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Mieszkańcy mają głos

Co buduje się za Nowym
Rynkiem w Plewiskach?

Władze gminy oddały w ręce
mieszkańców wybór sposobu
zagospodarowania terenu przy
ul. Zielarskiej w Plewiskach.

Otrzymaliśmy od mieszkańców wiele zapytań związanych z rozpoczęciem prac budowlanych za ryneczkiem w Plewiskach.

W 2012 roku powstał tam plac
zabaw i siłownia plenerowa
z małym boiskiem wielofunkcyjnym. Teraz gmina planuje
dalsze urządzenie tego terenu
(1.6 ha) pod rekreację i odpoczynek. Decyzja ma należeć
do mieszkańców.

Postanowiliśmy dowiedzieć się czegoś więcej.

Czytaj dalej na str. 3

Czytaj dalej na str. 2

Sukcesy mieszkańców
Plewisk

Mieszkańcy Plewisk niejednokrotnie zaskoczyli nas swoimi sukcesami. Dowodem na to jest zwycięstwo Firmy M40 w konkursie
na Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, oraz przyznanie tytułu Kobiety Przedsiębiorczej Wielkopolski Pani Monice ZygmuntJakuć, założycielce Klubu Przedsiębiorczych Kobiet.

Czytaj dalej na str. 6

Wyjątkowy wywiad z mieszkanką Plewisk
- Luizą Baaziz, która podbiła serca
Polaków w MasterChef Junior.

Naturalna
pielęgnacja

Na sklepowych półkach mamy
szeroki wybór kosmetyków.
Większość z nich opatrzona
jest obszerną etykietą z długim
składem, co wcale nie budzi
naszego zaufania. Jak więc zadbać o naszą urodę w naturalny
sposób?
Czytaj dalej na str. 7

Kącik dla dzieci

Str. 8

Opinie: Remont ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach

Rozbudowa drogi powiatowej
2387P Poznań-Komorniki –
ul. Grunwaldzka w Plewiskach
na odcinku od ul. Wołczyńskiej
do ul. Północnej już się rozpoczęła. Poniżej opinie mieszkańcówna temat remontu
ul. Grunwaldzkiej:

"A może najpierw by tak remont
Kolejowej skończyć??!! Dojazd
tamtędy chociaż trochę by rozładował korki…."

- Wojtek

"Czy nie można by na czas remontu zwiększyć intensywności
przejazdow komunikacji miej-

skiej? raz na godzine albo rzadziej to porażka, zwłaszcza autobus 710. Zmusza to dużo osob
do dojazdu samochodami, bo
czekanie godzine na autobus raczej nikogo nie urządza"

- Gość

Czytaj dalej na str. 3

Mieszkańcy Plewisk oraz tysiące fanów z całej Polski
z niecierpliwością oczekiwali
kolejnego odcinka programu
o młodych kucharzach MasterChef Junior, by móc kibicować sympatycznej i uśmiechniętej Luizie Baaziz. Mieszkanka Plewisk swoim talentem

do gotowania zawstydziła niejednego kucharza. Dzięki
uprzejmości Pani Joanny Baaziz oraz Luizy mogliśmy
przeprowadzić wywiad, w którym dziewczynka opowiada
o swojej pasji.
Czytaj dalej na str. 4
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FarmEKO – PROFESJONALNE DORADZTWO DIETETYCZNE!

Mieszkańcy mają głos

Władze gminy oddały w ręce
mieszkańców wybór sposobu
zagospodarowania terenu przy
ul. Zielarskiej w Plewiskach.
W 2012 roku powstał tam plac
zabaw i siłownia plenerowa
z małym boiskiem wielofunkcyjnym. Teraz gmina planuje
dalsze urządzenie tego terenu
(1.6 ha) pod rekreację i odpoczynek. Decyzja ma należeć
do mieszkańców. Do wyboru
zaproponowano trzy warianty:

1. Park rekreacyjny z zielenią
parkową i alejkami. Koncepcja
zawiera także montaż urządzeń
zabawowych dla dzieci młodszych, stanowiących uzupełnienie placu zabaw istniejącego
w bezpośrednim sąsiedztwie.
Dodatkowo planowana jest
górka pełniąca w okresie zimowym funkcję górki saneczkowej
o łagodnym nachyleniu. Wariant
1 przedstawia rysunek Z.02

3. Park rekreacyjny z zestawem
urządzeń typu streetworkout,
z wprowadzeniem zieleni parkowej wraz z układem alejek
parkowych. Dodatkowo planowana jest górka pełniąca
w okresie zimowym funkcję
górki saneczkowej o łagodnym
nachyleniu. Wariant 3 przedstawia rysunek Z.04.

Oddając do konsultacji sprawę
zagospodarowania terenu rekreacyjnego, chcemy poznać
opinie mieszkańców, czyli jego
bezpośrednich użytkowników.

Nad obszarem, na którym planowana jest budowa parku rekreacyjnego lub sportowo rekreacyjnego przebiega linia
wysokiego napięcia, która
w znacznym stopniu ogranicza
obszar zainwestowania. Dodatkowym elementem wpływającym na przyszły sposób
zagospodarowania terenu jest
rów odwadniający, biegnący
przez cały obszar planowanej
inwestycji.
Powyższe ilustruje rys. Z.04.

sekretariat@komorniki.pl
lub inwestycje@komorniki.pl
do 30.05.2016r.

2. Park rekreacyjny z boiskiem
wielofunkcyjnym, z zielenią
parkową i alejkami. Koncepcja
zawiera także montaż urządzeń
zabawowych dla dzieci młodszych, stanowiących uzupełnienie placu zabaw istniejącego
w bezpośrednim sąsiedztwie.
Dodatkowo planowana jest
górka pełniąca w okresie zimowym funkcję górki saneczkowej
o łagodnym nachyleniu. Wariant
2, w zależności od lokalizacji
oraz wymiarów boiska wielofunkcyjnego, ilustrują rysunki
Z.03.1 oraz Z.03.2.

Klub Biegacza

Jesteś miłośnikiem biegania? Chesz być na bieżąco z imprezami
sportowymi? W klubie biegacza znajdziesz aktualne biegi
w Wielkopolsce.
Więcej przydatnych informacji znajdziesz na:

Kalendarz biegowy - Maj 2016
07-05-2016/9:00/ miejsce- Poznań, Cytadela
Parkrun Poznań
08-05-2016/13:00/ miejsce – Poznań, Malta
Wings For Life World Run
14-05-2016/08:40/ miejsce-Poznań , Lutycka
Runmageddon Classic Poznań
14-05-2016/21:00/ miejsce – Poznań, Lutycka
Runmageddon Nocny Rekrut Poznań
21-05-2016/12:00/ miejsce- Puszczykowo
I Bieg Trzech Sznek
22-05-2016/12:00/ miejsce- Mosina
III Bieg Elegant na 5

Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl

Realizację zwycięskiej koncepcji
planuje się na rok 2017.
Opinie i sugestie można zgłaszać na adres mailowy:

rys. Z.03.1 - wariant 2. opcja 1.

UG Komorniki

rys. Z.03.2 - wariant 2. opcja 2.

rys. Z.04 - wariant 3 .

rys. Z.02 - wariant 1.

Nowy dyrektor SP nr 2 w Plewiskach

Dyrektorem nowej szkoły podstawowej nr 2 w Plewiskach
została Pani Marlena Woźniak
z Plewisk. Złożona przez nią
do konkursu innowacyjna
koncepcja
funkcjonowania
i rozwoju szkoły wpisuje
się w politykę oświatową gminy.
Pani Marlena Woźniak jest absolwentką
Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada tytuł doktora

w dziedzinie nauk społecznych
w zakresie pedagogiki. W swojej
karierze zawodowej zdobyła
doświadczenie jako nauczyciel,
pedagog, doradca zawodowy
oraz specjalista ds. badań
i analiz w Instytucie Badań
Edukacyjnych w Warszawie.

Wybrany Dyrektor już w kwietniu obejmie swoje obowiązki
i rozpocznie prace nad organizacją nowej placówki.

Tegoroczny nabór do nowej
szkoły prowadzony był
dla klas 0-3. Po przeprowadzonych w marcu zapisach
do szkół wiadomo, że
w „Dwójce” powstaną trzy
oddziały przedszkolne, dwie
klasy I, trzy klasy II i jedna III.
Do 1 września ta sytuacja
może się zmienić, zapisy do
szkoły trwają bowiem cały
rok.
UG Komorniki

FarmEKO – NATURALNE, TRADYCYJNE i EKO PRODUKTY

Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl
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Opinie: Remont ul. Grunwaldzkiej Co buduje się za Nowym
Rynkiem w Plewiskach?
w Plewiskach

Rozbudowa drogi powiatowej
2387P Poznań-Komorniki –
ul. Grunwaldzka w Plewiskach
na odcinku od ul. Wołczyńskiej
do ul. Północnej już się rozpoczęła.

Poniżej opnie mieszkańców
nt. remontu ul. Grunwaldzkiej:

taj od 2000 roku i dopiero teraz
doczekałam się remontu mojej
ulicy. Doskonale wiem, że ulicę
Grunwaldzką należy wyremontować i nie narzekam. jedyny
mój problem, to kwestia zakończenia innych robót przed rozpoczęciem następnych. Idealnie

by było, gdyby ulica Kolejowa
już była gotowa. Bo dzięki temu
będzie można wybrać kilka objazdów, a nie tylko jeden wąskimi uliczkami……."

- Anonim

"A może najpierw by tak remont
Kolejowej skończyć??!! Dojazd
tamtędy chociaż trochę by rozładował korki…."

Otrzymaliśmy od mieszkańców
wiele zapytań związanych
z rozpoczęciem prac budowlanych za ryneczkiem w Plewiskach.

Postanowiliśmy
dowiedzieć
się czegoś więcej. Przy placu
budowy dostępna jest tablica
informująca, że Inwestorem jest
WEST-BUD SP. Z O.O. POZNAŃ,

a budowa dotyczy zespołu budynków mieszkalnych.

Co dokładnie powstanie w tym
rejonie, budynek czy osiedle?
Jak wygląda projekt? Tego jeszcze nie wiemy.

Redakcja Plewiska.pl

- Wojtek

"Czy nie można by na czas remontu zwiększyć intensywności
przejazdow komunikacji miejskiej? raz na godzine albo rzadziej to porażka, zwłaszcza
autobus 710. Zmusza to dużo osob
do dojazdu samochodami, bo
czekanie godzine na autobus raczej nikogo nie urządza"

- Gość

"Czy na Skrytej zostaną ustawione znaki zakazu zatrzymywania? Nie wyobrażam sobie
jeździć tam slalomem przy
zwiększonym ruchu samochodów."
- Kasia
"Śmiać mi się chce z tych matołów, którzy narzekają. Kto wam
każe pracować tak daleko?
Znajdźcie pracę w Plewiskach
albo okolicy i żadne korki
nie będą straszne.
Bardzo dobrze, że remontują
ulice. Na pewno lepiej, niż stawianie kolejnego beznadziejnego
bloku, jak tego za PiPem."

- Plewiszczanin od 28 pokoleń

"Ja nie narzekam. Mieszkam tu-

Kolorowy sposób na szczęście

Nie ma jednego sposobu
na osiągnięcie szczęścia, tak
jak nie ma jednej jego definicji,
bowiem dla każdego szczęście
znaczy coś innego.

Filozof odpowie na to pytanie
zupełnie inaczej niż socjolog.
Psychiatra natomiast może
się spierać o definicję szczęścia
z duchownym, zaś lekarz
lub biolog odpowiedzą według
swojej wiedzy. Szczęście to endorfiny, czyli grupa hormonów
peptydowych wywołująca doskonałe samopoczucie i zadowolenie z siebie. Skoro to takie
proste, wręcz mechaniczne,
to pewnie mamy możliwość
automatycznego
uwolnienia
endorfin w organizmie. Bardzo
dobra wiadomość jest taka,
że każdy ma swój sposób
uwalniania endorfin, czyli sposób na szczęście.
Zatem czym jest szczęście?
Pewne jest, że to emocja spowodowana
doświadczeniami
uznawanymi za pozytywne.
Skoro wiemy, że każdy z nas

ma inną definicję szczęścia,
wystarczy tylko zlokalizować
odpowiedni guzik, aby po jego
użyciu automatycznie zmniejszyć zmęczenie i smutek oraz
włączyć endorfiny.

I tu mamy dla Was już pierwszy
sposób, aby poziom Waszych
endorfiny znacznie podskoczył.
Takie przyciski są wokół
nas i jest ich naprawdę sporo.
Dla jednych włącznikiem endorfin jest bieganie, inni jedzą
słodycze, a jeszcze inni spotykają się ze znajomymi. „Euforia
biegacza” to ostatnio bardzo
popularne zjawisko – mnóstwo
osób biega na co dzień, a w Poznaniu i okolicy organizowane
są liczne imprezy biegowe. Biegów wciąż przybywa, co znaczy,
że jest na nie zapotrzebowanie.
Coraz więcej osób przykłada
również wagę do zdrowego
odżywiania oraz do tego
jak spędzają swój czas wolny.

wg zasady „dla każdego coś miłego”. Dlatego jest to 5 najszczęśliwszych,
najbardziej
pozytywnych oraz kolorowych
kilometrów na świecie! To impreza dla biegaczy, ale również
dla osób, które biegać nie lubią.
Mamy start, mamy metę, natomiast czas nie jest liczony.
Nie ważne, czy swoje 5 kilometrów przejdziesz, przebiegniesz
czy przetańczysz - ważne jest,
abyś był kolorowy i szczęśliwy.
Po drodze mijasz 4 stacje koloru
(niebieski, czerwony, żółty, fioletowy) i zostajesz obsypany
kolorowym proszkiem. Kolory,
które pokryją Twoje ciało to nic
innego jak skrobia kukurydziana
z naturalnym barwnikiem.
W tym wyjątkowym biegu
przebiegnięcie mety nie kończy
zabawy, wręcz ją rozpoczyna.
Tuż za metą startuje prawdziwa
impreza, gdzie możesz słuchać
muzyki i tańczyć, wszystko
po to, by być szczęśliwym.

Niezwykły bieg The Color Run
powstał dzięki kolorowej miksturze czynników zmieszanych

W tym roku The Color Run
Tropicolor odbędzie się w niedzielę 5 czerwca nad Poznańską

Maltą o godz. 11. Zapraszamy
serdecznie! Aby już teraz Was
uszczęśliwić, mamy dla Was
konkurs. Spośród wszystkich
osób, które kupią podstawowy
pakiet i wyślą nam do 20 maja
maila na adres kontakt@pracowniapomyslow.com.pl odpowiedź na pytanie „Dlaczego
właśnie Tobie mamy zwiększyć
pakiet startowy?” wybierzemy
3 najbardziej kolorowe odpowiedzi. Trzech zwycięzców

w nagrodę przy odbiorze pakietu, zamiast wykupionej opcji
podstawowej odbierze pakiet
VIP.
Pamiętajcie, aby być szczęśliwym oraz o tym, że uśmiech jest
zaraźliwy. Kolorowego dnia!

Artykuł powstał dzięki współpracy z firmą thecolorrun.pl i
eros.pl
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FarmEKO BLISKO CIEBIE - Nowy Rynek obok poczty

Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl

Jesteś mieszkańcem Plewisk i chcesz poinformować o ważnym wydarzeniu ? Skontaktuj się z naszą
redakcją, a my umieścimy Twoją wiadomość w gazecie lub na portalu Plewiska.pl

Wyjątkowy wywiad z mieszkanką Plewisk, Luizą Baaziz,
która podbiła serca Polaków w MasterChef Junior
Początkowo były to proste rzeczy,
jak lepienie pierogów, czy wycinanie pierników. Ponieważ
sprawiało mi to frajdę, powoli
zaczęłam się usamodzielniać.
Pierwszym daniem, które sama
zrobiłam były kopytka.

Skąd pomysł udziału w programie MasterChef Junior?
Bardzo zainteresowała mnie reklama w tv dotycząca castingów
do programu Masterchef Junior.
Postanowiłam wypełnić formularz i się udało, zostałam zaproszona.

Jak wyglądał casting? Czy podejrzewałaś, że uda Ci się dostać do programu?
Mieszkańcy Plewisk oraz tysiące fanów z całej Polski
z niecierpliwością oczekiwali
kolejnego odcinka programu
o młodych kucharzach MasterChef Junior, by móc kibicować sympatycznej i uśmiechniętej Luizie Baaziz. Mieszkanka Plewisk swoim talentem
do gotowania zawstydziła niejednego kucharza. Dzięki
uprzejmości Pani Joanny Baaziz oraz Luizy mogliśmy
przeprowadzić wywiad, w którym dziewczynka opowiada
o swojej pasji.
Kiedy rozpoczęła się Twoja
kulinarna przygoda? Czy sama
chciałaś pomagać w kuchni, czy
może ktoś z rodziny zaszczepił
w Tobie tę pasję?
Już jako mała dziewczynka garnęłam się do pomocy w kuchni.

Na casting mieliśmy przygotować pyszne danie i ładnie je zaprezentować jury.
Przygotowałam ceviche z łososia
w foremkach z grana padano
oraz kaszę kuskus ze świeżymi
ziołami i orzechami. Odpowiadałam również na pytania dotyczące wykonania mojego dania
i ogólne pytania kulinarne. Zupełnie się nie spodziewałam,
że uda mi się przejść do programu.

Udział w programie z pewnością wiązał się z dużą dawką
emocji, czego przede wszystkim nauczyła Cię przygoda
w MasterChef?
W Masterchefie nauczyłam się
przede wszystkim, że warto realizować
marzenia
oraz
że wszędzie można znaleźć
przyjaciół.

Byłaś ulubienicą jury, z którym
z nich najchętniej umówiłabyś
się na gotowanie?

Na wspólne gotowanie najchętniej umówiłabym się z Panem
Michelem, ale wszyscy jurorzy
są dla mnie wzorem w gotowaniu. Miałam niedawno niesamowitą przyjemność gotować
z Panem Mateuszem Gesslerem
w jego restauracji Warszawa
Wschodnia.

Podczas programu miałaś
możliwość współpracy z najlepszymi kucharzami w Polsce.
Czy widzisz siebie za parę
lat na ich miejscu? Czy raczej
wolałabyś spełniać swoje kulinarne fantazje we własnej
kuchni?
Swoje
kulinarne
fantazje
w przyszłości wolałabym spełniać we własnej restauracji.
Chciałabym dzielić się z innymi
swoimi pomysłami.

Oglądając program widoczne
było wielkie wsparcie między
uczestnikami.
Czy
nadal
utrzymujecie kontakt ?
Z wieloma uczestnikami fak-

tycznie się zaprzyjaźniłam, ale
wszyscy byli fajni. Teraz często
dzwonimy do siebie, czasami
rozmawiamy godzinami, piszemy
do siebie.

Który moment udziału w programie zapadł Ci najbardziej
w pamięć?
Wszystkie momenty były cudowne, każdy dzień był pełen
niespodzianek. Jednak żabie udka z Michelem oraz gotowanie
w restauracji zapadły mi w pamięć najbardziej.

Jaka jest twoja ulubiona
kuchnia lub danie?
Nie mam swojego ulubionego
dania. Uwielbiam nowe smaki
i eksperymenty w kuchni, dlatego
to co lubię się zmienia.

Czy masz jakiś sprawdzony trik
w gotowaniu, który możesz
nam zdradzić?
Mam kilka sprawdzonych trików,
np. kulanie cytryny i limonki
przed wyciśnięciem. Dodatkowo
wkładam do środka widelec
i przekręcam, tak aby uzyskać
cały sok. Zamrażam też bulion

i resztki sosów, co stanowi bazę
do innych potraw.

Co ostatnio ugotowałaś?
Ostatnio, a właściwie parę minut
temu, zrobiłam risotto z zielonymi warzywami, a do tego
kurczak teryaki. Dwa dni temu
robiłam ciasteczka z masłem
orzechowym.

Co polecałabyś podobnym
do Ciebie, młodym kucharzom?
Młodym kucharzom poleciłabym,
aby nie bali się nowych rzeczy
w kuchni. Czasami coś, co wydaje się niesmaczne w odpowiednim połączeniu może być
mega pyszne.

Jesteśmy dumni z tego, że nasza sąsiadka Luiza Baaziz osiągnęła tak wielki sukces. Bardzo
dziękujemy młodej kucharce
za podzielenie się swoimi wrażeniami z udziału w programie.
Luizo, trzymamy za Ciebie
kciuki i wróżymy fantastyczną
karierę!
Redakcja Plewiska.pl

Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl

Artykuł Sponsorowany
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Farmeko24.pl – TWÓJ SKLEP Z DOSTAWĄ DO DOMU!
Drodzy mieszkańcy nasz fanpage, facebook.com/Plewiska/ ma już ponad 2000 polubień! Dziękujemy.

Naładuj swoją skórę pozytywną energią

Czy Twoja skóra po zimie jest
szara i odwodniona? Pragniesz
przywrócić jej młodzieńczy
blask?
Chcesz
cieszyć
się piękną, promienną cerą
bez zmarszczek? Jeśli tak –
to nie ma dla Ciebie lepszej
metody niż mezoterapia.
Mezoterapia jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów z zakresu medycyny
estetycznej, który działa na dwa
sposoby.
Pierwszym jest wtłaczanie, bądź
wstrzykiwanie
odpowiednio
dopasowanego koktajlu sub-

stancji czynnych w głąb skóry.
Jak dobrze wiesz, krem czy serum działa tylko powierzchownie. Tylko dzięki mezoterapii
możesz podać witaminy, mikro
i makroelementy oraz kwas
hialuronowy na taką głębokość,
jaką potrzebuje Twoja skóra,
by się odżywić i odrodzić
na nowo.

Dzięki mezoterapii możesz:

- poprawić nawilżenie skóry
- stymulować wytwarzanie kolagenu
- dokonać mikroliftingu
- poprawić napięcie skóry
- znacznie ją odmłodzić dostarczając niezbędnych składników w jej głębokie warstwy

Drugim skutecznym działaniem
mezoterapii jest mikronakłuwanie. Dzięki wytworzeniu
w skórze mikrokanalików następuje mechaniczne stymulowanie fibroblastów do tworzenia naturalnego kolagenu.

Dodatkowo, w zależności od
składu podanego koktajlu, mezoterapią można skutecznie
walczyć z łysieniem, a nawet
cellulitem.

09.03. Plewiska ul. Czarna
Droga Kradzież elementów od
pojazdu Volvo V40,
Komorniki ul. Wrzosowa kradzież roweru z klatki schodowej
Plewiska ul. Zimowa
Policjanci KP Komorniki zatrzymali osobę na tzw. „gorącym uczynku” uszkodzenia
mienia

17.03. Szreniawa
Policjanci KP Komorniki zatrzymali osobę poszukiwaną
do Aresztu Śledczego
Plewiska ul. Fabianowska
Kradzież elementów od pojazdu
Nissan Quashqai
Komorniki Policjanci KP Komorniki
zatrzymali
osobę
na tzw. „gorącym uczynku”
kradzieży mienia

Aby cieszyć się świetnym
efetem, zaleca się wykonanie 5
zabiegów w 7-10 dniowym odstępie czasu.

Więcej informacji znajdziesz
na naszej stronie:
www.biogenica.pl
BIOGENICA

25.03. Komorniki ul. Pana Tadeusza Usiłowanie kradzieży
pojazdu Seat Altea
Plewiska Policjanci KP Komorniki zatrzymali osobę poszukiwaną
listem
gończym
do Aresztu Śledczego

prosi o wszelkie informacje,
które mogą przyczynić się
do ograniczenia przestępczości
lub do wykrycia ich sprawców.
Wszelkie spostrzeżenia można
przekazywać
dzielnicowym.
Zapewniamy anonimowość.

27.03. Chomęcice Policjanci KP
Komorniki zatrzymali osobę
na tzw. „gorącym uczynku”
za groźby karalne z użyciem
siekiery
Wiry Kradzież pojazdu Porsche
Cayman

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

Kronika Policyjna

Zdarzenia zgłoszone w marcu
2016r.
01.03. Plewiska ul. Fabianowska
Policjanci KP Komorniki zatrzymali kierowcę BMW na tzw.
„gorącym uczynku” kierowania
pojazdem pomimo zakazu Sądowego
Komorniki ul. Konwaliowa
Kradzież kołpaków od dwóch
pojazdów
marki
Porsche
Komorniki Policjanci KP Komorniki zatrzymali osobę poszukiwaną do Aresztu Śledczego
03.03. Plewiska ul. Rzemieślnicza Kradzież siłowników od
bramy
Komorniki ul. Poznańska
Włamanie do sklepu i kradzież
pieniędzy
04.03. Komorniki ul. Malinowskiego Uszkodzenie bankomatu
poprzez eksplozję ładunku wybuchowego
05.03. Plewiska ul. Garncarska
Kradzież dwóch lamp od pojazdu Toyota Hillux
07.03. Komorniki ul. Młyńska
Uszkodzenia elewacji budynku
Wiry Policjanci KP Komorniki
zatrzymali osobę poszukiwaną
do Aresztu Śledczego
08.03. Plewiska ul. Czarna
Droga Kradzież silnika od przesuwania bramy,

10.03. Wiry Policjanci KP Komorniki zatrzymali osobę poszukiwaną do Prokuratury
Wiry Policjanci KP Komorniki
zatrzymali osobę poszukiwaną
do Aresztu Śledczego
Plewiska ul. Szałwiowa
Kradzież halogenów od pojazdu
Peugeot
Plewiska ul. Szkolna
Włamanie do trzech mieszkań
w budowie i kradzież elektronarzędzi i maszyn budowlanych
Plewiska Policjanci KMP Poznań
zatrzymali dwie osoby na tzw.
„gorącym uczynku” posiadania
substancji odurzających
11.03. Wiry Policjanci KP Komorniki
zatrzymali
osobę
na tzw. „gorącym uczynku”
uszkodzenia mienia
Wiry Policjanci KP Komorniki
zatrzymali osobę na tzw. „gorącym uczynku” znęcania się nad
rodziną
14.03. Łęczyca Policjanci KP
Komorniki zatrzymali osobę
poszukiwaną do Aresztu Śledczego
15.03. Komorniki ul. Stawna
Policjanci KP Komorniki zatrzymali osobę na tzw. „gorącym
uczynku”
posiadania
przedmiotów
pochodzących
z przestępstwa
Chomęcice ul. Polna
Włamanie do warsztatu i kradzież laptopa oraz pieniędzy
Komorniki ul. Wąska
Kradzież sterowników bramy

18.03. Łęczyca ul. Wirowska
Z terenu budowy kradzież
dwóch pomp wody i elektronarzędzi
Plewiska ul. Azaliowa
Kradzież napędu bramy
Plewiska ul. Skryta
Kradzież elementów od pojazdu
Volvo XC 60
Komorniki Trzech nieletnich
chłopców
pobiło
jednego
chłopca
Plewiska ul. Kozłowskiego
Włamanie do mieszkania i kradzież pieniędzy oraz biżuterii
19.03. Plewiska ul. Fabianowska
Kradzież pojazdu VW Touran
Chomęcice ul. Szkolna
Kradzież 12 palet
Komorniki ul. Żabikowska
Kradzież pieniędzy z kasy
w sklepie Freshmarket
21.03. Plewiska ul. Kozłowskiego Policjanci KP Komorniki zatrzymali osobę poszukiwaną
do Aresztu Śledczego
Komorniki ul. Wrzosowa Kradzież roweru z piwnicy
Szreniawa ul. Agatowa Włamanie do domu i kradzież kamery
oraz pieniędzy
Komorniki Policjanci KP Komorniki zatrzymali osobę poszukiwaną do Aresztu Śledczego
24.03. Dopiewo Policjanci KP
Komorniki zatrzymali osobę
poszukiwaną do Aresztu Śledczego oraz na tzw. „gorącym
uczynku” znieważenia funkcjonariuszy

29.03. Plewiska ul. Grunwaldzka Włamanie do domu w budowie i kradzież pieca gazowego
Plewiska ul. Grunwaldzka
Włamanie do samochodu Iveco
i kradzież mienia
30.03. Komorniki ul. Sadowa
Uszkodzenia pojazdu VW Passat
Plewiska Policjanci KP Komorniki zatrzymali osobę poszukiwaną do Aresztu Śledczego
Plewiska ul. Grunwaldzka
Uszkodzenie opon od pojazdu
Suzuki
Komorniki Policjanci KP Komorniki zatrzymali dwie osoby
poszukiwane do Prokuratury
31.03. Plewiska ul. Tęczowa
Kradzież elementów od pojazdu
Opel Mokka
Komorniki ul. Malinowskiego
Przy kościele uszkodzenie pojazdu Renault Megane
Wiry ul. Dworcowa
Policjanci KP Luboń zatrzymali
dwie osoby na tzw. „gorącym
uczynku” posiadania substancji
odurzających
Ponadto policjanci przyjęli 18
zgłoszeń innych przestępstw
w tym 4 oszustwa na różnych
portalach internetowych.
Policja w Komornikach

Komunikat:

Podajemy terminy znakowania
rowerów w ramach programu
prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower”:
14 kwietnia w godz. 10:00– 13:00
27 kwietnia w godz. 15:00-18:00
05 maja w godz. 10:00-13:00
11 maja w godz. 15:00-18:00
16 maja w godz. 10:00-13:00.
Znakowania odbywać się będą
w Komisariacie Policji w Komornikach.
Osoba rejestrująca rower powinna posiadać dowód osobisty
lub inny dokument potwierdzający jej tożsamość oraz powinna
przybyć z rowerem wyposażonym w : dzwonek, sprawny hamulec, światła i odblaski. Rower
powinien posiadać również numer ramy.
Kierownik Ogniwa Prewencji
Komisariatu Policji w Komornikach
asp. Karol Przysło
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Zalecanediety.pl – TWOJE KOMPENDIUM WIEDZY!

Zawsze cieszymy się z sukcesów mieszkańców Plewisk. W tym przypadku powód do dumy jest ogromny. W pierwszym z artykułów przedstawiamy
Agencję Interaktywną M40, która została zwycięzcą XIII Konkursu Poznański Lider Przedsiębiorczości 2015 r. Drugi artykuł odnosi się do Moniki
Zygmunt-Jakuć, założycielki Klubu Przedsiębiorczych Kobiet, która otrzymała tytuł Kobiety Przedsiębiorczej Wielkopolski roku 2015.

M40 Poznańskim Liderem Przedsiębiorczości
Firma, dzięki świetnemu zarządzaniu oraz działaniom
charytatywnym została doceniona i wybrana na Poznańskiego
Lidera
przedsiębiorczości spośród setek firm
z powiatu poznańskiego.
Oto krótka relacja firmy M40
z wręcznia tytułu Poznańskiego
Lidera Przedsiębiorczości.

Nasi mieszkańcy nieustanie
dają nam powody do dumy.
Świetnym przykładem jest
ogromny sukces firmy M40
prowadzonej przez Przemysława Marciniaka, która została
w tym roku Poznańskim Liderem Przedsiębiorczości. Co to
oznacza?

Spośród wszystkich firm z powiatu poznańskiego, to właśnie
my przez 3 lata będziemy dumnie
nosić tytuł Poznańskiego Lidera
Przedsiębiorczości. Firma M40
została uhonorowana tytułem
Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości przez Prezydenta
Miasta Poznań oraz Starostwo
Powiatowe.
Ale od początku… Na Galę Finałową (19.04.2016r.) na Targach
przybyliśmy pełni pozytywnych
emocji, ciesząc się z wyróżnienia
spośród tak wielu firm. Kiedy
doszło do ogłoszenia wyników,

padły słowa: „M40 zostaje Poznańskim Liderem Przedsiębiorczości”! Ogarnęła nas duma
i radość nie do opisania. Sami
dobrze wiemy, jak dużo starań
wkładamy w naszą pracę, dlatego wyróżnienie tej rangi jest
nie tylko ogromną motywacją,
ale i potwierdzeniem, że jesteśmy
najlepsi.

internetowych oraz ich promocji w sieci. Głównie promujemy
firmy w internecie pozycjonując
je w wyszukiwarkach. Zajmujemy się także tworzeniem sklepów
internetowych
oraz
pomocą w sprzedaży w internecie.

Co więcej, M40 to pierwszy
od kilku lat laureat, którego siedziba nie znajduje się w Poznaniu, lecz na terenie powiatu
poznańskiego.
Dziękujemy Kapitule Konkursu
za docenienie naszej ciężkiej
i rzetelnej pracy. Jesteśmy dumni
z naszych sukcesów i wiemy,
że to dopiero początek naszej
drogi.

Udostępniono z www.m40.pl

Agencja M40.pl zajmuje się reklamą w internecie. Specjalizujemy się w projektowaniu stron

Co zrobić, żeby odnieść sukces?
zawdzięczałam w 100% sobie.
To sprawia, że dzisiaj jestem
w miejscu, w którym jestem.
Wiem, że nie ma uniwersalnego
przepisu. Że można wstawać
wcześniej od innych, wiedzieć
więcej, być bardziej pracowitym, ale sukcesu nigdy
nie osiągnąć, nawet nie spróbować. Bo oprócz wiedzy, kwalifikacji, doświadczenia i pracowitości trzeba mieć w sobie
jeszcze coś o wiele bardziej deficytowego. Trzeba mieć w sobie odwagę, aby podążać
za marzeniami.

Pani się odważyła?
1 kwietnia bieżącego roku Monika Zygmunt-Jakuć, znana
nam przede wszystkim jako
założycielka Klubu Przedsiębiorczych Kobiet Plewisk, zdobyła tytuł Kobiet Przedsiębiorczej Wielkopolski roku
2015. Jaki jest jej przepis
na sukces? W rozmowie z Mają
Dąbrowską opowiada o tym, jak
pasja i odwaga za podążaniem
za marzeniami zaprowadziły
ją do tytułu Kobiety Przedsiębiorczej.

Jaki jest Pani przepis na sukces?
Pytanie: "Jak odnieść sukces?"
zapewne zadaje sobie wielu
z nas. Niektórzy czekają na łut
szczęścia i grają w Lotto. Inni
za jedyną drogę na szczyt
uznają koneksje i kontakty.
Ja mam na ten temat swoje
zdanie. Każdą pracę jaką miałam

Tak, odważyłam się i wiem,
że z tej drogi nie ma już odwrotu. Że to droga w jednym
kierunku – tylko do przodu.
Podejmując decyzję o założeniu
swojej firmy szkoleniowej miałam wątpliwości jak każdy,
kto kiedyś stał przed wyzwaniem czy i kiedy otwierać własny biznes.
Najważniejsze
jednak aby mieć przekonanie
graniczące
z
pewnością,
że to jedyna słuszna decyzja,
że to pasja, która w połączeniu
z wiedzą, doświadczeniem
i pracowitością musi przynieść
sukces. Jeśli prześledzi się kariery najbogatszych ludzi świata, okazuje się, że to ani
koneksje, ani loteria nie przyniosły im fortun. To ciężka praca, po kilkanaście godzin
na dobę, zrodziła majątki takich
osób jak Jan Kulczyk, Bill Gates
czy Warren Buffet.

W takim razie jak wygląda
dzień pracy Kobiety Przedsiębiorczej Wielkopolski?
Każdy jest w zasadzie inny.
Moja praca nie ogranicza się
w ramach od do. Są dni kiedy
wstaję o 3:00 w nocy jadę ponad
300 km, aby od 9:00 rana prowadzić siedmiogodzinne szkolenie,
potem
wrócić,
odpowiedzieć na maile, przygotować się na kolejny dzień,
który rozpoczyna się o 8:00
ważnym spotkaniem z Klientem.
Są jednak i takie dni, kiedy pozwalam sobie na chwile tylko
dla siebie, w towarzystwie dobrej muzyki, rysuję albo piszę
felietony. Tak odpoczywam.
Co Pani daje statuetka i Tytuł
Kobiety Przedsiębiorczej Wielkopolski 2015?
Z całą pewnością jest ogromnym wyróżnieniem i siłą
do stawiania czoła kolejnym
wyzwaniom. Jest dowodem
na to, że warto nie przespać
wielu nocy, poświęcając je na
pracę, aby później cieszyć się
z osiągniętego celu. Jest też dla
mnie
dowodem
zaufania
ze strony klientów firmy
„bez owijania”, której jestem
Dyrektorem
Zarządzającym
i osób, które doradzają mi przy
jej kierowaniu.

Wiele jest osób, które doradzają Pani w kierowaniu firmą?
Nie. To bardzo wąskie grono
ludzi, którzy potrafią wyrazić

swoje zdanie nawet wtedy jeśli
jest bardzo krytyczne w stosunku do moich pomysłów.
Bardzo
to
sobie
cenię
bo wiem, że potrzeba mi debaty
i dialogu, żeby sprawdzić
czy mam racje i podjąć decyzję.
Chcę się spierać, kontrargumentować i zadawać pytania.
Chcę mieć pewność, że widzę
problem z każdej ze stron.

Jakie ma Pani rady dla osób,
które chciałyby osiągnąć sukces zawodowy i być może zdobyć tytuł Kobiety Przedsiębiorczej 2016?
Na pewno wiedza i wykształcenie to podstawa – dla jednego
rzemieślnicze, dla innego studia
wyższe, ale też pracowitość.
Ta ostatnia wiąże się na ogół
z
wczesnym wstawaniem.
Do sukcesu potrzebne są też
systematyka i konsekwencja

a do tego bardzo ważną rzeczą
jest pokora. Trzeba też uznawać
autorytety. Wielu ludzi sukcesu
po prostu potrafiło otoczyć
się mądrymi ludźmi i słuchać
ich. Gdy spełniamy wszystkie
te warunki, pozostaje tylko jedno - wziąć się do pracy i… liczyć na szczęście. Bo ono też
jest niezbędne do osiągnięcia
sukcesu. Chociażby po to,
by ze swoimi kompetencjami
i wiedzą trafić w odpowiednie
miejsce i czas.

Rozmowę prowadziła:
Maja Dąbrowska
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FarmEKO – OCZYŚĆ Z NAMI SWÓJ ORGANIZM!

W oczekiwaniu na lato!
Artykuł sponsorowany
Coraz mocniejsze promienie
wiosennego słońca budzące
w nas pozytywny nastrój sprawiają, iż tęsknota za latem staje
się jeszcze silniejsza. Zanim
jednak nadejdzie najcieplejsza
pora roku należy zwrócić uwagę na właściwe przygotowanie
organizmu na upalne dni.
Pozbycie się balastu w postaci
metali ciężkich oraz zbędnych
produktów przemiany materii
kumulujących się w różnych
tkankach organizmu wspomaga
zachowanie homeostazy ustroju
oraz stanowi skuteczną receptę
na czerpanie pełnej radości
z nadchodzących letnich miesięcy. Wydaje się, że rosnące
obciążenie organizmu toksynami jest nieodłącznym elementem życia we współczesnym
świecie dlatego metody wspomagające usuwanie szkodliwych
substancji
skumulowanych
w ustroju są warte uwagi.
Poprawa

samopoczucia

czy

usprawnienie pracy przewodu
pokarmowego to tylko niektóre
z korzyści jakie niesie za sobą
pozbycie się nadmiaru nagromadzonych toksyn. Należy jednak pamiętać, że oczyszczanie
organizmu powinno przebiegać
powoli i z rozwagą. Najbezpieczniejszą metodą pozwalającą na stopniowe i skuteczne
usunięcie szkodliwych substancji jest zastosowanie preparatów
ziołowych
oraz
wyciągów roślinnych. Do najbardziej popularnych ziół mających zdolności oczyszczające
zalicza się pokrzywę, karczocha
oraz kłącze perzu. Zawarte
w tych roślinach substancje
przyśpieszają usuwanie toksycznych produktów przemiany
materii, wspomagają funkcje
trawienne żołądka i wątroby
oraz wykazują działanie moczopędne. Nie do przecenienia
jest również aloes odgrywający
istotną rolę w oczyszczaniu
wątroby, nerek oraz skóry,
a także ziele czystka, które
nie tylko wspomaga układ immunologiczny, ale również odznacza się wysoką aktywnością
antyoksydacyjną. Do produktów

naturalnych wykazujących jedne
z najsilniejszych właściwości
detoksykacyjnych należy chlorella, czyli jednokomórkowa alga
stanowiąca bogactwo chlorofilu,
składników mineralnych oraz
kwasów nukleinowych, która
dzięki swojej budowie komórkowej trwale wiąże metale
ciężkie oraz toksyny zalegające
w ustroju. Warto mieć na uwadze, iż efekt stosowania preparatów
wspomagających
oczyszczanie
organizmu

Naturalna pielęgnacja

Na sklepowych półkach mamy
szeroki wybór kosmetyków.
Większość z nich opatrzona
jest obszerną etykietą z długim
składem, co wcale nie budzi
naszego zaufania. Jak więc zadbać o naszą urodę w naturalny
sposób? Wszyscy wiemy, że
setki lat temu przemysł kosmetyczny nie istniał, a jednak
starożytnym boginiom piękności urody nie brakowało.
Większość środków do pielęgnacji skóry i włosów bazowała
na ziołach i naturalnych
składnikach. Czy teraz jest
to również możliwe?
Włosy
Na pewno ciężko byłoby zupełnie odstawić kupne kosmetyki,
ponieważ nie każdy ma czas,
by zamienić się w profesjonalną
zielarkę. Najprostszym rozwiązaniem jest zastąpienie zwykłych szamponów takimi dla
dzieci, łagodniejszymi. Nie
są one silnymi detergentami
i nie będą powodowały nadmiernego wysuszania skóry
głowy.
Jest wiele ziół o pozytywnych

właściwościach dla naszych
włosów. Zimą ciężko nam
ograniczyć suszenie, dlatego
w okresie wiosennym szczególnie ważna jest regeneracja włosów. Idealnie nadaje się do tego
płukanka z suszonej pokrzywy.
Susz wystarczy zalać wrzątkiem
(łyżeczka na szklankę) i poczekać aż ostygnie. Taki napar
skutecznie wzmocni cebulki
i odżywi nasze włosy. Podobną
płukankę możemy wykonać
z mięty, która pomoże zadbać
o skórę głowy. Z kolei nasturcja
pomaga przy układaniu. Napar
z niej to znakomity zamiennik
lakieru - po przygotowaniu wystarczy przecedzić go przez
gazę i przelać do atomizera.
Spryskanie włosów takim kosmetykiem przed suszeniem
pomoże je usztywnić i sprawi,
że będą się lepiej układały.

Skóra
Naturalne olejki stały się ostatnio bardzo modne, szczególnie
przy pielęgnacji skóry. W internecie i niektórych sklepach
stacjonarnych dostępne są oleje
z prawie każdej popularnej rośliny a także z egzotycznych

owoców. Do najpopularniejszych olejków należą: kokosowy,
tamanu, arganowy, migdałowy,
z wiesiołka, lniany czy z dzikiej
róży. Warto zwracać uwagę
na to, czy są tłoczone na zimno
(nierafinowane),
ponieważ
ta metoda pozyskiwania oleju
pozwala zachować jego cenne
właściwości odżywcze. Sprawdzajmy również, czy wybrane
przez nas produkty nie zawierają konserwantów i chemicznych dodatków. Należy również
uważać na podróbki, które
zwierają tylko dodatek danego
oleju, a bazą jest parafina, przy
czym cena często jest równa
naturalnym 100% olejom. Warto
zwracać także uwagę na to, czy
olejek posiada certyfikat, bądź
czy pochodzi z upraw ekologicznych.
Dobrze dobrany olej powinien
regenerować skórę, dogłębnie
nawilżać i wygładzać. Dodatkowo oleje poprawiają kolor i za-

jest uzależniony od regularności
ich stosowania. Dla przykładu
napary ziołowe najlepiej pić
codziennie przez około 14-21
dni.
W celu uniknięcia niepożądanych efektów nieumiejętnie
prowadzonej detoksykacji warto
zaczerpnąć porady specjalisty,
który pomoże ocenić jaka metoda oczyszczania organizmu
będzie dla nas najbardziej
wskazana i w jaki sposób wdro-

pobiegają nadmiernemu wydzielaniu sebum. W przypadku
cer suchych najlepiej sprawdza
się olej kokosowy, masło shea,
olej lniany, olej z awokado, olej
makadamia czy olej z pestek
róży. Na cerę wrażliwą i naczynkową świetnie zadziała olej
aloesowy, ze słodkich migdałów,
olej acai i nagietkowy. Natomiast do cery tłustej i trądzikowej poleca się olej z pestek
winogron, jojoba, z wiesiołka,
słonecznikowy i olej z czar-
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żyć ją w codzienne życie.
Wszystkie niezbędne produkty
i wartościowe porady otrzymasz
w naszych sklepach! Odwiedź
Centrum Prozdrowotne FarmEKO przy ul. Grunwaldzkiej
515 C/8 (Plewiska-Nowy Rynek)
i w CH King Cross Marcelin lub
zajrzyj do naszego sklepu internetowego:
https://farmeko24.pl/pl/s ! Nie trać czasu! Nie
zapominaj, że lato zbliża się do
nas wielkimi krokami!

nuszki. Do cery dojrzałej najlepiej wybrać olej arganowy,
z baobabu, z opuncji figowej,
olej makadamia, olej z pestek
dzikiej róży, z awokado
lub ze słodkich migdałów. Odpowiedni dobór oleju to najważniejsza kwestia ponieważ
w innym wypadku możemy
uzyskać
efekt
odwrotny
do oczekiwanego.
inż. technologii żywności
i żywienia człowieka
Beata Putkiewicz

Podziękowania dla sklepu Piotr
i Paweł w Plewiskach
Do redakcji Plewiska.pl zgłosiła
się Pani Helena, mieszkanka
Dusznik Zdrój, która parę miesięcy temu odwiedziła naszą
miejscowość. Po powrocie do
swojego miasta, już będąc w
domu, zauważyła, że zgubiła
wszystkie dokumenty. Szybko
jednak otrzymała list od sieci
sklepów Piotr i Paweł, w którym
znajdowały się wszystkie zagubione dokumenty. Pani Helena

zadzwoniła do nas, aby za naszym pośrednictwem raz jeszcze podziękować wszystkim
pracownikom sklepu Piotr i Paweł w Plewiskach, którzy znaleźli jej dokumenty i byli tak
uprzejmi, by zwrócić je Pani
Helenie. Dziękujemy i cieszymy
się, że mamy tak wspaniałe
osoby obok siebie.

Redakcja Plewiska.pl
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FarmEKO – spotkajmy się na Facebooku!

Informacje

Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl

"To super, że mamy taką mieszkankę jak Luiza. Luiza pokazuje, że jak się chce i jest się dobrym w czymś,
to można coś osiągnąć. Kibicowałem jej już od samego początku. Luizo nigdy nie rezygnuj z pasji!"
- użytkownik "Mario" na temat uczestniczki programu MasterChef Junior - Luizy Baaziz

Kącik Kultury

Kącik dla dzieci

Specjalnie dla mieszkańców Plewisk - krótka rozpiska wydarzeń
kulturalnych w Poznaniu.

Koncerty:
10.05.2016 r.
- Brzmienie dawnego Poznania:
Wieczór
13.05.2016r.
- Grażyna Łobaszewska
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Połącz kropki zgodnie z
numeracją od 1 do 50 tak,
aby powstał rysunek, a następnie pokoloruj go. Czy
potrafisz odgadnąć co to za
zwierzę?

16.05.2016r.
- A tam cicho być - koncert
charytatywny dla Bohdana
Smolenia
23.05.2016r.
- Speaking Concert: Wzór na
utwór, czyli nauka i muzyka

Spektakle:
9.05.2016r.
- Jezioro Łabędzie
12.05.2016r.
- Fobie
14.05.2016r.
- Rokendrol albo mów mi teściu
19.05.2016r.
- Gomber
21.05.2016r.
- Faceci na wybiegu
- Sceny zazdrości
25.05.2016r.
- „Trzeba uważać na serce”.
Urodzinowy recital Marka Zgaińskiego
31.05.2016r.
-Bywalcy Absurdutu

Ogłoszenia o pracę:

