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Referendum 6 września 2015
Znajdź swój lokal wyborczy

str. 2

„Gmina zarabia pieniądze, 
mieszkańców przybywa. 
Ale nie przybywa szkół.”

Otrzymaliśmy następujący list od 
czytelniczki:

“Dzień Dobry, mój syn będzie od 
września dumnym uczniem klasy 
I. Będzie uczęszczał do Szkoły Pod-
stawowej im. Tytusa i Jana Dzia-
łyńskich w Plewiskach. Łącznie 
Szkoła była zobowiązana przyjąć 
ok 350 dzieci, czyli 14 klas po 25 
uczniów. Bardzo niepokojące dla 
nas jako rodziców jest fakt, że jest 
to niewielka wiejska szkoła, która 
jest niedostosowana do przyjęcia 
tak ogromnej liczny małych dzie-
ci, które rozpoczynają dopiero 
edukację szkolną, a będą tłoczyć 
się w małych pomieszczeniach...”

Czytaj dalej na stronie 6

List od czytelnika: Strona 6

Relacja z oficjalnego 
otwarcia Podwórka 
Nivea                      Str. 3

W uznaniu za 
długoletnie 
pożycie małżeńskie                 
Str. 4

Biegiem przez las! 
Forest Run: 19 IX

Zagłosuj na 
bezpieczeństwo 
pieszych w 
Plewiskach!

Dołącz do Drużyny 
Szlachetnej Paczki

Ponownie będzie można uciec do 
lasu, żeby cieszyć się wolnością, 
przestrzenią i ciszą. Po co biegać 
po asfalcie, gdy leśna ścieżka jest 
tak blisko? Czemu mamy męczyć 
się w miejskim zgiełku kiedy w 
lesie jest tak spokojnie i cicho? 
Dlaczego słuchać warkotu samo-
chodów, przecież ptaki tak pięk-
nie śpiewają!

Czytaj dalej na str. 3

Pięć  przejść dla pieszych zloka-
lizowanych na drogach powia-
towych zostało zgłoszonych do 
udziału w konkursie „Aktywne 
przejścia dla pieszych” organizo-
wanym przez Fundację PZU, w 
tym przejście w Plewiskach.

Nagrodą w konkursie jest wypo-
sażenie wskazanego przejścia w 
elementy poprawiające bezpie-
czeństwo; w tym m.in. aktywny 
system dla pieszych SeeMe, ak-
tywne punkty odblaskowe, maty 
antypoślizgowe. 

Aby tak się stało należy zagłoso-
wać na wybrane przejście. Dzięki 
Waszym oddanym głosom mo-
żemy przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa w w naszej gmi-
nie i w powiecie.  

Czytaj dalej na str. 7

Chcesz Mądrze Pomagać? Dołącz 
do Drużyny Szlachetnej Paczki i 
zostań wolontariuszem w rejo-
nie Poznań Grunwald! Co roku do 
szlachetnej paczki zgłaszają się 
osoby zainspirowane ideą mądrej 
pomocy – bohaterowie zmiany 
społecznej. Tworzą Drużynę Su-
perW, łączą biednych i bogatych.

Czytaj dalej na str. 7
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Nasze Plewiska „Mieszkańcy Szkolnej w pobliżu rozdzielni borykają się z problemami braku wyjścia bezpiecznie na spa-
cer z dzieckiem lub osobą starszą z powodu braku chodników. Można poruszać się “bezpiecznie” tylko 
samochodem.”
- Pani Małgosia     

Referendum 6 września: Lista lokali wyborczych

Podczas referendum Polacy zdecydują:

Czy należy wprowadzić 1. 
jednomandatowe okręgi wyborcze
Czy należy utrzymać dotychczasowy 2. 
sposób finansowania partii politycznych
Czy wprowadzić zmiany w ordynacji 3. 
podatkowej

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu wyborczego Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1 Chomęcice -sołectwo Wiejski Dom Kultury „Koźlak”  ul. Poznańska 65, 
Chomęcice

2 Głuchowo- sołectwo Dom Kultury „Dworek”, ul. Parkowa 2, Głuchowo

3 Komorniki 1 ulice: Gerwazego, Horeszki, Ignacego D. Kaczmarka, Jankiela, Kraszewskiego, ks. Gładysza, 
Księdza Malinowskiego, ks. Robaka, ks. Wawrzyniaka, Pana Tadeusza, Polna nieparzyste:43-65, 66-95; 
Protazego, Sienkiewicza, Stanisława Nowaka, Telimeny, Wiśniowa

Gimnazjum, ul. Pocztowa 30, Komorniki

4 Komorniki 2 ulice: Akacjowa, Benedykta Wielocha, Brzozowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Kościelna, Lipowa, Osiedle Spółdzielcze, Pańska, Pocztowa, Polna: 3-42A, parzyste:44-62, Poznańska 2-7, 
Rosnowska,  Słoneczna, Spokojna, św. Rocha, Topolowa, Wierzbowa, Zbożowa

Gimnazjum, ul. Pocztowa 30, Komorniki

5 Komorniki 3 ulice: Cmentarna, Czesława Miłosza, Haliny Poświatowskiej, Jeziorna, Komornicka 1-69, od 75 
do końca numery nieparzyste, Krótka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Leopolda Staffa,  Łąkowa, Miodowa, 
Młyńska 3-64, Morenowa, Nad Wirynką, Nizinna, Ogrodowa, Pasieki, Piaskowa, Podleśna, Poznańska 19-66, 
Spacerowa, Stawna, Stefanii Czubryj, Zakładowa

Gimnazjum, ul. Pocztowa 30, Komorniki

6 Komorniki 4 ulice: 3 Maja, Fabianowska, Gottlieba Daimlera, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Kolejowa, 
Korczaka, Malinowa, Nowa, Piastowska, Platynowa, Poznańska od 69 do końca, Przemysłowa, Staszica, 
Towarowa

Szkoła Podstawowa ul. Staszica 25, Komorniki

7 Komorniki 5 ulice: Borówkowa, Brzoskwiniowa, Drzymały, Jagodowa, Jeżynowa, Komornicka od 74 do końca 
numery parzyste, Leśna, Maciejkowa, Magazynowa, Matowa, Młyńska od 70 do końca, Osiedle Zielone 
Wzgórze, Otwarta, Pogodna, Poziomkowa, Sadowa, Truskawkowa, Widokowa, Wiosenna, Wspólna, Złota, 
Żwirowa

Szkoła Podstawowa ul. Staszica 25, Komorniki

8 Komorniki 6 ulice: Azaliowa, Cyprysowa, Czeremchowa, Forsycjowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Kalinowa, 
Konwaliowa, Lubońska, Magnoliowa, Ognikowa, Storczykowa, Wąska, Wirowska, Wrzosowa, Żabikowska

Szkoła Podstawowa ul. Staszica 25, Komorniki

9 Plewiska 1 ulice: Kolejowa 1-46, Lawendowa,  Nadrzeczna, Niecała, Ogrodowa, Stawna, Szczypiorkowa, 
Szkolna od 80 do końca, Zielarska

Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 64, Plewiska

10 Plewiska 2 ulice: Koperkowa, Lubczykowa, Lukrecjowa, Miętowa, Prof. Wacława Strażewicza, Prof. Jana 
Kozłowskiego, Rumiankowa, Szafranowa, Szałwiowa

Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 64, Plewiska

11 Plewiska 3 ulice: Bazyliowa, Kminkowa, Tymiankowa Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 64, Plewiska

12 Plewiska 4 ulice: Grunwaldzka 410-546, 548-592 parzyste, Krótka, Mokra, Owsiana, Pasterska, Pszenna, Rolna, 
Słoneczna, Spokojna, Sucha, Wołczyńska, Zakładowa, Żytnia

Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 64, Plewiska

13 Plewiska 5 ulice: Cicha, Podgórna, Południowa, Północna, Skryta, Wschodnia, Zachodnia, Zacisze Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 64, Plewiska

14 Plewiska 6 ulice: Azaliowa, Cechowa, Czarna Droga, Dojazd, Fabianowska od 25 do końca, Garncarska, 
Graniczna, Jesienna, Kupiecka, Kuźnicza,  Letnia, Miernicza, Miodowa, Młyńska, Rzemieślnicza, Szewska, 
Wąska, Wiosenna, Wrzosowa, Zbożowa, Zimowa

Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 64, Plewiska

15 Plewiska 7 ulice: Aroniowa, Fabianowska 2A-24D, Grunwaldzka 547-595 nieparzyste, od 596 do końca, 
Kolejowa od 53 do końca, Kręta, Malinowa, Osiedle Pogodne, Polna, Poranna, Promykowa, Szkolna 25-73, 
Tęczowa

Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 64, Plewiska

16 Rosnówko, Walerianowo, Jarosławiec Dom Kultury „Klub”, ul. 1Maja 50, Rosnówko

17 Szreniawa, Rosnowo Świetlica Wiejska, ul. Nowa 9, Szreniawa

18 Wiry 1 ulice: Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Głowackiego, Kilińskiego, Komornicka, Kosynierów, Kościuszki, 
Krótka, Malwowa, Nadrzeczna, Polna, Poznańska, Pułaskiego, Wirowska, Wybickiego, Zbożowa, Żabikowska

Salka parafialna ul. Komornicka 175, Wiry

19 Wiry 2 ulice: Bukowa, Cienista, Elfów, Grabowa, Graniczna, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Leśniczówka, Nowa, Odskok, Parkowa, Podgórna, Południowa, Promykowa, Słoneczna, Sportowa, 
Szreniawska, Tęczowa, Zespołowa, Zielona

Dom Kultury, ul. Łęczycka 101, Wiry

20 Wiry 3 ulice: Dworcowa, Kolejowa, Laskowska, Leśna, Łęczycka, Podleśna, Północna, Torowa Dom Kultury, ul. Łęczycka 101, Wiry

21 Łęczyca Dom Kultury Nad Wirynką, ul. Poznańska 14, 
Łęczyca

22 Oddział Zewnętrzny w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego, ul. 
Jarzębinowa 2, Rosnowo

Na dzień 6 września 2015 roku w całym kraju zaplanowano Referendum. 
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Relacja z oficjalnego 
otwarcia Podwórka Nivea

28 sierpnia 2015 roku o godz. 13 
nastąpiło oficjalne otwarcie Po-
dwórka Nivea.

W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele Gminy Komorniki, w 
tym Wójt Jan Broda, Przedstawi-
ciel Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji Pan Marcin Kaczmarek, 
Przewodniczący Rady Gminy Pan 
Marian Adamski, Pani Dyrektor 
Szkoły Halina Piątek, a także Nasz 
Radna Pani Małgorzata Degórska 
i wielu innych. Oficjalnie podzię-
kowano wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy za głosowanie na 
Plac zabaw. Plac Zabaw został 
poświęcony przez Kapelana.

Uroczyste otwarcie przebiegało 
w atmosferze zabawy, radości i 
uśmiechniętych buzi najmłod-

szych mieszkańców Plewisk. 
Dzieci mogły skorzystać z dmu-
chanych zjeżdżalni, huśtawek i 
wielu innych atrakcji. Największa 
popularnością jak zwykle cieszy-
ło się malowanie twarzy.

Pożar samochodu w 
niedzielę w Komornikach

Dnia 23.08 o godzinie 23:45 był 
pożaru samochodu osobowego 
Audi A7 w Komornikach na ulicy 
Storczykowej. Pożar został 

Mawit Lwówek - 
Grom Plewiska 0:3

W meczu 3. kolejki IV ligi gr. 
wielkopolskiej (północ) Grom 
Plewiska wygrał na wyjeździe z 
Mawitem Lwówek 3:0.

Mawit Lwówek – Grom Plewiska 
0:3
Bramki: Krzysztof Kołodziej 43’, 
Mateusz Maruniak 83’, David 
Paku-Tshela 85’.

Grom: 23. Wojciech Fleischer – 
2. Krystian Swoboda, 3. Maciej 
Pawłowski, 4. Jakub Sobczak, 5. 
Dariusz Wróblewski, 6. Jakub 
Smura, 9. Krzysztof Kołodziej 
(7. Sebastian Smelkowski 87’), 
10. Maurycy Niemczyk, 11. 
Piotr Brych (14. David Paku-
Tshela 71’), 16. Dominik Fierlej 
(19. Michał Trenkler 71’), 18. 
Mateusz Maruniak (13. Kacper 
Szczepański 83’).

Gromplewiska.futbolowo.pl

Wydarzenia

Sport

Sport

Dzieci mogły także wziąć udział 
w licznych konkurencjach spor-
towych, za które najlepsi otrzy-
mywali nagrody.

Marta Włudarczak

Wydarzenia„Szkoda, że nie ma ławek, żeby rodzice czy maluchy mogły usiąść. 
Mam nadzieję, że gmina jeszcze je postawi.”
- Łukasz o Placu Zabaw Nivea      

ugaszony przez OSP Plewiska. 
Na miejscu był także zastęp z 
OSP Luboń.

osp-plewiska.pl

Biegiem przez las! 
Forest Run: 19 IX
Ponownie będzie można uciec do 
lasu, żeby cieszyć się wolnością, 
przestrzenią i ciszą. Po co biegać 
po asfalcie, gdy leśna ścieżka jest 
tak blisko? Czemu mamy męczyć 
się w miejskim zgiełku kiedy w 
lesie jest tak spokojnie i cicho? 
Dlaczego słuchać warkotu sa-
mochodów, przecież ptaki tak 
pięknie śpiewają!

Trzy przygotowane przez orga-
nizatorów trasy mają charakter 
typowo trailowy, przebiegają w 
całości po duktach leśnych. Za-
wodnicy pobiegną przez pola, 
lasy, zabytkowe aleje, a także 
niesamowitymi singletrackami 
wzdłuż jezior. Najdłuższa trasa, 
prawie 50 km, jest z pewnością 
najbardziej atrakcyjna – obej-
muje wszystkie najpiękniejsze 
zakątki Wielkopolskiego Parku 
Narodowego.

Serce zawodów zlokalizowane 
będzie zaledwie 20 kilometrów 
od centrum Poznania.
W ciągu 30 minut od wyjazdu 
z miasta możecie poczuć smak 
wolności i prawdziwy zapach 
lasu.

Na biegu panuje rodzinna, pikni-
kowa atmosfera. Organizatorzy 
zadbali o dodatkowe aktywności 
również dla dorosłych oraz dzie-
ci.

Do wyboru będzie też dystans 23 
km i 12,5 km. W pierwszej edycji 
biegu wzięło udział  450 zawod-
ników, w tym roku pobiegnie 700 
osób.

Bieg odbędzie się 19 września.

Poczuj na chwilę wolność i swo-
bodę, którą daje natura.

Las jest tak blisko!

Szczegółowe informacje na te-
mat biegu na www.forestrun.pl

UG Komorniki

Kondolencje

Sołtys zaprasza na 
bezpłatny angielski 
dla seniorów

Zapraszam mieszkańców w 
wieku 50+ na bezpłatne zajęcia z 
języka angielskiego prowadzone 
przez lektorów Akademii 
Języków Obcych EUROPA.
Zajęcia odbywać się będą przez 
cały wrzesień w godzinach 
przedpołudniowych.
Informacje i zapisy: tel. 61 890 
69 24, kom. 793 44 88 92

Sołtys Plewisk
Małgorzata Zgoła

Dla Aleksandry Brzęckiej z 
powodu śmierci teścia składają 
koleżanki z koła gospodyń z 
Plewisk. 

Krystynie Cegiełka wyrazy 
współczucia z powodu 
tragicznej śmierci syna 
Mateusza składają koleżanki z 
koła gospodyń z Plewisk.

Wyrazy współczucia

Drogiej koleżance
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Nasze Plewiska „Oj byliśmy i to licznie! 
Jeśli ktoś chce obejrzeć fotorelację zapraszamy do grupy „plewiskowe” Mamuśki na Facebooku”
- Anna o otwarciu Placu Zabaw Nivea    

W uznaniu za długoletnie pożycie małżeńskie

Znaczącymi „piątkami” 
sygnowane były jubileusze 10 
par zaproszonych do Urzędu 
Gminy Komorniki po odbiór za-
szczytów za długoletnie pożycie 
małżeńskie.

Medale wręczone przez 
wójta Jana Brodę w imieniu Pre-
zydenta RP , dyplomy okolicznoś-

ciowe, wiązanki kwiatów i zor-
ganizowane przyjęcie zacnych 
gości przez Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Komorni-
kach Grażynę Rak były zapewne 
godną oprawą dla uczczenia 50 i 
55 lat, które owe pary wspólnie z 
sobą przeżyły.

Wśród nich, Państwo: 
Genowefa i Stanisław Warguła 

z Plewisk, Bogumiła i Stanisław 
Budni z Głuchowa, Elżbieta i 
Roman Cerba z Chomęcic, Kazi-
miera i Stanisław Cykowiakowie 
z Wir, Barbara i Bogdan Czerwiń-
scy z Komornik, Mirosława i An-
drzej Kaczmarkowie z Plewisk, 
Marianna i Bolesław Kubala z Ko-
mornik oraz Krystyna i Bronisław 
Marciniakowie z Wir. Jubileuszo-

wą parą byli także Państwo Zofia 
i Kazimierz Czyżowie z Chomę-
cic, ale niestety na uroczystość 
nie dotarli.

Magia liczby każe pochy-
lić się nad wielką jej wartością, na 
którą złożyły się różnorakie prze-
życia, doświadczenia, dorobek 
każdego dnia, wspomnienia i co 
najważniejsze - kapitał rodzinny, 

wielopokoleniowe potomstwo, 
bo to dopiero daje poczucie peł-
ni życia, szczęścia i satysfakcji.

Dołączam z życzeniami 
dla Jubileuszowych Par- w imie-
niu Redakcji.

Violetta Sendecka – dzięki 
uprzejmości UG Komorniki

Występ Dallas Country na Festiwalu w Wolsztynie

Jak co roku w Wolsztynie 
odbyło się ważne wydarzenie, 
które przyciągnęło  rzeszę kow-
bojów, ranczerów oraz miłoś-
ników muzyki country, którzy 
pragnęli 07. 08. 09 sierpnia br. 
spędzić wspólnie razem  na Mię-
dzynarodowym Festiwalu ,,Czy-
ste Country’’ i delektować się 
wspaniałymi utworami  serwo-
wanymi przez gwiazdy polskie i 
zagraniczne muzyki country. 

Pierwszego dnia uroczył 
publiczność swoim występem 
zespół zawodowych muzyków
-,,Cashflow’’, którego misją jest 
zachęcanie jak największej ilości 
osób do słuchania tej dziedziny 
muzyki, która pozwala się od-
prężyć i przenieść  w podświa-
domości do czasów Dzikiego 
Zachodu. Następnie wystąpił 
Zespół Taneczny-Strefa Rodeo, 
który zachęcił oglądających do 
wspólnej zabawy. Zaintereso-
wani mogli wziąć udział w war-
sztatach tanecznych i konkursie 
tańca country z nagrodami. W 
sobotę nastąpiło oficjalne ot-
warcie VI Festiwalu ,, Czyste Co-
untry’’, na którym zadebiutowali 
artyści estradowi: Whiskey River, 
Honky Tonk Brothers, G.Thomas 
(Norwegia), Wayne Law (Austra-
lia), Allan Mikuśek (Słowacja).  Na 
zakończenie wieczoru zobaczy-

liśmy oprawę  taneczną: Strefa 
Rodeo.  W niedzielę o godz. 11:00 
w kościele Św. Józefa miała miej-
sce Msza Św. Country z udziałem 
artystów festiwalu.  Popołudniu 
koncertowali: The Roadhou-
se, West Band, The European 
HighWaymen  (Norwegia), Lon-
star.  

Grupa Taneczno-Wester-
nowa z Lubonia  ,, Dallas Coun-
try’’ swoje pokazy artystyczne 
rozpoczęła paradą na przodzie, 

której  dumnie z uniesioną flagą 
Konfederacką przy hymnie Texa-
su szedł instruktor tańców coun-
try i szef grupy-Jack. Dołączali do 
przemarszu fani Dallasów oraz 
wszyscy czujący w sercu i duszy  
potrzebę emocjonalną  i więź do 
wzajemnej pasji. Lubońska gru-
pa taneczna zainspirowała pub-
liczność nowym repertuarem i 
strojami bawarskimi . Tancerzom 
towarzyszył kufel schłodzonego 
piwa, charakteryzujący ten pięk-

ny bawarski  region.  Piosenka 
Lonstara ,, Co to jest to country’’ 
zakończyła trzeci i ostatni dzień 
festiwalu.  

Podczas trwania imprezy 
panowała przyjazna westerno-
wa atmosfera, zgrupowani two-
rzyli jedną countrową rodzinę. 
Wdzięku dodawały kowbojskie  
kapelusze i ubiory  stanowiące 
symbol i atrybut świata country. 
Na każdym kroku można było 
zaobserwować uśmiechniętych 

i radośnie tańczących miejsco-
wych oraz przyjezdnych, a także 
biwakujących  turystów  z po-
bliża.  Artyści na prośbę swoich 
wielbicieli rozdawali autogra-
fy i pozowali do pamiątkowych 
zdjęć, a także zachęcali do naby-
cia płyt country z ich utworami.  
Spacerując mieliśmy możność 
obserwacji stoisk z akcesoriami 
i gadżetami kowbojskimi, czy-
li każdy mógł znaleźć i wybrać 
coś dla siebie lub swoich bliskich 
oraz przyjaciół.

Znajdowały się punk-
ty  informujące  o atrakcjach w 
Wolsztynie i okolicy. Częstym 
obiektem zwiedzanym jest Paro-
wozownia. Indywidualne zwie-
dzanie i poznanie Wolsztyńskich 
atrakcji możliwe jest z Questami, 
to rodzaj gry terenowej, któ-
ra przybliży historię miasta, dla 
dzieci możliwość zdobycia tytułu 
Wakacyjnego Odkrywcy. 

Wystawa Marka Narożne-
go pt. ,, Stojąc, Leżąc, Biegając’’, 
która odbywa się sali Gminnego 
Centrum Informacji.

Uczestnicy countrowej 
imprezy wymieniali się swoimi 
spostrzeżeniami i kontrowersja-
mi dotyczącymi całego przebie-
gu festiwalu, który pozostanie w 
pamięci każdego z nas.

Dziękujemy fanom Dal-
las Country, że byliście razem z 
nami!

Zbigniew Henciel

Wydarzenia
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Wydarzenia„Nie mieszkam w tym rejonie Plewisk, ale czasami tamtędy przejeżdżam. Faktycznie jest tak, że ocieram 
podwoziem. Raz nawet uszkodziłem tłumik. Szczególnie chodzi tu o samochody Japońskie. Mam Toyotę 
Corollę (tą nową) i trę podwoziem. Kiedyś miałem starszą wersję i ten sam problem.” 
- ‚Trący’ o progach zwalniających na ulicy Miętowej       

Fotorelacja ze Święta Plonów
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List od czytelnika

Komentarze czytelników portalu Plewiska.pl

Nasze Plewiska „Niskie samochody trą niesamowicie, moim zdaniem skoro sprawę zauważa więcej osób powinno być 
coś w tej sprawie zrobione. Pani Sołtys zapewne jeździ sama w samochodzie albo z jedną osobą, wów-
czas przy niektórych niskozawieszonych modelach samochodu problemu nie ma”
- ‚Dramat’ o progach zwalniających na ulicy Miętowej      

„Gmina zarabia pieniądze, mieszkańców 
przybywa. Ale nie przybywa szkół.”

Otrzymaliśmy następujący list od 
czytelniczki:

“Dzień Dobry, mój syn będzie od 
września dumnym uczniem klasy 
I. Będzie uczęszczał do Szkoły Pod-
stawowej im. Tytusa i Jana Dzia-
łyńskich w Plewiskach. Łącznie 
Szkoła była zobowiązana przyjąć 
ok 350 dzieci, czyli 14 klas po 25 
uczniów. Bardzo niepokojące dla 
nas jako rodziców jest fakt, że jest 
to niewielka wiejska szkoła, która 
jest niedostosowana do przyjęcia 
tak ogromnej liczny małych dzie-
ci, które rozpoczynają dopiero 
edukację szkolną, a będą tłoczyć 
się w małych pomieszczeniach.

Pani Dyrektor szkoły robi co 
może, aby dzieci miały jak najlep-
sze warunki, niestety możliwości 
są bardzo ograniczone. Bardzo 
niepokojące jest to, że tak małe 
dzieci prawdopodobnie będą mu-
siały uczęszczać do szkoły w try-

bie zmianowym a świetlice będą 
stanowiły sale lekcyjne, w których 
dzieci miały zajęcia. Rodzice pra-
cujący – którzy stanowią ogromną 
większość zmuszeni będą zawozić 
dzieci od samego rana, 
a odbierać po lekcjach 
w godzinach wieczor-
nych. Jak bowiem pogo-
dzić pracę od godziny 8 
z możliwością zawie-
zienia dziecka do szkoły 
np. na godzinę 11? Dzie-
ci zatem przebywać 
będą w salach lekcyj-
nych praktycznie przez 
cały dzień. Jak możemy 
mówić o przygotowa-
niu szkoły na przyjęcie 
najmłodszych uczniów, 
które zgodnie z zało-
żeniami reformy mają 
być otoczone najwięk-
szą troską przez szkołę?

Bulwersuje mnie osobiście i in-
nych mieszkańców postawa i brak 
działań Władz Gminy w zapew-
nieniu odpowiednich warunków 
dla najmłodszych. Wójt obiecuje 

mieszkańcom nową nowoczesną 
szkołę, która rzekomo ma ruszyć 
od początku września 2016. Jak 
Pan Wójt chce zapewnić dzie-
ciom godziwe warunki nauki od 

przyszłego roku, skoro na dzień 
dzisiejszy nie dzieje się nic. Bu-
dowa nawet nie ruszyła. Za to 
wydawane są kolejne pozwolenia 
na budowę dla deweloperów, po-
wstają nowe wielkie sklepy, stacje 

benzynowe. Gmina zarabia pie-
niądze, mieszkańców przybywa. 
Ale nie przybywa szkół. Na tak 
ogromne skupisko młodych ludzi, 
którzy pracują i mają dzieci jest 

jedna szkoła podsta-
wowa, trzy przed-
szkola, ale ani jedne-
go żłobka. W zeszłym 
roku przez niedosto-
sowane kanalizacji 
deszczowej do nowo 
powstających osied-
li, domów, mieszkań, 
wskutek bezczynno-
ści i bierności Władz 
w zapewnieniu ko-
lektora, rowu ścieko-
wego, oraz zbiornika 
retencyjnego, których 
brak w Plewiskach, 
dorobek życia wielu 
mieszkańców Plewisk 
(Czarna Droga) to-

nął w szambie, wypływającym z 
muszli klozetowych.

Na koniec jeszcze jeden przykład. 
Od strony Poznania, gdzie pracuje 
większość mieszkańców Plewisk, 

wiedzie trasa, na której jest prze-
jazd kolejowy, najczęściej zamy-
kany w Polsce. Ludzie jadący do i 
z pracy zmuszeni są stać w gigan-
tycznym korku. Ja osobiście wie-
lokrotnie stałam ponad godzinę, 
chcąc dostać się do domu. Wła-
dze od lat obiecują wiadukt, który 
oczywiście rozwiązałby problem. 
Na razie w temacie nic się nie 
dzieje… mieszkańców przybywa. 
To są oczywiście tematy równie 
ważne dla nas – mieszkańców 
Plewisk, natomiast dla mnie jako 
matki temat braku dostosowania 
szkoły do przyjęcia tak ogromnej 
liczby dzieci, jest wiodący i spę-
dza mi sen z oczu, tym bardziej że 
oboje z mężem pracujemy.

Pani Dyrektor jest ciepłą, dobrą 
osobą. Nauczycielem z długolet-
nim stażem, robi co może, aby wa-
runki dla dzieci były jak najlepsze. 
Jednakże, jak napisałam wyżej, 
możliwości ma bardzo ograni-
czone. Całość sprawia wrażenie, 
jakby Władze Gminy, temat edu-
kacji w Plewiskach położyły na Jej 
barkach.”

„Niestety, ale to sama prawda”
- Anna

„Moje dziecko również od wrześ-
nia zacznie edukację w jedynej 
szkole w Plewiskach. Martwi 
mnie trochę ilość klas pierwszych 
i ogólnie uczniów w szkole, bo 
nie wierzę, że uda się wszystkie 
pierwszaki dla bezpieczeństwa 
odizolować od klas 4-6. Gmina 
obiecuje nową szkołę podstawo-
wa, ale rzeczywiście na działce na 
razie tylko kukurydza i nic poza 
tym. Ale tak naprawdę, nawet, je-
śli uda się tą szkołę wybudować, 
to dla nas- rodziców tegorocznych 
pierwszaków - za 6 lat pojawi się 
kolejny problem - gimnazjum. Czy 
gmina ma jakiś plan w tym tema-
cie?”
- Gocha

„To samo dotyczy gimnazjum…”
- Karolina

„Wiadukt by się przydał, albo cho-
ciaż światła na skrzyżowaniu z 
Wołczyńską, aby łatwiej było wy-
jeżdżać z Plewisk. A co do szkoły 
to mam nadzieję, że będzie nowa 
jednak zgodnie z planem.”
- Dario

„Co tam szkoły czy przedszkola, 
mamy piękny budynek urzędu 
gminy. Do Pana Pawła – najgo-
rzej jak ktoś udaje inteligentnego. 
Pozdrawiam.”
- Seba

„Mój młodszy syn obecnie skończył 
gimnazjum w Komornikach, za to 
przez całą edukację w Plewiskach 
pani dyrektor Piątek obiecała 
rozbudowę podstawówki. Rozbu-
dowała się tak naprawdę ze 2-3 
lata temu. Jakie są zatem szanse 
na kolejną inwestycję? Spójrzmy 
na to trzeźwym okiem, przecież 
szkół nie buduje się w tak szybkim 
tempie. Współczuję wszystkim 
tym, których ten temat dotyczy, 
ale nie róbcie sobie nadziei. Jeśli 
ktoś narzeka na brak wiaduktu, 
to niestety nie jest doinformo-
wany, proszę prześledzić próbę 
jego postawienia i zobaczyć, kto 
wycofał się z partycypacji mimo 
podpisanych umów. To właśnie ci 
narzekający najbardziej powinni 
doskonale wiedzieć, bo zdecydo-
wana ich większość jeszcze wtedy 
mieszkała w Poznaniu, że taki nu-
mer ” wyciął Grobelny do spółki z 
Kruszyńskim”. Mama narzekająca 
na prawdopodobieństwo pracy 
szkoły na dwie zmiany lub cało-
dniowy pobyt dziecka w szkole 
może zastanowi się nad zawoże-
niem pociechy w okolice miejsca 
pracy swoje lub ojca. To też może 
być rozsądnym rozwiązaniem. 
Przecież edukacja jest wszędzie 
taka sama. Rację moim zdaniem 
ma także osoba pisząca o braku 
analiz sytuacji socjalnej w Plewi-
skach, przecież wiaduktu nie było 
nigdy, natomiast przedszkola po-
wstały jak grzyby po deszczu. Tro-
chę zatem rozwagi i samokrytyki 

nie zaszkodzi, zamiast narzekać 
proponuję zacząć myśleć, co zro-
bić aby to zmienić, może wystar-
tować do samorządu?”
- Starszy mieszkaniec

„W takich okolicznościach nowa 
szkoła, taka z prawdziwego zda-
rzenia, to wspaniała inwestycja. 
Oczywiście dwa etapy edukacyjne, 
dobre wyposażenie, wykwalifiko-
wana młoda kadra, a nie przesta-
rzała to priorytet. Skoro Plewiska 
tak się rozwijają to takowa szkoła 
byłaby ich wizytówką. Dobre wra-
żenie to nie wszystko, tutaj liczy 
się przedsiębiorczość. I nie leży to 
w gestii osób, kierujących istnie-
jącą placówką, tylko od włodarzy 
gminy, którzy z pewnością wezmą 
pod uwagę ten fakt.”
- Joanna

„Popieram budowę nowej szkoły, 
z młodą, wykwalifikowaną kadrą, 
pełną zapału i chęci do pracy z 
dziećmi. Leży to jednak w gestii 
włodarzy gminy, a nie osób kieru-
jących obecną placówką. W końcu 
należy nieco “przewietrzyć” edu-
kację. Skoro ma to być szkoła pod-
stawowa, to przecież już z samego 
założenia musi umożliwić ona 
ukończenie dwóch etapów eduka-
cyjnych (1-3 i 4 -6).”
- Joanna

„Przetarg na nowa szkole został 
ogłoszony w lipcu 2015 roku. Nie-
długo pewnie będzie rozstrzyg-

niecie i miejmy nadzieje ze wyko-
nawca będzie rzetelny.”
- Ania

„W 2020 mają powstać plany bu-
dowy gimnazjum… Na razie pla-
nujemy plany.”
- Ona

„No cóż jak „mieszkań” będzie 
przybywało w takim tempie jak 
teraz to nawet budowa nowej 
szkoły nie pomoże.”
- Łukasz

„I niestety nic nie zrobi. Zacznie 
budować szkołę jak będzie mu się 
kończyć kadencja i omami znów 
mieszkańców informacjami o tym, 
co robi dla nas! I znów go wybiorą. 
Historia się powtarza. Budynek 
gminy powstał bez problemów, ale 
szkoła”
- Katarzyna

„(...) Budowa sklepów i stacji - 
niech pierwszy rzuci kamień ten, 
który nie kupuje w Lidlu( lub nie 
cieszy się na taką alternatywę) 
albo woli stać po 45 minut na sta-
cji benzynowej Auchan - śmieszne 
te argumenty. Co do samej szko-
ły - czy jak czytelniczka nosiła się 
z zamiarem kupna lokalu w Ple-
wiskach brała pod uwagę infra-
strukturę oświatową? Dlaczego to 
Wójt miał przewidzieć 5 lat temu, 
ze liczba mieszkańców Plewisk 
będzie większa niż Komornik? Je-
śli się Pani nie podoba aktualny 

stan rzeczy to może Pani szukać 
miejsca w innej szkole w gminie( 
tu powinna się Pani cieszyć, że 
dziecko chodzi do tej szkoły, bo z 
tego, co mi wiadomo Pani dziecko 
mogło być przydzielone do innej 
szkoły w gminie i byłby lament z 
dojazdem, etc.). Co do tego, że bu-
dowa nie rusza - taki mamy kraj, 
pozwolenia na budowę zabierają 
dużo czasu( przy budowie przed-
szkola na Pasterskiej też był płacz, 
ze nic się nie dzieje a jednak zdą-
żyli z tego, co mi się wydaje na ten 
rok szkolny). Co do samego żłob-
ka... W całej gminie nie ma ani 
jednego Państwowego, nie tylko 
w Plewiskach. Za to istnieje wiele 
prywatnych, w których opłaty nie 
są aż tak zróżnicowane w porów-
naniu z placówkami państwowy-
mi. A teraz podsumowanie - przy-
chody gminy z podatku PIT( to na 
niego ma wpływ liczba mieszkań-
ców) w 2015r. - 34%, w 2014r. 32%. 
Wydatki na oświatę w 2015r. 49%, 
w 2014r. 41% (podpowiem kwoto-
wo - PIT wzrósł o 4 mln a wydatki 
na oświatę podniesiono o 12 mln). 
Na koniec nadmienię, że jestem 
ojcem 2 dzieci w wieku żłobkowo 
- przedszkolnym i problem szkoły 
jak najbardziej mnie dotyczy. Nie 
wiem tylko czy forma zwracania 
na niego uwagę i podanych argu-
mentów jest odpowiednia.”
- Paweł
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Wydarzenia„Co do ciężarówek na Grunwaldzkiej to może Gmina coś w temacie zadziała i wystąpi do odpowiednich 
organów w tej sprawie a nie odpowiada w stylu” to nie nasza sprawa”, a co do przebudowy to bardzo 
dobrym rozwiązaniem byłoby wyniesienie przejść dla pieszych.”
- Mieszkaniec Plewisk o propozycji zakazu dla ciężarówek powyżej 18 t

Chcesz Mądrze Pomagać? 
Dołącz do Drużyny Szlachetnej 
Paczki i zostań wolontariuszem 
w rejonie Poznań Grunwald!

Co roku do szlachetnej 
paczki zgłaszają się osoby zain-
spirowane ideą mądrej pomocy – 
bohaterowie zmiany społecznej. 
Tworzą Drużynę SuperW, łączą 
biednych i bogatych.

Wolontariusze podejmują 
wyzwanie, docierają do rodzin i 
dzieci, które straciły wiarę w lep-
sze jutro. Odwiedza potrzebują-
cych w ich domach i podejmuje 
decyzję o włączeniu do projek-
tu. Pomaga tym, którzy czują się 
bezradni, opuszczeni i nieważni.

Jako wolontariusz  Su-
perW  przekażesz  potrzebującej 
rodzinie impuls do zmiany. 

Aplikuj, jeśli:
• masz w sobie chęć nie-
sienia pomocy,

• chcesz się rozwijać i 
brać udział w szkoleniach,
• lubisz pracę na wyso-
kich obrotach i kochasz wyzwa-
nia,
• jesteś odpowiedzialny i 

Dołącz do Drużyny Szlachetnej Paczki

dążysz do wyznaczonych celów,
• masz ukończone 18 lat.

Co możesz zyskać:
• realny wpływ na otacza-
jącą Cię rzeczywistość,

Pięć  przejść dla pieszych zloka-
lizowanych na drogach powia-
towych zostało zgłoszonych do 
udziału w konkursie „Aktywne 
przejścia dla pieszych” organi-
zowanym przez Fundację PZU, w 
tym przejście w Plewiskach.
Nagrodą w konkursie jest wypo-
sażenie wskazanego przejścia w 
elementy poprawiające bezpie-
czeństwo; w tym m.in. aktywny 
system dla pieszych SeeMe, ak-
tywne punkty odblaskowe, maty 
antypoślizgowe. 

Zagłosuj na bezpieczeństwo 
pieszych w Plewiskach!

Piknik rodzinny 
z Teatrem Fantazja

Biblioteka Publiczna Gminy 
Komorniki filia w Plewiskach 
zaprasza na piknik rodzinny z 
„teatrem fantazja” pt. „Wizyta u 
Piotrusia Pana i Dzwoneczka”
5 września 2015 (sobota) godz. 
11.00 – 13.00 Plewiska
ul. Grunwaldzka 612 a

• radość z niesienia po-
mocy,
• rozwój cenionych kom-
petencji takich jak: komunikacja, 
praca w zespole, budowanie re-
lacji, organizacja własnego cza-

su,
• udział w szkoleniach,
• nową paczkę przyjaciół i 
znajomych.

Zostań wolontariuszem 
i zmień świat ludzi na lepsze. 
Rekrutacja trwa do 30. wrześ-
nia. Wejdź na www.superw.pl i 
dowiedz się więcej lub proszę 
o kontakt przez fb na stronie  
Szlachetna Paczka Poznań Grun-
wald.

Hanna Nowak
Lider rejonu

Szlachetna Paczka Po-
znań Grunwald.

SuperW to wyższa jakość 
zaangażowania w wolontariat. 
SuperW Paczki przekracza swoje 
granice, odwiedza potrzebują-
cych w ich domach i podejmuje 
decyzję o włączeniu do projek-
tu. Pomaga tym, którzy czują się 
bezradni, opuszczeni i nieważni.

Aby tak się stało należy zagłoso-
wać na wybrane przejście. Dzięki 
Waszym oddanym głosom mo-
żemy przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa w w naszej gmi-
nie i w powiecie.  
 Powiat Poznański zgłosił  do 
konkursu przejścia w;
•  w m. Dąbrówka przy 
„Biedronce” (gmina Dopiewo)
• w m. Plewiska  - ul. 
Szkolna przy „Orliku” (gm. Ko-
morniki) 
• w m. Gruszczyn -  przy 

Placu Gruszczyńskim (gm. Swa-
rzędz)
• w m. Sobota -  przy 
kościele (gm. Rokietnica)
• w m. Wysogotowie przy 
salonie samochodowym (gm. 
Tarnowo Podgórne)
 Aby zagłosować należy wpisać 
lokalizację przejścia (wystarczy 
nazwę miejscowości), następ-
nie kliknąć w serduszko, które 
wskazuje daną lokalizację i od-
dać na nią dowolną liczbę gło-
sów).

W programie: zabawy, animacje, 
konkursy, quizy i wymienialnia 
książek
Prosimy o zgłoszenia 
telefoniczne pod nr tel. 618 
678 419 lub mailowe biblioteka.
plewiska@gmail.com
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Kontakt z redakcją: 792 612 303 lub info@plewiska.pl08 OPTYK DLA CAŁEJ RODZINY - www.blochoptyk.pl

Nasza Gmina „Czy na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej z Miętową można by pomalować pasy? Przyjezdzajac auto-
busem 716 z Poznania i wysiadając przy ul Mietowej nie można dostać się do sklepu Biedronka, czy tez 
kwiaciarni lub fryzjera, ponieważ na ul Mietowej nie ma pasow(...).”
- Mieszkanka Plewisk w Pytaniu do Sołtysa

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

Ju as nty

PLEWISKA, ul. Szkolna 143
tel. 609 794 894

www.krawiectwoplewiska.pl 

POGOTOWIE KRAWIECKIE Kronika policyjna

01.04 Głuchowo Kradzież poj. 
Mercedes
01.04 Wiry Policjanci KP 
Komorniki zatrzymali osobę 
poszukiwaną do Aresztu Śled-
czego
08.04 Łęczyca ul. Pogodna 
Włamanie do kontenera i kra-
dzież zagęszczarki
08.04 Plewiska ul. Tęczowa 
Uszkodzenie poj. Citroen
08.04 Głuchowo Policjanci KP 
Komorniki zatrzymali mężczy-
znę na tzw. „gorącym uczyn-
ku” kierowania pojazdem VW 
Passat w stanie nietrzeźwości, 
wynik 1,23mg/l co daje 2,59 
promila!!
11.04 Plewiska oś. Zielarskie 
Kradzież poj. VW Caddy
11.04 Komorniki ul. Wrzosowa 
Kradzież poj. Audi A5
14.04 Rosnowo Kradzież poj. 
Peugeot Partner
15.04 Wiry Plewiska ul. Tę-
czowa Uszkodzenie pojazdu 
Peugeot 508
16.04 Plewiska ul. Kręta Wła-
manie i kradzież narzędzi
17.04 Komorniki ul. Młyńska 
Kradzież poj. Peugeot Partner
20.04 Komorniki ul. Wawrzy-
niaka Z terenu firmy kradzież 
naczepy z towarem
20.04 Komorniki ul. Kościelna 
Kradzież telefonu
21.04 Komorniki ul. Maciej-
kowa Policjanci KP Komorniki 
zatrzymali mężczyznę na tzw. 
„gorącym uczynku” posiadania 
znacznej ilości środków odu-
rzających
22.04 Komorniki ul. Pocztowa 
Policjanci KWP Poznań zatrzy-
mali osobę poszukiwaną do 
Aresztu Śledczego
23.04 Plewiska ul. Promykowa 
Kradzież telefonu

24.04 Plewiska ul. Podgórna 
Kradzież 4 kół od poj. Renault
28.04 Komorniki ul. Staw-
na Policjanci KP Komorniki 
zatrzymali osobę poszukiwaną 
do Aresztu Śledczego
29.04 Plewiska ul. Południowa 
Kradzież poj. Audi A4
30.04 Plewiska ul. Kolejowa 
N/n kobieta i mężczyzna pod 
pretekstem ofiarowania dar-
mowej odzieży zostali wpusz-
czeni do domu gdzie następnie 
dokonali kradzieży pieniędzy
30.04 Chomęcice Policjanci KP 
Komorniki zatrzymali mężczy-
znę na tzw. „gorącym uczyn-
ku” kierowania pojazdem w 
stanie nietrzeźwości (pobrano 
krew do badań) oraz pomimo 
orzeczonego przez Sąd zakazu 
prowadzenia pojazdów.

Ponadto policjanci przyjęli 6 
zgłoszeń innych przestępstw 
w tym 2 oszustwa na różnych 
portalach internetowych.

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

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

Kierownik Ogniwa Prewencji
Komisariatu Policji 

w Komornikach
mł. asp. Karol Przysło

1URODZINY

W najbliż�ym 
nume�e g�ety 

Plewiska.pl 1 moduł 
reklamowy już 
za 25 zł netto!

Poproś o cennik na info@plewiska.pl


