakie 
drogi w tym roku będą budowa-
ne? Czy możemy poznać konkre-
ty?

Tak, oczywiście. Obecnie ogłoszony 
został w zeszłym tygodniu przetarg 
na budowę II etapu ul. Koperkowej,  
a do końca kwietnia będzie ogło-
szony na budowę ul. Mokrej. Sama 
Koperkowa to bardzo duża inwe-
stycja, gdyż związaną jest z budową 
także Rumiankowej. Pierwszy etap 
połączony był z budową kolektora 
deszczowego do rowu melioracyj-
nego Plewianka, także to napraw-
dę duża inwestycja. Myślę, że jest 
szansa by do końca tego roku skoń-
czyć tą inwestycję.  Prowadzimy 
także równolegle szereg prac pro-
jektowych, m.in. nad przebudową 
Grunwaldzkiej na odcinku gmin-
nym od ul. Szkolnej w kierunku 
wsi Głuchowo, a także nad kana-
łem deszczowym przy ul. Szkolnej 
w kierunku Grunwaldzkiej, który 
będzie pełnić bardzo ważne zdanie 
odprowadzania wody z tej części 
Plewisk. Jeśli chodzi o ul. Podgór-
ną – nadal trwają prace projekto-
we. Sprawa była skomplikowana, 
gdyż musieliśmy zrobić podział  20 
działek, a dodatkowo inwestycja 
jest blokowana przez powiat, który 
z kolei przebudowywać będzie ul. 
Grunwaldzką. Chcąc jednak unik-
nąć na tym poziomie konfliktu in-
teresów zdecydowaliśmy wspólnie 
z Wójtem, iż wydzielimy Podgórną 
bez tych ostatnich 20 m i zdobę-
dziemy pozwolenie na jej budowę. 
Przyjmując założenia optymi-
styczne ruszylibyśmy już jesienią 
tego roku.

To świetna wiadomość dla miesz-
kańców Podgórnej. Cieszy mnie 
to niezmiernie, że drogi jednak 
są cały czas budowane i może-
my liczyć na Gminę także w tej 
kwestii.

W 2009 roku stworzyliśmy tzw. 
Projekt Drogowy, który obejmuje 
kolejne 9 lat. Jak do tej pory uda-
ło nam się przeszło 70% tego pla-
nu zrealizować. Tak, jak mówiłem 
wcześniej dobry plan to połowa 
sukcesu, reszta zależy od budżetu 
i okoliczności. Niezmiernie ważna 
była przy opracowaniu tego Pro-
jektu współpraca między wszyst-
kimi radnymi, sołtysami, Wójtem 
Janem Brodą i zastępcą Wójta 
Aleksandrem Klemczakiem. Każ-
demu z nas zależało na tym, by 
wypracować najlepsze rozwiąza-
nie i dążyliśmy do tego by zrobić 
jak najwięcej. I póki co udaje nam 
się to. 

Proszę mi jeszcze powiedzieć 
jak wyglądają prace nad budową 
Szkoły w Plewiskach?

Generalnie jeśli nic się nie wyda-
rzy, prace budowalne planujemy 
rozpocząć od razu po wakacjach, 
a budowa ukończy się na przeło-
mie roku 2016/2017. Obecnie trwa 
przebudowa szkoły w Komorni-
kach, ale inwestycja ta jest prowa-
dzona zgodnie z harmonogramem, 
więc myślę że w 2017 roku zostanie 
ostatecznie ukończona.

Czy chciałby Pan coś jeszcze do-
dać od siebie dla naszych czytel-
ników?

Zdaję sobie sprawę, że oczekuje się 
od władz gminnych rzetelnego wy-
konywania swoich obowiązków. 
Tak też staramy się robić. Jednak 
pamiętajmy, że nie mamy wpływu 
na wiele rzeczy i nawet jeśli bar-
dzo czegoś chcemy to są sytuacje, 
których nie przeskoczymy. Dlate-
go proszę raz jeszcze wszystkich 
mieszkańców o cierpliwość i wy-
rozumienie dla naszych działań. 
Obiecuje ze swojej strony, że zro-
bię wszystko, by sprostać oczeki-
waniom wobec mnie. Jednocześnie 
korzystając z okazji chciałbym ży-
czyć wszystkim Mieszkańcom Na-
szej Gminy Zdrowych, Pogodnych i 
Wesołych Świąt Wielkanocnych. 

Dziękujemy i Panu także życzy-
my tego samego. Dziękuję za 
poświęcony czas i wyczerpujące 
odpowiedzi na moje pytania. 

Marta Włudarczak

Nasza Gmina „Również jestem tu “nowa”. Mam 13-sto miesięcznego synka. Nie znam nikogo i tak jak było napisane nie 
mam z kim porozmawiać, wyjść na spacer itp. Chętnie poznam kogoś, z kim będę mogła chociaż wyjść 
na spacer i zamienić kilka zdań. Pozdrawiam”
- Paulina o propozycji wspólnych spacerów mam     Odpowiedź na www.plewiska.pl/forum

Uwaga na 
złodziei w 
Plewiskach!

Apel do mieszkańców Plewisk 
by wszelkie urządzenia, rowery 
itp, które trzymają na ogrodach 
pozostawiali w bezpiecznych 
miejscach.

W zeszłym tygodniu przy ulicy 
Skrytej złodzieje ukradli areator 
do trawy z silnikiem spalino-
wym. Przychodzili kilkukrotnie 
poczynając od godziny 23:30 
a kończąc na godzinie 2:40. 
Wszystkie przedmioty przenosili 
przez pobliskie pola. Wszelkie 
posesje są w tych godzinach 
przeglądane i dokładnie spraw-
dzane – szczególnie tam gdzie 
jest ograniczony dostęp do 
światła.

Piotr

Plewiska.pl Bezpłatny 
miesięcznik informacyjno-
reklamowy.
Redaktor naczelny: Filip 
Warguła info@plewiska.pl tel. 
792 612 303
Redaktorzy: Marta Włudar-
czak marta@plewiska.pl

Wydawca: MDA Group s.c. 
Krzysztof Janiak Mateusz 
Sitarz ul. Daleka 18 60-124 
Poznań
Druk: Polskapresse sp. z o.o. 
ul. Malwowa 158 60-175 Po-
znań. Nakład 3000 egzem-
plarzy

Redakcja nie ponosi odpo-
wiedzialności za treść ogło-
szeń, reklam i tekstów zamó-
wionych. Redakcja zastrzega 
sobie prawo do redagowania 
i skracania tekstów. W celu 
zamówienia reklam prosimy 
o kontakt pod numerem 792 
612 303 lub na info@plewi-
ska.pl

Stopka redakcyjna

Zatrudnię 2 fryzjerów lub 
fryzjerki do salonu fryzjersko - 
kosmetycznego w Plewiskach. 
Elastyczny grafik i praca w 
młodym i miłym zespole. 
Proszę o kontakt pod numerem 
telefonu 669 650 883. 

Praca

Wywiad z Przewodniczącym Rady 
Gminy Panem Marianem Adamskim 
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Informacje

Weź udział w rajdzie! Piknik 
z Motoryzacją Wiry 2015

Tegoroczny V, a zarazem 
jubileuszowy Piknik z Moto-
ryzacją Wiry 2015 odbędzie się 
16 sierpnia na pięknym terenie 
przy ul. Zespołowej w Wirach. 

To już cykliczne wydarze-
nie, które cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem. Impre-
za jest skierowana do wszystkich 
grup wiekowych, a jej motywem 
przewodnim jest motoryzacja. 
Goszczą u nas pojazdy zabytko-
we oraz najnowsze modele wy-
stawiane przez Dealerów.

Dodatkowa prezentacja 
pojazdów odbywa się na specjal-
nie skonstruowanym podeście 
przed sceną. Imprezie towarzy-
szy wiele konkursów z nagroda-
mi i pucharami dla uczestników 
Pikniku, również dla tych naj-
młodszych.

Nie zapominamy o atrak-
cjach gastronomicznych.

Parada pojazdów zabyt-
kowych to już tradycja wirow-
skiej imprezy, która jest kolejną 
atrakcją.

Impreza kończy się kon-

certem Gwiazdy Wieczoru.
W tym roku, niewątpliwie 

sporym wydarzeniem będzie im-
preza towarzysząca, czyli Mię-
dzynarodowy Rajd Pojazdów Za-
bytkowych Wiry 2015.

Rajd, w którym udział 
weźmie minimum 40 załóg, roz-
pocznie się 14.08, a zakończy 
16.08 na imprezie otwartej dla 
wszystkich, czyli V Pikniku z Mo-
toryzacją. Dla uczestników rajdu 
przewidzieliśmy również wiele 
atrakcji. W piątek zakwatero-

wanie w Leśnym Ośrodku Szko-
leniowym w Puszczykowie. W 
sobotę rajd na dystansie 70 km. 
Trasa rajdu to:

Puszczykowo, Gmina Ko-
morniki oraz częściowo Gmina 
Dopiewo. Rajd obejmuje 9 prób 
sprawnościowych, które odbędą 
się we wszystkich sołectwach 
naszej gminy oraz w Puszczy-
kowie i Dopiewie. Niedziela to 
już wspólna zabawa na Pikniku, 
która rozpocznie się Konkursem 
Elegancji.

Chórek ARIA - 
Zajęcia w Plewiskach

Założycielkami chórku 
ARIA są: Sonia, Asia i Natalia, 
uczennice poznańskich szkół 
ponadgimnazjalnych. Dziewczy-
ny postanowiły poświęcić wolny 
czas na organizację chórku i 
pracę z dziećmi. 

Z pomocą Hani (gitarzyst-
ki), pana Zenona Dolaty (orga-
nisty i muzyka), ks. Romana Tu-
ronia (proboszcza), oraz innych 
muzyków Kamila i Michała, chcą 
umożliwić dzieciom rozwój mu-
zyczny, poprzez zabawę, ćwicze-
nia ruchowe i oddechowe oraz 

utrwalanie tekstów piosenek. 
Jest to działalność czysto chary-
tatywna, prowadzona w ramach 
projektu “Zwolnieni z Teorii” 
prowadzonego przez Fundację 
Social Wolves. 

Aktualnie chórek liczy 
ponad 25 osób. Dzieci oprócz 
nauki śpiewu mają szansę na-
wiązać nowe znajomości. Zajęcia 
odbywają się w każdą sobotę o 
godzinie 12:00 w salce parafial-
nej kościoła pw. Św. Faustyny w 
Plewiskach. 

Więcej informacji na stro-
nie http://chorek.wix.com/cho-
rekaria. Kontakt, e-mail chorek-
plewiska@wp.pl.

I Ty zapisz do chórku 
swoje dziecko.

Informacje

Wydarzenia„Trzeba robić zdjęcia właścicielom psów złapanych “na gorącym uczynku” i wrzucać na tę stronkę – 
może zaczną się wstydzić. Gdzie się nie idzie, tam kupa na kupie, wózkiem dziecięcym ciągle się wjeż-
dża w kupy, a jak deszcz popada i zacznie parować to… ech.”
- Mieszkanka o niekulturalnych właścicielach psów      Odpowiedź na www.plewiska.pl/forum

Pytania do Pani sołtys na 
portalu Plewiska.pl

Zapraszamy do nowego działu 
na portalu Plewiska.pl: “Pytanie 
do sołtysa”.

W tym dziale sołtys Małgorza-
ta Zgoła odpowiada na pytania 
mieszkańców Plewisk. Chcesz 
zadać pytanie do sołtysa? Wyślij 
je do nas mailem na adres info@
plewiska.pl. W tytule maila na-
pisz: “Pytanie do sołtysa”. Nowy 
dział ma już u nas stałe miejsce, 
w prawej kolumnie portal, poni-
żej kafeterii. Oto jedno z pytań 
czytelników i odpowiedź Pani 
sołtys:

„Czy można coś zrobić z proble-
mem trucia mieszkańców przez 
ludzi palących w piecach pla-
stikami i innymi materiałami 
które nie są do tego przeznaczo-

ne? Pewnie Ci ludzie nie mają 
świadomości że tak nie powinni 
robić, a trują również siebie. 
Może powinna być jakaś akcja 
informacyjna, a następnie dla 
upartych jakieś kary?
Kiedy raz zadzwoniłem z taką 
informacją do straży gmin-
nej, niestety ale nie usłyszałem 
zrozumienia po drugiej stronie. 
Straż gminna nie sprostała temu 
zadaniu. Pan stwierdził, że nie 
wszyscy są na tyle bogaci żeby 
palić gazem, a poza tym teraz jest 
okres grzewczy i musieliby się za-
trzymywać przy co drugim domu 
z którego leci dziwny dym.”
- Czytelnik

„Witam serdecznie. Aby odpowie-
dzieć na zadane pytanie zasięga-
łam informacji w Urzędzie Gmi-
ny. “Truciciela” należy ustalić 
oraz wezwać straż gminną. Jeżeli 
“truciciel” pozwoli wejść na pose-
sję, strażnicy mogą sprawdzić 
czy z komina wydobywa się dym 
ze spalanych śmieci (plastików, 
gumy itp.) i wówczas straż może 
nałożyć karę. Jeżeli właściciel 
nie wpuści na posesję to niestety 
nic nie można zrobić. Pozostaje 
edukacja w zakresie ekologii.” - 
Sołtys Małgorzata Zgoła

Opinie mieszkańców

TAK dla: NIE dla:
Połączenia gmin 
„Większe szanse by miało połączenie się gmi-
ny Komorniki z gminą Luboń, niż przyłączanie 
tych gmin do miasta Poznań. Podobnie Suchy Las 
mógłby się połączyć z Rokietnicą a np. Dopiewo 
z Tarnowem Podgórnym. Wtedy znaczenie pod-
poznańskich gmin by wzrosło, bo Poznań by był 
otoczony silnymi gminami z każdej strony.”
- Wojtek

Stworzenia „Kontraktu Poznańskiego”
„Kontrakt byłby całkiem dobrym pomysłem. Połą-
czenie z Poznaniem miałoby wtedy pewną “furt-
kę”.
- Haisenberg

Serii „Dawno temu w Plewiskach”
„Bardzo ciekawa historia. Prosimy o więcej.”
- Nowy Plewiszczok

Połączenia Komornik z Luboniem
„(...) Ostatnio Luboń się sprzeciwił przyłączeniu… 
Niby miał być przekupiony tramwajem, jednak 
plany budowy tramwaju w kierunku Lubonia 
nie przewidywały wybudowania wiaduktu tram-
wajowego nad autostradą A2. Ale dla Lubonia 
korzystniejsze mogłoby się okazać połączenie z 
Komornikami, a nie z Poznaniem. Wtedy premia 
za połączenie może by nie była tak znaczna, jak 
z Poznaniem, ale za to by była wydana tutaj na 
miejscu, w gminie Komorniki i w gminie Luboń.”
- Komorniki + Luboń

Złodziei w Plewiskach
„W poprzednim tygodniu w nocy z czwartku na 
piątek ok. godz 2:00 mój pies obudził mnie w nocy 
szczekaniem, okazało się na drugi dzień że siatka 
ogrodzeniowa na posesji przy ul. Młyńskiej była 
przecięta , a sąsiadowi ukradli kosiarkę. Możliwe 
że po mojej posesji też chodzili , ale może pies ich 

wystraszył szczekaniem..”
- Jola

Wyrzucania prosiaczków na pole
„Natychmiast zawiadomienie na policję, natych-
miast trzeba znaleźć tego zwyrodnialca, który 
jest za to odpowiedzialny! Płakac się chce, jacy 

ludzie są okropni i bezduszni!”
- Pani Plewisk

Wywozu trawy co 4 tygodnie
„Wywóz co 4 tygodnie zaplanował ktoś, kto chy-
ba nie ma własnego ogrodu i nie dbał o trawnik 
i nigdy nie kosił trawy. W sezonie intensywnego 
wzrostu trawy, trzeba ją kosić nawet 3 razy w 
tygodniu. I niestety przydomowy kompostownik 
nie da rady. Poprzednio można było przywozić 
np. skoszoną trawę do pojemnika w ZUK, co było 
doskonałym rozwiązaniem. Obecnie owszem, 
napisano: “dostarczyć do miejsca wyznaczonego 
przez gminę w porozumieniu z firmą wywozową”, 
ale już nie napisano, gdzie to jest. Mam nadzieję, 

że nadal będzie to właściwy pojemnik w ZUK.”
- Darek

Oto wypowiedzi czytelników zamieszczone na naszym portalu www.plewiska.pl oraz na naszym 
profilu na Facebooku.
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W zeznaniu rocznym PIT za 2014 
możemy odliczyć sobie od po-
datku  tzw. ulgę prorodzinną.

Ulga prorodzinna przysługuje 
Tobie, jeżeli jesteś rodzicem, ro-
dzicem zastępczym lub opieku-
nem dziecka. Jeżeli jesteś opie-
kunem prawnym, dziecko musi z 
Tobą mieszkać. 

Ulga prorodzinna przysługuje 
na:

Dzieci małoletnie (które nie • 
są w związku małżeńskim),
Na dzieci, które otrzymują • 
zasiłek pielęgnacyjny, rentę 
socjalną (bez względu na ich 
wiek oraz dochody),
Na dzieci do 25. roku życia • 
pod warunkiem, że dzieci te 
uczą się lub studiują oraz w 
danym roku podatkowym nie 
uzyskały dochodu wyższego 
niż 3089 zł (do tych docho-
dów nie wlicza się renty).

Ulga przysługuje łącznie obojgu 
małżonkom.

Jeśli posiadasz 1 dziecko:1. 

Ulgi prorodzinna w PIT 2014
Artykuł sponsorowany

Jesteś singlem, rozwodni-• 
kiem, wdowcem, pozostajesz 
w związku małżeńskim przez 
część roku i Twoje zarobki 
nie przekraczają 56 000 zł 
( dochód minus składki na 
ZUS)- masz prawo odliczyć 
92,67 zł ulgi za miesiąc, czyli 
rocznie 1112,04 zł
Jesteś małżonkiem cały rok, • 
a Twoje łączne zarobki nie 
przekraczają 112 000 zł, rów-
nież możesz odliczyć rocz-
nie 1112,04 zł 

W przypadku, gdy zarobki 
przekraczają powyższe li-
mity - ulga nie przysługuje 
wcale.
Jeśli posiadasz  2 dzieci i 2. 

Biuro Rachunkowe 
Marta Włudarczak

tel. 796-004-309      

mail: biuro@mwpodatki.pl      

www.mwpodatki.pl

spełniasz dodatkowe kryte-
rium dochodu za pierwsze 
i drugie dziecko odliczasz 
równo po 1112,04 zł rocznie
Jeśli posiadasz 3 dzieci i 3. 
spełniasz kryterium do-
chodu, za pierwsze i drugie 
dziecko odliczasz 1112,04 
zł,  a za trzecie dziecko już 
2000,04 zł
Jeśli posiadasz czworo dzieci 4. 
i więcej- każde następna to 
ulga w wysokości 2700 zł 

Jeśli nadal masz problemy z roz-
liczeniem PIT, zadzwoń, napisz 
do mnie, chętnie Ci pomogę!

Tel 796 004 309 
e-mail: biuro@mwpodatki.pl

Czapki z głów! 
Wiosna idzie!
Wiosna powoli rozkwita. Z dnia 
na dzień robi się cieplej, zrzu-
camy kolejne warstwy ubrań. Z 
głów zdejmujemy też czapki, a 
pod nimi… 

Na wiosnę warto zainwestować 
w nową fryzurę. Zimowe czapki 
przeszkadzały w noszeniu, jakże 
wygodnej, kitki, kucyka. Teraz 
bez obaw możemy uwolnić 
swoje włosy, a kucyk może być 
jeszcze dłuższy. 

Doczepiane kitki to świetny 
sposób na zmianę fryzury. Są 
bardzo wygodne, idealne na co 
dzień, do pracy czy szkoły. 

Kucyki o długości 40 cm lub na-
wet 50 cm dopinamy do swoich 
włosów (także związanych w 
kitkę) za pomocą wsuwki grze-
byczka, wsuwając ją pod gumkę 
do włosów. Jednym, wydzielo-

nym pasmem włosów,wijamy 
łączenie. 

Cały proces dopinania trwa 
kilka minut, można go wykonać 
samodzielnie w domu. Kucyk to 
dopiero początek zmian. Można 
go zamienić w koczek, warkocz 
czy ciekawe upięcie. 

Doczepiane kitki pozwolą nie 
tylko przedłużyć, ale także 
zagęścić nasze włosy. Dzięki 
dopinanym kitkom, grzywkom 
czy całym zestawom włosów, 
Twoja fryzura nigdy nie będzie 
nudna, a zmian możesz dokony-
wać częściej niż zmieniające się 
pory roku. 

Przedłuż swoje włosy i uwolnij 
wiosenną radość. Zestawy do 
samodzielnego przedłużania 
włosów dostępne są w sklepie 
Cosmoshop.pl

ul. Grunwaldzka 517A/4
62-064 Plewiska

biuro@cosmoshop.pl

Artykuł sponsorowany

Gmina Komorniki podpi-
sała umowę na budowę ostat-
niego, III odcinka drogi łączącej 
Komorniki z Głuchowem. 

Jest to droga łącząca ul. 
Tęczową w Głuchowie  z ul. Ks. 
Malinowskiego w Komornikach, 
przebiegająca przez tereny ak-
tywizacji gospodarczej. Budowa 
1,5 kilometrowego odcinka drogi 
podzielona została na trzy etapy. 

Zgodnie z zapisami umo-
wy roboty drogowe mają zostać 
zakończone do 30 czerwca 2015r. 
Poprzednie dwa etapy  realizo-
wane były w 2014r., a ich łącz-
ny koszt wyniósł ponad  5 mln 
zł. Prace drogowe wykonywały 
firmy Eurovia Polska S.A. i CO-
LAS Polska Sp. z o.o. Tak wysoki 
koszt wybudowania pierwszych 
etapów tej drogi podyktowany 
był koniecznością budowy ron-
da przystosowanego do przejaz-
du samochodów ciężarowych o 
dużych gabarytach oraz obiektu  
mostowego (przepustu) na rzece 
Wirynce. Konieczność budowy 
ronda, oddanego do użytku w 
grudniu 2014 r., wynikała z decy-
zji Zarządu Dróg Powiatowych w 
Poznaniu jako warunek włącze-
nia ul. Kolumba w drogę powia-
tową. 

Sama konstrukcja zapro-
jektowanej drogi łączyła się rów-
nież ze zwiększonym kosztem 

wykonawstwa, ponieważ droga 
dostosowana jest do obsługi ru-
chu generowanego przez istnie-
jące i nowo lokalizujące się firmy 
w tym rejonie wsi Komorniki i 
pobliskiego Głuchowa.  

Budowa  ostatniego od-
cinka drogi już się rozpoczęła, 
a jej koszt wyniesie 0,83 mln zł. 
Wybudowanie ul. Kolumba  pla-
nowane było już od dłuższego 
czasu z uwagi na konieczność 
stworzenia dodatkowego po-
łączenia drogowego pomiędzy 
Głuchowem a Komornikami. 
Nowa droga odciąży ul. Polną w 
Komornikach, przy której znaj-
duje się gęsta zabudowa miesz-
kaniowa, a przejeżdżające całą 
dobę ciężarówki licznych firm 
logistycznych obniżają komfort 
życia okolicznych mieszkańców. 

Okazją do rozpoczęcia 
inwestycji stała się lokalizacja 
na terenach aktywizacji gospo-
darczej nowych inwestorów 
(Volkswagen i Panattoni), którzy 
budując swoje obiekty przy ul. 

Kolumba zasilać będą podatka-
mi gminny budżet. Dodatkowo w 
wyniku podpisanych porozumień 
z władzami Gminy Komorniki 
firmy te partycypowały również 
w kosztach budowy ulicy, bez 
której niemożliwy byłby dojazd 
do nowych hal magazynowych, 
zarówno  tych nowo wybudowa-
nych jak i tych, których budowa 
rozpocznie się już w najbliższym 
czasie. 

Już w okresie wakacyjnym 
tego roku ruch ciężarowy powi-
nien korzystać  z nowego połą-
czenia komunikacyjnego pomię-
dzy Głuchowem a Komornikami.

Nowa droga jest wyposa-
żona w chodnik i ścieżkę rowero-
wą. Gmina planuje uruchomienie 
na niej linii autobusowej. Po za-
kończeniu całej inwestycji droga 
zostanie zaliczona do kategorii 
dróg publicznych gminnych. 

Arkadiusz Klemczak
Wydział Infrastruktury 

Komunalnej, Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska

Rusza ostatni etap budowy 
komornickiej obwodnicy
Inwestycje

Nowe możliwości 
w Befit Clubs
Artykuł sponsorowany

Mamy dla naszych klu-
bowiczów przygotowane nowe 
promocje ale również nowe 
usługi. 

Ruszyły zajęcia  Indoo-
walking®. Ich sukces tak jak w 
innych klubach tak i tu jest gwa-
rantowany. Z jednej strony pro-
stota z drugiej świetna zabawa i 
duuuuużo spalonych kalorii. Za-
jęcia odbywają się na rowerach 
tzw. eliptykach. Na Plewiskach 
startują ale w klubach gdzie są 
już co najmniej pól roku liczba 
zajęć w ciągu dnia dochodzi do 3 
lub 4 godzin. To niesamowite!!!!  

Sauna. Już jest i cieszy-
my się bardzo z tego powodu. 
Element, którego brakowało w 
klubie. Cóż więcej pisać… - po 
prostu zapraszamy. Pogoda za 
oknem wiosenna a w saunie za-
wsze ponad 90 stopni. 

Likwidator Brzucha – pro-
gram redukujący tkankę tłuszczo-
wą. Od kwietnia rusza program 
dzięki, któremu łatwiej będzie 
zmobilizować się do systema-
tycznej pracy nad sobą. Zaplano-
wane wizyty, stała częstotliwość, 
trener prowadzący, weryfikacja 
diety i motywator. Brzmi tajem-
niczo? Przyjdź i sprawdź – zapy-
taj o Likwidator Brzucha.

Sklepik. Obok tradycyjnie 
napojów wyposażyliśmy nasz 
sklepik w suplementy diety. Każ-

dy znajdzie coś dla siebie.
Nowe promocje.  Rusza-

my z nową promocją. Ceny idą 
mocno w dół. Sprawdź na ulotce. 
Oczywiście jeżeli ktoś nie chce 
ćwiczyć zawsze znajdzie powód, 
aby tego nie robić. Jednak teraz 
masz do dyspozycji:

Trening wprowadzający • 
za free
Rozpisany plan treningo-• 
wy za free
Pierwszy trening z trene-• 
rem za free
Rewelacyjne ceny pakietu • 
OPEN od 99 zł (sprawdź 
promocje w Recepcji Klu-
bu) 

W związku ze zbliżającymi 
się Świętami, życzymy wszystkim 
Państwu, Zdrowych, Radosnych, 
Pogodnych Świąt oraz zaprasza-
my do Klubu gdzie czeka miejsca 
na Was.

Zapraszamy 
Zespół Befit Clubs.
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Kronika policyjna

02.02. Głuchowo Policjanci WRD 
KMP Poznań zatrzymali mężczy-
znę na tzw. „gorącym uczynku” 
kierowania pojazdem Fiat w 
stanie nietrzeźwości, wynik 
0,28mg/l, co daje 0,59 promila,
02.02. Komorniki Policjanci 
KMP Poznań zatrzymali mężczy-
znę na tzw. „gorącym uczyn-
ku” kierowania pojazdem Audi 
pomimo zakazu sądowego 
04.02. Komorniki ul. Wirowska 
Kradzież 4 kół od pojazdu Toyo-
ta Land Cruiser
04.02 Komorniki ul. Wiśniowa 
Podpalenie samochodu MAN
06.02. Plewiska ul. Fabianowska 
Kradzież pojazdu Audi A4
07.02. Plewiska Kradzież laptopa 
z mieszkania
07.02. Plewiska ul. Tęczowa 
Kradzież pojazdu Skoda. Pojazd 
został odnaleziony w m. Kórnik
08.02. Plewiska ul. Szkolna 
Policjanci KMP Poznań zatrzy-
mali osobę na tzw. „gorącym 
uczynku” posiadana substancji 
odurzających
08.02 Wiry ul. Łęczycka Po-
licjanci WRD KMP Poznań 
zatrzymali mężczyznę na tzw. 
„gorącym uczynku” kierowania 
pojazdem Ford w stanie nie-
trzeźwości, wynik 0,31mg/l, co 
daje 0,63 promila
09.02. Komorniki ul. Jeziorna 
Policjanci KMP Poznań zatrzy-
mali osobę na tzw. „gorącym 

uczynku” posiadania substancji 
odurzających oraz kierowania 
pojazdem Opel w stanie po uży-
ciu środków odurzających
14.02 Komorniki Kradzież mo-
siężnego wazonu z pomnika na 
cmentarzu
15.02. Komorniki Policjanci KP 
Komorniki zatrzymali osobę na 
tzw. „gorącym uczynku” kradzie-
ży art. spożywczych w sklepie 
„Biedronka”, straty 850 zł, mienie 
odzyskano
16.02. Komorniki ul. Fabianow-
ska Kradzież poj. Honda MPV
16.02. Rosnowo Policjanci KMP 
Poznań odnaleźli pojazd Fiat Du-
cato skradziony z terenu Mosiny
17.02. Plewiska ul. Tęczowa 
Uszkodzenie pojazdu Ford 
Mondeo
19.02. Komorniki ul. Wawrzy-
niaka Kradzież pieniędzy na 
terenie firmy
20.02. Komorniki ul. Widoko-
wa Kradzież pojazdu Renault 
Megane
21.02. Komorniki ul. Młyńska 
Kradzież biżuterii z domu
26.02. Wiry ul. Komornicka 
Pożar dwóch pojazdów
26.02. Komorniki ul. Cyprysowa 
Włamanie do domu i kradzież 
mienia
26.02. Plewiska ul. Mokra Kra-
dzież pojazdu Opel - w wyniku 
podjętych wspólnych czynności 
policjantów KP Komorniki i KMP 

Wydarzenia„Zimą tak się nie słyszy. Gorzej latem, jak są okna pootwierane, to słychać szum. 
Szczególnie w nocy na 2 piętrze. 
Spać nie mogłam jak się wprowadziliśmy.”
- Ania o hałasie z autostrady     Odpowiedź na www.plewiska.pl/forum

Szturm pokonał Huragan

Drużyna Szturmu Juni-
kowo Poznań w bardzo dobrym 
stylu rozpoczęła rundę wiosen-
ną poznańskiej A-klasy, pokonu-
jąc  kolejnego rywala  w drodze 
do „okręgówki”. 

Tym razem Szturm po-
zbawić pozycji lidera próbowała 
drużyna beniaminka – Huraganu 
Michorzewo. Pół roku temu w 
meczu pierwszej kolejki w Ple-
wiskach padł wynik 5:0. Także 
tym razem „Szturmowcy” byli 
niekwestionowanym faworytem 
tego spotkania.

Huragan bardzo szybko 
został pozbawiony jakichkolwiek 
nadziei na choćby remis. Bardzo 
mądra gra oraz zaangażowanie 
od samego początku sprawiły, że 
gospodarze na przerwę schodzili 
z bagażem czterech goli i jedyną 
zagadką na drugą połowę było to 
ile bramek strzelą piłkarze trene-
ra Mirosława Wołoszyna. 

Ostatecznie skończyło się 
wynikiem 8:0. Bohaterem spot-
kania został  napastnik zwycięz-
ców –Rafał Drgas, który strzelił 
bramkę, a także zaliczył 3 asysty.  

Ponadto po dwie bramki strzelili 
Arkadiusz Skowroński, Bartło-
miej Sowiński, Bartosz Kilan, oraz 
jedną Krzysztof Kryger. „Bardzo 
cieszy fakt, że Michał nie musiał 
wyciągać ani razu piłki z bramki, 
co świadczy o pełnej koncentra-
cji do ostatniego gwizdka sędzie-
go” – skwitował kapitan Szturmu, 
Dawid Skowroński. Na uwagę 
również zasługuje debiut Patryka 
Dąbka, który w przerwie zimowej 
wzmocnił Szturm przechodząc z 
Vitkovii Witkowo. 

Po 14 kolejkach Szturm 
utrzymał jednopunktową prze-
wagę nad Akademią Reissa Po-
znań, która pokonała Rakietę 
Głuponie 13:0(!). Trzecie miejsce 
zajmuje Rzemieślnik Kwilcz ze 
stratą 7 punktów do lidera. 

W 15 kolejce drużyna 
Szturmu spotka się na stadionie 
w Plewiskach z LZS Byki Obrowo, 
które obecnie zajmują 9 miejsce 
z dorobkiem 16 punktów. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich 
do przyjścia na stadion oraz ki-
bicowania. 

***
Po dwóch sezonach w 

A-klasie (11 miejsce i 2 miejsce) 
ten sezon ma być przełomowy, 
zwieńczony awansem do wyższej 

klasy rozgrywkowej. 
Jak wiadomo, takie am-

bitne plany wiążą się z ciężkimi 
przygotowaniami do sezonu. Od 
stycznia piłkarze Szturmu ru-
szyli na boiska treningowe, a od 
lutego zaczęli rozgrywać mecze 
kontrolne. Podczas przygotowań 
do rundy wiosennej, Szturm ro-
zegrał sześć meczy kontrolnych. 
W pierwszym z nich rozgry-
wanym „przy Cytadeli” nie dał 
szans Maratończykowi Brzeźno 
wygrywając 5:0. W kolejnym nie 
dał szans drużynie z „okręgówki” 
pewnie wygrywając 3:0 w Gało-
wie z miejscowym Kłosem. 

Pierwsza porażka przyszła 
po słabym  meczu z Canarinhios 
Skórzewo 3:4. Ostatnie trzy me-
cze sparingowe to kolejno: wy-
grana w Opalenicy z Promieniem 
5:0, porażka z Jurandem Kozie-
głowy 3:5, oraz kończąca przy-
gotowania wygrana (po dwóch 
golach Krzysztofa Krygera), z 
grającym klasę wyżej Sokołem 
Pniewy 2:0. 

W sześciu sparingowych 
meczach  i pierwszym ligowym 
Szturm strzelił 29 bramek, co 
daje świetną średnią ponad 4 
bramek na 90 minut. Jak widać, 
na meczach Szturmu, emocje 
gwarantowane.

Lp. Drużyna M Pkt

1 Szturm Junikowo Poznań 12 30

2 Akademia Reissa Poznań 13 29

3 Rzemieślnik Kwilcz 13 23

4 Czarni Kaźmierz 13 22

5 Orkan Objezierze 13 21

6 Tarnovia II Tarnowo Podgórne 12 20

7 Warta Wartosław 13 18

8 GKS Golęczewo 13 17

9 Byki Obrowo 13 16

10 Huragan Michorzewo 13 13

11 Rokita Rokietnica 13 11

12 Warta Obrzycko 13 7

13 Rakieta Głuponie 13 7

Poznań zatrzymano sprawcę i 
odzyskano pojazd
27.02. Plewiska ul. Czarna 
Droga Kradzież pojazdu Renault 
Laguna
28.02. Komorniki Policjanci KMP 
Poznań zatrzymali mężczyznę 
na tzw. „gorącym uczynku” kie-
rowania pojazdem Audi pomimo 
zakazu Sądowego

Ponadto policjanci przyjęli 10 
zgłoszeń innych przestępstw 
w tym 3 oszustwa dokonanych 
na różnych aukcjach interneto-
wych.

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

W nagłych przypadkach na 
numer telefonu alarmowego KP 
Komorniki 601-799-114 lub do 
Oficera Dyżurnego Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu 997 
lub 112.

Kierownik Ogniwa Prewencji 
Komisariatu Policji w 

Komornikach
mł.asp. Karol Przysło

Sport

Podstawówka w 
Komornikach się powiększa

Zgodnie z planem trwają 
prace przy rozbudowie szkoły 
podstawowej w Komornikach. 
Po feriach zimowych część klas 
przeniosła się do tymczasowych 
kontenerów dołączonych do 
budynku szkoły. Nowe obiekty 
z pięcioma salami dydaktyczny-
mi postawiono w związku z od-
daniem części szkoły na rzecz 
połączenia konstrukcyjno-bu-
dowlanego nowej części szkoły 
do istniejącej. Kontenery są po-
łączone z budynkiem wejściem 
zabezpieczonym śluzą przejścio-
wą. Wyposażone w klimatyzację i  
instalację grzewczo-elektryczną 
kontenery będą zastępować kla-
sy do końca roku szkolnego. We 

wrześniu uczniowie mają już za-
cząć naukę w 14 nowych klasach. 
W pierwszym etapie będą też od-
dane sale dla najmłodszych ucz-
niów, zlokalizowane w specjalnie 
zaprojektowanej części szkoły.  
Do tego czasu ma być również 
gotowa sala gimnastyczna z szat-
niami i pokojem trenerskim oraz 
dwie salki korekcyjne. 

W drugim etapie rozpo-
czną się prace modernizacyjne 
istniejącego budynku szkoły oraz 
jego rozbudowa o jedną kondyg-
nację. 

Zakończenie całej inwe-
stycji planowane jest na grudzień 
2016 roku. 

UG Komorniki
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Dawno temu w Plewiskach...

Część IV Wspomnienia
Kończąc własny cykl wspomnie-
niowy jako „Rodowity Plewisz-
czok” jeszcze raz chciałbym za-
apelować do rówieśników, aby 
zechcieli się podzielić swymi 
wspomnieniami z tego okresu, 
bo  nasze wnuki pewnie z chęcią 
to przeczytają.

W tym miejscu wspomnę jeszcze 
kilka drobiazgów z sobą nie po-
wiązanych.

Początki nauki

Już w 1939 r. rodzice przygoto-
wywali mnie do szkoły ucząc pi-
sania literek i początków liczenia 
do 100. W pierwszym i drugim 
roku okupacji niemieckiej jako 
przyszły niewolnik byłem uczo-
ny tylko przez moich rodziców 
oraz wywiezionego na roboty do 
Niemiec brata mojej matki  (mgr. 
Pedagogiki) pisząc do mnie listy 
w formie Elementarza. W 1942 
r. przez jeden rok chodziłem do 
niemieckiej szkoły w Plewiskach 
i uczyliśmy się razem z dziećmi 
Balten i Schwarzmerdeutchów. 
Uczyliśmy się pisać i czytać w 
alfabecie gotyckim. Pamiętam 
tylko wysoką i grubą nauczyciel-
kę oraz niemiecki Elementarz w 
twardej okładce w kolorze zielo-
nym z widokiem na budynek Za-
mku Cesarskiego (obecnie Pałac 
Kultury), łącznie z trzcinką którą 
karano po rękach lub po d...

Moja pierwsza zdobycz wojen-
na.

Piątego dnia po wkroczeniu Ro-
sjan do Plewisk wracałem z ojcem 
z naszego domu i na ul. Grunwal-
dzkiej przy topniejącym śniegu 
wyprzedzaliśmy pieszo dwóch 
żołnierzy z rowerami i karabi-
nami, próbujących jechać. Dru-
gi z żołnierzy miał piękną nową 
„damkę”, która co rusz z nim się 
przewracała. Przechodząc koło 
powstającego rowerzysty usły-
szałem - „maszyna niecharaszo-
je” i mi ją podarował. Ja wsiadłem 
i pędem z radością ruszyłem 
do przodu. Gdy wyprzedzałem 
pierwszego żołnierza, którego 
stary francuski rower również się 
wywracał, usłyszałem „malczyk 
dawaj twoju maszynu” i doszło 
do wymiany rowerów. Jako że 
męski rower wciąż był dla mnie 
za duży, jechałem nim „pod rurą”, 
czyli pedałując z jedną nogą prze-
łożoną  pod spodem, lecz tak się 
cieszyłem, że nie zwracałem na 
to uwagi. Odtąd jako nieliczny z 
kolegów miałem własny rower.

Nauka po okupacji

Tutaj chciałbym wspomnieć że 
tutejsza młodzież odkąd pamię-
tam stanowiły dwie obce sobie 
grupy: Ci ze wsi Plewiska, oraz Ci 
z Osiedla Plewiska (obecnie Kwia-
towe), a także ze Złodziejewa i 

Aniołowa. Ci drudzy przynależeli 
do szkoły w Junikowie (obecnie 
Lic. Plastyczne). Ja zapisałem się 
do szkoły jeszcze w lutym 1945 
r. i przyjęto mnie do klasy III, ale 
po dwóch tygodniach przesunię-
to mnie do klasy IV bo umiałem 
czytać i liczyć na tym poziomie. 
Jako jedyną książkę szkolną uży-
waliśmy tygodnik dziecięcy o 
nazwie chyba „ŚWIERSZCZYK”. 
Jako zeszyty szkolne używaliśmy 
zszywane jednostronne druki 
poniemieckie. Ja miałem duży 
karton żółtych druków w forma-
cie A5, które zszywałem cienkim 
drutem. W szkole pisaliśmy sta-
lówkami maczanymi w kałama-
rzu. 

Rodowity Plewiszczok

Twoja reklama 
w następnym 

numerze 
Plewiska.pl?
Zadzwoń: 792 612 303

Napisz: info@plewiska.pl

NAPRAWA
OBUWIA

PLEWISKA
GRUNWALDZKA 479B

WTORKI I CZWARTKI
11:00 – 17:00

Zapraszamy „Rodowitych” 
do podzielenia się swoimi 
wspomnieniami! Młodsi 
Plewiszczanie chętnie 

przeczytają Wasze 
opowieści!

Artykuły prosimy przesyłać 
na adres redakcji:

Redakcja Plewiska.pl
Daleka 18 60-124 Poznań

lub mailowo:
info@plewiska.pl

Wszystkim Rodowitym z 
góry dziękujemy!

Wiosenna promocja dla firm!
Tylko w najbliższy piątek

Wizytówka Premium 
za darmo na pół roku!

lewiskaP .pl
Niezależny portal mieszkańców Plewisk

Tylko w najbliższy piątek (3 kwietnia 2015) wszystkie firmy z 
Plewisk i okolic mogą umieścić na portalu www.plewiska.pl 

darmową Wizytówkę Premium na pół roku! 

Wizytówki firm publikowane są na naszym portalu w dziale 
„Firmy”. Standardowo Wizytówka Premium jest warta 50 zł 

netto na okres pół roku. 

W ramach takiej wizytówki firma ma możliwość umieszczenia 
swojego logo, zdjęcia oraz dokładnego opisu swojej 

działaności. 

Wizytówki Premium zawsze znajdują się na górze listy firm!

Jak skorzystać z promocji?
W najbliższy piątek wyślij na nasz adres mailowy 

info@plewiska.pl wiadomość z tytułem: „Wizytówka 
Premium”.  W mailu umieść: nazwę firmy, opis działalności, 

logo, zdjęcie i dane kontaktowe. 

Wizytówka Twojej firmy będzie wyróżniona bezpłatnie przez 
najbliższe pół roku!


