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Mokra i Pszenna 
do września 2015. 
Koperkowa do 
czerwca 2016.

Nowe śmietniki, ale 
w złych miejscach?

Gmina Komorniki wybrała wy-
konawców, którzy podejmą się 
budowy kolejnych ulic w Plewi-
skach. Remontu doczekają się 
mieszkańcy Mokrej, Pszennej i 
Koperkowej.

Czytaj dalej na str. 3

Twierdza 
Plewiska zdobyta

Otrzymaliśmy następującą wia-
domość mailową: 
“Dziś zauważyłam nowe śmiet-
niki, jakie pojawiły się przy ul. 
Szałwiowej. Można by powie-
dzieć nareszcie, ale śmietniki na 
wysokości ulic Szafranowej i Ty-
miankowej postawione zostały w 
miejscach zupełnie pozbawio-
nych sensu.”

Czytaj dalej na str. 2

Pierwsza porażka od pra-
wie dwóch lat na boisku w Plewi-
skach, remis w sparingu z Wiarą 
Lecha oraz odrodzenie w Obrzy-
cku – czyli ,,kwiecień-plecień” w 
wykonaniu Szturmu Junikowo. 
W pierwszym ,,ligowym” week-
endzie kwietnia podopieczni tre-
nera Mirosława Wołoszyna pau-
zowali z powodu wycofania się 
z rozgrywek drużyny KS Sarbia. 
By nie utracić meczowego ryt-
mu, rozegrano sparing z drużyną 
Wiary Lecha.  

Czytaj dalej na str. 6

1 moduł 
reklamowy
25 zł netto!

W najbliższym numerze

Więcej na stronie 7
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Nasze Plewiska „Gratulacje. Dobrze że się udało w I turze.
Pomóżcie sąsiadom, takim którzy mają realne szanse – nie marnujcie głosów.
Wg mnie liczy się Śrem (obecnie 27 miejsce), ewentualnie Swarzędz (49 miejsce).”
- Antoni o naszej wygranej w konkursie NIVEA

Wkrótce bieżnia i skocznia 
przy Szkole Podstawowej w 
Plewiskach

Do końca października br. ma 
powstać bieżnia, skocznia w dal, 
droga wewnętrzna oraz oświet-
lenie w ramach drugiego etapu 
budowy boiska przy Szkole Pod-
stawowej w Plewiskach.

Zgodnie z ogłoszeniem o prze-
targu zakres zamówienia obej-
muje:

Budowa bieżni lekkoatle-1. 
tycznej okólnej o dł. 201 m z 
nawierzchnią poliuretanową
Budowa skoczni w dal z roz-2. 
biegiem o nawierzchni po-
liuretanowej
Wykonanie drenażu na ob-3. 

szarze bieżni, skoczni w dal 
i trawnika z rolki
Wykonanie drogi wewnętrz-4. 
nej o szerokości 4,0 m i spad-
ku 1 %, budowa placu mane-
wrowego – 815 m2 wraz z 
odwodnieniem – 2 wpusty 
deszczowe z przykanalika-
mi do istniejącej kanalizacji 
deszczowej
Wykonanie oświetlenia ist-5. 
niejącego boiska – 4 maszty 
o wys. 10 m oraz przebudo-
wa istniejącego oświetlenia 
terenu szkoły
Rozbudowa monitoringu 6. 
szkoły o 2 kamery dualne w 
obudowach umożliwiających 
pracę na zewnątrz.
Trawnik z rolki i mała archi-7. 
tektura.

Nowe śmietniki, ale 
w złych miejscach?
Otrzymaliśmy od czytelniczki 
następującą wiadomość:

“Dziś zauważyłam nowe śmiet-
niki, jakie pojawiły się przy ul. 
Szałwiowej. Można by powie-
dzieć nareszcie, ale śmietniki na 
wysokości ulic Szafranowej i Ty-
miankowej postawione zostały w 
miejscach zupełnie pozbawio-
nych sensu. Oba śmietniki za-
montowano w miejscach, gdzie 
nie ma chodnika. W załączeniu 
przesyłam zdjęcia tych śmiet-
ników. Proszę, aby Państwo po-
kazali, jak bezsensownie działa 
nasza Gmina i wydaje publiczne 
pieniądze bez żadnego przemy-
ślenia.”

Oto komentarze z portalu www.
plewiska.pl w tej sprawie:

„Fajnie, że śmietniki zostały za-
montowane, tylko dlaczego tak 
bez przemyślenia?! Śmietniki 
powinny znajdować się w takich 
miejscach, aby ludziom chciało się 

Wygraliśmy! Plac zabaw NIVEA jest nasz!
W trakcie 30-tu dni ciężkiej walki pokonaliśmy ponad 1000 miejscowości i wygraliśmy nowy plac zabaw!

W południe 1 maja wszyscy za-
angażowani w akcję „Podwórko 
NIVEA” usłyszeli wspaniałą wia-
domość. Plewiska znalazły się w 
pierwszej 20-stce szczęśliwych 
miejscowości, którym firma NI-
VEA ufunduje budowę placu za-
baw.

Przypomnijmy: Gmina Komorni-
ki wzięła udział w akcji Podwór-
ko Nivea, w którym można było 
wygrać nowy plac zabaw od fir-
my NIVEA. Producent kosmety-
ków wybuduje łącznie 40 placów 
zabaw. Pierwsze 20 miejsco-
wości miało szanse wygrać plac 
zabaw w głosowaniu trwającym 
cały kwiecień. Gmina zgłosiła 
lokalizację placu w Plewiskach, 
przy kompleksie boisk ORLIK (ul. 
Szkolna). 

Walczyliśmy zacięcie! Już w 
pierwszym tygodniu głosowania 
zajmowaliśmy 25. miejsce na po-
nad 1000 miejscowości. Pozycję w 
pierwszej 20-stce zajmowaliśmy 
aż do połowy kwietnia. Dopiero 

w drugiej połowie miesiąca moc-
no przyspieszyliśmy i 20 kwietnia 
zajmowaliśmy 11. pozycję mając 
26727 głosów. Największe emocje 
Plewiszczanie przeżywali jednak 
ostatniego tygodnia głosowania, 
kiedy to pozostałe miejscowości 
z czołówki głosowania zaczęły 
mocno przy-
spieszać. I tak 
24 kwietnia 
zajmowaliśmy 
14. miejsce 
mając 34444 
głosy, ale już 
trzy dni póź-
niej spadliśmy 
na 22. miejsce 
mając 42638 
głosów. Do-
piero ostat-
niego dnia 
g ł o s o w a n i a 
wróciliśmy do 
pierwszej 20-
stki. W ciągu 
jednego dnia wskoczyliśmy z 18. 
pozycji na 8. miejsce. Emocje się-
gały zenitu!

1 maja wszyscy odetchnęliśmy z 
ulgą i radością. Nasz ostateczny 
wynik to 19. miejsce i 62367 gło-

sów. Plac Zabaw jest nasz!

Zarówno całe Plewiska, jak i na-
sza gmina, dalsi sąsiedzi i przy-
jaciele dzielnie walczyli na nasze 
zwycięstwo. Prężnie działała na-
sza filia biblioteki w Plewiskach, 
gdzie każdego dnia oddawali-

śmy setki głosów. Pomagały nam 
szkoły w całej gminie, oraz akcje 
informacyjne w których brała 
udział nasza młodzież. Również 
nasi sąsiedzi, rodzina i przyja-
ciele byli zaangażowani w akcję. 

Opłaciło się!

Oto, jak komentowaliśmy na-
szą wygraną na naszym portalu 
www.plewiska.pl:

„Dla każdego, kto oddał chociaż 
jeden głos – dziękujemy! Dla każ-

dego, kto oddał 
więcej niż je-
den głos – dzię-
kujemy bardzo! 
Dla tych, któ-
rzy wprawili 
w ruch machi-
nę 100dola – 
DZIĘKUJEMY 
BARDZO!”
- RicardoF

„Ale na końcu 
były emocje ;) 
Najważniejsze, 
że się udało.”
- Maciej
„Super! Czyli 

mamy plac za-
baw ! Warto było klikać!”
- Monika

„Super! Angażowaliśmy wszyst-
kich znajomych do samego końca! 
Ale fajnie!”

- Luke

Plac zabaw składać się będzie 
m.in. z: multi zestaw kaskada, 
tunel rurowy królicza norka, pia-
skownica z daszkiem, huśtawka 
ważka, kiwak dwuosobowy, gra 
balance, skakanka, gra w klasy, 
huśtawka wahadłowa, zjeżdżal-
nia, karuzela z siedziskami, huś-
tawka bocianie gniazdo, kosz na 
śmieci, ławki, tarcza do rzucania, 
stojak rowerowy, nawierzchnia 
piaskowa i trawiasta. NIVEA Pol-
ska Sp. z o.o. zastrzega, iż skład 
placów zabaw, jego wyposażenie 
może się nieznacznie różnić i 
składać z odmiennych elemen-
tów w zależności od danej loka-
lizacji. Każdy z placów zabaw po-
siadać będzie regulamin.

Dowiedliśmy nie tylko, że chcieć 
to móc. Dowiedliśmy, że Plewiska 
to najbardziej zgrana mieścina w 
całym powiacie!

FW

Informacje

Inwestycje

do nich wrzucać śmieci. Tutaj jest 
na odwrót. Kompletna bzdura. A 
moja sąsiadka wczoraj stwierdzi-
ła, że na pewno śmietnik skasuje 
niebawem, skręcając z Szafrano-
wej w Szałwiową.”
- Kris

„Ludzie opanujcie się, śmietników 
nie ma - źle. Są - też źle. Właści-
ciele psów nie sprzątają po psach, 
bo przy części ulic nie ma śmiet-
ników w promieniu 500 metrów. 

Opinie

Wiadomo, że to ich nie tłumaczy. 
Dajmy spokój, były przewidziane 
akurat tutaj – niech będą – nic się 
nikomu nie stanie. Kiedyś będą 
chodniki to je przesuną.”
- Dee

„Może wreszcie kierowcy prze-
staną parkować samochody w 
tym miejscu, przez co ograniczają 
widoczność!”
- Małgorzata
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O postępach w budowie 
placu zabaw będziemy 
informować na bieżąco na 
naszym portalu!
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Informacje„Widać ,że zgrana mieścina ;)
Cieszę się chociaż dzieci nie mam, intensywnie oddawałam głosy z kilku maili razem z mężem i rodziną 
z innych województw”
- Milk o naszej wygranej w konkursie NIVEA

Fontanna 
przy Stawnej

Międzypokoleniowe 
Warsztaty 
Wikliniarskie

Artyści Gminy Komorniki 
2015: 21 maja, godz. 17.30

Budowa dróg: Mokra i Pszenna do września 
2015. Koperkowa do czerwca 2016.

Gmina Komorniki wybrała wy-
konawców, którzy podejmą się 
budowy kolejnych ulic w Plewi-
skach. Remontu doczekają się 
mieszkańcy Mokrej, Pszennej i 
Koperkowej.

Przebudowy ul. Mokrej i ul. 
Pszennej w Plewiskach podejmie 
się firma TEIA Budownictwo sp. 
z o.o. Prace obejmą przebudo-
wę ulic na łącznej dł. 0,63 km, w 
tym 533m – ul. Mokra i 99m – ul. 
Pszenna (nawierzchnia jezdni i 
chodników z betonowej kostki 
brukowej), wraz z budową od-
cinka kanalizacji deszczowej w 
ul. Pszennej i ul. Mokrej, oraz 
przykanalikami i wpustami w 
obu ulicach. Termin zakończenia 
prac to 30.09.2015.

Natomiast budową ul. Koper-
kowej w Plewiskach zajmie się 
firma Brukpol s.c. Prace obejmą 
budowę ulicy na dł. 0,72 km (na-
wierzchnia jezdni i chodników z 
betonowej kostki brukowej gr. 8 
cm), wraz z budową kanalizacji 
deszczowej. Termin zakończenia 
prac to 30.06.2016.

Warto podkreślić, że Program 
Budowy Dróg Gminnych zakładał 
remont wyżej wymienionych ulic 
do 2014 roku. Mamy więc już co 
najmniej 2-letnie opóźnienie w 
realizacji programu.

Czy ulice zostaną przebudowane 
zgodnie z oczekiwaniami miesz-
kańców? Oto opinie w tej spra-
wie. Komentarze pochodzą z na-
szego portalu www.plewiska.pl. 

„Można zmienić termin ukończe-
nia ul. Mokrej i Pszennej. Nigdy 
nie uwierzę, że skończą do końca 
września jak jeszcze nic nie za-
częli.”
- Łukasz

Gminny Ośrodek Kultury w Ko-
mornikach zaprasza do udziału w 
XV wystawie Artyści Gminy Ko-
morniki 2015. 21 maja, godz. 17.30

Regulamin XV wystawy ARTYŚCI 
GMINY KOMORNIKI 2015 w ra-
mach obchodów XXII DNI GMI-
NY KOMORNIKI

Organizatorem Wystawy 1. 
ARTYŚCI GMINY KOMORNI-
KI jest Gminny Ośrodek Kul-
tury Komorniki, kuratorem 
wystawy: artysta plastyk Ju-
lia KaczmarczykPiotrowska.
Do udziału zapraszamy ar-2. 
tystów zajmujących i za-
angażowanych w szeroko 
rozumianą twórczość, wy-
powiadających się w różnych 
technikach.
Termin nadsyłania propozy-3. 
cji do dnia 12 maja na adres 
internetowy: gok.komorni-
ki.jkp@wp.pl , dostarczenie 
prac do Ośrodka do dnia 15 
maja 2015 roku.
Uroczysty wernisaż w dniu 4. 

21 maja 2015 o godzinie 17:30 
w Galerii Piwnica Gminnego 
Ośrodka Kultury w Komorni-
kach. Wystawa potrwa do 16 
czerwca 2015 r.
Wszystkie prace winny być 5. 
opatrzone notatką biogra-
ficzną zawierającą tytuł, 
technikę. Prace powinny być 
przygotowane do ekspozycji.
Organizator nie zwraca kosz-6. 
tów transportu prac oraz nie 
odpowiada za uszkodzenia 
powstałe w transporcie. Pra-

ce powinny być dobrze za-
bezpieczone i dostarczone 
wraz z dokładnym opisem 
na adres: Gminny Ośrodek 
Kultury, 62-052 Komorniki 
Ul. Stawna 7/11, tel. 61 8107 
449 7.
Organizator zastrzega sobie 7. 
prawo do publikacji zdjęć 
nadesłanych prac w mediach 
oraz dokumentowania ich, 
bez wypłacania honorariów 
autorom.
Organizator i kurator za-8. 
strzega sobie prawo do se-
lekcji nadesłanych prac bez 
podania przyczyn.
Zgłoszenie pracy przez wy-9. 
stawiającego jest równo-
znaczne z oświadczeniem 
o samodzielnym autorstwie 
pracy a projekt nie narusza 
praw autorskich osób trze-
cich.
Prace nie odebrane w ciągu 10. 
3 miesięcy przechodzą na 
własność Organizatora i zo-
staną przeznaczone na cele 
artystyczne placówki.
Udział prac artystów z poza 11. 
gminy – gości 30% tworzo-
nej ekspozycji.

Gminny ośrodek kultury w Ko-
mornikach zaprasza na Między-
pokoleniowe Warsztaty Wikli-
niarskie, środa, 13 maja, godz. 
17:00 w wdk „Koźlak” w Chomę-
cicach. Zapraszamy dorosłych, 
dzieci, całe rodziny. Koszt 35zł./
osoba

Zapisy i wpłaty przyjmowane są 
do 8 maja w wdk „Koźlak”, tel. 
61 8107 435, lub 503 741 372. Za-
pewniamy niezbędne narzędzia, 
materiał, surowiec, oraz profe-
sjonalny instruktaż. Czas trwa-
nia warsztatów to 3,5 godziny

Otrzymaliśmy już kilka wiadomo-
ści mailowych od Was w sprawie 
nowej fontanny przy ul. Stawnej 
koło remizy. Oto treść jednego z 
nich:

“Wczoraj moim oczom ukazała się 
(szumnie nazywając) fontanna (na 
jednym ze stawów przy remizie 
strażackiej ul. Stawna) I wszyst-
ko byłoby ok. gdyby nie wieczorna 
iluminacja… Nie wiem kto wpadł 
na taki koszmarny pomysł, czy był 
on konsultowany z nami-miesz-
kańcami osiedli zgromadzonych 
wokół stawów(niestety z moich 
okien rozchodzi się widok na sta-
wy a przy okazji na tę iluminację
-z piekła rodem!) a w dalszym 
porządku KIMŚ odpowiedzialnym 
za stronę wizualną całego przed-
sięwzięcia.”

A Wy co myślicie o nowej “ozdo-
bie”? Oto komentarze z portalu 
www.plewiska.pl:

„Mój syn zachwycony był takim 
widokiem. Piękna sprawa”
- Becia

‚To co nazywamy fontanną to 
zaledwie strumyczek osiągający 
wysokość może metra. Otoczenie 
zupełnie do tego nieprzygotowa-
ne. Ławki postawił ktoś prawie z 
takim samym polotem, czyli ty-
łem do stawu i przodem do ulicy. 
I to coś mieni się kolorami (lekko 
licząc 10 kolorów – od ognistej 
czerwieni przez fluorescencyjną 
zieleń) następnym etapem jest 
miganie… cyrk albo tanie wesołe 
miasteczko, beznadziejny folklor. 
Dzisiaj mieszkańcy z widokiem 
na stawy muszą zasłaniać okna, 
bo kolory i migotanie nie dają 
spać.”
- Kasia

Inwestycje

„Na Koperkowej mieszkam od 
14 lat, a i tak dopiero za rok coś 
zrobią. Na wszystko trzeba swoje 
odczekać w tym kraju.”
- Paweł

„A ja chciałem zapytać o ul. Ko-
lejową, odcinek od świateł do Ar-
vato. Dziura na dziurze, łata łatę 
łata, a nowe „kratery” powstają 
jak grzyby po deszczu. Panowie 
drogowcy co jakis czas zasypują 
je piaskiem”
- Mariusz

„Popieram kolegę! Co z Kolejową? 
Nie wiadomo jak na niej się po-
ruszać żeby nie wpaść w dziurę. 

Przecież to bardzo często uczęsz-
czana droga, a mimo to nikt z tym 
nic nie robi!”
- Justyna

„Mokra czeka na drogę 40 lat, 
chyba nikt tego nie przebije. Po 
drugie istnieje orientacyjny plan 
zmiany nawierzchni dróg.”
- Łukasz

„Podgórna miała być wyremonto-
wana 2 lata temu! Następnie – w 
zeszłym roku, a teraz, jak widać, 
w bliżej nieokreślonej przyszłości. 
Dramat!”
- Podgórna

W skrócie

Biegaj z nami!

Dołącz do naszej wspólnej ry-
walizacji sportowej prowadzonej 
na portalu www.plewiska.pl. Do 
rywalizacji biegowej dołączyło 
już 56 osób, a do rywalizacji ko-
larskiej aż 26 osób. Aby dołączyć 
wejdź na www.plewiska.pl/
bieganie-plewiskach i wybierz 
odpowiednią rywalizację. Powo-
dzenia!
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Marta Włudarczak: Witam Pa-
nie Andrzeju. Wiem, że jest Pan 
bardzo zajętym człowiekiem, 
dlatego tym bardziej jestem 
wdzięczna za to, iż znalazł Pan 
chwilkę by podzielić się z naszy-
mi Czytelnikami paroma rze-
czami na swój temat. Zaczynając 
od początku. Od kiedy jest Pan 
Komendantem Straży Gminnej?

Andrzej Cieżyński: Komendan-
tem Straży Gminnej w Komorni-
kach jestem od maja 2009 roku, 
bowiem wtedy właśnie powstała 
nasza jednostka, którą w zasadzie 
tworzyłem „od zera”, a było co ro-
bić... W ciągu miesiąca musiałem 
skompletować podstawowe wy-
posażenie, umeblować komendę, 
a przede wszystkim przeprowa-
dzić rekrutację na stanowiska 
strażników, których następnie 
należało indywidualnie umun-
durować, zapoznać z topografią 
gminy, jej charakterystyką, prze-
szkolić. Nie było to łatwe zadanie, 
szczególnie ze względu na presję 
czasu, ale cytując klasyczny już 
tekst, nikt nie obiecywał, że będzie 
łatwo. Co istotne, po tym miesiącu 
miałem skompletowany trzon za-
łogi i podstawowy sprzęt, włącz-
nie z radiowozem, niezbędnym do 
skutecznego działania na tak spo-
rym terenie.
 
A jakie to uczucie być jedną z 
najważniejszych osób w gmi-
nie?
 
Nie mam pojęcia, gdyż nigdy nie 
postrzegałem siebie w katego-
riach ważności lub nieważności.
Znaczna część naszej pracy, to 
działania mające pomóc ludziom 
w rozwiązaniu spraw, które sta-
nowią dla nich określony problem 
i ta świadomość sprawia mi wiele 
satysfakcji. Oczywiście, jak każda 
formacja, która w swoje działanie 
ma wpisaną represję, bywamy 
rozmaicie postrzegani przez lu-
dzi, na nasz temat rozpowszech-
nionych jest wiele stereotypów nie 
mających nic wspólnego z praw-
dą, ale nie jest to dla nas, straż-
ników nic nowego. Prawie każda 
grupa zawodowa ma w Polsce 
swoich „sympatyków”, widocznie 
tak musi już być.
 
Kto wchodzi w skład Pana ze-
społu?
 
Jednostka składa się z 6-ciu straż-

ników pod moją komendą. Obec-
nie posiadamy jeden wakat, który 
będziemy niebawem uzupełniać. 
Nie jest to szczególnie liczny skład, 
szczególnie gdy weźmiemy pod 
uwagę oczekiwania mieszkańców, 
którzy chcieliby widzieć nas w te-
renie przez 7 dni w tygodniu przez 
całą dobę. Niestety, jest to poziom 
nieosiągalny przy takim stanie 
etatowym funkcjonariuszy.

Co trzeba zrobić żeby stać się 
strażnikiem Straży Gminnej?

Wymogi, jakie musi spełnić kan-
dydat na strażnika określone są w 
Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o strażach gminnych. Taka osoba 
musi cieszyć się dobrym stanem 
zdrowia, co weryfikowane jest 
podczas szeregu badań lekar-
skich, w tym psychologicznych i 
psychiatrycznych, jakie na po-
szczególnych etapach przecho-
dzi kandydat. Oprócz tego musi 
legitymować się obywatelstwem 
polskim, mieć ukończone 21 lat, 
korzystać z pełni praw obywatel-
skich, posiadać co najmniej śred-
nie wykształcenie, być sprawny 
pod względem fizycznym i cieszyć 
się nienaganną opinią. Kandydat 
nie może także być skazany pra-
womocnym wyrokiem sądu za 
ścigane z oskarżenia publicznego 
i umyślnie popełnione przestęp-
stwo lub przestępstwo skarbowe. 
Od kandydatów oczekujemy tak-
że odpowiedniej kultury osobistej 
oraz stosownego poziomu inte-
lektualnego. Niemniej istotne są 
umiejętności działania w zespole, 
odporność na stres, a także... wa-
runki atmosferyczne, gdyż lwią 
część naszej służby realizujemy 
w terenie, bez względu na to, czy 
akurat świeci słońce, czy zacina 
marznący deszcz.

Proszę nam powiedzieć czym 
na co dzień zajmuje się Straż 
Gminna?
 
Nie potrafię się powstrzymać 
przed żartem, że oczywiście w 
pierwszej kolejności muszą się 
znaleźć: obsługa fotoradaru, za-
kładanie blokad na koła i „polo-
wania” na legendarne już babcie 
z pietruszką. Natomiast mówiąc 
już poważnie, ustawowym za-
daniem straży gminnych jest 
ochrona porządku w miejscach 
publicznych. Pojęcie to, bardzo 
często bywa utożsamiane wy-
łącznie ze zwalczaniem bałaganu, 
nieporządku, przypadkami zanie-
czyszczania otoczenia itp. I choć 
wszystkie te elementy mieszczą 
się niejako wewnątrz reguły, to 
jednak samo pojęcie porządku 
publicznego jest znacznie szersze. 

Oczywiście, gdybyśmy zaczęli 
szukać definicji, to znajdziemy 
ich całkiem sporą ilość, bowiem 
wielu naukowców, zarówno 
prawników różnych specjalności, 
nauk społecznych, specjalistów z 
zakresu doktryn państwa i jego 
funkcjonowania, politologów oraz 

innych dziedzin nauki skonstru-
owało własne, autorskie definicje 
tego pojęcia, natomiast do dnia 
dzisiejszego, pomimo upływu 25 
lat od przemiany ustrojowej, nie 
powstała definicja ustawowa. 

W mojej ocenie, najbliższą, za-
równo w ujęciu materialnym, jak 
i obiektywnym, jest definicja dr 
Jerzego Zaborowskiego, według 
której porządek publiczny, to „stan 
faktyczny wewnątrz państwa, re-
gulowany normami prawnymi i 
pozaprawnymi (...), których prze-
strzeganie umożliwia normalne 
współżycie jednostek w organiza-
cji państwowej”. 

Byśmy jednak nie zatonęli w te-
oretycznych rozważaniach, po-
staram się przedstawić Nasze 
zadania w bardziej codziennym 
ujęciu. Podstawa naszej pracy, to 
działanie w terenie, ukierunko-
wane na zapewnienie mieszkań-
com bezpieczeństwa w przestrze-
ni publicznej oraz zwalczanie 
nagannych zjawisk naruszają-
cych normy prawne oraz szkodli-
wych społecznie lub jednostkowo. 
W odróżnieniu od Policji, która w 
lwiej części swych działań skupia 
się na zwalczaniu zjawisk krymi-
nalnych, o charakterze przestęp-
czym, my zajmujemy się zwalcza-
niem wykroczeń, czyli mniejszych 
rangą czynów, których sprawcy 
naruszają powszechny porządek 
prawny. Będą to zarówno wykro-
czenia polegające np. na zanie-
czyszczaniu miejsc publicznych, 
przez czyny godzące w obyczaj-
ność publiczną, przez powszechne 
naruszanie przepisów o parko-
waniu pojazdów, a także szkodni-
ctwo leśne, polne i ogrodowe. 

To oczywiście nie wszystko, bo-
wiem wiele uwagi poświęcamy 
wywiązywaniu się ze swych obo-
wiązków przez właścicieli nieru-
chomości, posiadaczy zwierząt, 
kontrolujemy także sprzedawców 
alkoholu i tytoniu w zakresie za-
kazu sprzedaży tych używek nie-
letnim. Niektóre z realizowanych 
przez nas zadań są mało znane 
opinii publicznej. Do takich może-
my zaliczyć współpracę z Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej, udział w Gminnym Zespole 
Interwencji Kryzysowej ( jest to 
komórka specjalizująca się w nie-
sieniu pomocy ofiarom przemocy 
domowej, przemocy ze strony al-
koholików lub innych form prze-
mocy w rodzinie), szeroką współ-
pracę z gminnymi strukturami 
zarządzania kryzysowego czy też 
zarządcami dróg w zakresie bez-
pieczeństwa ich uczestników. 

Ponadto wykonujemy konwoje 
dokumentów lub wartości pie-
niężnych, a w okresie zimowym 
sprawdzamy także, czy na tere-
nie gminy nie znajdują się osoby 
bez dachu nad głową, które mo-
głyby zostać narażone na utratę 
zdrowia, a nawet życia, bytując 
w skrajnie niekorzystnych wa-

runkach. Co roku aktualizujemy 
listę ośrodków pomocy i przytu-
lisk prowadzonych przez organi-
zacje samorządowe, społeczne i 
pozarządowe, by móc takie osoby 
do nich skierować, a bywa, że tych 
ludzi sami do nich przewozimy, 
bo ich stan, choć nie kwalifiku-
je ich jeszcze do umieszczenia w 
szpitalu, nie pozwala na pozo-
stawienie ich samym sobie. Pro-
wadzimy także zajęcia z zakresu 
profilaktyki dzieci i młodzieży, w 
trakcie których uczymy młodych 
ludzi, jak uchronić się przed czy-
hającymi na nich zagrożeniami, 
wyjaśniamy podstawowe zasady 
społeczne i ich genezę, prowadzi-
liśmy także warsztaty z zakresu 
reagowania w sytuacji zagrożenia 
życia lub zdrowia oraz sposobów 
zapewnienia skutecznej pomocy 
np. ofiarom wypadków z młodzie-
żą gimnazjalną. 

W zasadzie, trudno jednym tchem 
wymienić całokształt naszych 
działań, szczególnie że jest on, 
wbrew pozorom, bardzo rozległy, 
jednakże postaram się uprzedzić 
nieuchronne, jak sądzę, pytanie – 
owszem, prowadzimy także kon-
trole ruchu drogowego w zakresie 
przekraczania przez kierujących 
pojazdami dopuszczalnej prędko-
ści, jednakże chciałbym podkre-
ślić, że jest to jedno z wielu, reali-
zowanych przez nas zadań. 

Mam świadomość, że wielu czy-
telników ocenia to Nasze zadanie, 
jako jedno z najbardziej kontro-
wersyjnych, jednakże chciałbym 
zwrócić uwagę na dwie kwestie: 
pierwsza – Straże Gminne (Miej-
skie), podobnie jak Policja, Straż 
Graniczna, także Straż Pożarna 
oraz wiele innych formacji po-
wołanych do ochrony porządku i 
bezpieczeństwa publicznego, nie 
wybierają sobie zakresu zadań 
lecz realizuje te, które nakłada 
na nie ustawa, czyli de facto, któ-
rych wykonywania oczekuje od 
nich Państwo Polskie. To zadanie 
polecono nam wykonywać, a my 
nie jesteśmy od dyskutowania z 
Państwem lub stawiania mu wa-
runków. Druga kwestia, może 
nawet bardziej istotna – co roku 
w Polsce, wskutek przekroczenia 
dopuszczalnej prędkości przez 
kierujących pojazdami ginie oko-
ło 5 tysięcy osób. To liczba odpo-
wiadająca mniej więcej liczbie 
mieszkańców Komornik. Sądzę, 
że to powinno wystarczyć za ko-
mentarz...

Wracając do naszych zadań – rok-
rocznie odławiamy znaczną ilość 
zwierząt zagrażających ludziom. 
W większości są to agresywne psy, 
ale zdarzają się też lisy, a nawet 
bobry które, wbrew pozorom, po-
trafią być bardzo niebezpieczne 
dla człowieka. Pomagamy także 
właścicielom zwierząt, które im 
zaginęły w różnych okolicznoś-
ciach. Udzielamy pomocy ofiarom 
wypadków drogowych oraz oso-
bom, które zasłabły lub z innych 

powodów znalazły się w stanie 
zagrożenia zdrowia lub życia. Dla 
tego celu jesteśmy wyposażeni w 
profesjonalny sprzęt ratowniczy, 
a strażnicy zostali przeszkoleni w 
zakresie Kwalifikowanej Pierw-
szej Pomocy. Jest to szkolenie, jakie 
przechodzą strażacy i ratownicy 
medyczni, zakończone surowym 
egzaminem zdawanym przed ko-
misją w skład której wchodzą le-
karze, ratownicy medyczni oraz 
przedstawiciel wojewody.

Współpracujemy także z Policją, 
zarówno doraźnie, jak i w kwe-
stiach związanych z profilakty-
ką. Udzielamy sobie wzajemnie 
wsparcia, wymieniamy się in-
formacjami na temat obserwo-
wanych zjawisk i tendencji, a 
także wspólnie szkolimy się w 
kwestiach dotyczących obu na-
szych formacji.

Prowadzimy także czynności z za-
kresu przestrzegania przepisów o 
ochronie środowiska. Reagujemy 
na próby nielegalnego wycinania 
drzew, niszczenia przyrody lub jej 
degradowania. Stanowczo reagu-
jemy wobec sprawców termicz-
nego przekształcania odpadów, 
szczególnie gdy mamy do czy-
nienia z działaniem świadomym, 
obliczonym na osiągnięcie zysku 
kosztem natury.

Mam świadomość, że znaczna 
część naszych działań pozostaje 
niezauważona, niektóre nie nale-
żą do szczególnie lubianych, inne 
z kolei uważane są za nieistotne, 
choć tu ocena zależy od punktu 
widzenia – inaczej oceni to po-
stronny obserwator, a inaczej 
osoba, dla której dany czyn lub 
stan stanowią dokuczliwość lub 
powodują szkodę. Jednakże warto 
pamiętać, że działamy dla dobra 
wspólnego. Często lekceważonego 
przez jednostkę, jednakże dla jej 
funkcjonowania wręcz koniecz-
nego.

A jakie problemy się powtarzają, 
jakie są najbardziej denerwują-
ce, bądź też wesołe?
 
Najczęstsze bolączki naszych 
mieszkańców wiążą się często z 
nieprawidłowym parkowaniem, 
ale dotyczą także innych uciąż-
liwości, jak na przykład nielicze-
niem się z otoczeniem. Do takiej 
kategorii zaliczamy niefrasobli-
wych właścicieli zwierząt, którzy 
uważają, że wszyscy wokół tak-
że muszą wielbić ich ukochane-
go Pikusia, a nie dopuszczają do 
siebie myśli, że ktoś może się go 
najzwyczajniej bać. Zresztą, jako 
ojciec 10-latka i także posiadacz 
psa, sam mam mieszane uczucia, 
gdy do mojego synka podchodzi 
obcy, nieznany mi pies. Dlatego 
reagujemy w przypadkach, gdy 
właściciele „zapominają”, że nie 
mieszkają na bezludnej wyspie, i 
powinni liczyć się zarówno z in-

„Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo”
Wywiad z Komendantem Straży Gminnej w Komornikach Andrzejem Cieżyńskim
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Kontakt z redakcją: 792 612 303 lub info@plewiska.pl 05Nowy sklep zoologiczny : „Sonia i Przyjaciele”!

Wydarzenia„‚Iluminacja fontanny na stawie’ 
Brzmi tak niesamowicie, że chyba podbiegnę któregoś wieczoru.
To jest codziennie?”
- Magda o nowej fontannie na Stawnej

nymi ludźmi, jak i z obowiązują-
cymi w tym zakresie przepisami.
Zjawiskiem nawracającym są 
bezpańskie agresywne zwierzęta 
oraz zwierzęta dzikie. Te drugie, 
cóż, są skutkiem naszej lokaliza-
cji. Bezpośrednia przyległość do 
Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego w połączeniu z ekspansywną 
rozbudową siedlisk skutkuje swo-
istym wzajemnym przenikaniem 
i w zasadzie trudno się temu dzi-
wić, jednakże postęp niesie także 
ofiary – w naszym przypadku jest 
to dla przykładu znaczna licz-
ba kolizji z dzikimi zwierzętami. 
Są to jednak zdarzenia, których 
trudno uniknąć, a jeszcze trud-
niej przewidzieć. Naszą rolą w 
takich przypadkach jest działanie 
„w reakcji”, bowiem nie mamy ani 
możliwości, ani podstaw praw-
nych, by taką zwierzynę płoszyć, 
a tym bardziej w żaden sposób 
eliminować szczególnie, że wiele 
gatunków znajduje się pod ścisłą 
ochroną.
 
Natomiast nie bez zadowolenia 
muszę stwierdzić, że na terenie 
gminy Komorniki w znacznym 
stopniu zmniejszyła się skala zja-
wiska polegającego na spalaniu 
odpadów. O ile w początkowym 
okresie naszej działalności od-
notowywaliśmy nieraz kilkana-

ście tego rodzaju interwencji w 
miesiącu, o tyle w roku ubiegłym 
miało ich miejsce raptem kilka. 
Daleki jestem od przypisywania 
nam całej zasługi, bowiem wiele 
dobrej roboty wykonują w sferze 
edukacyjnej placówki oświatowo
-wychowawcze, niemniej jakiś 
swój udział w tym mamy, a tak 
znaczne zmniejszenie rozmiaru 
problemu może wyłącznie cie-
szyć.
 
Do zdarzeń „powtarzalnych” za-
liczyć możemy także interwen-
cje wobec osób, które nadużyły 
alkoholu. W wielu przypadkach 
ich stan uniemożliwia doprowa-
dzenie do miejsca zamieszkania i 
takim przypadku pozostają dwie 
możliwości: umieszczenie deli-
kwenta w Izbie Wytrzeźwień lub 
jeżeli osoba ma obrażenia lub z 
innych powodów jej stan na to nie 
pozwala, zostaje ona umieszczo-
na w szpitalu, często na oddziale 
detoksykacji, gdyż ilość spożyte-
go alkoholu była tak znaczna, że 
stanowi bezpośrednie zagrożenie 
dla życia takiej osoby. Szczególnie 
niebezpieczne są takie sytuacje w 
okresie zimowym, gdy organizm 
wychładza się bardzo szybko, a 
sen jeszcze przyspiesza ten pro-
ces. Chciałbym jednak uczulić, by 
nie lekceważyć sytuacji, gdy wi-

Wywiad z Komendantem Straży Gminnej w Komornikach 
Andrzejem Cieżyńskim cd. ze strony 4.

dzimy leżącego na ulicy człowie-
ka i nie zakładać z góry, że jest to 
osoba nietrzeźwa. Nawet wyczu-
walny zapach alkoholu nie zawsze 
jest wyznacznikiem stanu takiej 
osoby, bo np. w przypadku śpiącz-
ki cukrzycowej, z ust poszkodo-
wanego może wydobywać się woń 
podobna do alkoholu. Mieliśmy 
już przypadki wezwań do „pija-
ka”, który okazał się osobą prze-
chodzącą właśnie udar, a nawet 
wylew. Chciałbym w tym miejscu 
zaapelować, by takich sytuacji nie 
lekceważyć, bo jeden telefon do 
nas albo na Policję może okazać 
się działaniem na miarę czyjegoś 
życia.

Uprzejmie dziękuję za wywiad i 
poświęcony czas.
Marta Włudarczak

Korzystne zmiany 
na liniach 716 i 710

MPK wprowadza korzyst-
ne zmiany w rozkładzie jazdy na 
liniach obsługujących Plewiska. 

Na linii nr 716 urucho-
mione zostaną dodatkowe kursy 
z Junikowa przez Plewiska, Ko-
morniki, Głuchowo do Chomę-
cic. W dni robocze, w godzinach 
szczytu zwiększona zatem zo-
stanie częstotliwość kursowania 
pojazdów: Na odcinku od Głu-

chowa przez Komorniki i Plewi-
ska do Junikowa autobusy kur-
sować będą co około 20 minut 
(obecnie co około 30 minut). 

Dodatkowo (również od 1 
maja) kursy na linii nr 710 będą 
realizowane w soboty w godzi-
nach od około 6.30 do 15.30. W 
dni robocze natomiast rozkład 
jazdy pojazdów na tej linii do-
stosowany zostanie do nowego 
rozkładu na linii nr 716. Urucho-
miony zostanie także dodatkowy 
kurs z pętli Plewiska/ Kościół o 
godz. 21.25 i z Górczyna o godz. 
22.20. 

FW

Komunikacja

Nasza Gmina Czyta 
Dzieciom - 7 maja

Serdecznie zapraszamy 
dzieci oraz rodziców na kolejne 
spotkanie Nasza Gmina czyta 
dzieciom.

Tym razem spotkanie od-
bedzie się 7 maja 2015 o godz. 
18.00 w Filli Bibliotecznej w 
Plewiskach. Podczas spotkania 
będzie można wysłuchać nie-
zwykłego opowiadania i wyko-

Nasze dzieci
nać pracę plastyczną. Prosimy o 
wcześniejszą rezerwację mailem 
na adres czytajmydzieciom@
gmail.com lub telefonicznie pod 
numerem 613 678 419. 

Organizatorami spotkania 
są Biblioteka Publiczna Gminy 
Komorniki oraz Grupa Rodzi-
ców „Kometa”. Nasza gazeta jest 
również patronatem nedialnym 
spotkań.

W imieniu organizatorów 
serdecznie zapraszamy!

FW

9 maja 2015: Bieg na tak
9 maja w Poznaniu przy Jeziorze 
Maltańskim odbędzie się corocz-
ny BIEG NA TAK.

Jest to tzw. bieg integracyjny, 
którego ideą jest wspólna rywa-
lizacja a także i aktywność spor-
towa między ludźmi bez względu 
na ich stopień sprawności.

Bieg jest dla wszystkich-zarówno 
dla dzieci jak i dla dorosłych. Im-
preza ma także charakter cha-
rytatywny, tzn.  całość środków 
zebrana z tzw. opłat za udział w 
biegu zostanie przeznaczona na 
zakup sprzętu rehabilitacyjnego 
dla podopiecznych Stowarzysze-
nia na Tak.

Będą także dodatkowe atrakcje 
dla kibiców i rodzin z dziećmi, 
takie jak: występy artystyczne, 
loterie fantowe, gry i zabawy dla 
najmłodszych, strefa biegowa z 
czterema bieżniami przygotowa-
na przez Fundację PZU, kierma-
sze rękodzieła, punkty gastrono-
miczne, i inne. 

PROGRAM IMPREZY – 9 maja 
2015

9:30 – Ceremonia otwarcia biegu

10:00-11:00 – BIEGI DLA DZIECI

10:00 Bieg dla dzieci 200 m 
(dzieci do lat 5 – rocznik 2010 i 
młodsi)
10:15 Bieg dla dzieci 400m (dzieci 
w wieku 6-8 lat – roczniki 2007-
2009)
10:30 Bieg dla dzieci 800m (dzie-
ci w wieku 9-12 lat – roczniki 
2003-2006)

10:45 Dekoracja zawodników – 
Biegi dla dzieci

11:00-12.00 – BIEGI DLA OSÓB Z 
TRUDNOŚCIAMI W PORUSZA-
NIU SIĘ

11:00 Bieg bez barier 1500 m – 1 
tura (od 13 lat* – rocznik 2002 i 
starsi)
11:30 Bieg bez barier 1500 m – 2 
tura (od 13 lat* – rocznik 2002 i 
starsi)

12:15 Dekoracja zawodników – 
Bieg bez barier

12:00 Część oficjalna

12:30-14:30 – BIEGI NA DŁUŻSZE 
DYSTANSE

12:30 Fun Run 5,7 km (od 13 lat – 
rocznik 2002 i starsi)
12:30 Run of Spirit 11,4 km (od 16 
lat – rocznik 1999 i starsi)

12:40-14:30 – NORDIC WALKING 
I WALKING

12:40 Nordic Walking/Walking 
5,7 km (od 13 lat – rocznik 2002 
i starsi)
14:30 Dekoracja zawodników – 
Fun Run, Nordic Walking/ Wal-
king, Run of Spirit

Marta Włudarczak
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Twierdza Plewiska zdobyta

Pierwsza porażka od 
prawie dwóch lat na boisku w 
Plewiskach, remis w sparingu 
z Wiarą Lecha oraz odrodzenie 
w Obrzycku – czyli ,,kwiecień-
plecień” w wykonaniu Szturmu 
Junikowo.

W pierwszym ,,ligowym” 
weekendzie kwietnia podopiecz-
ni trenera Mirosława Wołoszyna 
pauzowali z powodu wycofania 
się z rozgrywek drużyny KS Sar-
bia. By nie utracić meczowego 
rytmu, rozegrano sparing z dru-
żyną Wiary Lecha.  Na bocznym 
boisku przy Bułgarskiej wyraź-
nie lepsza drużyną byli „Kibole”, 
mimo to Szturm nie dawał za 
wygraną i po bardzo ostrym me-
czu wynik brzmiał  2:2. Strzelca-
mi bramek dla gości był Mikołaj 
Łochyński oraz z rzutu karnego 
kapitan Dawid Skowroński.

19 kwietnia w Plewiskach 
Szturm spotkał się z drużyną 
Warty Wartosław. Od początku 
meczu widać było, że czeka go-
spodarzy ciężki mecz. Tego dnia 
kibice i piłkarze nie będą miło 
wspominać.

Już w pierwszych minu-
tach meczu mnożyły się straty 
i niedokładne podania. Po jed-
nym z takich zagrań zawodnik 
z Wartosławia skorzystał z nie-
poradności naszej defensywy i 
wyprowadził przyjezdnych na 

prowadzenie. Szturmowi bra-
kowało cierpliwości i spokoju w 
rozegraniu piłki. Mimo to dość 
szybko udało się wyrównać. Arek 
Skowroński przeprowadził dobrą 
akcję lewą stroną i dograł piłkę w 
pole karne, a tam błąd obrońcy 
wykorzystał Maciej Skowroński 
i było 1:1. Jeszcze w pierwszej 
połowie kolejny błąd przytrafił 
się naszym obrońcom. W jego 
efekcie próbujący ratować sytu-
acje Michał Maryniak faulował w 
polu karnym napastnika z War-
tosławia i sędzia podyktował rzut 
karny. Michałowi udało się odbić 
strzał rywala, jednak wobec jego 
dobitki był już bezradny.

Druga połowa przypomi-
nała bicie głową w mur złożony 
z zawodników gości. Szturm miał 
olbrzymią przewagę w posiada-
niu piłki, lecz nie przekładało się 
to na sytuacje bramkowe. Z każ-
dą minutą było coraz więcej ner-
wowości i niedokładności. W ten 
sposób pierwsza nasza porażka 
w tym sezonie stała się faktem. 
Jest to zarazem pierwsza poraż-
ka Szturmu na swoim boisku od 
prawie 2 lat.

Tydzień później wyjazdo-
wy mecz z Wartą Obrzycko. Już 
w 10 minucie po prostopadłym 
podaniu Bartek Sowiński zabrał 
się z piłką w pole karne i moc-
nym strzałem po długim rogu 
zaskoczył bramkarza Warty. W 
35 po strzale Arka Skowrońskie-
go, bramkarz paruje piłkę na… 
swojego obrońcę, który wpada z 
nią do bramki i jest 2:0. 

W drugiej połowie nieco 
więcej animuszu przejawiali go-
spodarze jednak w 75 minucie 
Dominik Babiński znakomicie 
przerzucił piłkę na lewą stronę, 
dzięki czemu Arek Skowroński 
znalazł się w sytuacji sam na sam 
i z dużym spokojem umieścił pił-
kę w bramce. Był to 16 gol „Arasa” 
w sezonie. Po tej bramce drużyna 
miejscowych wyraźnie straciła 
resztki nadziei na dobry wynik. 
Końcowy rezultat ustalił w 80 
minucie Piotr Kwiatkowski. 

Po 18 kolejkach prowadzi 
drużyna Akademii Reissa, która 
nie straciła jeszcze żadnej bram-
ki w tej rundzie. Drugie miejsce 
zajmuje Szturm, ale ma dwa za-
ległe mecze. 

Majowe  mecze Szturmu:

Kolejka 19: 1.05.2015r. Szturm • 
Junikowo – Czarni Kaźmierz, 
godz. 11:00 w Plewiskach.
Kolejka 20: 10.05.2015r. Or-• 
kan Objezierze - Szturm Ju-
nikowo, godz. 15:00 w Obje-
zierzu.
Kolejka 21: 16.05.2015r. Rze-• 
mieślnik Kwilcz - Szturm 
Junikowo, godz.16:00 w Ka-
mionnej.
Kolejka 22: 24.05.2015r. • 
Szturm Junikowo- Rokita 
Rokietnica,  godz. 11:00 w 
Plewiskach
Kolejka 23: 31.05.2015r. Ra-• 
kieta Głuponie - Szturm Ju-
nikowo, godz. 14:00 w Głu-
poniach

Lp. Drużyna M Pkt Bramki

2 Akademia Reissa Poznań 17 41 58-14

1 Szturm Junikowo Poznań 15 36 66-14

4 Czarni Kaźmierz 16 31 41-27

3 Rzemieślnik Kwilcz 16 27 37-26

6 Tarnovia II Tarnowo Podgórne 16 26 33-28

7 Warta Wartosław 17 25 32-29

8 GKS Golęczewo 17 24 32-30

9 Byki Obrowo 17 23 38-40

5 Orkan Objezierze 17 22 27-33

10 Huragan Michorzewo 17 16 21-56

11 Rokita Rokietnica 16 14 21-35

12 Warta Obrzycko 16 11 17-42

13 Rakieta Głuponie 17 7 19-68

Sport

Pytanie do Sołtysa: Wybrane odpowiedzi
Przedstawiamy wybrane odpowiedzi Pani Sołtys Małgorzaty Zgoła na Wasze pytania nadesłane na adres info@plewiska.pl

Fontanna i śmieci

„Witam serdecznie, jestem 
mieszkanką Plewisk od 12 lat 
i jestem z tego faktu bardzo 
zadowolona choć ostatnio 
coraz mniej,ze względu na 
nadmiar ludności w tak małej 
wsi.Ale nie do tego zmierzam.
Pytanie moje dotyczy stawów 
na ul.Stawnej gdzie wczoraj 
powstała kolejna atrakcja-
fontanna.Spodziewam się tłumy 
oglądaczy ale i też niedzielnych 
spacerowiczów,których przyby-
wa.Przybywa też śmieci!!!!!!Gdzie 
są śmietniki?Dwa stojące przy 
drzewach to za mało,a na od-
chody naszych piesków?Proszę 

o spojrzenie przychylnym okiem 
na tą potrzebę, bo mnie jako że 
mieszkam na Stawnej ręce nie 
odpadają przy zbieraniu śmieci 
po innych,ale ich przybywa!!!!! i 
sama mam psa. Z pozdrowienia-
mi”
- Magda

„Witam serdecznie, w dniu 15 
kwietnia do Urzędu Gminy 
złożyłam pismo o postawienie 
4 koszy nad stawem za Remizą. 
Gdy się pojawią (mam nadzieję 
że wkrótce), zobaczymy czy jest 
to wystarczająca ilość. Pozdra-
wiam.”
- Małgorzata Zgoła

Budowa nowej szkoły

„Dzień dobry, Kiedy ruszy budo-
wa nowej szkoły w Plewiskach, 
wiosna już właściwie jest a tu ni-
gdzie nie widac tej zapowiadanej 
budowy. Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam”
- Anita

„Dzień dobry, Budowa nowej 
szkoły ma ruszyć w czerwcu. 
Na dzień dzisiejszy są formal-
ne pozwolenia. Po wekendzie 
majowym zostanie ogłoszony 
przetarg a następnie budowa 

Pozdrawiam”
- Małgorzata Zgoła

Infrastruktura Parku Podwor-
skiego

„Kiedy możemy spodziewać 
się otwarcia parku i jak będzie 
wyglądała jego infrastruktura? 
Pozdrawiam,”
- Ania

„Witam serdecznie, Park ma 
być otwarty na końcu maja. Na 
początek będą 1-2 alejki i kilka 
ławek. Pozdrawiam”
- Małgorzata Zgoła

Otwarcie Parku Podworskiego

„Witam, Mam pytanie dot. Parku 
Podworskiego. Czy wiadomo coś 
więcej na temat jego otwarcia? 
Miał być dostępny już jesienią 
ubiegłego roku. Dziękuję i po-
zdrawiam”
- Marta

„Witam, park ma być otwarty na 
końcu maja. Na początek będą 
1-2 alejki i kilka ławek. Pozdra-
wiam”
- Małgorzata Zgoła

Rajdy na Stawnej

„Dzień dobry, Jestem mieszkanką 
Plewisk. Często spaceruję wzdłuż 
ulicy Stawnej (przy stawach) 
– wydaje się, że jest to jedyne 
miejsce spacerowe w Plewiskach, 
a jeżeli nie jedyne to przynamniej 
najładniejsze.
Niestety równocześnie miejsce 
jest dla spacerowiczów bardzo 
niebezpiecznie. Kierowcy ig-
norują ograniczenie prędkości, 
najbardziej niecierpliwi, któ-
rzy z braku czasu chcą ominąć 
skrzyżowanie, korzystają z ulicy 
Stawnej rozpędzając się na tym 
odcinku grubo powyżej ograni-
czenia prędkości. Spacerowicze to 
głównie Panie z wózkami i dzieci 
na rowerkach. Proszę o interwen-
cję, wprowadzenie strefy ruchu 
pieszego lub ograniczenie wjazdu 
wyłącznie dla mieszkańców. 
Pozdrawiam,”
- Katarzyna

„Dzień dobry, z przykrością mu-
szę poinformować Panią, że nie 
ma możliwości wprowadzenia 
strefy ruchu pieszego gdyż brak 
jest terenu na którym byłoby 
możliwe zabezpieczyć miej-
sca parkingowe dla wszystkich 
mieszkańców ulicy. Ograniczenie 

wjazdu tylko dla mieszkańców 
także nie wchodzi w grę gdyż 
już jest to ulica jednokierunko-
wa. Natomiast wokół stawu jest 
chodnik, dodatkowo odgrodzo-
ny od ulicy barierkami który jest 
bezpieczny dla spacerowiczów. 
Ponadto zwróciłam się z prośbą 
do Straży Gminnej aby częściej 
patrolowali ulicę pod kątem 
bezpieczeństwa. Pozdrawiam”
- Małgorzata Zgoła

„Pytanie do Sołtysa” to 
dział na portalu www.
plewiska.pl. W tym dziale 
sołtys Małgorzata Zgoła 
odpowiada na pytania 
mieszkańców Plewisk.

Chcesz zadać pytanie do 
sołtysa? Wyślij je do nas 
mailem na adres info@
plewiska.pl. W tytule 
maila napisz: „Pytanie do 
sołtysa”.

Regularnie publikujemy 
odpowiedzi Pani Sołtys na 
naszym portalu. Obserwuj 
na www.plewiska.pl/
pytanie-do-soltysa/
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Kronika policyjna

02.03 Plewiska ul.Kręta Podczas 
robót drogowych ujawniono 
szczątki ludzkie
03.03 Plewiska Policjanci KMP 
Poznań zatrzymali osobę na tzw. 
gorącym uczynku posiadania 
substancji odurzających
06.03 Komorniki ul. Jeziorna W 
tartaku dokonano uszkodzenia 
kamer i kradzieży elementów 
drewnianych
07.03 Komorniki ul. Kalinowa 
Kradzież pojazdu VW Golf
09.03 Plewiska ul. Kozłowskie-
go Kradzież roweru Giant
10.03 Komorniki ul. Jałowcowa 
Kradzież pojazdu Ford Focus
10.03 Plewiska ul. Kminkowa 
Kradzież roweru Pegasus City
10.03 Komorniki ul. Pocztowa 
Kradzież telefonu Samsung 
Galaxy S-5
13.03 Komorniki ul. Jeziorna Z 
terenu GOSIR poprzez włamanie 
dokonano kradzieży laptopów 
marki Lenovo i HP
13.03 Plewiska Policjanci KP 
Komorniki zatrzymali osobę 
poszukiwana do Prokuratury
17.03 Plewiska ul. Szałwiowa 
Kradzież pojazdu Audi A3 
18.03 Komorniki ul. Komorni-
cka Policjanci z KWP Wydział 
Narkotykowy zatrzymali osobę 
za uprawę krzewów konopii
18.03 Plewiska ul. Koperkowa 
Policjanci z KP Luboń zatrzymali 
osobę na tzw. gorącym uczynku 
niszczenia samochodu
19.03 Komorniki ul. Widoko-
wa Kradzież pojazdu Renault 
Megane

20.03 Komorniki ul. Polna Kra-
dzież pojazdu Audi A6
23.03 Plewiska ul. Skryta Kra-
dzież narzędzi ogrodowych
24.01 Komorniki ul. Widoko-
wa Policjanci KP Komorniki 
zatrzymali mężczyznę na tzw. 
„gorącym uczynku” kierowania 
pojazdem Fiat Ducato w stanie 
nietrzeźwości, wynik 1,28mg/l 
co daje 2,69 promila!!
31.03 Komorniki ul. Żabikowska 
Kradzież pojazdu Citroen C3

Ponadto policjanci przyjęli 8 
zgłoszeń innych przestępstw w 
tym 1 oszustwo dokonane przez 
internet a także 4 przypadki 
kradzieży pieniędzy z kont ban-
kowych po zeskanowaniu kart 
bankomatowych.

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

Wydarzenia„Na Tęczowej i Promykowej też by się przydało coś zrobić. 
Promykowa, to naprawdę woła o pomstę do nieba.”
- Marcin o budowie dróg w Plewiskach

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

Lubisz dzielić się swoimi 
spostrzeżeniami? Kręci Cię 
dziennikarstwo? Chcesz, aby 
Twoje artykuły czytało 8000 
osób miesięcznie? Jeżeli tak, 
to odezwij się do nas! Szu-
kamy osób, które pomogą 
nam w prowadzeniu portalu 
i gazety. 

Napisz na info@plewiska.pl 
lub zadzwoń: 792 612 303.

Stopka redakcyjna

Maj to miesiąc, gdy wszystko 
rozkwita także sezon ślubny. Jaką 
fryzurę wybrać na ten wyjątko-
wy dzień? Co jest modne w tym 
roku? I jak sobie poradzić, gdy 
Twoje włosy nie są zbyt długie?

Powrót do natury…

Kwiaty we włosach, słowiańskie 
wianki są bardzo subtelne i ko-
biece. Pięknie podkreślają nie-
winność panny młodej i czystość 
białej sukni ślubnej. Idealna fry-
zura do zwiewnej sukienki lub 
na ślub w plenerze. Z polnych, 
dzikich kwiatów najlepiej utkać 
wianek i włożyć na rozpuszczone 
długie włosy. Kwiaty hodowlane 
natomiast idealnie nadają się do 
upięć. Możesz wykorzystać białe 
kwiaty lub przełamać ślubny look 
kolorem. Pamiętaj również by 
dopasować kwiaty we włosach, 
do tych w bukiecie.

Swoboda czy naturalny węzeł?

Zanim połączy was węzeł mał-
żeński, ty zrób węzeł… na głowie. 
Warkocz nie musi być zwyczajny, 
a wianek niekoniecznie z kwia-
tów. Może być z twoich włosów, 
wystarczy warkoczem opleść 
głowę. Pięknie i delikatnie wy-
gląda także splot typu kłos. Jeśli 

jednak wolisz swobodę, warto 
związać luźno włosy, a kilka pasm 
wolno puścić. Taki kontrolowany 
bałagan jest bardzo kobiecy.

Długie włosy - naturalnie!

Większość ślubnych fryzur do-
brze wygląda tylko na długich 
włosach. Jeśli swoje masz zbyt 
krótkienic straconego. Cosmos-
hop.pl oferuje naturalne zestawy 
do przedłużania i zagęszczania 
włosów. Efekt, na jaki czekasz 
kilka lat zapuszczając, możesz 
uzyskać już w kilka minut. I cie-
szyć się wyjątkową fryzurą i wy-
jątkowym dniem.

Cosmoshop.pl
Nowy Rynek
ul Grunwaldzka 517A/4
62-064 Plewiska
tel. 505 260 760
Czynne od poniedziałku do piąt-
ku 9-16

Artykuł sponsorowany

Ślub i wesele 
Trendy 2015 roku

Nieprawidłowe parkowanie 
na Nowym Rynku

Na naszym forum internetowym 
www.plewiska.pl/forum 
wywiązała się ciekawa dyskusja 
odnośnie nieprawidłowego 
parkowania na Nowym Rynku. 

„Czy Was też irytują samochody 
parkujące wzdłuż chodnika, przy 
sklepach i lokalach usługowych 
na Nowym Rynku? Z tyłu parking 
świecący pustkami a chodnikiem 
przejść nie sposób – tym bardziej 
wózkiem z dzieckiem. Niedługo 
do PiPa wjadą! Nic się nie da z 
tym zrobić? Ktoś się orientuje? 
No chyba że tylko ja jestem tak 
upierdliwa.”
- mamamuminka

„Ja pisałam o tym problemie 
do admina tej strony już 
przeszło 3 lata temu, kiedy był 
nim kto inny niż obecny. W 
każdym razie – z tego, co mi 

wtedy przekazał kontaktował 
się z jakąś radną z Plewisk, 
ale ogólnie ciężki temat, bo to 
prywatny teren. Sugerowałam 
postawienie słupków wzdłuż, 
ale usłyszałam, że nie można 
postawić słupków z łańcuchami, 
bo to by utrudniło komunikację 
– choć ja proponowałam same 
słupki – przejść by można było 
do aut, ale zaparkować na 
chodniku już nie… lenistwo 
kierowców (niestety szczególnie 
w tych wielkich i drogich 
furach) jest straszne! Za PiP 

Forum

Promocja reklamowa w 
kolejnym numerze gazety: 
Reklama za 25 zł netto!

1 moduł 
reklamowy
25 zł netto!

jest spory parking i nawet koło 
świąt nie ma tam problemu, 
żeby zaparkować, a jednak i 
tak większość woli blokować 
chodniki… może trzeba by 
uderzyć do właścicieli? Zrobić 
petycję, zebrać podpisy? 
Pewnie w samych lokalnych 
przedszkolach od rodziców sporo 
by się ich zebrało…”
- MAG

Chcesz dołączyć do dyskusji? 
Wejdź na www.plewiska.pl/
forum.

Dla firm z Plewisk przy-
gotowaliśmy wyjątkową, czerw-
cową promocję!

W najbliższym numerze 
gazety Plewiska.pl oferujemy 
miejsce reklamowe o wielkości 
jednego modułu (48 x 48 mm) w 
cenie 25 zł netto. To nie powta-
rzalna okazja, aby zareklamować 
się u nas za połowę ceny!

Aby skorzystać z promo-
cji należy do dnia 30 kwietnia 
przesłać na nasz adres mailowy 
info@plewiska.pl projekt reklamy 
i dane do faktury VAT. Jeżeli nie 
masz projektu reklamy to prześlij 
do nas jej treść, a my ją zaprojek-
tujemy!

Reklama w gazecie Ple-
wiska.pl to najlepsza możliwość 
dotarcia do większości miesz-
kańców Plewisk. Nasz nakład to 

3000 egzemplarzy. Gazeta jest 
bezpłatna i dostępna w większo-
ści sklepów spożywczych Ple-
wisk.

Nie zwlekaj! Wyślij projekt 
na adres info@plewiska.pl lub za-
dzwoń pod numer 792 612 303.

Uwaga! Ilość miejsc rekla-
mowych jest ograniczona. Obo-
wiązuje zasada: kto pierwszy ten 
lepszy!

Promocja
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Kontakt z redakcją: 792 612 303 lub info@plewiska.pl08 Nowy sklep zoologiczny : „Sonia i Przyjaciele”!

Ju as nty

PLEWISKA, ul. Szkolna 143
tel. 609 794 894

www.krawiectwoplewiska.pl 

POGOTOWIE KRAWIECKIE

NAPRAWA
OBUWIA

PLEWISKA 
GRUNWALDZKA 479B
WTORKI I CZWARTKI

11:00 - 17:00

Ogrody
PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE

PROJEKT GRATIS
przy naszym wykonastwie

Pielęgnacja
Systemy nawadniające
Oczka wodne i kaskady

Mała architektura
Brukarstwo

biuro@modrzew-ogrody.pl    www.modrzew-ogrody.pl

tel. 502 320 559

MECHANIKA - DIAGNOSTYKA
FIRMA MIELCAREK

OPONY - SERWIS KLIMATYZACJI
STACJE KONTROLI POJAZDÓW

- naprawa zawieszeń
- ustawienie geometrii kół
- przeglądy pogwarancyjne
  aut wszystkich marek
- naprawa układów
  hamulcowych
- wymiana olejów i filtrów
- prostowanie alufelg

Plewiska ul. Kolejowa 137

tel. 61 646 81 74
tel. 61 646 81 75

pon-pt 8:00-18:00
sob. 8:00-14:00

www.mielcarek-tuning.com.pl

Promocja „Pewnie, że przydałby się jakiś pub, a z jedzeniem w menu pewnie łatwiej byłoby się utrzymać. Do 
Poznania, żeby wyskoczyć ze znajomymi to znowu albo autem trzeba jechać, albo taksówką wracać. A 
można by spacerkiem pójść… Myślę, że pomysł na biznes niczego sobie!”
- Asia o pubie w Plewiskach

Nowe miejsce dla miłośników 
zwierząt w Plewiskach

Na mapie Plewisk pojawił się 
nowy adres dla miłośników zwie-
rząt. Przy ulicy Grunwaldzkiej 
552 (naprzeciwko Nowego Rynku) 
powstał nowy sklep zoologiczny 
„Sonia i Przyjaciele”, usytuowa-
ny we wspólnym budynku wraz 
z przychodnią weterynaryjną. 
Choć sklep zoologiczny w Ple-
wiskach jest nowy, to jego pra-
cownicy z długim i bogatym do-
świadczeniem w zakresie opieki 
nad zwierzętami gdyż jest to już 
ich czwarta placówka na terenie 
powiatu poznańskiego.

Właściciele sklepu i pracownicy 
to posiadacze psów, kotów, szyn-
szyli, rybek – więc ludzie z praw-
dziwą pasją do zwierząt. Firma 
jest rodzinna, wielopokoleniowa, 
więc zawsze możecie wpaść i za-
sięgnąć porady jeśli macie jakiś 
kłopot z Waszym pupilem.  Od 
wielu lat współpracują z różny-
mi fundacjami, więc jeśli zasta-
nawiacie się nad adopcją psa lub 
kota to warto do nich zajrzeć i 
sprawdzić jakie zwierzaki liczą na 
Waszą pomoc.

Duży, wygodny parking przed 
sklepem, bardzo bogata oferta 
karm i przysmaków dla psów, 
kotów, gryzoni, ptaków, ryb 
akwariowych i gadów czynią z 
tego sklepu miejsce do którego 
na pewno warto zajrzeć. Szero-
ki wybór i oferta kilkudziesięciu 
producentów sprawiają, że sklep 
ten wyznacza nowe standardy na 
rynku zoologicznym. A jeśli nie 
macie czasu na odwiedziny w 
sklepie, wystarczy zadzwonić lub 
wysłać maila – zamówione arty-
kuły przywiozą Wam bezpłatnie 
tego samego dnia do domu.

Na miejscu można też obejrzeć, 
kupić lub zamówić żywe zwie-
rzęta: papugi, szynszyle, koszat-

niczki, chomiki, myszki, króliki, 
myszoskoczki, świnki morskie 
i inne. Znajdziecie tutaj też 60 
gatunków ryb akwariowych dla 
początkujących akwarystów. 

Nowością dla mieszkańców jest 
pakiet usług: bezpłatne dosta-
wy towaru na terenie gminy 
Komorniki i Dopiewo, projekto-
wanie i zakładanie akwariów i 
terrariów, badanie jakości wody 
akwarystycznej, realizacja za-
mówień specjalistycznych karm 
bytowych i weterynaryjnych. 
Sklep zoologiczny „Sonia i Przy-
jaciele” przy ulicy Grunwaldzkiej 
552 to z pewnością miejsce, któ-
re warto odwiedzić.

Artykuł sponsorowany

Podziel się 
ciekawymi 

zdjęciami na 
portalu 

plewiska.pl :)

Twoja reklama 
w następnym 

numerze 
Plewiska.pl?
Zadzwoń: 792 612 303

Napisz: info@plewiska.pl


