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Komorniki: 
29-31 maja
str. 4

Parkowanie na 
Skrytej

Tak głosowaliśmy 
w Komornikach: 
Komorowski 72%, 
Duda 28%

“Zwracam się z prośbą o porusze-
nie tematu parkowania na ulicy 
Skrytej. Rozumiem, że wjeżdża-
nie samochodem na teren swojej 
posesji za każdym razem jest 
uciążliwe i akceptuję samochody 
pozostawione przed domem, ale 
zwracam się z prośbą, aby było to 
robione z głową. 

Czytaj dalej na str. 2

Znamy wyniki wyborów prezy-
denckich. Nowym prezydentem 
został Andrzej Duda. Jednak w 
głosowaniu na terenie Gminy 
Komorniki to Bronisław Komo-
rowski zdobył znaczną więk-
szość naszych głosów. 

Czytaj dalej na str. 3
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Nasze Plewiska „Fajnie by bylo jakby tam jakies mini rondo zrobili. 
Uwielbiam sytuacje jak jakies auto blokuje ruch bo chce z Grunwaldzkiej w kolejowa skręcić. 
Cóż nie ich wina że ciasno.. Ale to irytuje.”
- Szymon o infrastrukturze koło stacji Orlen

Otrzymaliśmy następującą wia-
domość mailową:

“Zwracam się z prośbą o po-
ruszenie tematu parkowania 
na ulicy Skrytej. Rozumiem, że 
wjeżdżanie samochodem na 
teren swojej posesji za każdym 
razem jest uciążliwe i akceptuję 
samochody pozostawione przed 
domem, ale zwracam się z proś-
bą, aby było to robione z głową. 
Wiele samochodów jest pozo-
stawianych przy przejściach dla 
pieszych, jak również na zakrę-
tach. W dużym stopniu ogra-
nicza to widoczność i utrudnia 
jazdę. Jest to zagrożeniem przede 
wszystkim dla pieszych. Jazda 
po tej ulicy przypomina slalom 
i stwarza niebezpieczeństwo. 
Proszę tylko o rozważne pozosta-
wianie swoich samochodów, tak 
żeby nie utrudniać ruchu innym 
uczestnikom ruchu.”

Po opublikowaniu treści maila 
na naszym portalu Plewiska.pl 
nasi czytelnicy tak skomentowa-
li tą sprawę:

„Zgadzam się w 100%, bardzo 
ciężko tam przejechać. Często sa-
mochody stoją tak, że nie da rady 
się wyminąć z innym, trzeba się 
zatrzymywać. Koszmar!”
- Ania

„Racja, bardzo często trzeba 
zjeżdżać wózkiem z chodnika na 
jezdnię by ominąć auto zapar-
kowane na chodniku. A wyjazd 

autem z ul. Zachodniej w Skrytą... 
Lekko nie jest, dzięki zaparko-
wanym autom zasłaniającym 
jezdnię. Podobnie jest z łukiem 
przy wylocie z ul. Podgórnej.”
- Marta

„Moim zdaniem nie powinno 
się tam parkować. Zdarzyło mi 
się nawet że jadąc w nocy omal 
nie najechałem na ‘zaparko-
wane’ auto. W ostatniej chwili 
je wyminąłem. Było to gdzieś 
na wysokości Skrytej 79. No i 
chciałem pozdrowić tego d(...) co 
notorycznie parkuje za zakrętem 
przy numerze 89 na wysokości 
skrzyżowania z Podgórną.”
- Przemek

„Jak komuś przeszkadzają auta 
to niech jeździ południową po 
garbach! Wracać do miasta 
mieszczuchy! Jak mieszkaliście w 
blokach to nie przeszkadzało ze 
na parkingach nie było miejsca?”

- Południowa

„Witam wszystkich! Jestem 
mieszkanką ulicy Skrytej i muszę 
powiedzieć że chyba trochę 
przesadzacie. Zarzucacie miesz-
kańcom, że parkują przed swoimi 
domami, a tak naprawdę aut 
mieszkańców jest mało. Głów-
nie są to samochody gości. Nie 
nasza wina, że chodnik i ulica są 
wąskie. Piesi narzekają, że auta 
za bardzo wjeżdżają na chodnik 
a kierowcy, że na ulice. Ludzie! 
Zastanówcie się! Gdzie mają 
zaparkować te osoby? Nie ma 
innej możliwości. Poza tym ulica 
Skryta jest drogą osiedlową, a nie 
trasą szybkiego ruchu. Na takich 
ulicach musimy liczyć się z tym, 
że aby wyminąć auto trzeba się 
zatrzymać. Nie można robić 
wyścigów! Niektórzy chyba o tym 
zapomnieli i jeżdżą z prędkością 
autostradową, zwłaszcza późnym 
wieczorem! Myślę, że nadmierna 

prędkość na ulicy Skrytej jest 
dużo bardziej niebezpieczna niż 
zaparkowane auta, które każdy 
normalnie jeżdżący kierowca 
ominie bez większych kłopotów.”
- Agnieszka

„(...) To jest droga PUBLICZNA, 
na której przepisy obowiązują 
WSZYSTKICH! Jeżdżę tam zgod-
nie z przepisami i nie przeszka-
dza mi, jak stoją zaparkowane 
pojedyncze samochody (co więcej, 
jestem zwolennikiem parkowa-
nia na drodze – chodnik jest dla 
pieszych), ale (...) nie na zakrętach 
i nie w ciągach jeden za dru-
gim, po dwóch stronach drogi 
(a i takie sytuacje widziałem). 
Wiadomo, że trzeba być wyrozu-
miałym, ale to powinno działać w 
dwie strony. Szanujmy się ludzie 
nawzajem chociaż trochę! Autor 
maila ma 200% racji, wszytko z 
głową!”
- Plewiszczanin

„Zgadzam się, codziennie jadę tą 
ulicą z pracy i łatwo nie jest. Auta 
są zaparkowane na zakrętach, 
widoczność jest utrudniona. I 
średnio mnie obchodzi, że nie ma 
miejsca dla gości, niech parkują 
sobie tam, gdzie pozostawienie 
auta nie stwarza zagrożenia.”
- Żona

„Idąc taką logiką, od dzisiaj par-
kuje na całej szerokości Grun-
waldzkiej, bo mam takie prawo.”
- Anon

Opinie: Parkowanie na Skrytej
„Kierowcom, którzy parkują 
niezgodnie z przepisami należy 
się pouczenie, ale niestety Straż 
Gminna nie interesuje się źle 
zaparkowanymi autami. Kiedyś 
mi jeden ‚Strażnik’ powiedział – 
CYTUJĘ – ‚A gdzie mają parko-
wać? W Swarzędzu?’ Temat dla 
Komendanta Straży – oto jakie 
podejście mają jego podwładni. 
A kierowcy? Może z niewiedzy, 
może z głupoty, ale daj Boże jak 
chociaż jeden czy dwóch parku-
jących na Skrytej się zastanowi, 
zanim zaparkuje przy przejściu 
lub przy podwójnej ciągłej.”
- Plewiska

„Mieszkam na ul. Skrytej i widzę 
co się dzieje od momentu remon-
tu drogi. Samochody jeżdżą z 
niedozwoloną prędkością łamiąc 
wszelkie przepisy. Było już kilka 
wypadków i potrąceń pieszych. 
Mieszkańcy zgłaszali ten problem 
wielokrotnie do gminy prosząc 
o spowalniacze lub postawienie 
znaków ograniczających pręd-
kość do 40 km/h, ale niestety 
pan wójt nie wyraził na to zgody. 
Mieszkańcy są załamani, bo 
czują, że jest bardzo niebezpiecz-
nie na tej ulicy, nie mówiąc o 
nasilającym się hałasie. Takie za-
parkowane auta na chodnikach, 
wierzcie Państwo w tym momen-
cie przyczyniają się do bezpie-
czeństwa w/w ulicy, bo kierowcy 
muszą zwolnić. Jest jeszcze inne 
wyjście nie jeździć ulicą Skrytą, 
są przecież inne.”
- Mag

Czy znów czekają nas zalania?

Nadchodzi burzowa pogoda. Co-
raz częściej będą przychodziły 
ulewy, z którymi wielu z nas ma 
złe wspomnienia…

Przypomnijmy: “W nocy z 27/28 
lipca po nawałnicy, jaka przeszła 
w Plewiskach, zalanych zostało 
co najmniej kilka domów. Nie by-
łoby w tym nic dziwnego, gdyby 
owe zalanie nastąpiło w skutek 
przeciekających dachów… Było-
by to najprawdopodobniej efek-
tem zaniedbań właścicieli… Jed-
nak zalanie nastąpiło wprost z 
kanalizacji, a ściślej – z sedesów 
i umywalek!”

Powyższy tekst pochodzi z arty-
kułu, który przesłał nasz czytel-
nik dzień po największym zalaniu 
jakie w ostatnim czasie przeżyły 
Plewiska. Z powodu ulewy wie-
le domów i piwnic zostało po-
ważnie zalane, co wiązało się z 
dużymi startami finansowymi 
właścicieli. Nasze samochody 

odmawiały posłuszeństwa. Ulice 
wprost tonęły w wodzie.

Od tego czasu nie mamy żadnej 
pewności, czy sytuacja się po-
wtórzy. Wielu Plewiszczan moc-
no się obawia powtórki z zeszłe-
go roku.

Oto jak skomentowała tą sprawę 
Ania na portalu Plewiska.pl:

„Zalewane os. Zielarskie to stan-
dard. Winę moim zdaniem pono-
szą także deweloperzy. Pola na 
których wybudowane są budynki 
mieszkalne były zawsze zalewane. 

Topografia terenu jest taka, a nie 
inna. Jakoś ‚przypadkiem’ tereny 
zalewane były polami. Dziwne dla-
czego ‚stare’ Plewiska są w innym 
miejscu bez zalewania. Dewelo-
perzy wykupili ziemie i zaczęła 
się budowa domów mieszkalnych, 
które zawsze będą zalewane. Do-
brze zrobiona kanalizacja nieste-
ty tylko zniweluje zalania ale ich 
nie przerwie. Trzeba kupować z 
głową i nie tylko oglądać miesz-
kanie w słoneczny dzień. Przy uli-
cy Zielarskiej przy nowym placu 
zabaw pole było zalewane ciągle. 
Potem postawili tam te białe bloki 
z osobnymi garażami.”

Opinie

Festyn rodzinny 
16.05.2015

16 maja 2015 roku w Szkole 
Podstawowej w Plewiskach w 
godzinach 10-13 odbył się Festyn 
Rodzinny.

Podczas festynu spotkali się 
uczniowie i ich rodzice. Dzieci 
przygotowały szereg atrakcji. 
Były występy taneczne, recyta-
cje wierszy, śpiewanie piosenek, 
konkursy z nagrodami, mini 
sklepiki ze słodkościami.

W Lasku Marcelińskim odbył się 
V Rodzinny Rajd Rowerowy. Tra-
sa liczyła 7 km i przebiegała po 
ścieżkach leśnych. Cała impreza 
była utrzymana w radosnym 
klimacie już prawie przedwaka-
cyjnym.
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Informacje„Świetnie! Dość szybko uporali się z ogrodzeniem. 
To może być przyjemne miejsce do spacerów dla mieszkańców :) 
Teraz jeszcze ścieżki rowerowe :)”
- FC o otwarciu Parku Podworskiego   

Tak głosowaliśmy w Komornikach: 
Komorowski 72%, Duda 28%

Znamy wyniki wyborów prezy-
denckich. Nowym prezydentem 
został Andrzej Duda.

Jednak w głosowaniu na terenie 
Gminy Komorniki to Bronisław 
Komorowski zdobył znaczną 
większość naszych głosów. 

Na kandydata PO głosowało 
72,17% mieszkańców Komornik. 
Należy również podkreślić, że 
w całej Wielkopolsce większą 
cześć głosów otrzymał Komo-
rowski.

A oto opinie czytelników portalu 

Plewiska.pl w sprawie wyników 
wyborów: 

„Przecież tu mieszkają ‚Młodzi, 
wykształceni i z wielkich ośrod-
ków’. Duży plus za frekwencję, 
powyżej średniej krajowej. Warty 
zauważenia wynik Komorow-
skiego w OKW nr 22 Areszt w 
Rosnowie - 83%.”
- Tomasz

„Wygrał przypadkowy kandydat 
przewagą tylko ok. 2% dzięki 
nieudolnej, ospałej, nieprzemy-
ślanej kampanii Komorowskiego 
i nieoczekiwanej aktywności na-
wiedzonego Kukiza. Komorowski 
zebrał cięgi za wszystkie afery w 
PO, za nieodpowiedzialne wypo-
wiedzi podsłuchanych polityków i 

pracowitą kampanię Dudy. Duda 
to kandydat PiS-u, zbuntowa-
nych nastolatków i radykalnych 
katolików to trochę mało, żeby 
powiedzieć w tym momencie, że 
to Prezydent wszystkich Polaków. 
Patrząc na wyniki w naszej gmi-
nie 3/4 mieszkańców zapewne 
obawia się jakim prezydentem 
będzie Duda. Życzmy sobie, że 
dobrym, bo to w końcu 5 lat...”
- FC

„Nie płakałem :)”
- Edmund

„Brakuje jeszcze jednego wiersza 
w przedstawionej tabeli: ‚Nie-
ważne głosy’”
- Polak

Relacja z XV Rajdu Rowerowo 
Pieszego “Śladami historii”

24.05.2015  odbył się XV 
Rowerowo-Pieszy Rajd “Śladami 
historii” zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Ko-
mornikach.

Zbiórka odbyła się w Parku 
Strażaka w Komornikach o godz. 
9:45. Zebrało się 28 chętnych na 
pieszy rajd i 42 rowerzystów.

W rajdzie wzięło udział 
wiele osób- od najmłodszych 
po najstarszych. Pojawili się re-
prezentanci wielu okolicznych 
miejscowości: m.in. Komornik, 
Chomęcic, Rosnówka, Szreniawy, 
Poznania, Lubonia, Plewisk i Wir.

Trasa piesza mierzyła 10 
km, którą pokonano w 2 h i 20 
min, i przebiegała przez Rosno-
wo, Walerianowo, potem przez 
pola wprost nad Jezioro Lug, a 
następnie na Jezioro Szreniaw-
skie, Szreniawę i wprost na Sta-
dion w Komornikach.

Trasa rowerowa miała 30 
km i odbywała się przez Szre-
niawę, Hilarówko, Rosnówko, 

Trzebaw, Wypalanki, Konarzewo, 
Głuchowo i do Komornik.

Na miejscu czekały na 
uczestników Rajdu kiełbaski, 
kawa, herbata i napoje, a także 
duża niespodzianka od strony 
sponsora-firmy DHL-liczne na-
grody za udział w konkursach.

Podczas rajdu odczytano 
wszystkim uczestnikom “LIST 
DO TURYSTY”:

Jeśli jesteś w dalekiej po-
dróży, jeśli miejski zgiełk Cię 
znużył, na chwilę wstrzymaj swój 
wehikuł czasu, i po prostu do mnie 
wstąp -do lasu. Mam dla Ciebie 
pod dachem ławeczkę, usiądź na 
niej, odpocznij chwileczkę. W ci-
szy wsłuchaj się w moją muzykę, 
to w koronach wiatr pociąga smy-
kiem. Mam dla Ciebie drogę zielo-
ną, czarno-żółtym kolorem zna-
czoną. Tam na spacer się wybierz 
z ochotą, swym rowerem albo pie-
chotą. By nie zbłądzić-nie zbaczaj 
ze szlaku, bądź uważny, pilnuj 
znaków. Ścieżka sama przez bór 
poprowadzi, tajemnice odstępów 
Ci zdradzi.Jeszcze tylko o jedno 
Cię proszę: abyś śmieci wyrzucał 
do koszy. I powracaj tu z przyjem-
nością, będę czekał na Ciebie z ra-
dością By umilać Twój wolny czas, 
z pozdrowieniem zielonym - Twój 
las...

Uczestniczka Rajdu
Marta Włudarczak

Parkowanie na chodniku
Do naszej Pani Sołtys wpłynęło 
następujące pytanie czytelnika:

“Pani sołtys, prosimy o interwen-
cje w tej sprawie. Odkąd poja-
wiła się przychodnia przy ulicy 
Stawnej notorycznie kierowcy 
bezmyślnie parkują auta na 
chodniku uniemożliwiając tym 
swobodne przejście pieszym. 
Jestem matką dwójki dzieci i za 
każdym razem idąc na naszej 
ulicy w stronę przychodni i koło 
niej nie mogę normalnie przeje-
chać po chodniku z wózkiem czy 
nawet przejść bo tarasuje go auto 
zaparkowane przez bezmyślne-
go kierowce!!!. Chodniki są dla 
pieszych a nie dla aut!!!. Przez 
to dzieci muszą poruszać się po 
jezdni i tym samym narażają się 
na niebezpieczeństwo. Prosimy o 
interwencje w tej sprawie, może 
trzeba postawić znak zakazujący 
parkowania lub barierki. Straż 
gminna też powinna częściej 
karać takich kierowców. Na 
dowód tego jak parkują wspania-
li kierowcy przesyłam 2 fotki z 
dzisiejszego spaceru, dodam że po 
tych dwóch kierowcach znaleźli 

się kolejni chętni by zaparkować 
na chodniku.”

A oto odpowiedź Pani Sołtys: 

“Witam, po konsultacji z przed-
stawicielem Policji uprzejmie 
informuję, że jeżeli kierowca 
który parkuje na chodniku należy 
wezwać Straż Gminną (tel.61 
810 73 03) a w sytuacji gdyby nie 
mogła przyjechać – wówczas 
wzywamy Policję. Straż Gmin-
na oraz Policja mogą nałożyć 
mandat. W przypadku odmowy 
przyjęcia mandatu sprawa trafia 
do sądu. Ze swej strony prosiłam 
o częstsze patrole ze szczególnym 
uwzględnieniem miejsc o których 
Pani pisze.”

Czy wzywanie Straży Gminnej 

nauczy kierowców prawidło-
wego parkowania? Oto opinie 
czytelników portalu Plewiska.pl 
w tej sprawie:

„To dotyczy nie tylko parkowania 
na chodnikach. W każdą niedzie-
lę czy święto przejechanie drogą 
Promykową od strony parkingu 
kościelnego to istna masakra 
(zastawianiu samej ulicy Fabia-
nowskiej przy kościele to już nie 
wspomnę). Droga nie dość że 
krzywa i dziurawa, to wiecznie 
po jednej stronie stoi woda. A po 
drugiej – a jakże parkują auta. 
Nie ma możliwości przejechania, 
chyba że wysokim autem przez 
dziury z wodą. Chyba zacznę 
dzwonić do Straży Gminnej, 
ale obawiam się, że tak jak ktoś 
napisał – zdążą odjechać zanim 

Wybory

straż przyjedzie.”
- M

„Przy okazji mogli by jeszcze 
Nowy Rynek odwiedzić, bo tam 
fantazja kierowców jest niesamo-
wita – niektórzy najchętniej wje-
chaliby do sklepu, gdyby mogli.”
- Marcin

„Raz mnie zastawili na nowym 
rynku, dzwoniąc na policje 
usłyszałem, że nic nie mogą mu 
zrobić, bo to teren prywatny, ale 
przyjechali i czekali ze mna jesz-
cze 30 minut, aż wlasciciel tego 
pojazdu sie pojawi i po prostu 
zwrócili mu uwagę.”
- Łukasz

„To fakt, że ulica Promykowa w 
większe święta jest zastawiona, 
bo ludzie bezmyślnie parkują z 
jednej i z drugiej strony ulicy, ale 
fakt też jest taki, że w takie dni 
nie ma gdzie stanąć samocho-
dem, duży natłok a parkingów 
brak. Ogólnie w Plewiskach albo 
jest za mało miejsc postojowych 
albo za dużo samochodów. A 
Nowy Rynek to rzeczywiście hit, 
bo ani nie można przejść ani 
przejechać.”
- MK

Opinie

Szukamy Domu 
dla Młodych 
Kotków!

Mamy młode Kotki do wydania 
(2 Kotki oraz 1 Kotka)

Urodzone na początku maja 
Kotki dają się głaskać, są śliczne,
zdrowe i czyste.

Już teraz szukamy dla nich 
nowych domów i dobrych 
właścicieli.
 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt emailowy lub 
telefoniczny.
 
pgrycza@pro.onet.pl, 
tel. 602 229 821

Ogłoszenie
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XXII Dni Gminy Komorniki: 29-31 maja

Obchody XXII Dni Gmi-
ny Komorniki rozpoczęto 
30.05.2015 o godz. 13:00 uroczy-
stą sesją Rady Gminy Komorni-
ki, podczas której m.in. podjęto 
uchwałę o nadaniu nazwy dla 
Ronda w Komornikach „Rondo 
Orła Białego”. 

W dalszej części programu 
znalazła się ceremonia poświę-
cenia ronda przez Proboszcza i 
przejazd do Parku Podworskiego 
w naszych Plewiskach. Pierw-
sze wejście uświetniła wspaniała 
przemowa Dyrektora Instytutu 
Roślin, z której dla nas istotna 
jest informacja o zakazie wejścia 
psów na teren parku jak i to, że 
park będzie zamykany na noc. 
Wkrótce w Parku rozpoczną się 
kolejne prace związane z udo-
stępnieniem coraz to większej 
powierzchni dla Odwiedzających

Kolejne punkty programu 
miały miejsce już na Stadionie 
GOSIR w Komornikach. Rozpo-
częły je Eliminacje do Mistrzostw 
Wielkopolski Strong Man Cup 
2015 z udziałem Ireneusza Kura-
sia, który był Sędzią i Grzegorza 
Peksa – Prowadzącego zawody. 
Celem zmagań jest wyłonienie 
najsilniejszego Wielkopolani-

na. Wśród konkurencji odbył się 
spacer farmera na czas (niesie-
nie ramy 200 kg, dystans 40m), 
wyciskanie belki na barki (100 
kg, ilość powtórzeń, 60 sekund), 
uchwyt Herkulesa (ciężar trzy-
many to 240 kg), kaczory (niesie-
nie ciężaru między nogami – 160 
kg), opona + kegi (przetoczenie 
opony 6 razy +doniesienie 2 keg 
na odcinku 20 m)) i inne konku-
rencje.

Konkurencja była duża. 
Wszyscy byli niezwykle dobrze 
przygotowani i chętni do pod-
jęcia rywalizacji. Najlepszym 
zawodnikiem został Wojciech 
Ratajczak z Poznania. Drugie 
miejsce Bartłomiej Folerski z Gu-
bina, trzecie Damian Niemczuk 
z Legnicy, czwarte Szczepan 
Krzesiński ze Świebodzina, piąte 
Marcin Schabowski z Gdańska, 
szóste Mariusz Dąbrowski z Byd-
goszczy, siódme Tomasz Zamor-
ski ze Złotowa i ósme Dariusz 
Zwoliński ze Złotowa ( na zdjęciu 
od prawej strony).

O godz. 18:30 na scenie 
pojawił się muzyk z Torunia Arek 
Kopaczewski  z zespołem. Za-
śpiewał swoje największe hity, 
takie jak: „Malowane usta”, „Nie 
bądź taka daj buziaka” czy też 
„Cały płonę”. Publiczność wspa-
niale się bawiła, śpiewając i kla-
skając

45 minut później zjawi-

ła się nasza Gwiazda Wieczoru, 
czyli Donatan i Cleo. Ten niezwy-
kły duet rozpoczął swoją karierę 
w 2013 roku. W roku 2014 repre-
zentowali Polskę  w Konkursie 
Piosenki Eurowizji zajmując tam 
14 miejsce. Ich współpraca przy-
nosi co chwilę coraz to większe 
przeboje. Oklaskom i okrzykom 
radości nie było końca. Widać 
było po reakcji osób przybyłych 
na koncert, że właśnie na tą 
chwilę czekali.

Koncert zaczęła piosenka 
„My Słowianie. Niezwykle eks-
presywna i piękna Cleo swoim 
głosem zawładnęła cały Stadion 
GOSIR i wszystkie pobliskie 
miejsca. Odśpiewała największe 
swoje przeboje m.in. „Brać”, „Ci-
cha woda” czy też „Nie lubimy 
robić”. Koncert potrwał do godz. 
20. Czas minął szybko i we wspa-
niałym nastroju.

Po koncercie trwała za-
bawa taneczna przy muzyce DJ. 
Koncertom towarzyszyły także 
liczne inne atrakcje dla Miesz-
kańców Gminy. Pojawiły się stra-
gany z lodami, watą cukrową, a 
nawet z przepysznymi naleśni-
kami. Można było wziąć udział 
w licznych konkursach, a także 
skorzystać z Parku Rozrywki, 
gdzie wśród atrakcji znalazła się 
ogromna karuzela, nadmuchana 
ślizgawka, młot, czy też autka 
elektryczne. Zabawie nie było 

Nasza Gmina „Witam, Szukam osób chętnych na dosyć intensywne wypady rowerowe 
Trasy ok 20-30 km. 2-3 razy w tygodniu. 
Kontakt p.strojny@interia.eu”
- Paweł    Odpowiedź na www.plewiska.pl/forum

końca.
Następnego dnia, tzn. 

31.05.2015 na wspomnienie za-
sługuje Msza Święta odprawio-
na w intencji mieszkańców całej 
gminy, która odbyła się w Para-
fii Komornickiej. Po uroczystej 
mszy władze gminne i zaproszeni 
goście przeszli przy muzyce Or-
kiestry Dętej do Ogrodu Pamięci. 
Tam odśpiewano Hymn Polski, 
Rotę, a następnie złożono kwiaty 
przy Kamieniu symbolizującym 
Pierwszą Lokację Komornik z 
roku 1297.

Następnie od godziny 15 
rozpoczęły się prezentacji talen-
tów dzieci ze szkół i przedszkoli. 
Wystąpiły liczne zespoły: „Zielo-
ny Zakątek  z Plewisk, „Wesoła 
Kraina” z Wir, „Król Maciuś I” z 
Komornik, Zielone Żabki z Ko-
mornik, „Słoneczko” z Rosnów-
ka i Szreniawy, SP Komorniki, 
SP Chomęcice, „Zumba Kids” 
i przedstawiciele Gimnazjum. 
Wszystkie dzieci spisały się fan-
tastycznie. Brawom i owacjom 
nie było końca.

Po występach dzieci przy-
szla kolej na gminne zespoły ar-
tystyczne. Wśród nich znaleźli 
się „Komorniczanie”, „Aspirynki”, 
„Plewiszczoki”, „Piccolo” i prze-
cudny duet Marty Torebko i Iza-
beli Frąckowiak funkcjonujący 
pod nazwą” Voice of GOK.

W międzyczasie odby-

ły się zawody sołtysów Gminy 
Komorniki. Niestety pojawiło 
się ich tylko czterech, a wśród 
nich: Dorota Trocha z Chomęcic, 
Krzysztof Ratajczak z Rosnówka, 
Władysław Kwaśniewski ze Szre-
niawy i Henryk Szkudlarek z Ko-
morniki. Konkurencja polegająca 
na kopnięciu piłki do bramki wy-
dawała się prosta, a w rezultacie 
potrzeba było dużo precyzji aby 
tego dokonać. Pierwsze miejsce 
zajęło Rosnówko, drugie Szre-
niawa, potem Komorniki i Cho-
męcice

Kulminacyjnym punktem 
programu i gwiazdą niedzielne-
go wieczoru był zespół AKCENT, 
czyli Zenon Martyniuk i Mariusz 
Anikiej. Jest to zespół bijący re-
kordy popularności od 1991 roku, 
kiedy to wydana została ich 
pierwsza kaseta z piosenką, któ-
rą nam także zaśpiewali ”Chło-
pak  z gitarą”. Wśród przebojów 
wykonanych na komornickiej 
scenie nie zabrakło m.in. pio-
senek ”Przez twe oczy zielone”, 
„Granica”, „Chałupy welcome to”, 
„Życie to są chwile”

Dni Gminy Komorniki za-
kończył pokaz laserowy. Zdecy-
dowanie miniony weekend był 
wyjątkowy. Czekamy z utęsknie-
niem na kolejne jeszcze lepsze.

Marta Włudarczak

Wydarzenia
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25 lat Samorządu, czyli Spotkanie 
Przyjaciół Gminy Komorniki

29.05.2015r. w Sali Spor-
towej GOSIR odbyło się Spotka-
nie Przyjaciół Gminy Komorni-
ki.  

W spotkaniu uczestniczyli 
Wójt Gminy Komorniki Jan Bro-
da, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Komorniki Marian Adamski, 
gość honorowy - były Senator V 
kadencji i Wojewoda Poznański 
Włodzimierz Łęcki, Wicemarsza-
łek Województwa Wielkopolskie-
go Wojciech Jankowiak, Wicesta-
rosta Poznański Tomasz Łubiński, 
Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Wielkopolskie-
go i Wicewojewoda Poznański 
Waldemar Witkowski, były Rad-
ny Powiatu Poznańskiego Miro-
sław Wieloch, Burmistrz Miasta 
Luboń Małgorzata Machalska, 
Burmistrz Miasta Grodzisk Wiel-
kopolski Henryk Szymański, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Stęszew 
Włodzimierz Pinczak, były Wo-
jewoda Poznański i Wielkopol-
ski Maciej Musiał, Wójt Gminy 
Dopiewo Adrian Napierała, Dy-
rektor Wydziału Administracji 
Architektoniczno-Budowlanej 
Starostwa Poznańskiego Liliana 
Buchwald, Wójt Gminy Kamieni-
ca Władysław Sadowski, Dyrektor 
Muzeum Rolnictwa w Szreniawie 
Jan Maćkowiak, Dyrektor Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego 
Adam Kaczmarek, Wielkopolski 
Komendant Wojewódzki Policji 
w Poznaniu Rafał Batkowski, Ko-
mendant Miejski Policji Roman 
Kuster, Przyjaciółka Gminy Justy-
na Lachor-Adamska, Przewodni-
cząca Związku Międzygminnego 
Centrum Zagospodarowania Od-
padów  „Selekt”- Dorota Lew-
Pilarska  a także  Proboszczowie, 
Radni i Sołtysi naszej gminy.

Uroczystość  poprowa-
dził wykładowca  Wydziału  Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa 
UAM, Akademii Muzycznej im. 
I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły 
Umiejętności Społecznych w Po-
znaniu,  Pan Profesor Zbigniew 
Grochal.

Podczas Spotkania wrę-
czono  medale ( należy określić 
o jakie medale chodzi)wszystkim 
osobom, które w okresie  25 lat 
istnienia Gminy Komorniki wy-
kazały się niezwykle dużym za-
angażowaniem w jej działalności. 
Wśród nagrodzonych znaleźli się 
radni z Plewisk jak i nasza Pani 
Sołtys Małgorzata Zgoła.

Wójt Jan Broda podczas 
swojego wystąpienia podkreślił, 
iż jest to bardzo ważny dzień 
dla naszej Ojczyzny . To  25 lat 
tworzenia zrębów i budowania 
na nowo jakże ważnej i  istotnej 
dla nas wszystkich samorządno-
ści. Podsumowując minione lata  
między innymi powiedział:

 „Dorobek 25 lat działal-
ności Samorządu można wy-
szczególnić w kilometrach zbu-
dowanych dróg, dziesiątkach 
kilometrów zbudowanej sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej, w 
nowych obiektach które powsta-

ły, w zmodernizowanych szko-
łach, przedszkolach, po budowa-
nych placach zabaw i boiskach 
sportowych. Myślę, że wszyscy 
zaangażowani  w ciągu tych 25 
lat nie mają  się czego wstydzić. 
Zrobiliśmy wiele. Zawsze czu-
jemy pewien rodzaju niedosyt, 
bo taka jest ludzka natura, tzn.  
że jak jest dobrze, to tego  nie 
doceniamy, a jak jest źle, to na-
rzekamy. Za to  zawsze oczeku-
jemy czegoś  lepszego i  właśnie 
to pcha nas do przodu.  Chcemy 
zrobić więcej nawet mimo tego, 
że nie zawsze możemy. 

Przy takiej rocznicy nie 
sposób nie wspomnieć o tym, co 
w najbliższych latach nas czeka i 
jak będziemy się dalej rozwijać. 
Od ubiegłego roku zauważam 
symptomy wzrostu gospodar-
czego, tego widocznego na bie-
żąco. Inwestycje, które zaczę-
ły się rodzić w roku ubiegłym, 
przyniosą plon w postaci zwięk-
szonych podatków od nieru-
chomości już w roku przyszłym. 
Dlatego nie musimy się obawiać,  
iż nasze dochody mogą spaść. 
Wobec  tego musimy kontynuo-
wać to, co rozpoczęliśmy,  czyli  
budowę dróg, budowę  obiektów,  
budowę nowej szkoły dla Plewisk 
i zakończenie rozbudowy szkoły 
w Komornikach.

Bardzo ważnym wyzwa-
niem dla nas będzie też integra-
cja społeczna nowych mieszkań-
ców ze starymi. Otóż liczba tych 
nowych przerosła już 1,5 –krotnie 
liczbę tych starych. Dlatego tak 
ważne jest to, abyśmy potrafili 
wspólnie dążyć zawsze w jednym 
kierunku…

Budowa społeczeństwa 
obywatelskiego wymaga tego, 
aby pogodzić prace organów 
samorządu gminy z działający-
mi licznie organizacjami i sto-
warzyszeniami. Musimy znaleźć 
taką formułę, aby te wszystkie 
stowarzyszenia i organizacje 
mogły  siebie odnaleźć, mogły 
realizować swoje plany  i cele. I 
my mamy im w tym  pomóc. To 
nie znaczy, że my mamy zrobić 
coś za kogoś, to ma być zrobione 
wspólnie, żeby społeczeństwo 
było aktywne i żebyśmy wspólnie 
mogli budować tę naszą gminę, 
żeby nie było tego podziału, że 
tu jest władza, która ponoć wie 
lepiej, a tu jest społeczeństwo, 
które nie wie. 

Nie! My chcemy robić to 
wspólnie, chcemy działać tak, 

aby było to transparentne i ot-
warte. Liczę na pomoc naszej 
Lokalnej Grupy Działania PRO-
GRES, która pozwoli  wyzwolić 
wszystkie nowe trendy i że uda 
nam się  włączyć społeczeństwo 
we wspólne budowanie przy-
szłości.

Wójt Jan Broda, dziękując 
wszystkim działaczom, którzy 
przez te 25 lat działania Samo-
rządu przyczynili się w więk-
szym lub mniejszym stopniu do 
wspólnej realizacji celów, przede 
wszystkim zaś radnym i sołtysom 
wszystkich kadencji, przedstawi-
cielom Koła Gospodyń Wiejskich 
, Koła  Seniorów, przedstawicie-
lom Rad Sołeckich i proboszczom 
- powiedział : „To co robicie jest 
bardzo ważne dla tych, co robi-
cie” 

Po przemówieniach Wój-
ta, Senatora Łęckiego, Mariana 
Adamskiego i wielu innych zapro-
szonych gości ceremonię obcho-
dów 25-lecia Samorządu zakoń-
czył fantastyczny koncert duetu 
Kasia & Paula. Idea ich wspólnego 
projektu  zrodziła się w grudniu 
2004 roku. Twórczynią i założy-
cielką zespołu jest znana i uta-
lentowana, młoda skrzypaczka 
Katarzyna Szubert. Kasia & Paula 
to duet z całą pewnością jedyny 
w Polsce, i jeden z nielicznych 
na świecie, w którego składzie 
obecne są elektryczne skrzypce 
i harfa elektryczna. Dwa instru-
menty, dwa światy - ogień i woda 
w muzycznej przestrzeni.

Pod koniec ubiegłego 
roku Kasia Szubert zaprosiła do 
współpracy zdolną i obiecują-
cą poznańską harfistkę Paulinę 
Antkowiak, która - jako jedyna 
w Polsce jest posiadaczką nie-
typowego instrumentu jakim 
niezaprzeczalnie pozostaje harfa 
elektryczna. Instrument ten po-
siada zmodyfikowane parametry 
dźwiękowe i techniczne dzięki 
którym doskonale koresponduje 
muzycznie ze skrzypcami elek-
trycznymi. Ich koncert dostar-
czył nam niezwykle wiele walo-
rów słuchowych i wizualnych.

W imieniu Redakcji Ple-
wiska PL ja również chciałabym 
podziękować naszemu Samorzą-
dowi za te 25 lat działalności gra-
tulując osiągnięcia dotychcza-
sowych sukcesów, życzę dalszej,  
owocnej dla nas pracy. 

Marta Włudarczak

X Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze 

Zawody odbędą się 6 czerwca 
2015 roku na Stadionie 
Sportowym w Plewiskach. W 
programie:

Stadion Sportowy w 
Plewiskach, ul. Szkolna 132

Godz. 13 zbiórka drużyn 
strażackich- Komorniki ul. 
Zakładowa
Godz. 13:10 parada wozów 
strażackich ulicami Plewisk
Godz.13:40 rejestracja drużyn 
strażackich
Godz. 14:00 Otwarcie zawodów 
strażackich sportowo-
pożarniczych; rozpoczęcie 

konkurencji-ćwiczenie bojowe 
drużyna OSP; prezentacja 
sprzętu pożarniczego
Godz. 17:00 ogłoszenie wyników 
i zakończenie zawodów

Dom Kultury „Remiza” w 
Plewiskach

Godz. 16:30 koncert gitarowy 
szkoły muzycznej Re-Cord 
Centrum i Świat Gitary- 
Gitarowy Zawrót Głowy 2015
Godz. 17:30 bicie rekordu 
gitarowego Gminy Komorniki – 
VI edycja
Godz. 18:30 zabawa taneczna

Kronika policyjna

01.04 Głuchowo Kradzież poj. 
Mercedes
01.04 Wiry Policjanci KP Komor-
niki zatrzymali osobę poszuki-
waną do Aresztu Śledczego
08.04 Łęczyca ul.Pogodna Wła-
manie do kontenera i kradzież 
zagęszczarki
08.04 Plewiska ul. Tęczowa 
Uszkodzenie poj. Citroen
08.04 Głuchowo Policjanci KP 
Komorniki zatrzymali mężczy-
znę na tzw. „gorącym uczynku” 
kierowania pojazdem VW Passat 
w stanie nietrzeźwości, wynik 
1,23mg/l co daje 2,59 promila!
11.04 Plewiska os. Zielarskie 
Kradzież poj. VW Caddy
11.04 Komorniki ul. Wrzosowa 
Kradzież poj. Audi A5
14.04 Rosnowo Kradzież poj. 
Peugeot Partner
15.04 Plewiska ul. Tęczowa 
Uszkodzenie pojazdu Peugeot 
508
16.04 Plewiska ul. Kręta Włama-
nie 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 odurza-
jących
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. Stawna Po-
licjanci 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 pre-
tekstem ofiarowania darmowej 
odzieży zostali wpuszczeni do 
domu gdzie następnie dokonali 
kradzieży pieniędzy
30.04 Chomęcice Policjanci KP 
Komorniki zatrzymali mężczy-
znę na tzw. „gorącym uczynku” 
kierowania pojazdem w stanie 
nietrzeźwości (pobrano krew do 
badań) oraz pomimo orzeczone-
go przez Sąd zakazu prowadze-
nia pojazdów.

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

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
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Budowy dróg na terenie 
Gminy Komorniki 2015

W pierwszej połowie 2015 
Wydział Infrastruktury Komu-
nalnej kontynuuje realizację II 
etapu Programu Budowy Dróg 
na terenie Gminy Komorniki 
(przewidzianego wcześniej na 
lata 2012-2014) który ze względu 
na ograniczone środki finansowe 
przesunięty został na lata 2015-
2016. 

Do połowy maja br. prze-
prowadzone zostały cztery pro-
cedury przetargowe, a kolejne 
dwie są w realizacji. Podpisano 
umowy na budowę: III etapu 
ul.Krzysztofa Kolumba w Komor-
nikach (droga Komorniki-Głu-
chowo), II etapu ul.Wirowskiej 
w Komornikach, II etapu 
ul.Koperkowej w Plewiskach oraz 

ul.Mokrej i ul.Pszennej również 
w Plewiskach. 

Trwają procedury zwią-
zane z budową ul.Sadowej w Ko-
mornikach i ul.Leśnej w Łęczycy.   
Powyższa tabela przedstawia 
zakres planowanych prac, ich 
wartość, oraz wykonawców któ-
rzy realizują dotychczas zlecone  
zadania. 

Trwają również prace 
porządkowe kończące dwulet-
nie zadanie rozpoczęte w 2014r. 
tj. przebudowę ul.Cienistej, 
ul.Południowej i ul.Słonecznej w 
Wirach. Wszystkie prace brukar-
skie zostały aktualnie zakończone 
i przygotowywana jest dokumen-
tacja powykonawcza. Zadanie 
realizowała spółka INTER-TECH 

L.p. Nazwa zadania i zakres w km Koszt Wykonawca

1. Budowa ul.Krzysztofa Kolumba - 
drogi łączącej ul.Ks.Malinowskiego 
w Komornikach z ul.Tęczową w 
Głuchowie – etap III ( dł. 0,41 km)

839.565,43 Skanska S.A. ul.Gen.L.Zajączka 9 
01-518 Warszawa 

2. Przebudowa ul.Wirowskiej w 
Komornikach – etap II  (dł. 0,24 km)

332.271,91 Zakład Robót Drogowych 
Marek Dachtera 
Ul.Ks.Ignacego Posadzego 5b
62-040  Puszczykowo

3. Budowa  ul.Koperkowej w Plewiskach 
– etap II
( dł. 0,72 km)

1.227.501,60 PUB „BRUKPOL” s.c. Strzelce Wielkie 
81c  63-820  Piaski

4. Przebudowa  ul.Mokrej i ul.Pszennej 
w Plewiskach
( dł. 0,63 km)

900.000,00 TEIA BUDOWNICTWO Sp.z o.o. 
ul.Grunwadzka 515C, 
 62-064  PLEWISKA

z Komornik, a wartość zadania 
wyniosła ponad 3 mln złotych.  

W tegorocznych planach 
wydatków inwestycyjnych zwią-
zanych z budową dróg zaplano-
wano również rozpoczęcie bu-
dowy ul.Podgórnej w Plewiskach, 
ul.Nad Wirynką i ul.Pasieki w Ko-
mornikach oraz I etapu przebu-
dowy ul.Kolejowej w Plewiskach. 

Przetargi ogłoszone zo-
staną po skompletowaniu wy-
maganej dokumentacji, oraz 
uzgodnień z właścicielami infra-
struktury podziemnej koniecznej 
do przebudowania (np.sieć gazo-
wa w ul.Kolejowej).

Arkadiusz Klemczak

Zakładając działalność 
gospodarczą poza wyborem 
formy jej prowadzenia musimy 
zdecydować na jakiej zasadzie 
chcemy podlegać opodatkowa-
niu.

Mamy do wyboru kilka 
form:
• zasady ogólne – opodat-
kowanie według skali podatkowej 
18% i 32%,
• podatek liniowy – czyli 
opodatkowanie według stawki 
19%,
• ryczałt ewidencjonowa-
ny,
• karta podatkowa.

Przy wyborze formy opo-
datkowania niezbędna jest za-
tem znajomość wskaźników 
ekonomicznych związanych z 
funkcjonowaniem twojej firmy. 
Powinieneś m.in. dokonać ana-
lizy wielkości spodziewanych 
przychodów, wydatków, czyli 
kosztów uzyskania przychodu, 
w tym również kosztów związa-
nych z prowadzeniem księgowo-
ści, które różnią się w zależności 
od wybranej formy opodatkowa-
nia. 

Decydując się na wybór 

Formy opodatkowania 
działalności gospodarczej

Artykuł sponsorowany
formy rozliczenia, musisz wziąć 
pod uwagę rodzaj działalności, 
którą zamierzasz uruchomić, jej 
rozmiar, wysokość spodziewa-
nych przychodów i kosztów. Mu-
sisz dokładnie przemyśleć swój 
wybór, gdyż zmiana formy opo-
datkowania w trakcie roku po-
datkowego nie jest możliwa. Bę-
dziesz mógł to zrobić dopiero od 
następnego roku podatkowego.

Na wybór formy opodat-
kowania masz czas: do 20 stycz-
nia roku podatkowego lub do 
dnia złożenia wniosku o wpis do 
Centralnej Ewidencji i Informa-
cji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) składanego na pod-
stawie przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej, w 
którym możesz dokonać wybo-
ru formy opodatkowania — je-
żeli rozpoczynasz prowadzenie 
działalności gospodarczej lub 
przed rozpoczęciem działalności 
w przypadku karty podatkowej 
albo do dnia uzyskania pierw-
szego przychodu w pozostałych 
przypadkach, jeżeli wyboru for-
my opodatkowania nie dokonałeś 
we wniosku o wpis do CEIDG.

Chcesz założyć firmę , 
nie wiesz którą formę opodat-
kowania wybrać? Zapraszam do 
mojego Biura Rachunkowego w 
Plewiskach. Na pewno Ci pomo-
gę, doradzę i poprowadzę Twoje 
rozliczenia

Biuro Rachunkowe 
Marta Włudarczak

tel. 796-004-309      

mail: biuro@mwpodatki.pl      

www.mwpodatki.pl

Budowa ścieżek rowerowych

„Proszę o przedstawienie planu 
budowy ścieżek rowerowych 
w Plewiskach ze szczególnym 
uwzględnieniem dojazdu do szko-
ły podstawowej, Orlika i nowego 
placu zabaw, a także wkrótce 
otwartego Parku. Ścieżka wzdłuż 
Grunwaldzkiej jest kluczowa z 
punktu widzenia bezpiecznego 
dojazdu do wcześniej wspomnia-
nych lokalizacji oraz bezpiecz-
nego poruszania sie rowerem po 
całych Plewiskach. Z góry dzięku-
ję za odpowiedź.”
- Sławek

„Witam, na dzień dzisiejszy w 
Gminie Komorniki brak jest 
planów budowy ścieżek rowero-
wych dla wsi Plewiska. Pozdra-

wiam”
- Małgorzata Zgoła

Ścieżka rowerowa do gimna-
zjum

„Witam, Chciałabym zapytać 
jakie są realne szanse na to, aby 
dzieci z Plewisk miały drogę 
rowerową do gimnazjum w 
Komornikach? Niestety obecny 
stan nie pozwala na bezpieczny 
dojazd rowerem dzieci do szkoły 
(bardzo duże natężenie ruchu, 
brak bezpiecznego pobocza). Po-
zostaje tylko dojazd autobusem, 
a wiadomo, dzieci przybywa i do 
gimnazjum będzie ich dojeżdżało 
więcej. Aura wiosenna sprzyja 
większemu korzystaniu z rowe-
rów i z pewnością dużo dzieci 

„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/

Pytanie do sołtysa

korzystałoby z tego typu rozwią-
zania. Z wyrazami szacunku,”
- Beata

„Witam, na dzień dzisiejszy w 
Gminie Komorniki brak jest pla-
nu budowy ścieżek rowerowych 
w Plewiskach. Pozdrawiam”
- Małgorzata Zgoła

Zwiedzanie remizy strażackiej

„Witam serdecznie, Czy Pani 
Sołtys pomogłaby zorganizować 
„zwiedzanie” remizy strażackiej 
z okazji dnia dziecka? Chodzi o 
możliwość obejrzenia samochdu 
strażackiego, stroju strażaka 
(przymiarki np. kasku do zdjęć 
pamiątkowych), porozmawiania 
z miłym Panem strażakiem itp. 
Na stadionie/ boisku natomiast 

można byłoby zorganizować 
jakieś zawody sportowe. Dziękuję 
i pozdrawiam”
- Marta

Witam Panią serdecznie, 
Bardzo się nam spodobał 
pomysł.”zwiedzania” REMIZY. 
Komendant Straży w Plewiskach 
zgodził się oddelegować stra-
żaka na spotkanie z dziećmi. Po 
spotkaniu ze strażakiem propo-
nujemy ognisko koło biblioteki. 
Ze względów bezpieczeństwa 
sanitarnego kije oraz kiełbaski 
każdy chętny przynosi ze sobą. 
Sołectwo w Plewiskach każdemu 
dziecku przygotuje małą słodką 
niespodziankę. Jeżeli Pani ma 
inne propozycje to proszę o 
kontakt. Pozdrawiam”
- Małgorzata Zgoła

Nasza Gmina „Jako architekt mogę powiedzieć że mamy unikat na terenie Plewisk. Taki park musi być wyeksponowa-
ny. Aż dziwne że tak długo pozostawał za betonowym ogrodzeniem. Obecny płot wspaniale komponuje 
się z otoczeniem.”
- Karina o Parku Podworskim  
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Jak zadbać o nasze 
zwierzęta w podróży? 

Wakacje i związane z tym 
wyjazdy już „za pasem”. Jak więc 
zadbać o naszych pupili w czasie 
letnich upałów, jak zagwaranto-
wać im bezpieczną podróż ra-
zem z nami w samochodzie, jak 
dbać o nich w czasie upałów? O 
przypomnienie najważniejszych 
kwestii poprosiliśmy pracowni-
ków sklepu zoologicznego „So-
nia i Przyjaciele” mieszczącego 
się przy ulicy Grunwaldzkiej 552 
w Plewiskach. 

Podstawową kwestią jest 
ważność szczepień ochron-
nych. Przed wspólnym wyjaz-
dem sprawdźmy czy nasz pies 
ma aktualne szczepienia. Zawsze 
na wyjazd zabieramy ze sobą 
książeczkę zdrowia zwierzęcia. 
Teoretycznie nie ma obowiązku 
szczepienia kotów warto jednak 
rozważyć tą opcję. W wypadku 
wyjazdu za granicę trzeba zwe-
ryfikować jakie dokumenty mu-
simy mieć ze sobą aby przewieźć 
zwierzę do innego kraju. Trzeba 
pamiętać, że wiele Państw ma 
wiele odrębnych przepisów do-
tyczących transportu zwierząt 
i lokalnych przepisów regulują-
cych np. obecność zwierzęcia na 

plaży, w parku itp. 
Ponieważ w tym roku 

mamy wysyp kleszczy koniecznie 
należy zabezpieczyć psa lub kota 
wychodzącego na dwór. Krople 
chronią zazwyczaj do kilku ty-
godni przed pchłami, kleszcza-
mi itp. Dlatego należy regularnie 
powtarzać zakraplanie zwierzę-
cia wg. zaleceń producentów. 
Wygodniejszą formą jest  spe-
cjalistyczna obroża, która chroni 
zwierzę do kilku miesięcy. 

Podróżując samochodem 
pamiętajmy, że zwierzę też jest 
pasażerem i musi być zabezpie-
czone – chronimy w ten sposób 
i naszego pupila i nas w razie np. 
gwałtownego hamowania. Naj-
bezpieczniejszą formą są specjal-
ne, niedrogie zapięcia do pasów 
bezpieczeństwa które wpinamy 

Artykuł sponsorowany

psom w szelki, w wypadku mniej-
szych zwierząt przewozimy je w 
specjalnym transporterze. Robi-
my przerwy w trasie na spacer, 
w czasie postoju podajemy zwie-
rzęciu wodę. Można skorzystać 
ze specjalnych „spacerowych” 
miseczek, które w okresie upałów 
koniecznie trzeba ze sobą zabrać. 
Nigdy nie zostawiamy zwierzęcia 
samego w samochodzie. Przy in-
tensywnym słońcu temperatura 
w samochodzie szybko rośnie do 
kilkudziesięciu stopni narażając 
życie naszego pupila.

Artykuły do bezpiecznego 
transportu zwierząt, preparaty 
ochronne i  produkty które umilą 
nam spacery z naszymi pupilami 
znajdą Państwo w naszym skle-
pie.

Debata samorządowa 27.05.2015
Dokładnie w rocznicę 25 

lecia przeprowadzenia pierw-
szych w pełni demokratycznych 
wyborów samorządowych, 27 
maja 2015r., odbyła się w komor-
nickim gimnazjum debata samo-
rządowa „Moja wolność – 25 lat 
odrodzonego samorządu”. Lokal-
ni liderzy samorządowi zasiedli 
na przeciwko gimnazjalistów, by 
wymienić się wzajemnymi defini-
cjami i wizjami samorządności – 
tej rodzącej się w latach 90-tych 
i tej współczesnej. Gościem spe-
cjalnym debaty był sen. Włodzi-
mierz Łęcki, wieloletni Przyjaciel 
Gminy Komorniki, doświadczony 
samorządowiec, wojewoda wiel-
kopolski w latach 1990-1997.

W charakterystyczny dla 
siebie, niezwykle ciekawy spo-
sób przybliżył zebranej młodzie-
ży ideę i zasady samorządności, 
wprowadzonej do polskiego 
ustroju w, i po roku ‘90. Barwnie 
przedstawił specyfikę funkcjo-
nowania społeczności lokalnych 
oraz podkreślił możliwość wpły-
wania mieszkańców na rozwój 

i charakter ich małych ojczyzn. 
Zachęcał młodych ludzi do anga-
żowania się w sprawy lokalne.

Debata, moderowana 
przez Aleksandrę Paszek, uczącą 
w gimnazjum historii i wos, roz-
poczęła się pokazem filmu autor-
stwa jednego z gimnazjalistów 
pt.: „Wiatr zmian” o przemianach 
ustrojowych w Polsce. Debata 
była żywą wymianą opinii, po-
glądów i pomysłów. Każda z grup 
panelowych – samorządowcy i 
gimnazjaliści odpowiadała na py-
tania o wolność, demokrację i sa-
mo-rządzenie widziane z własnej 
perspektywy.

Młodzież komentowała 
świadomość obywatelską wśród 

mieszkańców gminy oraz swoje 
obserwacje nt. ich udziału w de-
cydowaniu o losach gminy. Kon-
statowano, że urząd powinien 
być bliżej obywateli, ale również 
więcej mieszkańców powinno 
aktywnie działać na rzecz gmi-
ny. Wspólnie zastanawiano się 
jak zachęcić ludzi do integracji 
na rzecz rozwoju społeczności 
lokalnej.

Debata poruszyła ciekawe 
wątki do dalszej dyskusji o kształ-
cie naszego samorządu – mówi 
Wójt Jan Broda. Cieszy mnie, że 
młodzi ludzie na bieżąco obser-
wują rzeczywistość gminną, a 
poznanie ich punktu widzenia 
na wiele lokalnych spraw jest in-

teresującym źródłem opinii na-
szych mieszkańców, którzy przez 
następne 25 lat będą decydować 
o przyszłości Komornik.

Dla uczczenia tej szcze-
gólnej dla nas rocznicy, przed 
debatą otwarto wystawę foto-
graficzną „Moja Wolność – 25 lat 
odrodzonego samorządu” uka-
zującą gminę i jej metamorfozę 
od 1990 r. Spojrzenie wstecz, 
przez te wszystkie lata od 1990 
r. pokazuje, jaki postęp cywiliza-
cyjny zrobiła Gmina Komorniki 
i jak bardzo zmienił się jej cha-
rakter z gminy rolniczej w gmi-
nę przemysłowo-mieszkaniową 
– komentował Marian Adamski, 
przewodniczący rady gminy, 

radny wszystkich, siedmiu ka-
dencji.

Kiedy w 1990 roku zaczął 
funkcjonować samorząd Gminy 
Komorniki, jej budżet wynosił 
niecałe 4,5 mln zł. Przez czte-
ry lata, do 1994, na inwestycje 
gminne wydano łącznie ok. 2,8 
mln zł. Dla porównania, w roku 
2000 budżet został wykonany na 
poziomie 19, 5 mln, by 10 lat póź-
niej, w 2010 r. osiągnąć już pułap 
66,5 mln zł. Na 2015 r. planujemy 
zanotować po stronie wydatków 
ponad 96 mln, tj. 21 razy więcej 
niż 25 lat temu. Porównując wy-
datki na inwestycje – przez ostat-
nie cztery lata wyniosły one po-
nad 100 mln – to prawie 40 razy 
więcej niż w pierwszej kadencji. 
Efekty sprawnego gospodaro-
wania gminą cieszą dziś stałych 
mieszkańców i czynią Komorniki 
atrakcyjnym miejscem dla osied-
lania się nowych. Myślę, że mo-
żemy być zadowoleni z tego, co 
sobą dziś reprezentujemy – gmi-
na i jej mieszkańcy – mówi Wójt 
Broda.

Urząd Gminy Komorniki

Wydarzenia

Międzynarodowa 
Spartakiada w Komornikach

Drużyny wszystkich part-
nerskich gmin spotkały się 21 
maja br.w Komornikach by roz-
począć sportową rywalizację na 
XII Spartakiadzie „Młodzież Po-
nad Granicami”. Po raz pierwszy 
rywalizowały drużyny wszystkich 
partnerów jednocześnie: Win-
nicy na Ukrainie, Podbrzezia na 
Litwie, Smižan na Słowacji oraz 
polskich Kamienicy i Komornik.

Moment wejścia dru-
żyn na halę sportową wzruszył 
wszystkich widzów i gości. Je-
steśmy jedną, sportową rodziną, 
mówił Dyrektor GOSiR Komor-
niki, Marcin Kaczmarek, podkre-
ślając wyjątkowość tegorocznej 
Spartakiady. Tradycja sportowej 
rywalizacji narodziła się dwana-
ście lat temu i długo odbywała się 
z udziałem trzech partnerskich 
gmin: Smižan, Kamienicy i Ko-
mornik. Każdego roku inna gmina 
jest gospodarzem wydarzenia, w 
którym udział biorą 20-osobowe 
drużyny (10 dziewcząt i 10 chłop-
ców). Celem spartakiady jest ry-
walizacja sportowa fair play oraz 
wymiana kulturowa młodzieży i 
nauczycieli. Poznawanie swoich 
regionów, zwyczajów i języków 
jest dla młodych ludzi intersującą 
lekcją historii, geografii i kultury.

W poprzednich latach 

sporadycznie dołączały do udzia-
łu w Spartakiadzie nasi przy-
jaciele z dalekiego Podbrzezia 
na Litwie i Ukraińskiej Winnicy. 
Wójt Komornik, Jan Broda otwie-
rając XII Spartakiadę Młodzieży 
wyraził radość, że w tym roku 
po raz pierwszy na „linii startu” 
stanęły wszystkie gminy. Szcze-
gólne podziękowania skierował 
do Winnicy i Podbrzezia, które 
w tych niełatwych czasach pod-
trzymują ścisłą współpracę ze 
swoimi partnerami.

Swoim drużynom kibi-
cowały vipy: Starosta Smižan, 
Michal Kotrady, Vicestarosta 
Podbrzezia Wojciech Drozd, dy-
rektor winnickiej szkoły Siergii 
Zagorodnii.

Urząd Gminy Komorniki

Wydarzenia

Informacje„W sobotę można było pospacerować. Jak skończą będzie całkiem, całkiem takie nasze Plewiskie “Ła-
zienki Królewskie”. No fakt w niedzielę było zamknięte. Informacja “Dzień otwarty” jest czytelna dla 
mnie osoby z branży budowlanej.”
- Radek o Parku Podworskim
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Ju as nty

PLEWISKA, ul. Szkolna 143
tel. 609 794 894

www.krawiectwoplewiska.pl 

POGOTOWIE KRAWIECKIENAPRAWA
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

Tarnowskie 
Termy otwarte!
Zabawa gorąca jak wody ter-
malne! Dzika Afryka w Tarnowie 
Podgórnym! Zapraszamy do Par-
ku Wodnego Tarnowskie Termy! 

Tarnowskie Termy to miejsce 
spotkań wśród gorących wód 
termalnych. Do dyspozycji jest 
przestrzeń podzielona na 3 stre-
fy: 
- sportu, 
- zabawy i rekreacji, 
- saun. 

Część sportowa to dwa baseny: 
mniejszy do nauki pływania oraz 
sportowy, sześciotorowy o dłu-
gości 25 metrów, z trybunami. 
Część rekreacyjna została urzą-
dzona w afrykańskim stylu. Po-
śród palm i dzikich zwierząt jest 
duży basen z wieloma atrakcjami, 
z których najważniejsze to dzika 
rzeka z biczami wodnymi oraz 
zjeżdżalnie: proste i duża, ślima-
kowa (multimedialna!). Tu rów-
nież znajduje się basen z możli-
wością wypłynięcia na zewnątrz 
(relaks na świeżym powietrzu 
przez cały rok!). Natomiast na 
najmłodszych czeka – stylizowa-
ny na statek – brodzik. 
Saunarium tworzy pięć nowo-
czesnych saun: Dwie parowe, 
dwie suche, sauna infrared, a 
ponadto natryski i baseny z zim-
ną wodą, komnata solna i prze-
strzeń odpoczynku. 
W budynku oprócz części spor-

towo-rekreacyjnej mieścić się 
będzie centrum medyczno-re-
habilitacyjne, kawiarnia, restau-
racja oraz biuro podróży. 
Na terenie Term znajduje się 
również ogromna piaszczysta 
plaża o powierzchni 1500m2! 
Atutem Tarnowskich Term jest 
szerokie wykorzystanie wód 
termalnych. Z myślą o budowie 
Parku Wodnego Gmina Tarno-
wo Podgórne wykonała specjal-
ny odwiert. Badania właściwości 
odkrytych wód pozwoliły na re-
alizację inwestycji. Wody, wy-
dobywane z głębokości 1200 m, 
mają temperaturę 45,7oC. Zawie-
rają wiele minerałów m.in. jod, 
bar. Magnez wapń, fluorki oraz 
mikroelementy miedzi i żelaza. 
Wyróżnikiem Tarnowskich Term 
jest fakt, iż wody termalne wyko-
rzystywane są zarówno w base-
nach, jak i tężni solankowej! 
Codziennie od 6.30 otwarty jest 
basen sportowy, natomiast na 
pozostałe atrakcje zapraszamy 
od 9.00. Obiekt jest czynny do 
23.00. W pierwszy weekend ot-
warcia przewidziane są liczne 
atrakcje, animacje dla dzieci oraz 
pokazy zajęć dla dorosłych. 
Atutem Tarnowskich Term jest 
dogodna lokalizacja: obiekt wy-
budowany został przy obwodni-
cy Tarnowa Podgórnego, blisko 
drogi krajowej nr 92, około 5 mi-
nut drogi od drogi ekspresowej 
S11 (Zachodniej Obwodnicy Po-
znania). 

Zapraszamy na Tarnowskie Ter-
my! 

Piotr Reiss zagra w Plewiskach

Już 7 czerwca o godzinie 
11:00  na stadionie w Plewiskach 
odbędą się A-klasowe derby Po-
znania.  Drużyna Szturmu Ju-
nikowo Poznań zmierzy się z 
Akademią Reissa Poznań, której 
czołowym napastnikiem jest nie 
kto inny, jak ikona Lecha Poznań 
–Piotr Reiss. Serdecznie zapra-
szamy do przyjścia na stadion, 
gdyż zmierzą się pierwsza i dru-
ga drużyna ligi. Emocje gwaran-
towane! 

W pierwszym majowym 
meczu Szturmu przyszło się 
zmierzyć z drużyną Czarni Kaź-
mierz. Zespół gości poza dwoma 
kontrami, w tym jednej zakoń-
czonej bramką po rzucie karnym 
, nie wychodził z własnej poło-
wy. Z kolei zawodnicy Szturmu 
byli bardzo nieskuteczni i mimo 
miażdżącej przewagi nie zdołali 
zdobyć gola. Trzy punkty jadą do 
Kaźmierza, a okręgówka oddala 
się od graczy trenera Wołoszyna. 
Nie zawsze wygrywa lepsza dru-
żyna. 

Okazję do rehabilitacji 
„Szturmowcy” mieli już kilka dni 
później w Objezierzu. Pierwsza 
połowa przyniosła zaledwie jed-
ną bramkę. Mimo dwóch dobrych 
sytuacji Szturm nie potrafił po-
konać bramkarza rywali i to ze-
mściło się w końcówce tej części 
gry. Po błędzie jednego z naszych 
obrońców piłkę przejął kapitan 
drużyny z Objezierza i z 16 me-
trów uderzył po ziemi, tuż przy 
dalszym słupku bramki Michała 
Maryniaka. W drugiej odsłonie 
agresywna gra w obronie zawod-
ników Orkana nie pozwalała roz-
winąć skrzydeł. Bardzo trudno 
było przeprowadzić składną ak-
cję. W końcu w 55 minucie worek 
z bramkami rozwiązał Krzysztof 
Kryger, a następnymi golami po-
pisali się Bartek Sowiński, Arek 
Skowroński oraz  Patryk Dąbek. 
1:4.

Drugi mecz wyjazdowy i 
znów wymagający przeciwnik, 

chociaż tym razem wszystko uło-
żyło się po myśli Szturmu. Boha-
terem spotkania okazał się Arek 
Skowroński, który miał udział 
przy pięciu bramkach (2 gole + 
3 asysty). W 70 minucie kontu-
zji barku doznał nasz bramkarz 
i zastąpić go musiał… środkowy 
pomocnik –Bartek Kilan. Końco-
wy wynik 2:6 – pewne zwycię-
stwo Szturmu i jakże potrzebne 
3 punkty jadą na Junikowo.

Do najbardziej zaciętego 
meczu doszło 24 maja w Plewi-
skach z Rokitą Rokietnica. To że 
będzie ciężki mecz nikt nie miał 
wątpliwości patrząc chociaż-
by na mecz poprzedniej rundy 
(13 żółtych kartek i 4 czerwone). 
Mądra i kombinacyjna gra Sztur-
mu  oraz szybkie trzy bramki 
(Kryger i 2xA.Skowroński). Rokita 
na kolanach? Nic jakże mylnego! 
Jeszcze przed przerwą goście 
wykorzystali sędziowski prezent 
jakim był rzut karny - 3:1 i emocje 
po przerwie gwarantowane. Bar-
dziej zmotywowani na druga po-
łowę wyszli gracze z Rokietnicy. 
Szybka bramka kontaktowa, a po 

chwili wyrównująca i mecz „za-
czyna się od nowa”. Wiele nerwo-
wości wprowadzał sędzia, który 
po przedstawieniu swoich racji 
zawodnikom pokazał po drugim 
żółtym kartoniku, a w konse-
kwencji czerwonym (Maciej Ło-
chyński, Sebastian Walkowiak), 
także obie drużyny mecz koń-
czyły w „10”, a na boisku zrobiło 
się więcej miejsca. W 80 minucie 
na strzał z dystansu zdecydował 
się Bartek Kilan, piłka skozłowała 
przed bramkarzem i całkowicie 
go zaskakując wpadła do bramki. 
Gdy kibice szykowali się do świę-
towania zabójczą kontrę prze-
prowadzili goście i doprowadzili 
do remisu! 

Podsumowując mie-
siąc maj, można powiedzieć, że 
Szturm całkowicie zamknął sobie 
drzwi do „okręgówki”, jednakże 
całym urokiem piłki nożnej jest 
jej nieprzewidywalność. Trene-
rzy i zawodnicy zrobią wszystko, 
by 21 czerwca cieszyć się z mi-
strzostwa. 

Czerwcowe mecze Sztur-
mu:

Kolejka 24: 7.06.2015r. Szturm 
Junikowo - Akademia Reissa Po-
znań, godz. 11:00 w Plewiskach.
Kolejka 25: 13.06.2015r. GKS 
Golęczewo - Szturm Junikowo,  
godz. 16:00 w Golęczewie.
Kolejka 26: 21.06.2015r. Szturm 
Junikowo – Tarnovia II Tarnowo 
Podgórne godz.14:00 w Plewi-
skach.

Lp. Drużyna M Pkt Bramki

1 Akademia Reissa Poznań 20 50 75-15

2 Czarni Kaźmierz 20 43 52-27

3 Szturm Junikowo Poznań 19 43 80-22

4 Rzemieślnik Kwilcz 20 33 44-36

5 Warta Wartosław 21 31 43-45

6 Tarnovia II Tarnowo Podgórne 19 29 40-38

7 Byki Obrowo 21 29 51-53

8 Orkan Objezierze 21 28 35-44

9 GKS Goleczewo 20 27 40-41

10 Huragan Michorzewo 21 19 32-73

11 Rokita Rokietnica 20 18 31-46

12 Warta Obrzycko 19 14 20-48

13 Rakieta Głuponie 19 7 19-74

Sport

Artykuł sponsorowany
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