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List od czytelnika:
Odwieczny problem
Przeczytaj dyskusję miesiąca portalu Plewiska.pl

Wraz z moją najbliższą 
rodziną jestem od niecałego 
roku mieszkańcem Plewisk. W 
tym czasie miałem sporo czasu, 
aby przyjrzeć się bliżej prob-
lemom, które z racji miejsca 
nowego miejsca zamieszkania 
dotyczą mnie, moich sąsiadów 

i jak źródła internetowe dono-
szą ponad 10000 mieszkańców 
naszej wsi. W tym czasie jak nie 
trudno się domyślić dostrzegłem 
wiele problemów, które dotyczą 
nie tylko naszej małej społecz-
ności, ale także innych miesz-
kańców pobliskich miejscowości. 

Postanowiłem, więc mimo ogra-
niczonego czasu zająć się, choć 
jednym, a mianowicie proble-
mem, który jak myślę dostrzega-
ją wszyscy – skrzyżowanie ulicy 
Grunwaldzkiej i Wołczyńskiej.

Czytaj dalej na stronie 3

„Mam wiele zadań i roli 
do wykonania”
Wywiad z sołtys Plewisk Panią Małgorzatą Zgoła

List od czytelnika

Volkswagen w 
Komornikach 
otwarty                  Str. 5

Promykowa i 
Tęczowa zalane jak 
zawsze

Chciałbym prosić Wasz 
portal o pomoc w załatwieniu 
sprawy ul. Promykowej i Tęczo-
wej w Plewiskach, ponieważ gmi-
na chyba zapomniała całkowicie 
o problemie jaki tam występuje, 
a mianowicie po każdych opa-
dach deszczu przejazd i przejście 
tymi ulicami graniczy z cudem, 
co można zobaczyć na zdjęciach 
przesłanych w załączniku.

Czytaj dalej na str. 4

str. 2

Podwórko Nivea 
jest już dostępne!

Podwórko Nivea już w 
Plewiskach. Plac zabaw zosta-
nie oddany do użytkowania 
03.08.2015 r. Organizator kon-
kursu „Podwórko NIVEA” wska-
zał, iż z obiektu można będzie 
korzystać nie wcześniej niż po 

2 tygodniach od daty przekaza-
nia placu gminie, ze względu na 
okres dojrzewania betonu wy-
korzystanego w fundamentach 
urządzeń oraz czas ukorzeniania 
się trawy.

Czytaj dalej na str. 6

Trzy tygodnie, tyle trwała 
przerwa od treningów drużyny 
Szturm Junikowo Poznań. Za-
wodnicy trenera Mirosława Wo-
łoszyna, który dostał od zarządu 
kredyt zaufania na kolejny sezon 
mimo nie osiągniecia celu, jakim 
był awans do „okręgówki” zaczęli 
treningi z początkiem lipca. Jed-
nym z elementów przygotowań 
„Wołka” do sezonu  jest  jak naj-

Przygotowania 
Szturmu do sezonu

większa liczba rozegranych gier 
kontrolnych. Także pierwsze 
koty za płoty, a właściwie Sokół - 
ten z Pniew. Mimo sporych prob-
lemów personalnych sparing 
został rozegrany 19 lipca. Sztur-
mowcy dając z siebie maksimum, 
tego dnia niestety nie sprostali 
Sokołowi Pniewy. 

Czytaj dalej na str. 7
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Nasze Plewiska „Super wiadomość i gratulacje dla Pani Sołtys za upór i konsekwencję ;)”
- Krzysztof o otwarciu kąpieliska w Chomęcicach    

„Mam wiele zadań i roli 
do wykonania”

Witam serdecznie Wszystkich 
Mieszkańców naszej wsi  Plewi-
ska.  Wywiad ten chciałabym po-
święcić naszej Pani Sołtys Mał-
gorzacie Zgoła.
 
Dla przypomnienia:  Pani Małgo-
rzata od 20.01.2015 sprawuje rolę 
Sołtysa Plewisk. Jest absolwent-
ką Akademii Ekonomicznej w Po-
znaniu, ukończyła również studia 
podyplomowe z zakresu audytu 
funduszy unijnych. Pracuje jako 
księgowa.

Marta Włudarczak: Dziękuję 
Pani, że w natłoku spraw zna-
lazła Pani chwilę na rozmowę. 
Jestem pewna, że większość 
mieszkańców Plewisk chciała-
by się dowiedzieć czegoś więcej 
o Pani i o tym, co obecnie się 
dzieje. Na początku chciałabym 
zadać  proste, aczkolwiek cie-
kawe pytanie: czym zajmuje się 
Sołtys we wsi?

Małgorzata Zgoła: Sołtys jest 
tzw. organem wykonawczym w 
sołectwie, pełni zarówno funkcję 
reprezentacyjną, jak i wykonaw-
czą. Jest „przedłużeniem” Urzędu 

Gminy Komorniki, zbiera i prze-
kazuje informacje od Mieszkań-
ców, a także zwraca uwagę na ich 
problemy. Sołtys na wsi spełnia 
trzy podstawowe zadania: łączni-
ka, organizatora, administratora. 
Rozwijając temat: sołtys jest łącz-
nikiem między mieszkańcami, a 
organami gminy, co oznacza, że 
sygnalizuje samorządom 
problemy swojej wsi, Soł-
tys jest organizatorem 
spotkań wiejskich, na któ-
rych omawiane są sprawy 
dotyczące sołectwa. Sołtys 
to także administrator, 
który pilnuje by zarzą-
dzenia były wykonywane 
przez mieszkańców so-
łectwa. Jak widać mam 
wiele zadań i roli do wy-
konania.

A jakie widzi Pani dla 
siebie korzyści z bycia 
Sołtysem?

Na pewno czuję się  roz-
poznawalna. Jestem za-
praszana na wszelkiego 
rodzaju spotkania, czy to 
do szkoły, czy to  na rożne 
imprezy mające miejsce 
w całej gminie. W miarę 
możliwości staram się w 
nich uczestniczyć, jednak 
nie zawsze jestem w sta-
nie…

Jakie może Pani wymienić In-
westycje, które udało się zrea-
lizować od początku pełnienia 
kadencji?

Najbardziej cieszy mnie fakt, iż w 
końcu udało się zakupić pięć tablic 
informacyjnych, cztery z nich już 
są zamontowane, a  jedna czeka 

na swoje miejsce.  Tablice stara-
łam się rozmieścić w najbardziej 
newralgicznych miejscach na te-
renie Plewisk- tzn. przy Biedron-
ce, Przy Kościele, Przy Remizie i 
na Os. Zielarskim.
Obecnie szukamy miejsca na po-
stawienie piątej, ale jest to „ciężki 
orzech do zgryzienia”. Miejsce pod 

taką tablicę musi należeć do Gmi-
ny. Myślę jednak, ze może któryś 
z Mieszkańców wyraziłby zgodę 
na udostępnienie swojego terenu, 
najchętniej w rejonie ulicy Fabia-
nowskiej. Czekam na propozycje.

Z jakimi problemami aktualnie 
boryka się nasza wieś?

Oj niestety mamy dużo takich 
problemów. Przede wszystkim jest 
to brak chodników, ścieżek rowe-
rowych - głównie wzdłuż Szkolnej 
w stronę rozdzielni oraz wzdłuż 
ulicy Kolejowej w stronę Skórze-
wa. Wzmożony ruch pojazdów i 
nieprzestrzeganie znaków drogo-
wych przez kierowców.  Zwróco-
no mi także uwagę, iż problemem 
jest także brak terenów zielonych, 
aczkolwiek mamy już nasz długo 
oczekiwany dostęp do parku Pod-
worskiego. Jednak to i tak mało. 
Sama myślę nad tym, by stworzyć 
tzw. skwerki z ławeczkami przy 
zbiegach ulic, ale jest to ciężkie ze 
względu na wytypowanie odpo-
wiedniego miejsca. Może Miesz-
kańcy mają jakieś pomysły…? 
Problemem jest także brak pomocy 
doraźnej u nas na miejscu. „Ple-
wiskowe mamuśki” podkreślają, 
że w naszej wsi powinna być taka 
pomoc i musimy koniecznie coś 

Kompetencje Sołtysa:

repreentuje sołectwo na zewnątrz,• 
zwołuje zebranie wiejskie, i w tym celu rozwiesza • 
ogłoszenia o zebraniu wiejskim w miejscu i terminie 
określonym w statucie sołectwa,
realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a • 
także umożliwia zapoznanie się z uchwałami rady jak 
najszerszemu kręgowi mieszkańców sołectwa,
w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonuje • 
poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent 
organu podatkowego,
uczestniczy w sesjach rady gminy, a także w pracach jej • 
organów bez prawa do głosowania.
zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji • 
rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.

Źródło: Wikipedia 

Wywiad
zrobić w tym temacie. Nie do koń-
ca wiem, gdzie powinnam uderzyć 
z tym tematem, ale mogę tu obie-
cać  z tego miejsca, ze na pewno 
się tym zajmę. Wiem też, że nadal 
mieszkańcy mają pretensje doty-
czące braku wybudowanych dróg, 
ale muszę tu stanąć w obronie 
Gminy , bowiem wszystkie dro-

gi są realizowane zgodnie 
z planem. Dlatego apeluję 
do Mieszkańców o cierp-
liwość i wyrozumiałość w 
tej kwestii.

Jakich zmian możemy się 
spodziewać w sołectwie w 
najbliższym czasie? Jakie 
są Pani marzenia w tym 
temacie?

Marzą mi się bezpieczne 
i zielone Plewiska. Chcia-
łabym, aby nasze dzieci 
mogły spokojnie chodzić 
do szkoły. Zależy mi w dal-
szym ciągu na zintegro-
waniu „starych” z „młody-
mi” mieszkańcami. Bardzo 
spodobała mi się wspólna 
inicjatywa  przy organiza-
cji Dnia Dziecka. Wszyscy 
stanęliśmy na wysokości 
zadania i zapewniliśmy 
naszym dzieciom niezapo-
mniane chwile. Chciała-

bym także, aby udało nam 
się zagospodarować teren przed 
i za Remizą, aby stworzyć wyma-
rzoną scenę na występy i żeby to 
było takie nasze najmilsze miejsce 
w Plewiskach.

A jak układa się współpraca z in-
nymi członkami Rady Sołeckiej i 
radnymi z Plewisk?

Współpraca jest poprawna, ale 
oczywiście zawsze może być le-
piej. Ze względu na pojawienie 
się coraz większej liczby zapytań 
będę też starła się bardziej dele-
gować niektóre sprawy na innych 
członków naszego Samorządu. Ja 
sama nie jestem w stanie wszyst-
kiego „ogarnąć”. Chciałabym przy 
okazji zwrócić się z prośbą do 
Mieszkańców, aby rozgraniczali 
swoje pytania na te, które powin-
ny być skierowane do Wójta, a 
które do mnie. Oczywiście bardzo 
sobie cenię dialog społeczny, ale 
wiem też, że na niektóre pytania 
po prostu nie jestem w stanie od-
powiedzieć.

Dziękuję Pani za udzielenie 
odpowiedzi i życzę sobie a tak-
że innym Mieszkańcom Ple-
wisk, aby udało się spełnić Pani 
Wszystkie marzenia.

Marta Włudarczak

Rodzina Inspiruje 
- Klub Aktywnych 
Rodziców i Dzieci
Fundacja Balonik otrzymała ze 
środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich dofi-
nansowanie do projektu Rodzina 
Inspiruje – Klub Aktywnych Ro-
dziców i Dzieci. Cele projektu to:

Integracja i aktywizacja ro-• 
dziców i dzieci z Gminy Ko-
morniki dzięki stworzeniu 
Klubu Aktywnych Rodziców 
i Dzieci – Rodzina Inspiruje
Aktywizacja społeczna ro-• 
dzin z gminy Komorniki
Kształtowanie aktywnych • 
postaw wśród rodziców i 
dzieci z gminy Komorniki
Stworzenie przestrzeni • 
spotkań, zabaw i edukacji
Wzrost wiedzy i świado-• 
mości na temat zdrowego 
żywienia rodziców i dzieci z 
Gminy Komorniki
Nabycie przez dzieci wiedzy • 
na temat cyklu życia roślin 
dzięki udziałowi w Labora-
torium Małego Ogrodnika
Wspieranie rodziców w pro-• 
cesie wychowawczym dzieci
Zapewnienie ciekawych • 
form spędzania czasu dla 
rodziców i dzieci

W ramach projektu zaplanowa-
no stworzenie Mini Placu Zabaw
Piknik Rodzinny, Laboratorium 
Małego Ogrodnika, Warsztaty 
Kulinarne i Cykl spotkań “Rodzi-
cielska Grupa Wsparcia”. Udział 
w projekcie jest bezpłatny. 
Osoby zainteresowane udzia-
łem w projekcie proszone są o 
zgłoszenie chęci uczestnictwa 
poprzez e-mail klub@balonik.
com.pl. Zapraszamy również do 
dołączenia do grupy na Facebo-
oku Klub Rodzina Inspiruje-
https://www.facebook.com/
groups/484457351719767/
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List od czytelnika: Odwieczny problem
„Wraz z moją najbliższą rodziną 
jestem od niecałego roku miesz-
kańcem Plewisk. W tym czasie 
miałem sporo czasu, aby przyj-
rzeć się bliżej problemom, które 
z racji miejsca nowego miejsca 
zamieszkania dotyczą mnie, mo-
ich sąsiadów i jak źródła inter-
netowe donoszą ponad 10000 
mieszkańców naszej wsi. W tym 
czasie jak nie trudno się domy-
ślić dostrzegłem wiele proble-
mów, które dotyczą nie tylko na-
szej małej społeczności, ale także 
innych mieszkańców pobliskich 
miejscowości. Postanowiłem, 
więc mimo ograniczonego czasu 
zająć się, choć jednym, a miano-
wicie problemem, który jak my-
ślę dostrzegają wszyscy – skrzy-
żowanie ulicy Grunwaldzkiej i 
Wołczyńskiej.

Wszyscy znamy to skrzyżowanie, 
ponieważ większość z nas, któ-
rzy z racji pracy lub spraw, któ-
re muszą załatwić w Poznaniu 
muszą zmierzyć się problemem 
poganiania wyżej wymienionego 
skrzyżowania. Na domiar złego w 
pobliżu tego skrzyżowania znaj-
duje się strzeżony przejazd kole-

jowy, który pogarsza jeszcze sy-
tuację. Spotykając się z sąsiadami 
i przypadkowo spotkanymi mie-
szańcami, którzy mają dłuższy 
„staż” zamieszkania w tutejszej 
okolicy dowiedziałem się, że jest 
to odwieczne utrapienie, które 
zostaje nierozwiązane od wielu 
lat, a wzrost liczby mieszańców 
Plewisk powoduje nasilenie się 
problemu, którego moim zadnie 
nasze władze nie dostrzegają.

Biorąc pod uwagę, swoje obser-
wacje jak i opinie mieszkańców 
postanowiłem napisać petycję 
do urzędu w Komornikch, w celu 
zwrócenia pilnej uwagi na po-
garszającą się sytuację na wska-
zanym skrzyżowaniu.

Oto treść petycji:

„W imieniu mieszkańców Plewisk 
zwracam się z uprzejmą prośbą 
do Pana Wójta o budowę sygna-
lizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ulic Grunwaldzkiej i Wołczyńskiej 
w Plewiskach.
Decyzję o napisaniu tej petycji 
podjęliśmy widząc problem, jaki 
stanowi pokonanie tego skrzyżo-

wania dla mieszkańców Plewisk, 
ale również dla mieszkańców oko-
licznych wsi, szczególnie w czasie 
godzin szczytu komunikacyjnego.

Budowa wskazanej sygnalizacji 
świetlnej pozwoli przede wszyst-
kim na:
1. rozładowanie „korków” komu-
nikacyjnych w czasie godzin naj-
większego ruchu,
2. zwiększenie organizacji ruchu 
pojazdów,
3. polepszenie bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów, którzy 
chcą pokonać to skrzyżowanie i 
udaną się w kierunku stacji PKP 
Junikowo lud dalej w kierunku 
tramwajowej pętli Junikowskiej i 
Poznania.
4. uniknięcie opóźnień w komuni-
kacji autobusów lini 710 i 716,
Naszym zdaniem dzięki wpro-
wadzeniu postulowanych zmian 
komunikacja na ulicy Grunwal-
dzkiej w Plewiskach zostanie 
znacznie usprawniona.
Prosimy o przychylne rozpatrze-
nie naszej prośby.”

Jak się okazało nasi tutejsi wło-
darze przynajmniej teoretycznie 

nie są w stanie zainterwenio-
wać, ponieważ nasze „ulubione” 
skrzyżowanie znajduje się w za-
rządzie dróg powiatowych, więc 
przesłali petycję do Zarządu 
Dróg Powiatowych w Poznaniu. 
Po upływie kilku tygodni otrzy-
małem następującą odpowiedź:

‚Zarząd Dróg Powiatowych w 
Poznaniu informuje, że do koń-
ca roku 2015 planujemy uzyskać 
opracowanie koncepcji przebu-
dowy skrzyżowania ul. Grunwal-
dzka (drogi powiatowej nr 2387P) 
i ul. Wołczyńskiej (drogi powia-
towej nr 2507P). Opracowanie to 
będzie miało na celu pokazanie 
możliwości polepszenia warun-
ków ruchu na ww. skrzyżowaniu 
oraz określenie kosztów zmian. 
Przewidywalnie dokumentacja ta 
powstanie około października/
listopada 2015 z uwagi, na fakt, 
że w okresie wakacyjnym nie 
można dokonać pomiarów ruchu 
drogowego odzwierciedlających 
faktyczne natężenie, od wyników 
których następnie będzie opra-
cowanie koncepcji polepszenia 
przepustowości przedmiotowego 
skrzyżowania. Podjęcie decyzji o 

podjęciu procesu projektowego i 
następnie procesu budowlanego 
należeć będzie, po zapoznaniu się 
z koncepcją przebudowy skrzyżo-
wania ul. Grunwaldzkiej i Woł-
czyńskiej, do Zarządu Powiatu w 
Poznaniu.’

Wartym podkreślenia jest fakt, 
że nasza petycja został rozpa-
trzona, więc miejmy nadzieję, 
że ktoś zwrócił uwagę na nasz 
„odwieczny problem” i w nie-
dalekiej przyszłości coś zmieni 
się na lepsze, bo jeżeli chodzi o 
budowę wymarzonego wiaduk-
tu nad przejazdem kolejowym z 
racji potężnych kosztów na razie 
możemy zapomnieć.
Bądźmy dobrej myśli, że terminy 
zmian wskazane w odpowiedzi 
na naszą petycję zostaną dotrzy-
mane, a niniejszy artykuł będzie 
inicjatorem do dalszych dysku-
sji i działań na temat polepsze-
nia sytuacji przede wszystkim 
mieszkańców Plewisk. Lepiej ro-
bić cokolwiek niż biernie patrzeć 
na problem, bo jak życie nas uczy 
trudne sprawy z reguły same się 
nie rozwiązują.”

Tomasz Siudziński

Komentarze czytelników portalu Plewiska.pl do artykułu ‚Odwieczny problem’

„Zgadzam się sygnalizacja nicze-
go nie zmieni. Ewentualnie zakaz 
wjazdu na to skrzyżowanie dla 
wszystkich samochodów powyżej 
3,5 t. Zmiana głównego kierun-
ku jazdy, a przede wszystkim 
wiadukt.”
- Jacek W

„Dokładnie! Sygnalizacja jedynie 
pogorszy temat. Wszak nie mo-
żemy stawiać się tylko po stronie 
osób wyjeżdzających z Plewisk, 
zobligowanych do ustąpienia 
pierwszeństwa przejazdu. Sygna-
lizacja w tym miejscu spowoduje, 
ze osoby wjeżdżające do Plewisk 
bedą stały w niekończącym sie 
korku, a także pojawią sie nie-
bezpieczne sytuacje na torach. 
Załóżmy, ze nagle pojawia sie 
czerwone światło; ludzie znie-
cierpliwieni (bo przecież juz 3 
razy zamknął sie szlaban na ich 
oczach-skąd ja to znam?) napie-
rają do przodu i ustawiają sie 
na torach. Za nimi kolejni tuż za 
zderzakiem. Wszyscy w jednym 
korku. Nagle dróżnik dostaje 
wiadomosc, ze jedzie pociąg. I co 
dalej? Wiadukt albo rondo.”
- Rav

„Jedynym sensownym rozwią-
zaniem wydaje się rondo, ale 
z braku miejsca nie ma o tym 
mowy. Światła nic nie dadzą, bo i 
tak korki będą. Gmina nie powin-
na wydawać więcej pozwoleń na 
budowę bloków, czy innych du-
żych skupisk ludzkich. Wiadukt 
to marzenie głupiego. Wiadomo, 
że Komorniki nie dysponują 
takim kapitałem, nie mówiąc już 
o innych gminach.”
- Janja

„Tylko wiadukt. Gminy sąsia-

dujące winny przyjąć to zada-
nie jako priorytetowe. Zniknie 
problem nie tylko mieszkańców 
Plewiska ale i zakorkowanej 
Grunwaldzkiej od Ronda przy 
Smoluchowskiego. Wiedzą to 
nawet dzieci miejmy nadzieję, że 
i nasze władze to zrozumieją.”
- Dorota

„Sygnalizacja w tym miejscu? To 
tylko pogorszy sprawę. Autorze, 
pomyśl: jedziesz od strony Juni-
kowa, przed Tobą na czerwonym 
świetle 5 samochodów chcących 
skręcić w lewo w ul. Wolczynska 
;) tylko wiadukt, tunel, lub po-
szerzenie i otwarcie tunelu z ul 
Miśnieńskiej, którym paręnaście 
lat temu można było jeszcze przy-
jeżdżać.”
- D

„Niech mi nikt nie mowi ze ronda 
nie mozna zrobić! Wystarczy 
farbą namalować i zrobić skrzy-
żowanie okrężne! Nie musi to być 
rondo z klombem na środku tylko 
ruch jak na rondzie. Tak samo 
zrobić na skrzyżowaniu Grun-
waldzkiej z Kolejowa i Szkolną 
oraz Fabianowską i Kolejową i 
zlikwidować światła! Tak sie robi 
na zachodzie”
- Mieszkaniec

„Zgadzam się, że sygnalizacja 
niewiele zmieni, ale na wiadukt 
nie ma pieniędzy, a rondo się nie 
zmieści więc może na początek 
może cokolwiek. Ale jak to my 
normalni Polacy narzekamy – na 
pewno się nie uda, to nie ma sen-
su, a sami nic nie zrobią ale na 
krytykę znajdą zawsze czas!”
- Nowak
„Może ktoś pamięta jakie korki 
były przez sygnalizację na skrzy-

żowaniu Malwowa/Złotowska i 
na skrzyżowaniu obok szkoły w 
Skórzewie. Odkąd są tam ronda 
korki sa dużo mniejsze. Rondo 
zwiększy płynność, światła spo-
wodują dużo wieksze korki niz w 
tej chwili! Zgroza ten pomysł.”
- Tom

„Sprostowanie:
1. Naszą petycję podpisało ponad 
90 mieszkańców Plewisk w dni 
21.05.2015 r.
2. Głównym zadaniem petycji 
było przede wszystkim zwrócenie 
uwagi na problem.”
- Tomasz Siudziński  

„Proponuję jeszcze jedno rozwią-
zanie, na pewno tańsze od wia-
duktu i może lepsze od świateł, 
mianowicie: – zrobić ulicę Grun-
waldzką ulicą z pierwszeństwem 
przejazdu (obecnie jest pierw-
szeństwo Grunwaldzka – Woł-
czyńska, ale było to podyktowane 
głównie tranzytem Malwowa – 
Grunwaldzka-Wołczyńska i dalej 
na Wrocław i odwrotnie, ale po-
wstała zach. obwodnica Poznania 
i w dużym stopniu odebrała ruch 
tranzytowy) – wykupić 5 metrów 
gruntu (są na to warunki) i 
poszerzyć ulicę Grunwaldzka 
od przejazdu do skrzyżowania z 
Wołczyńską i tym samym zrobić 
pas do jazdy na wprost Grunwal-
dzką z Poznania do Plewisk, oraz 
pas do lewoskrętu w Wołczyńską, 
pas rozpoczynający się od same-
go końca przejazdu
– wykupić 5 metrów gruntów 
przy ulicy Wołczyńskiej do skrzy-
żowania z Grunwaldzką (rów-
nież są na to warunki) i zrobić 
pas do skrętu w lewo w kierunku 
Plewisk, oraz pas do skrętu w 
prawo w kierunku Poznania 

Oczywiście rozwiązanie nie jest 
w 100% idealne, ponieważ duży 
problem będzie dla kierowców 
jadących Wołczyńską i chcących 
skręcić w lewo w Grunwaldzką 
w kierunku Plewisk, ale moż-
na zmienić te przyzwyczajenia 
ponieważ do Plewisk można też 
dojechać jadąc od Fabianowa 
skręcając wcześniej z ul. Fabia-
nowo w lewo w Sycowską i w 
prawo w poszerzoną od jakiegoś 
czasu Trzebińską i Skrytą czy też 
Kolejową dostać się do centrum 
Plewisk 
– dobrze byłoby przy okazji 
zamontować przed przejazdem 
kolejowym jadąc z Poznania do 
Plewisk sygnalizacje z informa-
cją: “przejazd zostanie zamknięty 
za xxx sekund” (rozwiązanie sto-
sowane na świecie w XXI wieku) 
co pozwoli rozważnym kierowcą 
jadącym od Poznania chcącym 
skręcać z Grunwaldzkiej w 
Wołczyńską, nie mającym już 
niestety pierwszeństwa na nie 
wjeżdżanie na przejazd kolejowy 
bo zostaną między szlabanami.
Oczywiście w całym obszarze 
skrzyżowania ustalić ograni-
czenie prędkości do 40 km/h w 
celu zwiększenia bezpieczeństwa 
wszystkich. To tak w skrócie, 
obserwuję to skrzyżowanie od 
dłuższego czasu i moim zdaniem 
takie rozwiązanie pozwoli na 
rozładowanie korków z Plewisk w 
kierunku Poznania, na wia-
dukt za 80 czy nawet za 50 mln 
złotych drodzy sąsiedzi nie mamy 
co liczyć i nie wierzcie zapew-
nieniom władz że cokolwiek robi 
się w tej sprawie, choć zapewne 
będzie to kolejny argument dla 
nich pod koniec obecnej kaden-
cji samorządowej. Oczywiście 
przebudowa skrzyżowania leży w 

gestii ZDP, ale gmina analizując 
to rozwiązanie na pewno mniej 
środków straci na jego wdrożenie 
i porozumienie z ZDP. Dla zain-
teresowanych jestem w stanie 
przygotować projekt.”
- Taki jeden

„Po co tworzyć problem gdy go 
nie ma? Jest wiele dróg którymi 
można dojechać do Poznania. Nie 
trzeba się pchać przez prze-
jazd. Są co najmniej dwie drogi 
alternatywne, które powodują że 
problem jest wyolbrzymiony. Syg-
nalizacja świetlna plus przejazd 
kolejowy moga doprowadzic do 
sytuacji jak na ulicy Bałtyckiej, 
gdzie w godzinach szczytu prze-
jazd 500 metrów trwa przy nie 
sprzyjajacych wiatrach 25 minut.”
- Przemo

„Jestem mieszkańcem Plewisk od 
ośmiu lat i nie chce aby kto-
kolwiek do kogokolwiek pisał 
w moim imieniu, nie pytając 
mnie o zdanie – tak zwyczajnie. 
Problem znam i nie bagatelizu-
ję go ale nie można wypisywać 
głupot w trosce o swoją jedynie 
wygodę. Jeżeli autor jest takim 
samozwańczym analitykiem, to 
proszę niech spojrzy szerzej na tą 
kwestię i postara się przewidzieć 
konsekwencje wprowadzenia 
sygnalizacji nie tylko w obrębie 
tego jednego skrzyżowania. Jeżeli 
przemawia przez niego troska o 
mieszkańców Plewisk to wyraź-
nie tylko tych którzy jadą przez 
to skrzyżowanie i wspomniany 
przejazd. Proszę spojrzeć bardziej 
racjonalnie i szerzej by zobaczyć 
co dzieje się kiedy tam zapalimy 
czerwone światło w poszczegól-
nych częściach Plewisk.”
- Marcin
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Nasza Gmina „Jeśli mieszkańcy Tęczowej parkowaliby na swoim parkingu, a nie na ulicy (oczywiście muszą parkować 
jak najbliżej swoich drzwi) to przynajmniej inni zyskaliby więcej miejsca by móc przejechać/przejść, kie-
dy pogoda tak nie sprzyja. Ale przecież myślenie o innych jest takie passe.”
- Ilona o Promykowej i Tęczowej w Plewiskach     

Promykowa i Tęczowa 
zalane jak zawsze

Otrzymaliśmy od czy-
telnika następującą wiadomość 
mailową:

“Chciałbym prosić Wasz 
portal o pomoc w załatwieniu 
sprawy ul. Promykowej i Tęczo-
wej w Plewiskach, ponieważ gmi-
na chyba zapomniała całkowicie 
o problemie jaki tam występuje, 
a mianowicie po każdych opa-
dach deszczu przejazd i przejście 
tymi ulicami graniczy z cudem, 
co można zobaczyć na zdjęciach 
przesłanych w załączniku.

Przy normalnych opadach 
już robi się tragedia, a przy ule-
wach jakie mają ostatnio miej-
sce ulice te stają się praktycznie 
bezużyteczne. Natomiast po wy-
schnięciu tych jeziorek, jeżeli w 
ogóle dojdzie do tego, ponieważ 
na Promykowej kałuże wysycha-
ją tygodniami, a nawet nie za-
wsze zdążą między opadami, to 
wyłaniają się góry. Wyrównywa-
nie tych ulic miało się odbywać 
przynajmniej raz w miesiącu, a 
po opadach gdzie wyrwy wyła-
niają się natychmiast miały być 
usuwane od ręki. Jedyną rzeczą 
jak się tam pojawiła, to znaki z 
ostrzeżeniem prędkości max. 20 
km/h i o żwirze wydostającym 
się spod samochodów. Jest to tro-
chę śmieszne, bo tam nie da się 
jechać szybciej niż 5-10 km/h, bo 
przekroczenie tej prędkości sa-
mochodem “nowym” grozi wizytą 
w serwisie.

Jan Broda zapomniał już o 
wyborach i kadencja leci dalej, to 
po co przejmować się mieszkań-
cami. Dodam tylko, że w zeszłym 
roku była wzywana karetka do 
jednego mieszkańca ul Tęczowej 
16 z podejrzeniem zawału, a wia-
domo jak ważny jest czas w tym 
przypadku, to lekarze się śmiali, 

że szybciej dojechali ze Szpitala 
HCP na same Plewiska niż prze-
jechali całą ulicę Tęczową. Mam 
nadzieję, że zajmiecie się Państwo 
dość pilnie tą sprawą, bo nawet 
jeśli nie chodzi o wygląd tych ulic, 
to o normalną możliwość przej-
ścia tymi ulicami.

Dodam na sam koniec, że 
w przygotowaniu jest już petycja, 
która zostanie wysłana do wyż-
szych władz i może one wpłyną na 
Pana Brodę. Pozdrawiam i życzę 
miłego dnia Marcin”

Opinie na portalu Plewiska.pl do artykułu ‚Promykowa i Tęczowa zalane jak zawsze’

„Popieram! Już kiedyś wspomi-
nałam o tym tutaj – nie dość, 
że przejechać ciężko to jeszcze 
mieszkańcy uczestniczący w 
mszach w kościele stawiają sa-
mochody tak, że zupełnie nie ma 
jak przejechać.”
- Maja

„Nie tylko te ulice. Na Garn-
carskiej trzeba mieć łódkę po 
opadach”
- Ania

„Potwierdzam, że przy okazji 
mszy i opadów droga jest zupeł-
nie nie do pokonania!”

- Marta

„Zapraszam na Azaliową. Rów-
nież “piękne” jeziorko. Pisaliśmy 
już w tej sprawie do p. Sołtys ale 
brak odzewu.”
- Carol

„Chyba nie widzieliście ulicy 
zalanej w Plewiskach. Gdzie 
trzeba było po płocie chodzić i bez 
kaloszy się nie dało. To jest kropla 
w morzu.”
- Aga

„Zapraszam na ul. Garncarską. 
Niestety nie ma możliwości załą-

czenia zdjęcia, ale woda jest pod 
samo wejście do domów.”
- Agata

„Promykowa i Tęczowa. Tak 
jakby to były jedyne dwie ulice w 
Plewiskach, na których jest ten 
problem.”
- Paulina

„Uwaga uwaga, a może by sie 
gmina zainteresowała ulicą Pod-
górną, która miała być robiona w 
2012 r. i uwaga nas też zalewa”
- Natalia

List od czytelnika

Przegląd Amatorskich 
Zespołów Muzycznych “Młyn”
Powiatowy Przegląd Muzycz-
nych Zespołów Młodzieżowych 
„Młyn”. 
Organizatorzy: Gminny Ośrodek 
Kultury w Komornikach, Wiejski 
Dom Kultury „Koźlak” Patronat 
honorowy: Starosta Powiatu 
Poznańskiego Jan Grabkowski, 
Wójt Gminy Komorniki Jan Broda
Termin i miejsce imprezy:
13.09.2015.,godz 13:00-20:00
Wiejski Dom Kultury „Koźlak”, 
ul. Poznańska 65/67, 62-052 
Chomęcice. Cel: aktywizacja 
muzyczna amatorskich zespołów 
młodzieżowych, doskonalenie 
warsztatu wokalno-instrumen-
talnego, wspieranie i prezentacja 
amatorskich ruchów artystycz-
nych. 
Zasady uczestnictwa:
1. Przegląd ma charakter kon-
kursu.
2. Zwycięzcę wybiera Jury. Prze-
widziana jest również Nagroda 
Publiczności.
3. W Przeglądzie mogą brać 
udział amatorskie zespoły z 
terenu powiatu poznańskiego, 
wykonujące muzykę rock, blues, 
punk-rock, hip-hop itp.
4. Zespoły podczas Przeglądu 
wykonują utwory własne, które 
są preferowane (!) lub covery.
5. Uczestnicy sami decydują o 
ilości prezentowanych utworów 
z zastrzeżeniem, że czas monta-
żu sprzętu, koncert i demontaż 
nie przekroczą 30 minut.
6. Zespoły zobowiązane są do 
posiadania własnych instrumen-
tów.
7. Organizator zastrzega sobie 
prawo do przeprowadzenia 
wcześniejszej selekcji jeżeli 

liczba chętnych przekroczy 
planowaną ilość zespołów, czyli 
10-12.
8. Organizator zastrzega sobie 
prawo do utworzenia kategorii 
stylistycznych.
9. Kolejność prezentacji ustala 
organizator, a po przeglądzie 
następuje koncert laureata.
10. Dokładny program ze wska-
zaniem poszczególnych zespo-
łów dostępny będzie na stronie 
internetowej GOK Komorniki na 
3 dni przed Przeglądem.
11. Wszystkie zespoły zobo-
wiązane są przybyć na miejsce 
przeglądu na godzinę przed 
planowanym występem i zgłosić 
organizatorom swoją obecność.
12. Wypełnienie karty zgłosze-
nia i jej podpisanie jest równo-
znaczne ze zgodą na bezpłatne 
rejestrowanie materiału z kon-
kursu, jego publiczne odtwarza-
nie w celach reklamowych oraz 
przetwarzanie danych osobo-
wych przez organizatora
13. Organizator zastrzega sobie 
prawo do zmian w Regulaminie 
Przeglądu. 
Zgłoszenia: 
W przeglądzie wezmą udział 
zespoły, które zgłoszą się do 
28.08.2015 korzystając z załą-
czonej karty zgłoszeń umiesz-
czonej na stronie GOK Komor-
niki, oraz dokonają wpłaty 10 zł 
od osoby za posiłek regenera-
cyjny na konto bankowe GOKu 
– BANK PEKAO S.A. I O/ Poznań 
97 1240 1747 1111 0010 0184 0466 
oraz załączą próbkę swojej 
twórczości na nośniku cyfro-
wym lub podadzą link.
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Wydarzenia„Byłem, widziałem i czekam z dzieciakami na udostępnienie do użytku. Wygląda kolorowo i mam na-
dzieję, że trochę dzieciakom posłuży”
- Tigernet o otwarciu Placu Zabaw Nivea

Volkswagen w Komornikach otwarty
W piątek, 24 lipca 2015 odbyło 
się uroczyste otwarcie Nowe-
go Centrum Dystrybucyjnego 
Oryginalnych Części i Akceso-
riów Volkswagen Group Polska 
w Komornikach.

Nowe centrum znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie au-
tostrady A2 łączącej Poznań ze 
Swieckiem. Łączna powierzchnia 
obiektu to 32 000 m2. Nowo-
czesna przestrzeń magazynowa 
stanowi 30 000 m2 i zosta-
ła zaprojektowana w sposób 
umożliwiający jej rozbudowę aż 
do 43 000 m2. Budynek posiada 
także 2 000 m2 innowacyjnej 
powierzchni socjalno – biurowej. 
Jest to trzecia w Wielkopolsce 
oraz ósma w Polsce inwestycja 
pod względem rozmiaru po-
wierzchni magazynowej.

UG Komorniki

Plener malarski 2015: fotorelacja
W Leśnictwie Czeszewo ple-
ner malarski odbywał się po 
raz trzeci. W tym roku artyści 
tworzyli swoje prace pod hasłem 
„LAS”. 

Imprezie oprócz zajęć w ple-
nerze towarzyszyły spotkania, 
prelekcje w Ośrodku Edukacji 
Leśnej. Urok wyznaczonego 
miejsca pozwala na uczestni-
ctwo w pierwotnej, otaczającej 
namiastce, kolebce natury, tak 
potrzebnej w ucieczce od miej-
skiego kieratu. Las łęgowy nie 
tylko inspirował, na zakończenie 
pleneru artyści zasadzili drzewo 
na terenie rezerwatu w miejscu 
gdzie niegdyś znajdowała się 
leśniczówka.

Celem przedsięwzięcia jest 
promocja twórczości i polskiej 
przyrody. Integracja środo-
wisk twórczych i sympatyków 
kultury.

Wystawę poplenerową można 
zobaczyć w Ośrodku Edukacji 
Leśnej w Czeszewie od 18 lipca, 
następnie trafi do leśnictwa 
w Roztoce Ryterskiej, Nadleś-
nictwo Piwniczna. Kolejnym 
miejscem ekspozycji będzie 
Gminny Ośrodek Kultury w 
Komornikach.

Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenia

Wydarzenia
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Nasze Plewiska „Sklep bardzo ładny, duży. Towar dobrze widoczny i łatwo dostępny. Z promocjami (towarów) szału nie 
było, ale wrażenie pozytywne-konkursy, obsługa, kawa przy wejściu. Na pewno bede odwiedzać ten 
sklep”
- We o otwarciu sklepu Lidl w Plewiskach

Podwórko Nivea jest już dostępne!
Podwórko Nivea już w Plewi-
skach. Plac zabaw zostanie od-
dany do użytkowania 03.08.2015 
r. Organizator konkursu „Po-
dwórko NIVEA” wskazał, iż z 
obiektu można będzie korzystać 
nie wcześniej niż po 2 tygo-
dniach od daty przekazania pla-
cu gminie, ze względu na okres 
dojrzewania betonu wykorzysta-
nego w fundamentach urządzeń 
oraz czas ukorzeniania się trawy.

Na placu zabaw znajdują się: 
multi zestaw kaskada, tunel ru-
rowy królicza norka, piaskowni-
ca z daszkiem, huśtawka ważka, 
kiwak dwuosobowy, gra balance, 
skakanka, gra w klasy, huśtawka 
wahadłowa, zjeżdżalnia, karuzela 
z siedziskami, huśtawka bocianie 
gniazdo, kosz na śmieci, ławki, 
tarcza do rzucania, stojak rowe-
rowy. Urządzenia zamontowane 
zostały na nawierzchni z trawy i 
piasku.

UG Komorniki

Budowa boiska przy szkole etap II
Budowa boiska sportowego przy 
Szkole Podstawowej w Plewi-
skach - etap II: budowa bieżni, 
skoczni w dal, drogi wewnętrz-
nej oraz oświetlenia. Zadanie 
opiera się na następujących 
założeniach:

1.Budowa bieżni lekkoatletycznej 
okólnej o dł. 201 m z nawierzch-
nią poliuretanową
2. Budowa skoczni w dal z roz-
biegiem o nawierzchni poliure-
tanowej
3. Wykonanie drenażu na ob-
szarze bieżni, skoczni w dal i 
trawnika z rolki 
4. Wykonanie drogi wewnętrznej 
o szerokości 4,0 m i spadku 1 %, 
budowa placu manewrowego - 
815 m2 wraz z odwodnieniem - 2 
wpusty deszczowe z przykana-
likami do istniejącej kanalizacji 
deszczowej
5. Wykonanie oświetlenia istnie-
jącego boiska - 4 maszty o wys. 
10 m oraz przebudowa istnieją-
cego oświetlenia terenu szkoły 
6. Rozbudowa monitoringu 
szkoły o 2 kamery dualne w obu-
dowach umożliwiających pracę 
na zewnątrz. 
7.Trawnik z rolki i mała architek-
tura.
Inwestycję realizuje firma 
SODEX Sp. z o.o., ul.Dworcowa 
22, Złotniki, 62-002 Suchy Las, 
kraj/woj. wielkopolskie.

Marta Włudarczak

Informacje
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Kronika policyjna

02.06 Plewiska Policjanci KMP 
Poznań odnaleźli pojazd marki 
Iveco skradziony w Belgii
03.06 Plewiska ul. Lukrecjowa 
Uszkodzenie pojazdu Audi A4
04.06 Komorniki ul. Kościelna 
Kradzież dokumentów z domu
09.06 Komorniki ul. Wirowska 
Kradzież 4 kół od pojazdu Jeep 
Cheeroke
10.06 Komorniki ul. Kościelna 
Włamanie do domu i kradzież 
biżuterii oraz pieniędzy
10.06 Plewiska ul. Zielarska 
Kradzież torebki z dokumentami 
i pieniędzmi
12.06 Komorniki ul. Protazego 
Kradzież pojazdu Citroen C3
13.06 Plewiska ul. Miętowa Kra-
dzież roweru z klatki schodowej
14.06 Głuchowo autostrada Po-
licjanci KMP Poznań zatrzymali 
mężczyznę (obywatel Hiszpa-
nii) na tzw. „gorącym uczynku” 
kierowania pojazdem VW Golf w 
stanie nietrzeźwości, wynik 1,19 
mg/l co daje 2,50 promila
15.06 Komorniki ul. Zakładowa 
Włamanie do domu i kradzież 
biżuterii oraz pieniędzy 
16.06 Komorniki ul. Daimle-
ra Policjanci z KP Komorniki 
zatrzymali mężczyznę na tzw. 
„gorącym uczynku” kierowania 
gróźb karalnych wobec drugiej 
osoby
16.06 Wiry Policjanci z KP Ko-
morniki zatrzymali osobę poszu-
kiwaną do Aresztu Śledczego 
oraz na tzw. „gorącym uczynku” 
naruszenia nietykalności cieles-
nej funkcjonariusza Policji
16.06 Komorniki ul. Poznańska 

Policjanci z KP Stęszew zatrzy-
mali osobę na tzw. „gorącym 
uczynku” kierowania gróźb ka-
ralnych wobec drugiej osoby
17.06 Plewiska ul. Miętowa Kra-
dzież roweru z klatki schodowej
18.06 Plewiska ul. Kminkowa 
Kradzież roweru z klatki scho-
dowej 
21.06 Plewiska ul. Grunwaldzka 
Policjanci z KMP Poznań zatrzy-
mali osobę na tzw. ”gorącym 
uczynku” posiadania środków 
odurzających
22.06 Komorniki ul. Konwaliowa 
Kradzież kołpaków od pojazdów 
Ford Mondeo i Ford Fiesta
23.06 Plewiska ul. Zielarska 
Kradzież pojazdu VW New 
Beetle
25.06 Komorniki ul. Storczy-
kowa Kradzież roweru z klatki 
schodowej 
25.06 Komorniki ul. Cyprysowa 
Włamanie do klatki schodowej i 
kradzież roweru
27.06 Komorniki ul. Poznańska 
Policjanci WRD KMP Poznań 
zatrzymali mężczyznę na tzw. 
„gorącym uczynku” kierowania 
pojazdem Hyundai w stanie 
nietrzeźwości wynik 0,76 mg/l 
co daje 1,60 promila,
28.06 Chomęcice ul. Polna Poli-
cjanci z KP Komorniki zatrzymali 
mężczyznę na tzw. „gorącym 
uczynku” kierowania pojazdem 
Fiat pomimo zakazu Sądowego
29.06 Plewiska ul. Grunwaldzka 
Włamanie do sklepu mięsnego i 
kradzież pieniędzy
29.06 Komorniki ul. Polna Kra-
dzież pojazdu Mercedes Sprinter

Wydarzenia„Mieszkam w Plewiskach 33 lata. Wiadukt miał być i przeróbki jak byłam dzieckiem i nadal go nie ma. 
Ciągle spór, kto ma dać pieniądze.”
- Kasia na temat artykułu ‚Odwieczny problem’

30.06 Komorniki ul. Kolejo-
wa Policjanci z KP Komorniki 
zatrzymali na tzw. „gorącym 
uczynku” jednego z trzech 
mężczyzn za pobicie z ciężkim 
uszczerbkiem na zdrowiu
30.06 Komorniki ul. Zakładowa 
Włamanie do stolarni i kradzież 
elektronarzędzi

Ponadto policjanci przyjęli 13 
zgłoszeń innych przestępstw 
w tym 3 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.

Uwaga. Dodatkowa informacja. 
Od 01 lipca 2015r za dzielnico-
wego asp.Arkadiusza Gierko 
obowiązki pełni sierż.Grzegorz 
Otocki, telefon bez zmian tj. 519-
064-515.

Kierownik Ogniwa Prewencji
Komisariatu Policji

w Komornikach
mł. asp. Karol Przysło

Trzy tygodnie, tyle trwała 
przerwa od treningów drużyny 
Szturm Junikowo Poznań. Za-
wodnicy trenera Mirosława Wo-
łoszyna, który dostał od zarządu 
kredyt zaufania na kolejny sezon 
mimo nie osiągniecia celu, jakim 
był awans do „okręgówki” zaczęli 
treningi z początkiem lipca. Jed-
nym z elementów przygotowań 
„Wołka” do sezonu  jest  jak naj-
większa liczba rozegranych gier 
kontrolnych. Także pierwsze 
koty za płoty, a właściwie Sokół - 
ten z Pniew. Mimo sporych prob-
lemów personalnych sparing 
został rozegrany 19 lipca. Sztur-
mowcy dając z siebie maksimum, 
tego dnia niestety nie sprostali 
Sokołowi Pniewy. W dość okro-
jonym składzie przegrali z miej-
scowymi 3:2.

Kolejny sparing rozegrany 
zostanie pierwszego dnia sierp-
nia z Czarnymi Czarniejewo. Na-
stępne mecze Szturm rozegra z: 
6.08 – Kłos Gałowo, 8.08 – Cle-
scevia Kleszczewo, 15.08 – Mara-
tończyk Brzeźno. 

Przygotowania Szturmu do sezonu

Nie jest tajemnicą, że 
Szturm boryka się ze sporymi 
problemami kadrowymi, więc 
jeśli chciałbyś się sprawdzić w 
amatorskiej drużynie, to ser-
decznie zapraszamy na treningi. 
Odbywają się w Przeźmierowie 
przy ul. Kościelnej w poniedziałki 
i czwartki o godzinie 19:00.

Szturm Junikowo Poznań 
nowy sezon rozegra w tej samej 
Grupie 2 Poznańskiej A- Klasy. 
Pierwsza kolejka zostanie roze-
grana 22 sierpnia 2015r. 

***

Winni państwu jesteśmy 
jeszcze kilka statystyk sezonu 
2014/2015. Najwięcej czasu na 
boisku spędził Mikołaj Łochyński 
– 2018 minut. Najlepszym strzel-
cem drużyn y został Arkadiusz 
Skowroński - 21 bramek. Ten sam 
zawodnik razem ze swoim bra-
tem Dawidem zostali najlepiej 
asystującymi zawodnikami (po 
14 asyst), a najczęściej upomina-
nym zawodnikiem został  Maciej 
Łochyński (1czerwona i 4 żółte 
kartki). 

Szturm Junikowo

Sport

Kowboje z Lubonia 
na Dniach Konina

Lubońscy kowboje zostali 
zaproszeni 05 lipca br. do wzię-
cia udziału na Dniach Konina. 

Przybyli goście oraz miej-
scowi mogli korzystać z wielu 
atrakcji i zabaw przeznaczonych 
dla osób dorosłych i tych naj-
młodszych szukających swoich 
niecodziennych przygód. India-
nie zapraszali do swojej wioski 
na konkurencje i pokazy spraw-
nościowe, które przenosiły fa-
scynatów na bezdroża Ameryki 
Północnej. 

Spacerowicze i turyści 
wkroczyli do westernowego mia-
steczka, którego mieszkańcami 
byli kowboje z Lubonia. Piękne 
atrapy drewnianych budynków 
występujących na Dzikim Zacho-
dzie przenosiły obserwatorów 
do czasów popularnego serialu 
telewizyjnego-,, Bonanza”. 

Chętni mogli doić krówkę 
i sprawdzić się w roli farmera, a 
śmiałkowie dosiedli mechanicz-
nego byka rodeo, który dostar-
czył adrenaliny i wspaniałych 
emocji. Dużym zainteresowa-
niem cieszyła się strzelnica, na 
której zwolennicy broni spor-
towej długiej i krótkiej mogli 
sprawdzić swoje umiejętności i 
doświadczenie. 

Rodzice ze swoimi po-
ciechami wbijali gwoździe tzw. 
dziurawym młotkiem do drew-
nianego pieńka, liczyła się tech-

nika i sprawność. Frajdę sprawiło 
rzucanie końskimi podkowami 
do wyznaczonego miejsca i celu.

Kowboj zademonstrował 
pokaz posługiwania się lassem, 
które jest potrzebne przy poga-
nianiu bydła przez prerię. Wy-
stąpił zespół muzyczny country, 
a także tancerze country, którzy 
wzbogacili westernową sceno-
grafię. Wieczorem w amfitea-
trze-,, Na skarpie” zagrał popu-
larny zespół muzyczny-,,Perfect” 
mający rzeszę fanów i sympaty-
ków.

Były, to niezapomniane 
chwile, które pozostaną w na-
szych wspomnieniach. Grupa 
Taneczno -Westernowa Dallas 
Country z Lubonia wykonała po-
kazy artystyczne w Krośnicach 
k/ Milcza. Po powrocie do Lu-
bonia wymienialiśmy się swoimi 
spostrzeżeniami i kontrowersja-
mi dotyczącymi tego wydarze-
nia.

Zbigniew Henciel
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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

Artykuł sponsorowany: Zbadaj wzrok swojego dziecka
W samym środku waka-

cji większość naszych pociech 
nie myśli jeszcze o kolejnym lub 
pierwszym roku w szkole, ale 
przezorni rodzice zapewne już 
powoli planują przygotowania do 
1 września.

A być może niektórzy za-
paleni zdobywcy wiedzy już nie 
mogą doczekać się kolejnych 
lekcji z ulubionym nauczycie-
lem? Wszyscy byśmy sobie ży-
czyli takiej postawy, ale co z ucz-
niami, którzy nie za bardzo lubią 
czytać i nie najlepiej odnajdują 
się w szkolnej rzeczywistości? 
Czy rodzice mogą coś zrobić, aby 
zapobiec problemom w nauce 
lub pomóc swoim dzieciom, gdy 
problemy już się pojawią?

Jak rodzice mogą przygo-
tować swoje pociechy do rozpo-

Twoja reklama 
w następnym 

numerze 
Plewiska.pl?
Zadzwoń: 792 612 303

Napisz: info@plewiska.pl

częcia roku szkolnego? Najlepiej 
zadbać o jedno z najważniejszych 
narzędzi potrzebnych do zdoby-
wania wiedzy – o WZROK.

Szacuje się, że aż 70 % in-
formacji odbieramy przez narząd 
wzroku, dlatego tak ważne jest 
jego sprawne funkcjonowanie. I 
nie chodzi tylko o ostrość wzro-
ku, ale też o widzenie trójwy-
miarowe, ruchomość oczu oraz 
koordynację oko-ręka. Pełnym 
badaniem tych funkcji zajmują 
się optometryści.

Należy zdawać sobie spra-
wę z tego, że przyczyny proble-
mów w nauce mogą być bardzo 
złożone, ale wizyta u optome-
trysty zajmującego się badaniem 
wzroku dzieci oraz u okulisty, 
powinna być jednym z pierw-
szych kroków, które podejmuje 

rodzic.
Nie trudno wyobrazić so-

bie jak uciążliwe może być roz-
poznawanie liter czy ich prze-
pisywanie, gdy są  niewyraźne, 
zamglone, rozdwajają się lub 
pływają po kartce. Najczęściej 

popełnianym błędem w takich 
sytuacjach, jest pytanie się dzie-
cka, czy źle widzi lub zakładanie, 
że skoro się nie skarży, to znaczy, 
że widzi dobrze. Niestety dziecko 
nie ma porównania, że można 
widzieć lepiej i zwykle samo nie 

zgłasza takiego problemu. Nie 
potrafi również odpowiedzieć 
rodzicowi, czy widzi wyraźnie, 
czy nie.

Jedynym skutecznym 
sposobem wykrycia problemów 
wzrokowych jest wykonanie ba-
dania wzroku, najlepiej u opto-
metrysty zajmującego się roz-
wojem wzroku u dzieci oraz u 
okulisty.

Zachęcam do wykonywa-
nia badań wzroku u dzieci przed 
rozpoczęciem edukacji, aby nie 
narażać ich na dodatkowy stres i 
problemy w nauce, wynikające z 
niewykrytych problemów wzro-
kowych.

Magister optometrii
Aleksandra 

Starzycka-Babik
Bloch Optyk


