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Relacja z zebrania wiejskiego

“Wystarczył jeden dzień
opadów, aby przejazd był
ponownie uciążliwy.”

Zdjęcie: Marta Włudarczyk

str. 3

26.11.2015 odbyło się kolejne Zebranie Wiejskie. Wśród
obecnych znalazł się Wójt Jan
Broda, wice- Wójt Tomasz Stelmaszyk, z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Wojciech Pietrzak, Komendant Policji Dariusz
Nowak, przedstawiciel Straży
Gminnej Leszek Nowak, Radni
Gminy: Wojciech Brocki, Zenon
Guzek, Wojciech Pietrzak, Julina Pankiewicz-Sobisiak, Dyrektor Szkoły Halina Piątek a także
członkowie Rady Sołeckiej. Przewodniczącym zebrania została

Pani Sołtys Małgorzata Zgoła.
Zebranie rozpoczęło się od sprawozdania z działalności Sołtysa i
Rady Sołeckiej za 2015 rok. Udało
się zebrać i rozliczyć podatek od
nieruchomości na kwotę 62842
zł. Pani Sołtys uczestniczyła we
wszystkich sesjach rady Gminy Komorniki sygnalizując nasze lokalne problemy. Przede
wszystkim zwrócono uwagę na
bezpieczeństwo dzieci i nas samych na chodnikach i drogach.
W związku z tym zorganizowano
spotkanie w Szkole z policjantem

z Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji w
Poznaniu oraz przedstawicielem
Gminy dotyczące stanu bezpieczeństwa ulicy Fabianowskiej w
okolicy kościoła oraz szkoły. Na
prośbę mieszkańców złożono
wniosek do Urzędu Gminy, który następnie został przekazany
do Zarządu Dróg Powiatowych o
przeniesienie znaku ograniczenia prędkości na ulicy Szkolnej
– niestety otrzymano odpowiedź
negatywną.
Czytaj dalej na str. 2

Chcesz zostać redaktorem naczelnym
i przejąć dochodowy biznes? więcej na str. 8

Wydarzenia

Przedsiębiorczość
jest kobietą
19.11.2015
19 listopada 2015 odbyło się trzecie spotkanie z cyklu
„Przedsiębiorczość jest kobietą”. Tym razem mieliśmy okazję
się spotkać z Osobistą Stylistką
Panią Pauliną Świderską i Radcą Prawnym Panem Mecenasem
Marcinem Józefiakiem. Spotkanie podzielone zostało na dwie
części. Pierwsza część tzw.
miękka dotyczyła stylu ubierania
się do pracy.
Czytaj dalej na str. 5

Aktywnych Świąt!
www.befitclubs.pl

Statystyki Gromu
po rundzie jesiennej
Najwyższe
zwycięstwo
jesienią w lidze? Najdłuższa seria zwycięstw? Wszystkiego
dowiecie się z pierwszej części
podsumowania rundy jesiennej
w wykonaniu Gromu Plewiska.
Na początek pod lupę wzięliśmy
statystki ogólne. W kolejnych
publikacjach skupimy się na statystykach indywidualnych zawodników.
Czytaj dalej na str. 6

Artykuł sponsorowany

Kiedy życie traci
barwy i sens.
Depresja i jej
leczenie
Smutek, przygnębienie.
Nic nie cieszy, nawet sprawy,
które wcześniej dawały dużo satysfakcji i pozytywnych wrażeń.
Coraz mniej energii życiowej.
Brak chęci na rozmowy z innymi, wypełnianie zwykłych, codziennych obowiązków, poranne
wstawanie z łóżka.
Czytaj dalej na str. 7

www.befitclubs.pl
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Inwestycji i Remontów rozważy
możliwość wykonania takiego
wybiegu w innym miejscu;
•
Po kilkukrotnych interwencjach, Urząd Gminy wyegzekwował prace związane z
wykonaniem dodatkowej studni
kanalizacji i włączeniem do kolektora deszczowego przy posesji 33-35 na ul. Południowej.
•
Uczestnictwo w spotkaniu Wójta z mieszkańcami ul.
Czarna Droga w sprawie budowy
osiedla mieszkaniowego i związanego z tym problemu komunikacyjnego dla tej ulicy;
•
zorganizowano spektakl
dla najmłodszych, który odbył się
na terenie zielonym przy bibliotece w Plewiskach.
•
rozpoczęto
wstępne
rozmowy w sprawie projektu
zagospodarowania zieleni terenu od ul. Grunwaldzkiej do ulicy
Ogrodowej.
•
W porozumieniu ze
Szkołą Językową EUROPA zaproponowano mieszkańcom Plewisk
w wieku 50+ bezpłatny miesięczny kurs języka angielskiego.
•
W UG zawarto umowę
z firmą Lasart na wykonanie projektu zagospodarowania terenu
REMIZA-STAWY.
•
21 września 2015 odbyło
się pierwsze spotkanie z cyklu
„Przedsiębiorczość jest kobietą”
nad którym patronat objęła Pani
Sołtys. Jest to bezpłatna inicjatywa skierowana do mieszkanek
Plewisk. Na spotkaniah gościł
m.in Pan Włodzimierz Harasimowicz, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROGRES
w Komornikach z propozycjami
dofinansowania dla rozpoczynających działalność gospodarczą,
nie tylko w ramach środków
które będą w dyspozycji Gminy
Komorniki, ale także ze środków
pochodzących z UE.
Po zakończeniu sprawozdania podziękowano Panu
Wójtowi za otwarcie Parku Podworskiego, który obecnie jest jedynym skrawkiem zieleni w Plewiskach, a także za wytyczenie
przejścia dla pieszych przy Kościele na ul. Szkolnej.
Następnie Pan Komendant
Policji Dariusz Nowak i Przedstawiciel Straży Gminnej Leszek
Nowak omówili najważniejsze
kwestie związane ze stanem bezpieczeństwa na terenie Plewisk.
Jeśli chodzi o interwencje Policji
w Plewiskach to jest ich w tym

roku kilkanaście procent więcej
niż w poprzednim. Spadła natomiast liczba przestępstw.
Największym problemem
jest nadmierna prędkość kierowców. Niestety nasza Policja nie
ma uprawnień do dokonywania
pomiarów, dlatego też na tego
typu czynności przyjeżdża Ruch
Drogowy z Poznania.
Komendant
zachęcił
Mieszkańców, aby każdorazowo
gdy widzą niepokojące sytuacje
zgłaszać je natychmiastowo na
Policję.
Zwrócono uwagę na biegające psy bez smyczy. Jeśli komuś to przeszkadza, powinien to
zgłosić, bowiem taka sytuacja jest
wykroczeniem względem przepisów prawa. To samo dotyczy
wylewania szamba na pola, palenia śmieci w piecach – konieczne są zgłoszenia w cele podjęcia
interwencji, w przeciwnym wypadku nic nie będzie mogło być
zrobione w tej kwestii.

W następnej kolejności
głos zabrał Wójt Jan Broda, który pokrótce zaprezentował dane
demograficzne, omówił zakończone i planowane inwestycje.
Obecnie zameldowanych
mamy 24 311 mieszkańców. Budżet Gminy: plan 2015 rok: dochody 96,5 mln, wydatki 99 mln,
w tym wydatki majątkowe (inwestycyjne) ok 26 mln zł. Inwestycje
dotyczą głównie budowy dróg i
te związane z oświatą. Jeśli chodzi o same Plewiska to wykonano
następujące inwestycje drogowe
: I odcinek Koperkowej, Rolna,
Sucha, Krótka, Mokra , Pszenna.
Ukończono także budowę: boiska
szkolnego wraz z bieżnią, skocznią i zewnętrzną siłownią, dodatkowych czterech klas, a także
ocieplono budynki komunalne.
W trakcie: Budowa Szkoły
przy ul. Strażewicza, Rozbudowa
Remizy Strażackiej. W planach II
odcinek Koperkowej i Podgórnej.
Jeśli chodzi o wiadukt -powiat

poznański i nasza gmina wpisali
w wieloletnią prognozę finansową wydatki związane z dokumentacją wiaduktu. Ponadto inwestycja została także wpisana
w ZIT (Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne).
Pierwszy etap przebudowy Kolejowej na odcinku Fabianowska-Tęczowa ma zostać
ukończony do kwietnia 2016
roku. Druga część w planie do
2018 roku.
Jeśli chodzi o zieleń, w
przypadku pojawienia się wolnych środków nastąpią dalsze
inwestycje w Parku Podworskimławeczki, plac zabaw dla dzieci.
Planowane jest zagospodarowanie terenu przy Stawach, a także
stworzenie parku/boiska na os.
Zielarskim obok placu zabaw. W
tej chwili Gmina dzierżawi tam
około hektara gruntu i w ostatnim czasie nastąpiły pierwsze
nasadzenia drzew. Ponadto przy
ul. Skrytej planowane jest boisko
z zielenią. Niestety dróg rowerowych na razie nie planuje się.
W trakcie opracowania
jest dokumentacja projektowa:
•
monitoringu wizyjnego
na terenie os. Zielarskiego,
•
dla budowy odcinka
drogi bez nazwy- łącznik od ul.
Miodowej do ul. Północnej na dł.
140 mb
•
na przebudowę napowietrznej linii energetycznej
SN w rejonie budowanej nowej
szkoły
Serdecznie zapraszamy
na kolejne zebrania wiejskie.
Marta Włudarczak

Wyróżnienie Sportowa Gmina
Komorniki po raz kolejny wyróżniono tytułem Sportowa Gmina

Zdjęcie:: UG Komorniki

26.11.2015 odbyło się kolejne Zebranie Wiejskie. Wśród
obecnych znalazł się Wójt Jan
Broda, wice- Wójt Tomasz Stelmaszyk, z-ca Przewodniczącego
Rady Gminy Wojciech Pietrzak,
Komendant Policji Dariusz Nowak, przedstawiciel Straży Gminnej Leszek Nowak, Radni Gminy:
Wojciech Brocki, Zenon Guzek,
Wojciech Pietrzak, Julina Pankiewicz-Sobisiak, Dyrektor Szkoły
Halina Piątek a także członkowie
Rady Sołeckiej. Przewodniczącym zebrania została Pani Sołtys
Małgorzata Zgoła.
Zebranie rozpoczęło się
od sprawozdania z działalności
Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2015
rok. Udało się zebrać i rozliczyć
podatek od nieruchomości na
kwotę 62842 zł.
Pani Sołtys uczestniczyła we wszystkich sesjach rady
Gminy Komorniki sygnalizując
nasze lokalne problemy. Przede
wszystkim zwrócono uwagę na
bezpieczeństwo dzieci i nas samych na chodnikach i drogach.
W związku z tym zorganizowano
spotkanie w Szkole z policjantem
z Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji w
Poznaniu oraz przedstawicielem
Gminy dotyczące stanu bezpieczeństwa ulicy Fabianowskiej w
okolicy kościoła oraz szkoły. Na
prośbę mieszkańców złożono
wniosek do Urzędu Gminy, który następnie został przekazany
do Zarządu Dróg Powiatowych o
przeniesienie znaku ograniczenia
prędkości na ulicy Szkolnej – niestety otrzymano odpowiedź negatywną. Poinformowano o tym,
że ZDP zwróci się do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej w Poznaniu o przeprowadzanie częstszych kontroli
prędkości na tym odcinku drogi
powiatowej. Ponadto:
•
zwrócono się do UG o
postawienie 10 dodatkowych koszy na śmieci -Remiza, Tęczowa
Szkolna, Szafranowa, Tymiankowa Grunwaldzka -zostały postawione;
•
na wniosek mieszkańców ulicy Grunwaldzkiej zwrócono się z pismem do UG o
skontrolowanie nowo powstałej
inwestycji przy skrzyżowaniu
ulic Grunwaldzkiej i Kolejowej
pod kątem zagospodarowania
wód opadowych - UG zgłosił ten
wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla
powiatu Poznańskiego;
•
Z inicjatywy „Plewiskowych Mamusiek” i wraz z nimi
zorganizowano Dzień Dziecka
z wizytą w Straży Pożarnej oraz
pieczeniem kiełbasek na ognisku;
•
w imieniu mieszkańców
wystąpiono z pismem o wytyczenie bezpiecznego miejsca, gdzie
można byłoby zorganizować wybieg dla psów. Wskazana lokalizacja przy ul. Zielarskiej nie została pozytywnie zaopiniowana z
uwagi na przeprowadzoną analizę zagrożeń fitosanitarnych, które wpływać będą na sąsiadujący
plac zabaw. Jednakże Wydział

Zdjęcie: Marta Włudarczyk

Relacja z ostatniego zebrania wiejskiego
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“Wystarczył jeden dzień opadów, aby
przejazd był ponownie uciążliwy.”
List od czytelnika
Otrzymaliśmy następujący list
od Mieszkańca Plewisk:
“Po interwencji mieszkańca
Plewisk oraz po publikacji na
stronie artykułu służby porządkowe udrożniły ulicę Promykową.
Jednak jak widać na załączonych
zdjęciach, wystarczył jeden dzień
opadów, aby przejazd był ponownie uciążliwy. Na pewno nie tylko
ja czekam na realizację projektu
budowy drogi w najbliższych
latach, ale biorąc pod uwagę fakt
zamknięcia ulicy Kolejowej, jest
to jedyna droga, którą mieszkańcy ulicy Tęczowej mogą wyjechać
i wrócić do domów.”

i nie było jak przejechać a co
dopiero przejść! A Wy tu problem
robicie z kilku kałuż? Wszystko w
swoim czasie a to, że się opóźnia
to już urok naszego kraju! Nic
nigdy nie jest na czas, a ten, kto
wierzył, że na Plewiskach będzie
inaczej był po prostu naiwny,
trzeba było brać to pod uwagę
kupując tu mieszkanie.”
- Martyna
„Popieram Panią Magdalenę. Czy
ktoś widział, jak do niedawna

Ale dlaczego wąską ul. Tęczową
jeżdżą wielkie wywrotki? I to
wcale nie wg znaku 20 km/h.
Odkąd trwa remont Kolejowej
strach puścić dziecko chodnikiem.”
- Piotr
„Mieszkam tutaj 11 lat i jedyne,
co czasem wkurza, to notoryczne odwlekanie zaplanowanych
prac. Tęczowa miała być gotowa
wg. planów w 2011 roku. Teraz to
kwestia 2017. Ale taki urok i nie

uciążliwy jest objazd “nasza”
ulica. Dlatego gmina na czas
remontu powinna często równać
ulice i zadbać abyśmy nie utopili
się w glinie na tęczowej, która
rozjeździły ciężarówki z budowy
nowej kolejowej.”
- Asia

powyższych ulic uzupełnione
zostaną kruszywem. Z uwagi na
to ze podłożem gruntowym ulicy
Tęczowej i Porannej jest glina
oraz ze względu na trwające opady deszczu, na chwilę obecną jest
to naprawa doraźna, ponieważ w
istniejących warunkach pogodowych nie jest możliwe wykonanie
planowanych prac w pełnym
zakresie.”
- Anka

„A rowerkiem można wszędzie
dojechać, i nie potrzeba wielkich
inwestycji, trochę pokory i rozumu życzę wszystkim jeżdżącym
samochodami, bo tu wieś a nie

„Na pewnym odcinku Tęczowej
jest położony pozbruk, do którego
dopłaciłem kupując mieszkanie.
Jest tam też znak zakazu wjazdu
pojazdów powyżej 3,5t. I teraz
strzelam focie ciężarówkom z
piachem, które tamtędy przejeżdżają... Nie do końca wiem, czy
legalnie, ale może się władzom
przyda. A dojazd do Fabianowskiej można by udrożnić stawiając na czas remontu znaki zakazu
zatrzymywania i postoju... W
końcu osiedle Pajo ma wielki
parking od Porannej...”
- Piotr z Tęczowej

Co o tym myślą mieszkańcy
Plewisk? Oto ich wypowiedzi
wprost z portalu Plewiska.pl:
„Tego już czytać nie idzie! Niech
każdy poczeka w swojej kolejce
na wybudowanie drogi brukowanej. A nie, że osoby, które się
sprowadziły chcą mieć ją od razu.
Najlepieaj na już.
Ludzie! Kupując mieszkania w
Plewiskach wiedzieliście jak
wygląda Wasza droga dojazdowa – to skąd teraz te żale? Plan
budowy dróg jest znany już od
wielu lat!”
- Magdalena

„Zapraszam na ul. Cichą. Tam
już można śmiało pływać małymi
jednostkami typu kajak czy łódź
wiosłowa. Wokół wszystkie ulice
pięknie wybrukowane. A ul. Cicha
wygląda jak wygląda”
- Dariusz
„Wielkie halo! Pamiętacie, kiedy
dopiero zrobiono takie ulice jak
kolejowa czy Fabianowska? Ile lat
się męczyliśmy z gorszym błotem.
Teraz ulica, która ma kilka lat
jest opisywana w gazetach.”
- Marek

„Wyluzuj Magdaleno. Jak widać my mieszkańcy tej ulicy coś
robimy i działamy, a nie tylko
hejtujemy.”
- Marcin
„Czytać nie idzie, jeździć nie
idzie. Każdy musi poczekać na
swoją kolej i nie w tym problem,
chyba ktoś może udrożnić nasze
drogi, prawda Pani Magdaleno?”
- Marek
„Pani Magdaleno, serdecznie
zapraszam na ul. Tęczową,
proszę się przejść po chodniku,
a najlepiej przejechać samochodem, potem komentować żale
mieszkańców.”
- Katarzyna
„Bez przesady ludzie. Wy chyba
nie widzieliście uciążliwych dróg,
kilka lat temu na tych drogach,
które teraz są zrobione było 100
razy gorzej. Całe ulice były zalane

Zdjęcie: Mieszkaniec Plewisk

„Myślę, że mimo naszych częstych i gęstych pism do Gminy,
niewiele to zmienia. Promykowa,
Tęczowa, Zimowa czy Gancarska... To samo... Bo a to nie
ma pieniędzy, a to już budżet
wyczerpany, a to to a to tamto.
Podejrzewam, że gdyby władze
musiały takimi ulicami dojeżdżać
do swoich domów – już dawno
byłyby wybrukowane”
- Ewelina

wyglądała Czarna Droga, jedna
z najstarszych ulic, a wybrukowana później, niż np. Osiedle
Zielarskie? Są w Plewiska ulice,
które dłużej czekają na remont,
skoro ktoś się zdecydował na
kupno nieruchomości wiedząc,
jak wygląda plan budowy dróg,
to pretensje może mieć tylko do
siebie.”
- Anna
„Niech w takim razie wszyscy,
którzy korzystali do tej pory z
ulicy Kolejowej znajdą sobie inny
objazd na czas remontu tej ulicy,
a nie pchają się w Promykową i
Tęczową. Nikt nie każe tam kłaść
asfaltu, a prosi tylko o wyrównanie tej drogi i to wszystko.”
- Marcin
„Mniejsza o deszcz, dziury i błoto.
Jest jesień, można to zrozumieć.

ma co marudzić, bo faktycznie
wcześniej Fabianowska wyglądała o wiele gorzej. Z takimi rzeczami mieszkając pod miastem
trzeba się liczyć.”
- Kuba
„Od kiedy wywrotki jeżdżą ul.
Promykowa i Tęczowa nie da
się wyjechać do pracy. Kupując
mieszkanie wiedziałam jak wygląda ulica i ze na wybrukowanie
jej będzie pewnie trzeba poczekać
kilka lat. Wtedy mieszkańcy nie
wiedzieli ze będzie remont ul.
Kolejowej a promykowa i tęczowa
będzie prowadził objazd nie tylko
dla osobówek, ale i dla ciężarówek. Z jednej strony gmina postawiła słupki a z drugiej ludzie
parkują i czasami, aby przejechać trzeba czekać sporo czasu.
Uciążliwe nie jest mieszkanie na
ulicy, która nie jest utwardzona,

miasto.”
- Piotr
„Do pani Trybuszewskiej, glina
i ziemia z ul. Kolejowej zniknie
prawdopodobnie jak skończą budowę drogi, ale to chyba logiczne.
Po za tym ulica Kolejowa łączy
się w bólu z ulicą Tęczową.”
- Zbychu
„Ciekawe ile z Was mieszka 30
lat i czekał tyle na drogę żeby tak
marudzić. Ja chodziłam po płocie
w kaloszach, folia albo worki na
butach żeby wyjść ze swojej ulicy
przez wszystkie lata.”
- Aga
„Odpowiedź z urzędu: W odpowiedzi na Pani maila dotyczącego
stanu technicznego ulicy Tęczowej i Porannej w Plewiskach, informuję, że ubytki w nawierzchni

„Zapraszamy na ul. Podgórna
przejście w niektórych miejscach jedynie na plocie. Trwa tu
remont ulicy jadące sale koparki i
ciężarówki robią tu bagno.”
- Tomasz
„A mieszkańcy Pasterskiej, Mokre,
Suchej, Rolnej, Krótkiej, Żytniej,
Pszennej idąc ulicą Wołczyńską w
kierunku Junikowa również nie
mają lekko. Chodnika po prostu
nie ma! Trzeba iść ulicą, a różnie
to wygląda przy takim natężeniu ruchu. Tylko niech mi nikt
nie mówi, że po to są zebrania
wiejskie. Sprawa zgłaszana już z
6 lat temu.”
- Łukasz
„Też mieszkam przy jednej z
błotnych ulic w Plewiskach. Dojazd mam rozkopaną Kolejową,
dziurawą i zalaną Poranną, a
potem Tęczową i nie narzekam.
Jak się buduje dom lub kupuje
mieszkanie wybudowane na wsi
w polu to nic dziwnego. W centrum Poznania są asfaltowe ulice
i pozbrukowe chodniki, ale cena
mieszkania jest inna. Głowa do
góry uśmiech na twarzy i kalosze
na nogi kochani.”
- Barbara
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„Bardzo ładne. Takie przydałoby sie w Plewiskach na nowym osiedlu, gdzie mieszka dużo młodych ludzi,
a nadal bloki są bdowane. Prywatne są lecz nie każdego nie stać na opłate prywatnego było by super.
Dla tych młodych było by suer tym bardziej, że 70% ludzi dojeżda poza Plewiska.”
- Maria o odnowionym przedszkolu w Komornikach

Nasza Gmina

Już w ubiegłym roku prowadzone były prace remontowe
w przedszkolu Króla Maciusia I w
Komornikach.
W listopadzie 2014 r. przeprowadzono remont tarasu polegający na przebudowie istniejących schodów, skuciu lastryka,
wymianie podłoża na tarasie i
wykonaniu nowej nawierzchni z
płytek mrozoodpornych na powierzchni 95 m2 oraz montażu
balustrady. Koszty wykonania
tego remontu wyniosły 67.488,71
zł i zostały w całości poniesione

przez gminę Komorniki.
W tym roku również
przeprowadzono prace remontowe. W kwietniu 2015 r. gmina
Komorniki ogłosiła przetarg na
podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej
rozbudowy przedszkola w zakresie uzyskania pomieszczenia
dydaktycznego do nauki języków
obcych, szatni dla dzieci, pokoju nauczycielskiego, korytarza
z wiatrołapem oraz podcieni ze
schodami i pochylnią zewnętrzną. Wydzielono pomieszczenia
dla psychologa i szatnię dla pracowników. Realizacja objęła również termomodernizację budynku i jego olicowanie (z nadaniem

odpowiedniej kolorystyki) oraz
tzw. małą architekturę: przebudowę chodników (zostały wykonane z kostki brukowej) i ścieżek w ogrodzie zabaw dla dzieci.
Koszty tegorocznej rozbudowy
przedszkola do końca sierpnia
2015 r. wyniosły ponad 665 tyś.
Przyjazne warunki stworzone w
przedszkolu podniosą dzieciom
komfort nauki i zabawy, a także
poprawią nauczycielom środowisko pracy.
Zakończone prace były
pierwszym tak zaawansowanym
remontem od czasu powstania
przedszkola w 1983 r.
Źródło: UG Komorniki

Zdjęcie: Google Street View

W piątek 6 listopada dokonano odbioru odnowionego
przedszkola Króla Maciusia I.

Zdjęcie: UG Komorniki

Zdjęcie: UG Komorniki

Zdjęcie: UG Komorniki

Przedszkole w Komornikach Kiedy przebudowa
ul. Grunwaldzkiej?
teraz zupełnie jak nowe

Na oficjalnej stronie Gminy Komorniki zadano następujące pytanie Wójtowi:
“Witam, proszę o informację kiedy rozpocznie się przebudowa
ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach?
Bardzo wąskie chodniki lub ich
brak powodują bardzo duże zagrożenie dla dzieci wracających
ze szkoły.”
Oto odpowiedź Wójta:
“Szanowny Panie, przebudowa I
etapu przebudowy ul. Grunwaldzkiej (900 m) od strony przejazdu kolejowego w Poznaniu plano-

wana jest do realizacji przez ZDP
na 2016 r. Zarząd (ZDP w Poznaniu) będzie się starał o pozyskanie środków pozabudżetowych
na wykonanie tego zadania i w
przypadku ich pozyskania oraz
przystąpienia do realizacji przebudowy drogi, gmina Komorniki
zadeklarowała partycypację w
kosztach (przebudowy) do kwoty
2200 000 zł. Ostateczna decyzja
dotycząca realizacji tego zadania zostanie podjęta przez ZDP
w Poznaniu. Informujemy też,
że Zarząd jest w posiadaniu dokumentacji na przebudowę całej
ulicy Grunwaldzkiej.”

Gminne obchody Święta Niepodległości

Zdjęcie: Maciej Pawlik / Antoni Pawlik

Zdjęcie: Maciej Pawlik / Antoni Pawlik

Zdjęcie: Maciej Pawlik / Antoni Pawlik

Zdjęcie: Maciej Pawlik / Antoni Pawlik

Zdjęcie: Maciej Pawlik / Antoni Pawlik

Zdjęcie: Maciej Pawlik / Antoni Pawlik

11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości Polski. Oto fotorelacja z obchodów Święta.

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

„Super zespół!
Naprawdę warto przychodzić na mecze Gromu.
Widać walkę i zaangażowanie.”
- Użytkownik „Mały” o Gromie Plewiska

27 listopada 2015 otwarto
nową galerię handlową A2, która
znajduje się przy ul. Głogowskiej
440 i 442 - przy zjeździe na autostradę A2.
Gwiazdą wieczoru był Rafał Brzozowski, a prowadzącym
imprezę Maciej Dowbor. Można
było także posłuchać utworów z
płyty „Kobiety” Marty Torebko i

19 listopada 2015 odbyło się trzecie spotkanie z cyklu
„Przedsiębiorczość jest kobietą”. Tym razem mieliśmy okazję
się spotkać z Osobistą Stylistką
Panią Pauliną Świderską i Radcą Prawnym Panem Mecenasem
Marcinem Józefiakiem.
Spotkanie
podzielone
zostało na dwie części. Pierwsza część tzw. miękka dotyczyła
stylu ubierania się do pracy. Pani
Paulina przygotowała dla nas
parę porad, dzięki którym łatwiej
będzie nam w przyszłości wybrać odpowiedni strój do pracy.
Dowiedziałyśmy się m.in. o czterech kodach ubioru funkcjonujących w świecie biznesu, o tym jak
ważne jest pierwsze siedem sekund, kiedy to musimy wywrzeć
jak najlepsze wrażenie i zostać
zapamiętanym, a także o tym że
nasz styl mówi o nas bez słów a
dodatkowo daje nam siłę i spójność przekazu. Doradziła także
byśmy sobie stworzyły osobną
garderobę do pracy.
Druga część spotkania,
tzw. twarda, dotyczyła sposobów
prowadzenia działalności gospodarczej. Poznałyśmy podstawowe
rodzaje takie jak: jednoosobowa
działalność gospodarcza, spółka

Izabeli Frąckowiak. Dziewczyny
jak zawsze pokazały klasę.
No i oczywiście nasza
Kapela Plewiszczoki, która zachwyciła klientów. Niestety nie
wszystkie sklepy zostały otwarte. Piotr i Paweł planuje otwarcie
na 15 grudnia, a Fabryka Formy
dopiero w lutym 2016 roku.
Marta Włudarczak

Zdjęcie: Marta Włudarczak

Przedsiębiorczość jest
kobietą 19.11.2015

Otwarcie galerii A2

cywilna, spółka prawa handlowego – osobowa lub kapitałowa,
spółdzielnia socjalna, stowarzyszenie lub fundacja.
Pan Marcin zwrócił nam
uwagę, co jest ważne przy prowadzeniu działalności, tzn. rozdzielność majątkowa, reklama,
ubezpieczenie, lokal, zdefiniowanie potrzeb klienta i wybór modelu swojego biznesu-czy będzie
to model pasywny czy aktywny.
Poznałyśmy pokrótce możliwości sfinansowania swojej działalności np. poprzez dotacje UE,
dotacje gminne, kredyt, leasing,
a także jakie mogą na nas czekać niebezpieczeństwa: klauzule

niedozwolone, wykorzystywanie
cudzej pracy, oprogramowanie i
kradzieże przez pracowników.
Spotkanie przebiegło jak
zwykle w miłej atmosferze, można było zadawać pytania, a goście
cierpliwie na nie odpowiadali.
Uwieńczeniem było losowanie
nagród ufundowanych przez
Panią Sołtys Małgorzatę Zgoła
i Organizatorkę Cyklu Monikę
Zygmunt-Jakuć.
Kolejne spotkanie odbędzie się 14 grudnia o godz. 18 w
Szkole Podstawowej.
Serdecznie zapraszam.
Marta Włudarczak

Nasza Gmina Czyta
Dzieciom: 3 grudnia 2015 r.

Zapraszmy na
Narciarskie Półkolonie

Zdjęcie: GOSiR Komorniki

W imieniu organizatorów zapraszamy na spotkanie Mikołajkowe
propagujące wspólne czytanie!

Dla dzieci
Zapraszamy dzieci w wieku 7-13 lat, które chcą doskonalić swoje umiejętności a także
te, które dopiero rozpoczynają
swoją przygodę z nartami.
W programie półkolonii
oprócz zajęć z instruktorami na
stoku Malta SKI przewidziane są

wycieczki m.in. do kina, Laboratorium Wyobraźni, na basen. Zajęcia prowadzone będą w godz.
8.00-16.00. Koszt turnusu 380 zł
(cena obejmuje zajęcia na stoku,
wynajęcie sprzętu narciarskiego,
posiłek w restauracji na Malcie,
transport, ubezpieczenie a także
wszystkie wstępy). Zapisy trwają!
GOSiR Komorniki
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Ferie w remizie

Kronika policyjna
01.10 Policjanci KP Komorniki
zatrzymali osobę poszukiwaną
do Aresztu Śledczego
02.10 Wiry ul. Laskowska Policjanci KP Komorniki zatrzymali
na tzw. gorącym uczynku przestępstwa, kierującego pojazdem
pomimo cofniętych uprawnień
02.10 Walerianowo Kradzież
biżuterii z domu
04.10 Komorniki ul. Przemysłowa Policjanci WRD KMP Poznań
zatrzymali mężczyznę na tzw.
„gorącym uczynku” kierowania
pojazdem VW Polo w stanie
nietrzeźwości, wynik 0,57 mg/l
co daje 1,2 promila!!!
05.10 Głuchowo Uszkodzenie
betonowego ogrodzenia
06.10 Wiry ul. Komornicka
Uszkodzenia pojazdu Ford Mondeo poprzez przebicie czterech
opon
07.10 Komorniki ul. Wrzosowa
Na terenie sklepu „Od i Do” n/n
osoba przywłaszczyła kluczyk do
samochodu
08.10 Chomęcice ul. Poznańska
Uszkodzenia pojazdu Renault
Megane
08.10 Komorniki ul. Polna
Uszkodzenie pojazdu Renault
Clio
09.10 Plewiska ul. Krótka Policjanci KMP Poznań zatrzymali
mężczyznę na tzw. „gorącym
uczynku” posiadania środków
odurzających
13.10 Wiry ul. Komornicka

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

Uszkodzenie czterech pojazdów
poprzez przebicie opon
15.10 Komorniki ul. Miłosza
Kradzież pojazdu Renault Megane Coupe
15.10 Plewiska ul. Lukrecjowa
Uszkodzenie pojazdu VW Jetta
poprzez przebicie opon
15.10 Komorniki ul. Ognikowa
Uszkodzenie pojazdu Audi A4
16.10 Policjanci KP Komorniki
zatrzymali osobę poszukiwaną
do Prokuratury
17.10 Chomęcice ul. Głuchowska Policjanci KP Komorniki
zatrzymali na tzw. gorącym
uczynku przestępstwa, kierującego pojazdem pomimo zakazu
Sądowego
20.10 Komorniki ul. Azaliowa
Włamanie do domku ogrodowego i kradzież roweru
20.10 Komorniki Policjanci KMP
Poznań zatrzymali mężczyznę
na tzw. „gorącym uczynku” kierowania gróźb karalnych wobec
drugiej osoby
21.10 Komorniki Policjanci KP
Komorniki zatrzymali osobę poszukiwaną do Aresztu Śledczego
21.10 Wiry ul. Łęczycka Kradzież
biżuterii z domu przez 2 n/n
kobiety podające się za pracowników OPS
24.10 Komorniki Policjanci KP
Komorniki zatrzymali mężczyznę na tzw. „gorącym uczynku”
za pobicie
29.10 Komorniki ul. Forsycjowa

Włamanie do samochodu VW
Passat i kradzież radia
29.10 Łęczyca Policjanci KP
Komorniki zatrzymali osobę
poszukiwaną
30.10 Walerianowo Kradzież
pojazdu Citroen C3
30.10 Komorniki Kradzież pieniędzy ze sklepu
31.10 Komorniki Policjanci KP
Komorniki zatrzymali osobę poszukiwaną do Aresztu Śledczego
Ponadto policjanci przyjęli 18
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 spostrzeżenia 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
asp. Karol Przysło

Statystyki Gromu po rundzie jesiennej
Sport

Trener Gromu Plewiska, Piotr
Kowal podsumował rundę jesienną w wykonaniu drużyny:

Najwyższe zwycięstwo jesienią
w lidze? Najdłuższa seria zwycięstw? Wszystkiego dowiecie
się z pierwszej części podsumowania rundy jesiennej w wykonaniu Gromu Plewiska.

Na pochwałę zasługuje skuteczność podopiecznych trenera
Piotra Kowala. Nasi zawodnicy
zdobyli w sumie 57 bramek w 16
meczach! Jest to zarazem najlepszy wynik spośród wszystkich
drużyn z naszej grupy ligowej.
Najwięcej, bo aż 32 bramki zdo-

Zdjęcie: Izabella Jabłońska

Na początek pod lupę wzięliśmy statystki ogólne. W kolejnych publikacjach skupimy się
na statystykach indywidualnych
zawodników. W szesnastu rozegranych meczach ligowych
nasi zawodnicy dwanaście razy
cieszyli się ze zwycięstw. Dwa
mecze zakończyły się podziałem punktów, a dwa razy Grom
musiał uznać wyższość rywali. Co ciekawe obydwie porażki
przytrafiły się naszej drużynie
na własnym terenie. Na początku
sezonu niespodziewanie w Plewiskach tryumfował beniaminek,
Kotwica Kórnik (0:1 przyp.). Natomiast we wrześniu Grom przegrał z aktualnym liderem, Wartą
Międzychód 1:2.

„Za nami pracowita runda jesienna, którą zakończyliśmy na
drugim miejscu. Jest to dobry rezultat, a do lidera z Międzychodu
tracimy zaledwie cztery punkty.
To niewielka różnica i wiosną
układ w tabeli może się zmienić.”
– mówi trener.

byliśmy w meczach wyjazdowych.
Na tak dobry bilans bramkowy
składają się okazałe zwycięstwa.
M.in. 8:0 z Lechią Kostrzyn, 7:1 z
Wełną Skoki czy 6:0 ze Zjednoczonymi Trzemeszno.
Jednocześnie nasza drużyna
może pochwalić się dwiema bardzo dobrymi seriami. W sześciu
kolejnych meczach Grom zdobywał komplet punktów. Z kolei
osiem razy z rzędu nasz zespół
nie zaznał goryczy porażki.
Najskuteczniejszym
strzelcem
zespołu jest Krzysztof Kołodziej.
Pomocnik Gromu w szesnastu

meczach aż szesnaście razy wpisał się na listę strzelców! Drugim
najlepszym wynikiem może pochwalić się kapitan naszej drużyny, Jakub Smura, który zdobył
osiem bramek. O jedno trafienie
mniej na swoim koncie zapisał
Mateusz Maruniak.
Zdobyte bramki: 57
Średnia bramek: 3,5 na mecz
Zdobyte bramki u siebie: 25
Średnia bramek: 3,1 na mecz
Zdobyte bramki na wyjeździe: 32
Średnia bramek: 4 na mecz

Najskuteczniejszy
strzelec:
Krzysztof Kołodziej 16 bramek
Strzelcy bramek:
16 – Krzysztof Kołodziej,
8 – Jakub Smura,
7 – Mateusz Maruniak,
5 – David Paku-Tshela,
4 – Dominik Fierlej, Maciej Pawłowski,
3 – Maurycy Niemczyk, Maciej
Waskowski,
2 – Aleksander Deckert,
1 – Piotr Brych, Marcin Jurkiewicz, Patryk Niemczyk
*do statystyk wliczone są także
dwie bramki samobójcze

„Naszym dużym plusem była skuteczność. Zdobyliśmy aż pięćdziesiąt siedem bramek. Niestety naszym mankamentem była
gra w defensywie. Straciliśmy za
dużo bramek po prostych błędach.
Nad tym elementem musimy zdecydowanie popracować podczas
przygotowań do rundy wiosennej.” – dodaje.
Jestem jednak zadowolony z postawy drużyny w tej rundzie.
Wszyscy zawodnicy grali ze stuprocentowym zaangażowaniem.
Tak jak kiedyś powiedziałem – jesteśmy wielką, piłkarską rodziną.
Gra zespołowa to nasz atut. Jeśli
chodzi o plany na rundę wiosenną to nic się nie zmienia. Skupiamy się na danym meczu, na danym przeciwniku, by zdobyć trzy
punkty.” – podsumowuje.
Grom Plewiska

Kontakt z redakcją: 792 612 303 lub info@plewiska.pl
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Kiedy życie traci barwy i sens.
Depresja i jej leczenie
Artykuł sponsorowany
Smutek,
przygnębienie.
Nic nie cieszy, nawet sprawy,
które wcześniej dawały dużo satysfakcji i pozytywnych wrażeń.
Coraz mniej energii życiowej.
Brak chęci na rozmowy z innymi, wypełnianie zwykłych, codziennych obowiązków, poranne
wstawanie z łóżka.
Codzienność jest coraz
bardziej męcząca. Brakuje siły na
bycie rodzicem / mężem / żoną
/ pracownikiem / przyjacielem.
Jakby życiowa energia uleciała,
wszystko stało się szare, rozmyte,
straciło na znaczeniu i wartości...
Kiedyś było inaczej. Były lepsze i
gorsze dni, ale codzienne życie
dawało zadowolenie, wypełniała
je aktywność. Teraz trudno zrozumieć, co się dzieje, skąd coraz
częstszy smutek, płacz, lęk, poczucie winy, problemy ze snem,
rozdrażnienie. Ciężko wziąć się
w garść...
Co robić, jeśli podobne objawy zauważasz u siebie lub u kogoś bliskiego? Przede wszystkim
- nie lekceważyć! Prawdopodobne, że to depresja – najczęstsze

obecnie schorzenie psychiczne.
Jednak taka diagnoza
to nie wyrok. Jej leczenie jest
możliwe i konieczne, ponieważ
depresja nie tylko utrudnia lub
uniemożliwia codzienne, normalne funkcjonowanie. Związane
z nią często myśli samobójcze
mogą stanowić poważne zagrożenie życia. Jeśli złe samopoczucie trwa 2-3 tygodnie lub dłużej
– warto zgłosić się na wizytę u
lekarza psychiatry lub u psychologa. To specjaliści, z którymi można porozmawiać o złym
samopoczuciu, którzy postawią
właściwą diagnozę, wskażą sposoby leczenia i pomogą z powrotem poczuć się dobrze, odzyskać
życiową energię.
Na leczenie depresji składają się farmakoterapia i psychoterapia. Farmakoterapia oznacza
dobrane przez lekarza psychiatrę
leki przeciwdepresyjne. Współcześnie stosowane, nowoczesne
leki nie uzależniają, nie wywołują
uczucia otępienia i otumanienia,
dlatego mogą być bezpiecznie
stosowane nawet wtedy, gdy leczenie depresji musi potrwać
dłuższy czas.
Psychoterapia
pozwala
zrozumieć mechanizm depresji,

odkryć jej przyczyny, ale przede
wszystkim – nauczyć się skutecznych sposobów radzenia sobie
ze złym samopoczuciem i negatywnymi myślami. Psychoterapia
wzmacnia zasoby wewnętrzne
pacjenta, daje narzędzia do zapobiegania nawrotom depresji.
Terapeuta / psycholog to osoba,
która pomaga przetrwać najtrudniejszy czas choroby.
Nie warto zwlekać, warto
szukać pomocy.
Marzena Ciesiółka
Psycholog,
pracuje w Uważnej
Pracowni Terapii
Poznań-Grunwald
ul. Kasztelańska 7
www.uwazna-psycholog.pl

Artystyczna wizja przyrody stała się polem zmagań i
towarzyszących im emocji. W
efekcie pojawiła się polemika,
odkrycia nieoczekiwanego dialogu, który jest wartością. Należało
sprostać jego wymogom, bodźcom, przemianom. Stanąć blisko,
obserwować, dotykać, tak aby
widz zaskoczony, różnorodnością form, użytych mediów, pozostał w ekscytacji i poszukiwaniu
odpowiedzi. Owocem tej wymiany jest wystawa.
W dniu 5 listopada otwarto wystawę pt.: „Bliżej natury”.
Otwarcia dokonał Wójt Gminy
Komorniki Jan Broda w towarzystwie Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury w Komornikach
Antoniego Pawlika, Przewodniczącego Rady Gminy Komorniki
Mariana Adamskiego oraz przedstawiciela lokalnych artystów
Krzysztofa Marciniaka.
Wystawa
zgromadziła
liczne grono artystów – 70 twórców wypowiadających się w różnych technikach. Pokazano po
selekcji ok 100 prac. Wystawy
w komornickim Ośrodku Kultury to już tradycja. Każda edycja
przyciąga artystów z najwyżej
klasy środowiska wielkopolskiego. „Bliżej natury 2015” jest produkcją międzynarodową.
Galeria „Piwnica” nie tylko
zamienia się w salon wystawowy. Tym razem stała się „galerią
debiutów”, po raz pierwszy publicznie zaprezentowały się dwie

Zdjęcie: Jerzy Nowak

Bliżej natury – informacja powernisażowa

artystki: Sabina Gaca – Andrzejewska i Marta Stachecka.
Po raz pierwszy gościli:
Paweł Boniecki, Bogusław Doba,
Bogusław Gramza, Barbara Kamyszek-Gieburowska, Magdalena Kubicz-Bartkowiak, Andrzej
Maciejewski, Alojzy Piątkowski,
Ryszard Pozdrowicz, Ewa Szostak, Ewa Umińska, Tadeusz
Wieczorek, Witold Zakrzewski,
Dorota Zbroszko.
Najmłodszym uczestnikiem wydarzenia jest: Konstanty
Łukasiewicz.
Bliżej natury 2015. Wystawa jest już kolejną ekspozycją
poświęconą sztuce i przyrodzie.
W ubiegłym roku prezentowaliśmy cykl MGNIENIA Z NATURY,
który zgromadził szerokie grono
uczestników i odbiorców. Prowadzona działalność edukacyjna
w naszym Ośrodku zawiera się

w projekcie LEŚNE PRZEMIANY.
Zakres ideowy przedsięwzięcia
przyczynił się do zainteresowania problematyką estetyzacji
przestrzeni publicznej, pięknem
przyrody i ekologią, a najważniejsze zaktywizował środowisko
twórcze do działania.
„Każdy może być artystą”– mówi Beuys, każdy może
być twórcą i mieć wkład w rzeczywistość”… poniekąd, o taką
kreację ekspozycyjną sięgnęłam
przy komponowaniu tej wystawy. Słowa innego artysty pokazują pewną zależność między
tworzeniem i odtwarzaniem,
między zaspokajaniem potrzeb
artystycznej wizualizacji i emocjonalnym, przeżyciem piękna.
Kształtowanie przestrzeni własnej, cudzej jest kreacją,
znakiem i otwartym dialogiem.
Nie bez znaczenia jest miejsce i

czas owych aktów twórczych. Ta
wystawa to eksperyment, nie ma
celowego tematu, nie ma ona zamkniętej formuły. Raczej posiada
charakter procesowy. Obraz kulturowy, regionalny to pryzmat
wielu smaków, zarazem oblicze
indywidualnych
wypowiedzi,
nawet zbieżnych, kontrastujących. Mam na myśli ludowość,
rękodzieło i akademizm. – kurator wystawy: Julia KaczmarczykPiotrowska
ARTYŚCI: Jerzy Antkowiak, Renata Bielińska, Iwona Bis,
Paweł Boniecki, Dorota Budzich,
Łukasz Cywicki, Małgorzata
Czyżewska, Szymon Ćwikliński,
Dariusz Dudkiewicz, Bogusław
Doba, Bożena Fibik-Beim, Sabina Gacek-Andrzejewska, Bogusław Gramza, Wanda Gostyńska,
Adam Gostyński, Jacek Gulczyński, Art Haegenbarth, Andrzej

Hamera, Maciej Hellwig, Izabella
Hermanowska, Jacek Jaworski,
Wanda Jędrzejewska, Julia Kaczmarczyk-Piotrowska,
Barbara
Kamyszek-Gieburowska, Anna
Klimaszewska, Maria Klimczak,
Bogdan Koliński, Andrzej Kończal, Anna Kruczkowska, Małgorzata Kubicz-Bartkowiak, Patrycja Krymowa, Natalia Leykina,
Alicja Łuczak, Jarosław Łukasiewicz, Konstanty Łukasiewicz,
Andrzej Maciejewski, Katarzyna
Makowska, Jan Wojciech Malik,
Krzysztof Mankiewicz, Krzysztof
Marciniak, Maria Meller, Alicja
Musiał, Urszula Nieborak, Rozalia Nowak, Jagoda Pawelczak,
Ewa Partyka, Alojzy Piątkowski,
Ewa Ponińska, Ryszard Pozdrowicz, Danuta Przydanek, Maciej
Pruszyński, Kazimierz Rafalik,
Antoni Rut, Maria Sikorska, Maria Silska, Marta Stachecka, Ewa
Stanisławska, Andrzej Stanisławski, Magdalena Szczurowska,
Urszula Szymańska, Ewa Szostak, Janina Szot, Ewa Umińska,
Tadeusz Wieczorek, Małgorzata
Witt, Witold Zakrzewski, Dorota
Zbroszko, Małgorzata Zgoła.
Kurator wystawy: Julia
Kaczmarczyk-Piotrowska. Oprawa muzyczna: Marta Torebko,
Izabela Frąckowiak. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach.
GALERIA SALA PIWNICA
Ul. Stawna 7/11
www.gokkomorniki.pl
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Kontakt z redakcją: 792 612 303 lub info@plewiska.pl
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„Bardzo by się przydała poprawa infrastruktury.
Mam też nadzieję, że nie będzie to grudzień 2016,
tylko znacznie wcześniej.”
- Kuba na temat rozpoczęcia przebudowy ul. Grunwaldzkiej
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Plewiska.pl Bezpłatny
miesięcznik informacyjnoreklamowy.
Redaktor naczelny: Filip
Warguła info@plewiska.pl
tel. 792 612 303
Redaktorzy: Marta Włudarczak marta@plewiska.pl

Kolejne zajęcia Małej Plewiska.pl na sprzedaż!
Akademii Sztuki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
ogłoszeń, reklam i tekstów
zamówionych. Redakcja
zastrzega sobie prawo do
redagowania i skracania
tekstów. W celu zamówienia reklam prosimy o kontakt pod numerem 792 612
303 lub na info@plewiska.pl
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!

STOLARZ

ZABUDOWY SAMOCHODOWE
Firma Thermo Cars,
ul. Wołczyńska 37, Poznań
zatrudni osobę do
WYKONYWANIA IZOLACJI
SAMOCHODOWYCH
Wymagane:
– doświadczenie w branży
stolarskiej
– zmysł techniczny
– dokładność, sumienność,
skrupulatność
Oferujemy:
– interesującą i kreatywną pracę
– umowę o pracę
– pracę w zgranym zespole, w
przyjaznej atmosferze
Zainteresowane osoby prosimy
o przesłanie CV na adres
thermocars@thermocars.pl,
tel. 61 651 72 75

Zdjęcie: Wojciech Hildebrandt

Wydawca: MDA Group s.c.
Krzysztof Janiak Mateusz
Sitarz ul. Daleka 18 60-124
Poznań
Druk: Polskapresse sp.
z o.o. ul. Malwowa 158 60175 Poznań. Nakład 3000
egzemplarzy

W ostatni czwartek w godz. 17.00
– 20.00 odbyły się pierwsze zajęcia w Małej Akademii Sztuki. Zapraszamy na kolejne.
Program Małej Akademii Sztuki
MAŁA AKADEMIA SZTUKI – zajęcia artystyczne dla młodzieży i
dorosłych w profesjonalnej pracowni ze sztalugami. Zapraszamy
na spotkania ze sztuką. Będzie
to miejsce dla wspólnego działania osób, które chcą tworzyć
i rozwijać swoje umiejętności
plastyczne. Dla początkujących
i zaawansowanych. Zarówno dla
tych, co chcą malować i rysować
amatorsko jak i dla tych, co chcą
się przygotować do egzaminów
wstępnych na architekturę na
Politechnikę, na wszystkie kierunki na Uniwersytet Artystyczny i na architekturę krajobrazu
na Uniwersytet Przyrodniczy.
Intensywne zajęcia pod opieką
Wojciech Hildebrandta, mieszkającego w naszej gminie nauczyciela akademickiego, z największym
w Wielkopolsce doświadczeniem
dydaktycznym. Ponad 30 lat pracy na kilku uczelniach ( PP, UAP,
UP). Autorski program edukacji
artystycznej realizowany przez
15 lat w Wielkopolskiej Szkole
Architektury i Sztuki.
Miejsce zajęć: Dom Kultury „Remiza” w Plewiskach ul. Grunwaldzka 565
Termin zajęć: czwartek 17.00 –
20.00.
Zajęcia obejmują:
– naukę rysowania i malowania
od podstaw, od szkicowania do
dużych tematów studialnych.
– przekazujemy informacje o

przyborach i materiałach plastycznych, o kompozycji i kadrowaniu.
– w przystępnej formie nauka
perspektywy linearnej, powietrznej i konstrukcji elementów
obrazu.
– dzielimy się wiedzą o pokazywaniu w obrazie przestrzeni,
światłocienia i materii. – – – tematem zajęć będą też zasady
mieszania kolorów i budowania
kontrastu graficznego i malarskiego.
– będziemy realizować wszystkie
wielkie tematy prac , martwą naturę, architekturę, wnętrze, pejzaż, studium postaci z elementami anatomii (studium szkieletu) i
akt, prace z natury i wyobraźni.
– Osobom przygotowującym się
do egzaminów pomożemy przygotować zestaw prac do teczki.
– na każdych zajęciach prowadzone będą wnikliwe i szczegółowe korekty, również prac własnych, domowych.
Dodatkowo
Dodatkowe działania, czyli wyjścia na wystawy, filmy, wykłady
są bezpłatne (poza kosztami biletów, samym dojazdem)
– przekazywać będziemy też
wiedzę z zakresu historii sztuki i
elementów projektowania.
– Zajęciom będą towarzyszyć
wyświetlane filmy, dyskusje o
sztuce i wycieczki na wystawy i
do muzeów.
– przewidujemy też wyjazdy plenerowe, by rysować i malować w
magicznych miejscach w Wielkopolsce.
– Na koniec cyklu zajęć, pod koniec czerwca, uczestnicy dostaną
pięknie wydrukowane certyfikaty
Małej Akademii Sztuki.

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 unikalnych użytkowników portal www.
plewiska.pl, fanpage na Facebooku posiadający prawie 2000 fanów, bezpłatna gazeta 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 zarobków. 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!

Gdzie rozliczać VAT
od 1 stycznia 2016 r.?
Artykuł sponsorowany
Od 1 stycznia 2016 r. urzędem
skarbowym właściwym w sprawach VAT będzie ten sam urząd,
który jest właściwy dla podatnika w sprawie podatku dochodowego. Będzie to urząd skarbowy
ustalony według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.
Od nowego roku podatnicy VAT
obsługiwani dotychczas przez
różne urzędy skarbowe „przechodzą pod” urzędy skarbowe
właściwe dla nich dotychczas w
sprawie podatku dochodowego. Od tego momentu w nowym
urzędzie powinni składać deklaracje VAT i ich korekty, nawet
gdy będą one dotyczyły okresu
sprzed 1 stycznia 2016 r.
Tylko w sprawach podatkowych
(postępowaniach, kontrolach i
czynnościach sprawdzających)
wszczętych przed 1 stycznia 2016
r. właściwy pozostanie dotychczasowy urząd skarbowy.
O właściwości urzędu skarbowe-

go w sprawach VAT będą decydowały:
-miejsce zamieszkania podatnika
- w przypadku osób fizycznych,
-adres siedziby podatnika - w
przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
W konsekwencji ten sam urząd
skarbowy będzie dla podatnika
właściwy we wszystkich sprawach podatkowych dotyczących
zarówno VAT, jak i podatku dochodowego.
Przepisy przejściowe nie wskazują jednak, gdzie złożyć deklarację VAT-7 za grudzień 2015 r.
lub VAT-7K za IV kwartał 2015 r.,
skoro te deklaracje należy złożyć w styczniu 2016 r. W polskim
porządku prawnym obowiązuje
zasada działania nowego prawa
wprost.
Oznacza to, że podatnicy VAT,
którym z dniem 1 stycznia 2016
r. zmieni się właściwość urzędu
skarbowego, powinni składać
deklaracje VAT i ich korekty w
nowym urzędzie skarbowym.
Źródło: Inforlex

Biuro Rachunkowe
Marta Włudarczak

tel. 501 320 572
madzia788@gazeta.pl
www.tort-ula.pl

tel. 796-004-309
mail: biuro@mwpodatki.pl
www.mwpodatki.pl

