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Wyniki wyborów 
w Gminie Komorniki

25 października 2015 roku 
odbyły się wybory parlamentar-
ne. Głosujący wybierali przed-
stawicieli do Sejmu (460 posłów) 
i Senatu RP (100 senatorów). 

Zgodnie z Konstytucją 
RP ma to miejsce co cztery lata, 
chyba że zostaną ogłoszone wy-
bory przedterminowe (z powo-
du skrócenia kadencji Sejmu na 
wniosek Sejmu lub Prezydenta 
RP).

W Gminie Komorniki od-
dano 11349 głosów na kandyda-

tów do sejmu i 10646 głosów na 
kandydatów do senatu. W wybo-
rach do sejmu najwięcej głosów 
- 40,03% otrzymała Platforma 
Obywatelska RP. Drugie miejsce 
zajęło Prawo i Sprawiedliwość z 
wynikiem 19,38%. Potem kolej-
ne miejsca zajęli Nowoczesna 
Ryszarda Petru, Kukiz ‚15, Zjed-
noczona lewica, Partia Razem, 
Korwin, Polskie Stronnictwo Lu-
dowe i JOW Bezpartyjni. 

Czytaj więcej na stronie 2

Wydarzenia

Wydarzenia

Nowe przedszkola 
w naszej gminie

Otwarcie kompleksu 
sportowego 
w Plewiskach

W drugim tygodniu paź-
dziernika otwarto oficjalne dwa 
nowe przedszkola w gminie Ko-
morniki. Niebieski Balonik w Ple-
wiskach działa już od sierpnia, a 
Raz Dwa Trzy czekało na dzieci 
od 1 września. 

Czytaj dalej na str. 2

15 października uroczy-
ście otwarto kompleks sporto-
wy przy szkole podstawowej w 
Plewiskach. W jego skład wcho-
dzą: boisko sportowe z masztami 
oświetleniowymi o wym. 40×20 
m. (wybudowane już w ubiegłym 
roku)...

Czytaj dalej na str. 5

Podróż w głąb siebie

Większość z nas zdaje so-
bie sprawę, że człowiek to nie 
tylko ciało. Dla jego zrozumienia 
potrzebny jest jeszcze aspekt 
psyche. To termin, którym uj-
mujemy całość niematerialnych 
procesów i stanów człowieka 
m.in. nasze myśli, emocje, uczu-
cia, pragnienia, motywy czy oso-
bowość. Psychika nie poddaje się 
standardowemu badaniu nauko-
wemu. 

Czytaj dalej na str. 6

ul. Pszenna 6 

(od ul.Pasterskiej) 

Plewiska

www.multifinance24.pl

Chcesz zostać redaktorem naczelnym  
i przejąć dochodowy biznes?      więcej na str. 2

Kruszaniec ze 
śliwkami          str 6

Grom Plewiska-Zjednoczeni 
Trzemeszno 6:0 str. 4
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Wyniki wyborów
w Gminie Komorniki

Liczba 
uprawnionych

Liczba 
wydanych kart

%

godz. 12:00 17 941 3 291 18,34

godz. 17:00 17 978 8 173 45,46

Końcowa 18 241 11 349 62,22

Nasza Gmina „Czekamy teraz na wybudowanie i otwarcie basenu/aquaparku w Plewiskach (jako wzór – polecam 
basen w Suchym Lesie albo w Kórniku, bo pewnie gmina na inwestycję taką, jak w Tarnowie Podgórnym, 
to się nie wykosztuje)”
- Szymon o otwarciu bieżni w Plewiskach     Odpowiedź na www.plewiska.pl

25 października 2015 
roku odbyły się wybory parla-
mentarne. Głosujący wybierali 
przedstawicieli do Sejmu (460 
posłów) i Senatu RP (100 sena-
torów). 

Zgodnie z Konstytucją 
RP ma to miejsce co cztery lata, 
chyba że zostaną ogłoszone wy-
bory przedterminowe (z powo-
du skrócenia kadencji Sejmu na 
wniosek Sejmu lub Prezydenta 
RP).

W Gminie Komorniki od-
dano 11349 głosów na kandyda-
tów do sejmu i 10646 głosów na 
kandydatów do senatu. W wybo-
rach do sejmu najwięcej głosów 
- 40,03% otrzymała Platforma 
Obywatelska RP. Drugie miejsce 

zajęło Prawo i Sprawiedliwość z 
wynikiem 19,38%. Potem kolej-
ne miejsca zajęli Nowoczesna 
Ryszarda Petru, Kukiz ‚15, Zjed-
noczona lewica, Partia Razem, 
Korwin, Polskie Stronnictwo Lu-
dowe i JOW Bezpartyjni. 

Spośród trzech kandyda-
tów do senatu, najwyższy wynik 
osiągnął Piotr Florek z Platformy 
Obywatelskiej. Kolejne miejsca 
zajęli Katarzyna Kierzek-Ko-
perska z Nowoczesnej Ryszarda 
Petru i Sławomir Hinc z Prawo i 
Sprawiedliwość.

Lokale wyborcze były ot-
warte w godzinach od 7:00 do 
21:00. Przed przystąpieniem do 
głosowania wyborca był zobo-
wiązany okazać obwodowej ko-
misji wyborczej dowód osobisty 
lub inny dokument ze zdjęciem 
umożliwiający stwierdzenie toż-
samości.

Źródło: UG Komorniki

Polityka
Wydarzenia

Oferta sprzedażyNowe przedszkola 
w naszej gminie

W drugim tygodniu paź-
dziernika otwarto oficjalne dwa 
nowe przedszkola w gminie Ko-
morniki. 

Niebieski Balonik w Ple-
wiskach działa już od sierpnia, a 
Raz Dwa Trzy czekało na dzieci 
od 1 września. Przedszkola mają 
status publiczno-prywatny, co 
oznacza, że zbudowane i pro-
wadzone przez osoby prywatne 
działają w oparciu o takie same 
zasady, jak przedszkola publicz-
ne.

Niebieski Balonik to trze-
cie przedszkole publiczne w Ple-
wiskach, a drugie prowadzone 
przez osobę prywatną. Usytuło-
wane przy ul. Pasterskiej, przy-
jęło 125, głównie najmłodszych 
dzieci, zaspokajając potrzeby 
licznie przybywających, nowych 
mieszkańców. 

Do działającego od wrześ-
nia przedszkola Raz Dwa Trzy 

przy ul. Młyńskiej w Komorni-
kach chodzi obecnie 80 dzieci, 
choć miejsc jest więcej. Jego za-
letą docenianą przez rodziców 
jest przygotowywanie posiłków 
we własnej kuchni. Przedszkole 
jest placówką z oddziałami inte-
gracyjnymi, dostosowaną do po-
trzeb dzieci niepełnosprawnych.

Obydwa przedszkola zo-
stały wybudowane od podstaw. 
Przedszkolaki są pod opieką wy-
kwalifikowanej kadry, korzystają 
z bogatej oferty edukacyjnej i 
mają do dyspozycji przestron-
ne, jasne sale. Bezpłatne zajęcia 
(m.in. język angielski, gimnasty-
ka korekcyjna, zajęcia muzyczne 
i naukowe, logopedia) organizo-
wane są w czasie realizacji 5-cio 
godzinnej podstawy programo-
wej od 8.00 do 13.00. Opłata za 
każdą godzinę ponad ten czas 
wynosi 1 zł.

Przedszkola Raz Dwa Trzy 
i Niebieski Balonik biorą udział 
w gminnym Programie Rodzina 
5+ wspierającym rodziny wielo-
dzietne.

UG Komorniki

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

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

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

Stopka redakcyjna

Plewiska.pl na 
sprzedaż!

Po wielu latach pasjonującej i 
dochodowej pracy redakcja 
Plewiska.pl z przyjemnością 
odda swój dorobek w nowe ręce.

W skład Plewiska.pl wchodzą: 
posiadający ponad 8000 unikal-
nych użytkowników portal 
www.plewiska.pl, fanpage na 
Facebooku posiadający prawie 
2000 fanów, bezpłatna gaze-
ta Plewiska.pl ukazująca się 
co miesiąc w nakładzie 3000 
egzemplarzy oraz atrakcyjna 
domena www.plewiska.pl.

Plewiska.pl to nie tylko najważ-
niejsze medium informacyjne 
Plewisk. To również dochodowy 
biznes i atrakcyjne źródło zarob-
ków. Gazeta i portal posiadają 
stałe grono reklamodawców, co 
sprawia, że Plewiska.pl to 
doskonałe źródło dochodów.

Jeżeli chciałbyś zostać nowym 
właścicielem Plewiska.pl napisz 
na nasz adres: info@plewiska.pl. 
Zwrotnie prześlemy Tobie naszą 
ofertę sprzedaży. Z największą 
przyjemnością przekażemy 
Tobie najważniejsze medium 
informacyjno-reklamowe 
Plewisk!

Redakcja



Kontakt z redakcją: 792 612 303 lub info@plewiska.pl 03Plewiska.pl

List od czytelnika: „Zacznijmy walczyć 
o lepszą komunikacją podmiejską”
Otrzymaliśmy następujący list 
od czytelnika:

“Chciałbym poruszyć ważny te-
mat. Dziś (13.10.2015) o godzinie 
7.07 na przystanku Plewiska/
Skryta nie wszyscy pasażerowie 
zmieścili się do autobusu linii 
716 w stronę Junikowa. Dla-
czego? Ponieważ przewoźnik 
gminny PUK zamiast dać duży 
autobus z trzema drzwiami 
otwieranymi to ten dał autobus 
który jest krótszy i ma tylko 
drzwi z przodu i po środku. Jak 
mamy dojeżdżać do naszych 
szkół, prac czy na studia skoro 
nie możemy się zmieścić do 
autobusu. Wiadomo, że od 
godziny 7 jest wzmożony 
ruch pasażerski, więc jak 
można dać krótki auto-
bus. Zacznijmy walczyć o 
lepszą komunikacją pod-
miejską, ponieważ miesz-
kańców Plewiska przyby-
wa i będzie przybywać. 
Może autobus powinien 
jeździć przez ul. Fabia-
nowską również. I ostatnie 
moja uwaga, po co pchać 
autobus przez przejazd 
kolejowy na Junikowo, jak 
można bez kolizyjnie ze 
szlabanem dojechać do 
Górczyna. Autobus 710 to 
jest jakaś kpina jeździ albo 
raz na godziny albo raz na 
dwie godziny.
– Tomek”

Czy faktycznie komuni-
kacja publiczna w Plewi-
skach wymaga zmian? Oto 
komentarze czytelników 
portalu Plewiska.pl:

„Kiedyś jak ja jeszcze jeździłam 
do miasta były czasy, że wcale 
autobus nie jechał i nikt nie na-
rzekał wszyscy sobie jakoś radzili 
i chodzili pieszo do Junikowa… A 
teraz się to nowym lokatorom nie 
podoba.”
- Bywalec

„Codziennie chadzam ponad 3 
km na Junikowo i jakoś problemu 
nie widzę. Wiem, że idę około 
30 minut no chyba, że przejazd 
jest zamknięty ale do tego już się 
przyzwyczaiłem.”
- Plewiszczanin

„Generalnie chodzi o to, że skoro 
władze wydaja pozwolenia na 
budowy i zagospodarowanie pod 
budynki mieszkalne praktycznie 
każdej wolnej przestrzeni, to po-
winni wziąć pod uwagę kwestie 
związane ze zwiększona liczbą 
mieszkańców. Nie każdy posiada 
auto – ja sama chętnie bym się 
czasami przesiadła na komuni-

kację miejską, zamiast gnić w 
korkach autem i się denerwować, 
ale przy takiej częstotliwości 
jazdy autobusów i przepełnieniu 
w życiu bym nigdzie nie była na 
czas. Mieszkam tutaj od 2000 
roku i w kwestii komunikacji 
prawie nic się nie zmieniło. A 
przejście do pętli na Junikowie to 
dla mnie żadna ujma i problem, 
ale pamiętajmy, że są wśród nas 
osoby starsze, albo chore, dla 
których te 3km mogą być ciężkie 
do przejścia.”
- Czytelnik

„A ja pamiętam, że przez krót-

ki czas mikrobus jeździł od ul. 
Fabianowskiej przez Szkolną w 
głąb osiedla Zielarskiego ul. Mię-
tową. Następnie kierował się do 
Junikowa. Może warto pomyśleć 
o takim rozwiązaniu? Korzystały 
z niego dzieci osiedlowe jeżdżą-
ce do szkoły w Plewiskach i w 
Poznaniu”
- Ela

„To kwestia czasu – za parę lat 
czy miesięcy pewnie dodadzą 
kolejną linię. Jeżeli autobus jest 
przepełniony to dobry objaw i 
prognostyk zmian. Gdyby nie były 
przepełnione to zapewne nic by 
się nie zmieniło.”
- Czytelnik

„Rozumiem, że wszyscy Ci po-
wyżej puszczają również dzieci 
samopas na pętlę Junikowo, przy 
natężeniu aut takim jak teraz 
jest. Bo skoro dzieciom tez brak 
autobusu nie przeszkadza to ok.”
- Iwona

„Słuszna uwaga. Ludzi coraz 

więcej mieszka w Plewiskach, a 
komunikacja fatalna, nie wszyscy 
posiadają samochody tylko nie-
stety muszą poruszać się komu-
nikacją miejską.”
- Gonia

„Nowym - i nie tylko - nie podoba 
się, bo pracodawcow nie intere-
suje, że ich autobus rzadko jeździ, 
albo wypadnie, a następny za 
godzinę. Pieszo w 5 min też się 
nie dojdzie, więc spóźnienie jak 
w banku. Już dawno powinny być 
wprowadzone zmiany w komuni-
kacji. A dojazd do centrów han-
dlowych w Komornikach też jest 

potrzebny. Zwłaszcza w week-
endy, bo ludzie bez aut mając 
wolne chętnie by się przejechali. 
Mogliby tam podjąć pracę. Nie-
stety z częstotliwością autobusów 
i objazdem przez Górczyn nie da 
rady...”
- Paula

„Cieszmy się, że 716 od niedawna 
jeździ czesciej. Co do 710 można 
mieć więcej zażaleń. Przyda-
dzą się dodatkowe kursy, bo jak 
sie nie zdąży na czas to trzeba 
odstać godzinę na Górczynie. 
Ponadto, bus jest przepełniony 
już w zasadzie o każdej godzinie 
i niestety jest bardzo wywrotny. 
Stojący ludzie wpadają na siebie 
na zakrętach, a jak się nie zdąży 
usiąść zanim ruszy to można 
usiąść komuś na kolanach…”
- Magda

„Codziennie jadę z pierwszoklasi-
stą do szkoły na godzinę 7.30 linią 
710 o godz. 07.05. Żeby dostać 
się do domu trzeba czekać na 
autobus 60 minut, tym bardziej 

że przystanek końcowy jest przy 
szkole. To jakaś masakra! Czę-
stotliwość jazdy tego autobusu 
jest nie do przyjęcia. Nie dosyć, 
że jeździ co godzinę to jeszcze nie 
można do niego wsiąść bo jest 
zatłoczony!”
- Anna

„Popieram Panią Elę. Oczywiście 
to jest bardzo dobry pomysł. Bu-
sik do Zielarskiej bardzo potrzeb-
ny i dzieci skorzystają do szkoły, 
oraz na Junikowo.”
- Różyczka

„Kpiną też jest, że zrobiono pięk-

ną pętle na Junikowie również 
autobusowa, a nie było co na niej 
postawić. Więc zabrano alter-
natywę dojazdu do Junikowa czy 
dalej autobusem 77, żeby coś na 
niej stało. Cześć mieszkańców 
mogła nim podjechać a teraz 
zostały dwa autobusy poraż-
ki. Jest nowy autobus w końcu 
który jedzie przez Skórzewo do 
Dabrowki, ale co z tego jak jedzie 
z Junikowa, a mnóstwo ludzi 
stąd pracuje w tamtych stro-
nach. Musi dojeżdżać autem, bo 
innego połączenia nie ma choć to 
rzut beretem! Nie wspominając 
o braku połączenia do Lubonia, 
które można by bardzo spraw-
nie zorganizować. Mieszkańców 
coraz więcej, ale prócz budowa-
niem kolejnych mieszkań nikt nie 
interesuje się jak Ci ludzie będą 
dojeżdżać.”
- Daria

„Ludzie, nie patrzmy do tyłu co 
było, bo kiedyś to nas tu nie było, 
a do Dopiewa szło się pieszo z 
Konarzewa. Patrzmy na to co 

jest teraz. Przybyło ludzi, pola 
przerabiane są na osiedla i drogi, 
więc i komunikacja miejska musi 
być poprawiona. Nikt nie rząda 
jak w miescie komunikacji co 10 
min, ale chociaż co 30 min.”
- Mieszkanka

„Tak, tak, cieszymy się, że au-
tobusy 716 jeżdżą teoretycznie 
co 20 min w godzinach szczytu 
(szkoda tylko, że dla naszej gminy 
od 16.30 godziny szczytu już się 
kończą, zważając na to że sporo 
ludzi pracuje do 16…) ale… dziś 
była totalna kpina! Od 15:55 do 
16:35 nie przyjechał żaden auto-

bus 716 z Junikowa! Ludzie 
stali i czekali – tak ponad 
40 minut. Tak wiadomo – 
przejazd. Wiem, że auto-
bus nie przefrunie, ale czy 
po godzinie 7-mej muszą 
jeździć pociągi towaro-
we? Dziś autobus o 6:32 z 
Głuchowa stał 4 (!!!) razy na 
przejeździe...”
- Pau

„Autobus musi jechać na Ju-
nikowo. Z Junikowa jest lep-
sza komunikacja i dojazd, 
niż z Górczyna. Na Górczyn 
jedzie 710. Oczywiście każdy 
patrzy pod siebie. A dlacze-
go autobus ma jechać tylko 
ul. Fabianowską? A co z ul. 
Kolejową? Fabianowską 
już autobus jedzie. Niestety 
autobusy muszą być duże, 
w szczególności w godzi-
nach porannych i popołu-
dniowych (“szczytu”) i nie 
od 7.00, tylko co najmniej 
od 6.00. Co niektórzy nie 

wiedzą jak tu było w latach 2007 
– 2010… i jeszcze dłużej. Teraz to 
już jest bardzo dobrze. Najlepiej 
gdyby do Plewisk jeździł tramwaj, 
ale nie doczekanie nasze.”
- Anonim

„Oczywiście, mniej korków 
będzie, jeśli zwiększy się często-
tliwość kursowania autobusów. 
Niech to będzie autobus relacji 
Junikowo Komorniki, szkoły 
zaliczone, dojazd na tramwaj 
również i mniej kierowców w 
osobówkach.”
- Janka

„Do Poznania ogólnie nie jeź-
dzimy, ale kiedyś chcieliśmy się 
wybrać z córką na wycieczkę 
komunikacją publiczną. Okazało 
się, że nie dość że autobusy w 
weekend chyba są 4 przez cały 
dzień, to dodatkowo wycieczka 
taniej wyszła autem wliczając 
platny parking w centrum. Cóż 
chyba nie tak powinien wyglądać 
zrównoważony transport.”
- Marcin

Opinie„Po pierwsze to nie autobus tylko bus. A jak już jedzie to pełny ludzi. W Plewiskach mieszkańców 
przybywa a komunikacja autobusowa z Poznaniem jest po prostu słaba.
Kursów powinno być więcej.”
- Kamila o komunikacji publicznej w Plewiskach
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Dzień Edukacji Narodowej 2015

Nasza Gmina „Ładny wynik.
Pierwszy raz słyszę ze Plewiska maja swoją drużyne.
Dobra robota, trzymam kciuki na następny tydzień.”
- Paweł o Gromie Plewiska     Odpowiedź na www.plewiska.pl

Aby uczcić Dzień Edu-
kacji Narodowej władze gminy 
spotkały się z dyrektorami, na-
uczycielami oraz emerytowany-
mi pracownikami oświaty w auli 
Gimnazjum im E. hr Raczyń-
skiego w Komornikach. 

Wójt Jan Broda skierował 
do zebranych pedagogów sło-
wa podziękowania za codzienną 
pracę z młodym pokoleniem, za 
przekazywanie im wiedzy oraz 
cennych wartości, niezbędnych 
w dorosłym życiu. Wyraził uzna-
nie dla ich poświęcenia i zaan-
gażowania w zarządzanie coraz 
liczniejszymi placówkami i dodał, 
że obecnie w całej gminie 356 na-
uczycieli uczy i wychowuje 3017 
dzieci i młodzieży (w szkołach i 
przedszkolach samorządowych).

Jak co roku, obchody świę-

ta Edukacji Narodowej były oka-
zją do nagrodzenia dyrektorów i 
nauczycieli, którzy w poprzednim 
roku szkolnym wyróżniali się w 
wykonywanej przez siebie pracy. 
Wójt Jan Broda wręczył nagrody 
dla: Renaty Dróźdż-Gielnik oraz 
Macieja Markiewicza ze szkoły 
podstawowej w im. J i T. Dzia-
łyńskich Plewiskach; Mirosławy 
Jóźwiak ze szkoły podstawowej 
im. A. Fiedlera w Chomęcicach, 
Marty Pawlak ze szkoły podsta-
wowej im. Powstańców Wlkp. w 
Wirach, Elżbiety Gęsior i Gabrieli 
Ukaszewskiej ze szkoły podsta-
wowej im. J. Korczaka w Komor-
nikach oraz Romany Stróżyk 
z gimnazjum w Komornikach. 
Wśród nagrodzonych dyrek-
torów znaleźli się w tym roku: 
Barbara Koralewska-Idzikowska 
– gimnazjum, Halina Piątek – 

25 lat Gminnego 
Ośrodka Kultury

W piątek, 2 października 
jubileusz ćwierćwiecza obcho-
dził Gminny Ośrodek Kultury w 
Komornikach. 

Licznie przybyli goście 
wysłuchali koncertu duetu Ko-
biety, czyli Izabeli Frąckowiak i 
Marty Torebko  oraz muzycznych 
wizytówek zespołów wokalnych 
działających pod egidą GOK’u. 

Gospodarz wieczoru – 
dyrektor GOK Antoni Pawlik w 
swoim przemówieniu podsumo-
wał minione lata i podziękował 
wszystkim współpracownikom, 
których napotkał na swej zawo-
dowej ścieżce. Przygotowany na 

tę okazję film podsumowujący 25 
lat istnienia tej jednostki kultury 
przypomniał pierwsze imprezy – 
Dożynki, Dni Gminy Komorniki i 
inne… i pozwolił ocenić rozwój 
życia kulturalnego w gminie.  

Z okazji jubileuszu GOK, 
Dyrektor Antoni Pawlik wręczył 
wójtowi Janowi Brodzie hono-
rową statuetkę Komornickiego 
Pegaza. Jubileuszowy wieczór 
uświetnił koncert Alicji Majew-
skiej i Włodzimierza Korcza, 
którzy w znakomity sposób 
przypomnieli swoje najpiękniej-
sze przeboje.

UG Komorniki

szkoła w Plewiskach oraz Karo-
lina Pomykalska – przedszkole 
Wesoła Kraina w Wirach.

Wspólnie z przewodni-
czącym rady gminy – Marianem 
Adamskim Wójt złożył gratulacje 
nauczycielkom ze szkoły w Wi-
rach – Halinie Nowickiej i Miro-
sławie Koniecznej, które zostały 
wyróżnione Medalem Złotym za 
długoletnią służbę. Wszyscy na-
grodzeni otrzymali pamiątkowy 
jubileuszowy medal Gminy Ko-
morniki z okazji 25-lecia odro-
dzonego samorządu.

Wójt Broda oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy Marian 
Adamski złożyli także życzenia 
emerytowanym pracownikom 
oświaty, którzy tradycyjnie chęt-
nie biorą udział w corocznych 
spotkaniach.

UG Komorniki

Nowy radiowóz dla Policji 
w Komornikach
Gmina Komorniki na mocy 
porozumienia z Komendą 
Wojewódzką Policji w Poznaniu 
przeznaczyła środki na zakup ra-
diowozu dla Komisariatu Policji 
w Komornikach. 

Jest to jeden z 10 nowych pojaz-
dów zakupionych dzięki zaan-
gażowaniu i wsparciu Urzędu 
Miasta Poznania, Starostwa 
Powiatowego, Gminy Kleszcze-
wo i Komorniki oraz Rad Osiedli 
Poznań Nowe Miasto, Północ, 
Grunwald i Jeżyce.

Wójt Jan Broda wziął udział w 
uroczystości przekazania no-
wych radiowozów, która odbyła 
się 15 października w Komendzie 
Miejskiej Policji w Poznaniu. Jak 
zaznaczył Komendant Miejski 
Policji – insp. Roman Kuster, 
nowe pojazdy (7 oznakowanych i 
3 nieoznakowane) przyczyni się 
do podniesienia bezpieczeństwa 
mieszkańców.

Gmina Komorniki przekazała na 
ten cel 40 tys. zł.

UG Komorniki

Grom Plewiska-Zjednoczeni 
Trzemeszno 6:0

W meczu 13. kolejki „KEEZA IV 
LIGA PN” Grom Plewiska wygrał 
u siebie ze Zjednoczonymi Trze-
meszno 6:0.

Grom Plewiska – Zjednoczeni 
Trzemeszno 6:0 (2:0)

Bramki: Maciej Waskowski 11’, 
bramka samobójcza 30’, Mateusz 
Maruniak 52’, Krzysztof Koło-
dziej 71’,
Jakub Smura 80’, Maurycy Niem-
czyk 86’.

Grom: 97. Szymon Nowacki – 
3. Maciej Pawłowski, 4. Jakub 
Sobczak, 5. Maurycy Niemczyk, 
6. Jakub Smura,

7. Maciej Waskowski (19. Adrian 
Napierała 65’), 8. Patryk Niem-
czyk, 9. Krzysztof Kołodziej
(20. Sebastian Smelkowski 71’), 11. 
Piotr Brych (13. Kacper Szcze-
pański 67’),
15. Dariusz Wróblewski, 18. Ma-
teusz Maruniak (17. Aleksander 
Deckert 67’).

 

Żółte kartki: Krzysztof Kołodziej, 
Maciej Pawłowski (Grom).

W pięćdziesiątej piątej minucie 
Krzysztof Kołodziej nie wyko-
rzystał rzutu karnego (bramkarz 
obronił).



Kontakt z redakcją: 792 612 303 lub info@plewiska.pl 05Plewiska.pl

Widzenie obuoczne Otwarcie kompleksu 
sportowego 
w Plewiskach

15 października uroczy-
ście otwarto kompleks sporto-
wy przy szkole podstawowej w 
Plewiskach. 

W jego skład wchodzą: 
boisko sportowe z masztami 
oświetleniowymi o wym. 40×20 
m. (wybudowane już w ubiegłym 
roku), bieżnia lekkoatletyczna, 
skocznia z rozbiegiem o na-
wierzchni poliuretanowej oraz 
siłownia zewnętrzna, oddane do 
użytkowania na początku wrześ-
nia.

Po przecięciu wstęgi do 
rywalizacji w symbolicznej szta-
fecie po bieżni stanęli przed-
stawiciele samorządu – prze-

wodniczący Rady Gminy Marian 
Adamski, Zastępca Wójta To-
masz Stellmaszyk i dyrektor 
GOSiR Marcin Kaczmarek, szko-
ły – Dyrektor Halina Piątek i jej 
zastępcy: Robert Witkowski, Li-
dia Klorek i Kinga Wysocka oraz 
uczniowie. 

Gośćmi specjalnymi byli 
Marcin Dorna – trener reprezen-
tacji Polski do lat 21 oraz Wło-
dzimierz Wojciechowski – były 
zawodnik reprezentacji Polski i 
poznańskiego Lecha, którzy sę-
dziowali mecz rozegrany przez 
uczniów plewiskiej podstawów-
ki.

UG Komorniki
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Badania przeprowadzone 
przez zespół pod kierownictwem 
dr hab. n.med Doroty Pojdy-Wil-
czek ze Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach po-
twierdzają, jak ważne jest wy-
chwycenie braku prawidłowego 
widzenia stereoskopowego u 
dzieci.

„Autorki badania przygo-
towują publikację na temat wy-
ników badań, a następnie chcą 
starać się w Polskim Towarzy-
stwie Pediatrycznym o włącze-
nie testu badania obuocznego 
do obowiązkowych badań bilan-
sowych, szczególnie dzieci czte-
roletnich”. W 100% popieramy tę 
inicjatywę!

Widzenie obuoczne opie-
ra się na synchronizacji pracy 
obojga oczu i umożliwia widze-
nie przestrzenne oraz postrze-
ganie głębi. Nie jest bezpośred-
nio związane z wadami wzroku. 
Jest ono wymagane do wykony-
wania niektórych zawodów m. 
in. kierowca zawodowy, operator 
wózka widłowego lub innych za-
wodów wymagających pracy na 
wysokości powyżej 3 m. 

Widzenie obuoczne nie 
jest tylko kwestią ostrości wzro-
ku, ale także tego, w jaki sposób 

mózg przetwarza informacje 
docierające z oczu i czy prawid-
łowo analizuje informacje z oka 
prawego i lewego, dając pełen 
trójwymiarowy obraz widziane-
go obiektu. Jest procesem wy-
uczonym, który kształtuje się 
bardzo intensywnie w pierw-
szych latach życia.

Nieprawidłowości zabu-
rzające rozwój widzenia obuocz-
nego to:

zez• 
niedowidzenie• 
anizometropia ( duża róż-• 
nica wady wzroku pomię-
dzy oczami)
zaćma wrodzona• 
deprywacja ( brak bodź-• 
ców ) np przez opadniętą 
powiekę

Jeżeli w okresie rozwo-
ju pojawią się wyżej wymienio-
ne nieprawidłowości, widze-

nie przestrzenne może się nie 
wykształcić. A odzyskanie go 
w wieku dorosłym, często nie 
jest możliwe. Dlatego tak ważne 
jest badanie u dzieci, nie tylko 
ostrości wzroku (które pozwala 
wykryć wady wzroku), ale także 
widzenia obuocznego.

Badaniem widzenia obu-
ocznego zajmują się wykwalifi-
kowani optometryści. Szybkie 
rozpoznanie zaburzenia pozwala 
na wprowadzenie odpowiednie-
go postępowania. W zależności 
od przyczyny może to być ko-
rekcja okularowa, terapia widze-
nia lub zabieg.

mgr. Optometrii
Alesandra Starzycka-Babik

Już dziś zapisz swoje 
dziecko na badanie w salonie 
Bloch Optyk na Nowym Rynku w 
Plewiskach! Więcej na: www.blo-
choptyk.pl

Opinie mieszkańców

TAK dla: NIE dla:
Nowego radiowozu
„Policja otrzymała radiowóz! Super! Będzie częś-
ciej łupić obywateli lampach prawo! To to po-
chwalam i z tego się cieszę. Po potrąceniu kilka 
lat temu mojego dziecka na PASACH na ZIELO-
NYM ŚWIETLE nic mnie nie przekona do zmiany 
zdania. Łupić obywateli łamiacych prawo!”
- Matka Polka

Żłobków w Plewiskach
„Dobre i to bo dzieci przybywa, ale mogliby w koń-
cu pomyśleć o żłobkach, bo wózków w Plewiskach 
coraz więcej, a same prywatne żłobki w bardzo 
“rozsądnych” cenach. Jak tu wrócić do pracy jak 
pensja pójdzie na czesne?”
- Marta

Gromu Plewiska
„Brawo, brawo, brawo!!! Widać, że drużyna two-
rzy zgraną “pakę” i jest w niej dobra atmosfera. 
Oby tak dalej i może o awans powalczymy”
- Tigernet

Otwarcia nowej bieżni w Plewiskach
„Super ze bieznia nie jest wieczorem zamykana 
na 4 spusty. Mozna fajnie bieganie urozmaicic”
- Marcin

Śmieci leżących na ziemii
„Od jakiegoś czasu na rogu ulic Podgórnej oraz 
Grunwaldzkiej znajdują sie dwa 1100-litrowe 
śmietniki. Ale to co dzisiaj tam leżało w godzi-
nach rannych to już jest chyba przesada. Śmieci 
leżących na ziemi pod płotem to tyle,że zmieści-
łoby się do następnych dwóch pojemników. Wy-

gląda to “bardzo reprezentacyjnie””
- Plewiszczanin

Kontenerów na Podgórnej
„Informuję, że kontenery nadal stoją, a góra 
śmieci jest coraz większa (śmieci, kartony, worki, 
etc.). Czy w końcu ktoś zrobi z tym porządek ! Co 
na to p. Sołtys ? Czy nie można ustawić kontene-
rów gdzieś indziej ? Mieszkam niedaleko nich i 
codziennie przechodzę obok nielegalnego śmiet-

niska ! Wstyd dla gminy i służb porządkowych!”
- Sanders

Zakupu nowych radiowozów
„7 pojazdów, to dobry zakup, natomiast 3 nie-

oznakowane to zakup nieuzasadniony… 
Będą łupić obywateli.”

- Czytelnik

Wydarzenia„Boisko w Plewiskach fajne! Dzieciaki będą miały gdzie biegać, a nie tak jak mój rocznik po trawie i ćwi-
czenia na korytarzu, bo miejsca nigdzie nie było. Nie ma co narzekać! Cieszcie się, że wasze dzieci mają 
takie warunki, a nie inne!”
- ‚Bywalec’ o otwarciu kompleksu sportowego w Plewiskach
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Relacja: Przedsiębiorczość 
jest kobietą 21.10.2015

Podróż w głąb siebie

21 października o godz. 
18:00 w Szkole Podstawowej w 
Plewiskach odbyło się drugie  ze 
spotkań z cyklu „Przedsiębior-
czość jest kobietą”, które zostało 
zorganizowane dzięki uprzej-
mości Pani Sołtys-Małgorzaty 
Zgoła i Prowadzącej Pani Moniki 
Zygmunt-Jakuć reprezentującej 
firmę „bez owijania”. 

Podczas pierwszej części 
spotkania mieliśmy możliw ości 
pozyskania wiedzy na temat po-
zyskania środków na swoją dzia-
łalność- zarówno na jej założenie 
jak i rozwój. Gościem specjalnym 
spotkania był Pan Władysław Ha-
rasimowicz- Prezes Stowarzy-
szenia Lokalnej Grupy Działania 
PROGRES z Komornik. 

Drugą część poprowadziła 
Pani Beata Zięba- jedna z dwóch 
twórczyń projektu Mikrobiznes 
na maksa. Jego celem jest wspie-
ranie rozwoju przedsiębiorczości 
poprzez pomoc w nawiązywaniu 
kontaktów biznesowych, wymia-
nę informacji wśród przedsię-
biorców, propagowanie infor-
macji o ciekawych wydarzeniach 
i inicjatywach dla sektora MSP.  
Podczas wykładu Pani Beata sku-
piła się na tym, czym jest postawa 
proaktywna  i wszystko co jest z 
nią związane.

Osobiście zapamiętałam 
kilka rzeczy, które naprawdę 
wzięłam sobie do serca. Na pew-
no jestem proaktywna, chociaż-
by dlatego, że przyszłam na to 
spotkanie, że poświęciłam swój 
czas na to, by dowiedzieć się co 
zrobić, aby moje przedsiębior-
stwo funkcjonowało coraz lepiej 
i jak zmienić swoje nastawienie 
do otoczenia i do siebie samej, by 
żyło mi się lepiej.

Przedstawię Wam kilka 
rad, które odnotowałam:
1. Znaleźć swoje motto ży-
ciowe 
2. Przestać narzekać
3. Myśleć TYLKO pozy-
tywnie
4. Określić swoje wartości, 
którymi kierujemy się w życiu

5. Odszukać pasję i wyko-
rzystać ją w swoim biznesie
6. Szukać pomysłów na 
firmę w swoim otoczeniu- zasta-
nowić się czego Wam brakuje w 
Waszym miejscu zamieszkania

Spotkanie odbyło się w 
bardzo milej atmosferze. Zakoń-
czyło się jak zawsze losowaniem 
nagród ufundowanych przez Pa-
nią Sołtys, Panią Monikę z Bez 
Owijania i naszych Gości Spe-
cjalnych.

Następne spotkanie już 19  
listopada  o godz. 18 w tym sa-
mym miejscu. Zapisy pod adre-
sem: biuro@bezowijania.com. Do 
zobaczenia wkrótce

Marta Włudarczak

Większość z nas zdaje so-
bie sprawę, że człowiek to nie 
tylko ciało. Dla jego zrozumie-
nia potrzebny jest jeszcze aspekt 
psyche. To termin, którym uj-
mujemy całość niematerialnych 
procesów i stanów człowieka 
m.in. nasze myśli, emocje, uczu-
cia, pragnienia, motywy czy oso-
bowość. Psychika nie poddaje się 
standardowemu badaniu nauko-
wemu. Nie da się jej zmierzyć, 
zważyć, pobrać wycinka i obej-
rzeć pod mikroskopem.

Psychoterapia bada i le-
czy to, co nie widoczne gołym 
okiem. Zajmuje się rozpozna-
waniem psychicznych przyczyn 
zaburzeń. I to jest w niej najbar-
dziej odkrywcze i fascynujące. 
Do Pracowni Terapii „Uważna” 
zgłaszają się ludzie w różnym 
wieku, którzy czują, że mimo po-
dejmowanych prób, ich życie nie 
toczy się tak, jakby tego chcieli. 
Przychodzą kobiety sfrustrowa-
ne, że nie udaje im się godzić ról 
doskonałej matki i żony z wyma-
ganiami szefa. Zgłaszają się oso-
by zrozpaczone rozstaniem lub 
trudną sytuacją życiową, czują-
ce, że grunt osuwa im się spod 
nóg. Albo ludzie rozżaleni swo-
imi wieloletnimi związkami, w 
których po raz kolejny potoczyło 
się inaczej niż sobie wyobrażali. 
Pojawiają się też mężczyźni zmę-
czeni ciągłą presją i stawianymi 
wobec nich oczekiwaniami. Oso-
by z przeróżnymi historiami. Te 
które podejmowały już inne for-

my leczenia i te, które robią to 
po raz pierwszy. Wszystkich ich 
łączy pragnienie zmiany.   

Ważnym krokiem w kie-
runku zmiany jest podjęcie tera-
pii. Psychoterapia opiera się na 
przymierzu, tworzonym przez 
terapeutę i pacjenta. Bazują oni 
na zaufaniu i zaangażowaniu. 
Treść sesji w znacznej mierze 
zależy od pacjenta. Opowiada 
on o tym, co ważne, poruszają-
ce, czym jest gotów się podzie-
lić. Swobodnie opowiada o sobie, 
swoich myślach i uczuciach. Te-
rapeuta uważnie słucha i komen-
tuje bez oceniania i dawania rad. 
Cele i czas trwania psychoterapii 
ustalane są indywidualnie i za-
leżą od konkretnego przypadku. 
Psychoterapia to proces, ale i in-
spirująca podróż, która pogłębia 
nasze rozumienie samych siebie. 
Warto podjąć ją w każdym wieku 
i w każdym czasie, by zadbać o 
jakość swojego życia.  

Kamila Fryc
Psycholog, założyciel 

Uważnej Pracowni Terapii
Poznań-Grunwald, 

ul. Kasztelańska 7
www.uwazna-psycholog.pl
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Wydarzenia

Przepisy od naszych czytelników
Kruszaniec ze śliwkami

Składniki:

3 szklanki mąki
1 kostka margaryny
3 łyżki smalcu
2-3 płaskie łyżeczki proszku do 
pieczenia
3 łyżki cukru
5 żółtek
Owoce: śliwki węgierki lub inne 
owoce wg uznania (z puszki, 
kompotu a nawet mogą być 
mrożone)

Beza: 
5 białek
1 szklanka cukru
2 łyżki mąki ziemniaczanej lub 1 
kisiel (proszek) 

Z podanych składników zagnieść 
ciasto.

2/3 ciasta wylepić blachę 
(może też część zrobić z 
kakao). Następnie ułożyć owoce 
(świeże, z kompotu lub puszki). 
Ubić białka na sztywną 
pianę, dodać cukier i mąkę 
ziemniaczaną i wyłożyć 
pianę na owoce a na wierzch 
„poskubać” pozostałą część 
ciasta (najlepiej schłodzonego a 
nawet zamrożonego i startego 
na tarce).
Piec około 40-60 minut w 160-
180 stopniach. Posypać cukrem 
pudrem.
P.S. Spożywać tylko w dobrym 
towarzystwie 

Smacznego!

Nadesłała: Pani Agnieszka z 
Plewisk

Kronika straży gminnej

30.08 Niespodziewany gość. W 
godzinach wieczornych na jedną 
z posesji przy ulicy Fabianow-
skiej w Plewiskach wbiegła sar-
na. Przybyli na miejsce strażnicy 
pomgli uwolnić wystraszone 
zwierzę. Przy tej okazji pragnie-
my zwrócić się z apelem o nie 
podejmowanie samodzielnych 
działań w podobnych sytua-
cjach. Wystraszone zwierzę 
może wyrządzić sporą krzywdę 
osobom niedoświadczonym z 
obchodzeniem się ze zwierzyną 
dziką. W takich przypadkach 
zawsze służymy pomocą. 
01.09 Początek roku szkolnego. 
Ten okres, to tradycyjne nasi-
lenie działań Straży Gminnej 
w rejonach szkół i przedszkoli. 
Po sierpniowym przeglądzie 
warunków bezpieczeństwa 
wokół placówek oświatowo - 
wychowawczych nadszedł czas 
na kolejne działania. Strażnicy 
patolowali rejony szkół i przed-
szkoli w godzinach największego 
ruchu, pomagając i przypomi-
nając zasady bezpieczeństwa 
tak najmłodszym, jak i przywo-
żącym ich licznie samochodami 
rodzicom.
02.09 Widzisz - reaguj. W go-
dzinach wczesno-wieczornych 
strażnicy zostali zaalarmowani 

informacją o dwóch mężczy-
znach zaczepiających nieletnich 
na ulicy Młyńskiej w Komorni-
kach. Natychmiast udali się we 
wskazane miejsce. Zgłoszenia 
dokonała osoba, która widziała 
przebieg całej sytuacji, jednak-
że obawiała się samodzielnie 
interweniować, natomiast po 
zawiadomieniu strażników 
krzykiem zaczeła wzywać pomo-
cy i informować, że na miejsce 
wezwani nasi funkcjonariusze. 
Spłoszeni mężczyźni uciekli, 
co prawda, przed przyjściem 
patrolu, jednakże z całą pewnoś-
cią postawa tej osoby zapobiegła 
eskalacji zdarzenia. Tą drogą 
pragniemy tej osobie serdecznie 
podziękować za zaangażowaną, 
obywatelską postawę.
04.09 Bezpański pies w Wi-
rach. Kolejny pozostawiony bez 
dozory pies został umieszczony 
w przytulisku. W godzinach po-
południowych na ulicy Laskow-
skiej w Wirach biegał bez dozoru 
pies w typie Yorkshire Terrier. 
Piesek nieduży ale i sam może 
wpaść pod samochód, a nawet 
spowodować wypadek, ugryźć 
też potrafi. Wobec fiaska prób 
ustalenia właściciela strażnicy 
zmuszeni byli przewieźć psiaka 
do przytuliska w Łęczycy.

08.09 Poszkodowany mężczy-
zna w Wirach. Podczas patro-
lowania Wir, o godzinie 12:00 na 
ulicy Polnej strażnicy zauważyli 
leżącego na ulicy mężczyznę. 
Mężczyzna miał rozbitą i mocno 
krwawiącą głowę. Kontakt z nim 
był ograniczony, a reakcje dale-
kie od normy. Strażnicy założyli 
mężczyźnie opatrunek, zabez-
pieczyli pod kątem zapewnienia 
oddechu, i monitorowania krą-
żenia, po czym wezwali karetkę 
Pogotowia Ratunkowego, która 
przewiozła poszkodowanego do 
szpitala.
14.09 Konar na drodze w Ple-
wiskach. Tym razem na ulicy 
Stawnej konar drzewa spadł na 
jezdnię, co w porę dostrzegli 
patrolujący Plewiska strażnicy. 
I tym razem strażnicy poradzili 
sobie własnymi rekami z proble-
mem, bez konieczności angażo-
wania innych służb.
15.09 Porzucone kocięta. 
Podczas patrolowania Łęczycy 
strażnicy znaleźli dwa porzuco-
ne kocięta. Ze względu na wiek 
i stan zostały umieszczone w 
klinice weterynaryjnej w Komor-
nikach.

Źródło: 
www.strazgminna.komorniki.pl
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Wywiad

„Wszystkie występy są niezapomniane”

W dzisiejszym wywiadzie chcia-
łabym Wam przedstawić sylwetki 
dwóch kobiet - Marty Torebko i 
Izabeli Frąckowiak. Jestem prze-
konana, iż większość z Was ko-
jarzy te nazwiska, ale wiem też, 
że nie wszyscy i stąd pomysł na 
artykuł.

Kim jest Marta Torebko? 

To absolwentka Akademii Mu-
zycznej, Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza i Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Poznaniu. 
Ma na swoim koncie 4 albumy 
„Okiem dziecka” dla dzieci, „Feel” 
(album instrumentalny)  i „Resztę 
opowie księżyc” dla dorosłej pub-
liczności, które można również 
znaleźć na popularnym iTunes, i 
ostatni album „Kobiety”   Skom-
ponowała  muzykę do tekstu „W 
Wielkopolsce jest Dopiewo” do 
którego został nagrany teledysk 
gminny z jej udziałem. Skompo-
nowała również utwór „25 lat” 
na okazję 25 -lecia Gminnego 
Ośrodka Kultury w Komornikach, 
utwór znalazł się w specjalnym 
jubileuszowym śpiewniku. Uwiel-
bia komponować i temu poświecą 
każdą wolną chwilę. Jest również 
pedagogiem. 
Kim jest Izabela Frąckowiak?

Jej pasją jest  oczywiście muzyka 
i śpiew przy współpracy z Martą, 
może w stu procentach realizo-
wać swoją pasję. Na co dzień pra-
cuje w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry, gdzie jako animator kultury 
pracuje z dziećmi, młodzieżą i 
dorosłymi.

Marta Włudarczak: Marta, Iza 
witam serdecznie na łamach na-
szej gazety i dziękuję, że zgodzi-
łyście opowiedzieć coś więcej o 
sobie. Może zaczniemy od począt-
ku, tzn. jak się poznałyście?

Izabela Frąckowiak: Spotkałyśmy 
się cztery lata temu w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Komorni-
kach. Po kilku spotkaniach za-
proponowano nam udział na jed-
nej z wystaw zorganizowanych w 
galerii Piwnica w Komornikach.  
Bardzo szybko udało się nam 
złapać wspólny język ,stworzyły-
śmy zgrany duet. Pierwszą naszą 
nagraną piosenką była piosen-
ka świąteczna Marty „Opowieść 
Wigilijna”, do której wideo zo-
stało z realizowane w Muzeum 
Rolnictwa w Szreniawie.  Singiel 
znalazł się również na iTunes

Jak rozpoczęła się Wasza droga 
muzyczna? Jak to się stało, że je-
steście w tym miejscu?

Marta Torebko: Ja swoją drogę 
muzyczną rozpoczęłam w wieku 6 
lat. Jako dziecko uczęszczałam do 
szkoły muzycznej I ,potem II stop-
nia. Jako dziecko także tańczyłam, 

śpiewałam i grałam na fortepianie 
w teatrze tańca „Trans” z Olszty-
na. Potem wyjechałam do Pozna-
nia gdzie ukończyłam Akademię 
Muzyczną 

A co  sprawia  Wam największą 
trudność?

Izabela: Chyba odpowiedź na to 
pytanie (śmiech). Marta potrafi 
napisać tekst i muzykę na każdą 
okazję i o każdym stopniu trudno-
ści,  ja staram się to dobrze zaśpie-
wać, jak do tej pory nie miałyśmy 
żadnych problemów z tym, żeby 
wystąpić przed  publicznością.

Marta:  Kiedy to, co robisz spra-
wia Ci przyjemność nie ma mowy 
o trudnościach

Dla mnie osobiście największym 
problem życiowym jest stres 
związany z występowaniem przed 
ludźmi i nie wierzę, że można tak 
w całości się go wyzbyć. Jak Wy 
sobie z nim radzicie? 

Izabela: Przed każdym występem 
obie wspieramy się i trzymamy za 
siebie kciuki, potem głęboki wdech 
i tyle.

Marta: Stres? Uwielbiam wystę-
pować, na scenie czuje się fanta-
stycznie.

Jesteście niemożliwe. Tylko po-
zazdrościć takie podejścia. Może 
wpadnę do Was na warsztaty, co? 
Dziewczyny, a wracając jeszcze 
do Waszych występów – które 
tkwią najbardziej w Waszej pa-
mięci?

Marta i Izabela: Miałyśmy okazję 
wspólnie gościnnie wystąpić na 
koncercie muzyki portugalskiej 
Yamiego i Marito Marquesa w 
grudniu 2014 roku w Plewiskach. 
Radość i ciepło bijące od muzy-
ków na długo zastanie w naszej 
pamięci. Również zapadł nam w 
pamięć nasz koncert w Szpitalu 
Onkologicznym w Poznaniu przy 
okazji wernisażu „Mgnienia z 
Natury”.  Jesteśmy bardzo ciepło 
przyjęte zawsze przez publiczność 
i tak naprawdę wszystkie wystę-
py są niezapomniane. Po każdym 
spotyka nas dużo ciepłych słów.
 
A jakie macie plany na przy-
szłość?

Izabela: Wydałyśmy nasz pierw-
szy wspólny krążek i oczywiście 
marzymy o kolejnym. Bardzo 
chciałybyśmy występować z na-
szym projektem „Kobiety” na wie-
lu scenach.

Dziewczyny, życzę Wam z całego 
serca realizacji swoich planów 
i spełnienia marzeń. Liczę, że 
jeszcze nie raz będę miała okazję 
posłuchać Was na żywo zarówno 
w naszych Plewiskach, jak i całej 
Polsce.

Marta Włudarczak

„Miałem ostatnio okazję 
współpracować z Martą To-
rebko i Izabelą Frąckowiak w 
ramach koncertu pt. „Kobie-
ty”, który odbył się w poznań-
skim klubie Blue Note 8.10.br. 
Od początku zwróciła moją 
uwagę różnorodność muzyki 
wykonywanej przez ten duet. 
Można tam znaleźć wiele sty-
lów muzycznych- od swingu, 
przez ragtime, aż do muzyki 
country. Sama praca nad 
utworami przebiegała bardzo 
zwięźle i profesjonalnie. 
Współpraca z Martą i Izabelą 
była dla mnie wartościowym 
doświadczeniem i dużą przy-
jemnością. Na co dzień jestem 
studentem I roku na Uni-
wersytecie Ekonomicznym w 
Poznaniu i uczniem ostat-
niej klasy Szkoły Muzycznej 
II stopnia im. Fryderyka 
Chopina w Poznaniu w klasie 
perkusji. Gram również w 
zespole Fink Tree, gościnnie 
w wielu innych formacjach 
i w orkiestrze Sinfonietta 
Polonia. Moją życiową pasją 
jest muzyka, dlatego staram 
się ją rozwijać w każdym 
możliwym aspekcie- klasycz-
nym i rozrywkowym. Lubię 
podejmować nowe wyzwania, 
dlatego cieszę się z możliwo-
ści uczestniczenia w takich 
projektach jak koncert Marty 
Torebko i Izabeli Frąckowiak.”
- Filip Kucharski

Co o Marcie i 
Izabeli mówią 
współpracownicy?

Program:

61-84-156-29

!

17 listopada, godz. 12.00-14.00
Collegium Da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu

Sala A004 (parter)

Zajęcia z 
elementami 
Taekwondo 
Olimpijskiego
Taekwondo to koreańska sztuka 
walki, która obecnie jest jedną 
z pełnoprawnych dyscyplin 
olimpijskich. Na strukturę 
taekwondo składają się: układy 
formalne, techniki samoobrony, 
techniki rozbić. Taekwondo to 
przede wszystkim doskonała 
zabawa poprzez sport, która na 
celu ma ogólny rozwój fizyczny. 
To wspaniała forma kształtowa-
nia poczucia własnej wartości 
czy wiary w swoje siły i zdolno-
ści. W życiu małego człowieka 
takie zajęcia mogą być przygo-
towaniem do uczestnictwa w 
kulturze fizycznej, lecz również 
mogą być pierwszym krokiem 
do ogromnej pasji. Trenujemy w 
SP w Plewiskach.

Piątek godz. gr. I 16:00-17:00 
(6/7-12 lat), gr. II 17:00-17:30 
(3-6lat)

Pierwsze zajęcia niezobowiązu-
jące i bezpłatne :)
Kontakt: Martyna Łakoma tel. 
508 45 42 43



Kontakt z redakcją: 792 612 303 lub info@plewiska.pl08 Plewiska.pl

Nasza Gmina „Przedszkole Niebieski Balonik przyjęło 125, głównie najmłodszych dzieci, zaspokajając potrzeby licznie 
przybywających, nowych mieszkańców. Przez najbliższe 2 lata prawie nie będzie przyjęć do tego przed-
szkola i dopiero jak sześciolatki pójdą do szkoły, to zwolnią się miejsca dla kolejnych maluchów.”
- Szymon o nowych przedszkolach w Gminie Komorniki     

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

NAPRAWA
OBUWIA

PLEWISKA
GRUNWALDZKA 479B
WTORKI I CZWARTKI

11:00 - 17:00

tel. 501 320 572

madzia788@gazeta.pl
www.tort-ula.pl

Od 1 listopada wyższe 
świadczenia rodzinne 
Od 1 listopada 2015 r. wzrośnie 
kryterium dochodowe uprawnia-
jące do zasiłku rodzinnego oraz 
specjalnego zasiłku opiekuńcze-
go. Wyższy będzie też zasiłek ro-
dzinny oraz dodatki. 
Kwoty kryterium dochodowego 
uprawniającego do świadczeń 
rodzinnych zostaną podniesione 
dwuetapowo: 

- od 1 listopada 2015 r. 
oraz:
- od 1 listopada 2017 r. 

Od 1 listopada br. wzrosną o 100 
zł kryteria dochodowe, upraw-
niające do zasiłku rodzinnego 
oraz specjalnego zasiłku opie-
kuńczego. 

Kryterium dochodowe, obecnie 
wynoszące 574 zł netto na osobę 
w rodzinie, będzie wynosiło 674 
zł. W przypadku rodzin z dzie-
ckiem niepełnosprawnym kwota 
ta wzrośnie z 664 zł do 764 zł.
 
Kryterium dochodowe upraw-
niające do specjalnego zasiłku 
opiekuńczego także wzrośnie z 
664 zł do 764 zł. Bez zmian po-
zostanie kryterium dochodowe 
uprawniające do jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia się 
dziecka. Kryterium to będzie na-
dal wynosić 1 922 zł na osobę. To 
pierwszy etap wzrostu kryteriów 
dochodowych. 

Od 1 listopada 2017 r. zostaną 
one podwyższone o 80 zł. Zasił-
ki rodzinne i niektóre dodatki do 
zasiłku rodzinnego wzrosną w 
trzech etapach. Po raz pierwszy 
zasiłki rodzinne oraz dodatki do 
zasiłku rodzinnego wzrosną od 1 
listopada 2015 r. 

Od 1 listopada 2015 r.: 

• zasiłek rodzinny na dziecko w 
wieku 0–5 lat wzrośnie z 77 zł do 

89 zł; 
• zasiłek rodzinny na dziecko w 
wieku 6–18 lat wzrośnie ze 106 zł 
do 118 zł; 
• zasiłek rodzinny na dziecko w 
wieku 19–23 lata wzrośnie ze 115 
zł do 129 zł. 

Wzrosną także niektóre dodatki 
do zasiłku rodzinnego: 

• dodatek z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka wzroś-
nie ze 170 zł do 185 zł, nie więcej 
niż 370 zł na wszystkie dzieci; 
w przypadku dziecka niepełno-
sprawnego – z 250 zł do 265 zł 
(nie więcej niż 530 zł na wszyst-
kie dzieci) 
• dodatek z tytułu kształcenia i 
rehabilitacji dziecka niepełno-
sprawnego wzrośnie: 
– do 5. roku życia z 60 zł do 80 
zł; 
– powyżej 5. roku życia – z 80 zł 
do 100 zł; 
• dodatek z tytułu podjęcia przez 
dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania: 
– na pokrycie wydatków związa-
nych z zamieszkaniem w miej-
scowości, w której znajduje się 
szkoła wzrośnie z 90 zł do 105 
zł; 
– na pokrycie wydatków związa-
nych z dojazdem do miejscowo-
ści, w której znajduje się szkoła – 
wzrośnie z 50 zł do kwoty 63 zł, 
• dodatek z tytułu wychowywa-
nia dziecka w rodzinie wielo-
dzietnej zostanie podwyższony z 
80 zł do 90 zł. 

Kolejny wzrost kwot zasiłku 
rodzinnego oraz dodatków do 
zasiłku rodzinnego w ramach 
weryfikacji przeprowadzonej 
w 2015 r. nastąpi od 1 listopada 
2016 r., a kolejny od 1 listopada 
2017 r.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej

Biuro Rachunkowe 
Marta Włudarczak

tel. 796-004-309      

mail: biuro@mwpodatki.pl      

www.mwpodatki.pl

Twoja reklama 
w następnym 

numerze 
Plewiska.pl?
Zadzwoń: 792 612 303

Napisz: info@plewiska.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Ko-
mornikach zaprasza do wystawy 
i konkursu pt.: Anioły. Szczegóły 
na stronie: www.gokkomor-
niki.pl.Prace dostarczamy do 
Ośrodka Kultury w Komornikach 
do dnia: 04.12.15 Serdecznie 
zapraszamy!

1. Konkurs i wystawa ma cha-
rakter otwarty dla dzieci i 
dorosłych. Ma na celu promocję 
i podtrzymywanie tradycji bożo-
narodzeniowej związanej
z wykonywaniem plastyki ob-
rzędowej. Celem jest tworzenie i 
ozdabianie wizerunku „Anioła”.
2. Organizatorem jest Gminny 
Ośrodek Kultury w Komorni-
kach ul. Stawna 7/11. Opiekunem 
eventu Julia Kaczmarczyk-Pio-
trowska.
3. Wielkość pracy przestrzennej 
nie powinna przekraczać 100 cm 
wysokości. Formy płaskiej 200 
cm.
4. Należy wykonać „Anioła” w 
niecodziennej odsłonie. Zacho-
wać kształt jako formę prze-
strzenną, płaską natomiast in-
terpretacja wybranego surowca 
i technik zdobniczych pozostaje 
w zamyśle autora pracy.
5. Anioła należy dostarczyć do 
dnia 04.12. 2015 do godziny 15:00 
do galerii sala Piwnica GOK 
Komorniki, ul. Stawna 7/11, gok.
komorniki.jkp@wp.pl.
6. Prace zgłaszamy indywidu-
alnie lub jako grupa. Prosimy o 
jej opisanie: autor, dane kon-
taktowe, w przypadku placówek 
– nazwa instytucji i kontakt z 
prowadzącym.
7. Posiedzenie jury w dniu 
09.12.2015 przyzna nagrody w 
kategoriach zgłoszeń: dziecięcej: 
przedszkola, SP klasy 0-III, SP 
klasy IV-VI, młodzieżowej oraz 
dorosłych.
8. Zostanie opublikowana lista 
laureatów na stronie GOK Ko-
morniki.
9. Prace pozostają w dyspozy-

cji Organizatora – Gminnego 
Ośrodka Kultury w Komornikach 
i zostaną zaprezentowane na 
wystawie.
10. Zgłoszenie pracy do konkur-
su jest równoznaczne o autor-
stwie wykonanej pracy.
11. Podsumowaniem konkur-
su będzie wystawa w dniu 
10.12.2015 w galerii sala Piwnica 
oraz wręczenie nagród laurea-
tom.
12. Organizator nie wypłaca ho-
norariów autorom za publikację 
ich prac.
13. Uczestnicy zobowiązani są do 
podpisania protokołu zdawczo – 

Konkurs i wystawa na anioła

odbiorczego.
14. Nie odebrane prace w ciągu 3 
miesięcy przechodzą na włas-
ność Organizatora.
15. Udział w konkursie i wysta-
wie jest równoznaczny z akcep-
tacją regulaminu.

UWAGA: zgłoszenia grupowe po 
eliminacjach wewnętrznych w 
placówce zgłaszającej. Liczy-
my na Państwa pomysłowość i 
innowacyjność, a także dobór 
środków, skłaniających się do 
poszukiwań eco surowców.

Opr: JKP GOK Komorniki


