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Opinie: Stacja benzynowa
w Plewiskach
Na początku ubiegłego miesią-
ca do naszej redakcji dotarł list
mieszkanki, dotyczący planów
budowy stacji benzynowej
na ulicy Grunwaldzkiej (działka
661/45).

Szanowni Państwo,
zwracamy się z ogromną prośbą
o zamieszczenie informacji
na Państwa stronie internetowej
dotyczące protestu, który obecnie
trwa w Plewiskach.

Na dzień dzisiejszy tj. 15.05.2017
pod protestem podpisało się już
ponad 200 mieszkańców, przy
czym protest rozpoczęliśmy do-
piero kilka dni temu, a lista jest
cały czas otwarta dostępna w
Hotelu Zacisze w sklepie Piotr i

Paweł (Nowy Rynek) w Plewi-
skach oraz w sklepie spożyw-
czym na rogu ulicy Miętowej
i Kminkowej.

Czego dotyczy protest?

W Plewiskach przy ul. Grun-
waldzkiej na działce (wpisanej
w ewidencji pod numerem
661/45) sąsiadującej z Hotelem
Zacisze oraz sąsiadującej od
strony północnej bezpośrednio
z blokami mieszkalnymi 166 za-
twierdzona została przez Sta-
rostwo Poznańskie budowa
stacji tankowania pojazdów-
stacja paliw.

Czytaj dalej na str. 2

Festyn Cuda-wianki w Plewiskach
Przedstawiamy fotorelację z kolejnego już festynu Cuda-wianki organizowanym przez Dom Kultury
„Remiza” w Plewiskach.

Czytaj dalej na str. 3

Oczami młodzieży w Plewiskach
Plewiska rozwijają się w bardzo
szybkim tempie. Coraz więcej
ludzi zamieszkuje ten obszar co
sprawia, że powstają nowe
sklepy, domy, kościół czy szko-
ła. Ulepszają drogę w Plewi-
skach tak, by dojazd do
pobliskiego Poznania był szyb-
szy i bezpieczniejszy. Wizja
Plewisk na przyszłość wygląda
pozytywnie, jednak ma też to
swoje minusy.

Dla osób w moim wieku (16 lat),
które nie mają jeszcze prawa
jazdy i muszą podróżować ko-
munikacją miejską lub na pie-
chotę. Wydłużony czas jazdy

autobusu, by dotrzeć do Po-
znania lub do domu nie jest ko-
rzystny przez korki związane z
przejazdem kolejowym.

Czytaj dalej na str. 7
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Opinie: Stacja benzynowa w Plewiskach
Na początku ubiegłego miesią-
ca do naszej redakcji dotarł list
mieszkanki, dotyczący planów
budowy stacji benzynowej
na ulicy Grunwaldzkiej (działka
661/45).

Szanowni Państwo,
zwracamy się z ogromną prośbą
o zamieszczenie informacji
na Państwa stronie internetowej
dotyczące protestu, który obecnie
trwa w Plewiskach.

Na dzień dzisiejszy tj. 15.05.2017
pod protestem podpisało się już
ponad 200 mieszkańców, przy
czym protest rozpoczęliśmy do-
piero kilka dni temu, a lista jest
cały czas otwarta dostępna w
Hotelu Zacisze w sklepie Piotr i
Paweł (Nowy Rynek) w Plewi-
skach oraz w sklepie spożyw-
czym na rogu ulicy Miętowej
i Kminkowej.

Czego dotyczy protest?

W Plewiskach przy ul. Grun-
waldzkiej na działce (wpisanej
w ewidencji pod numerem
661/45) sąsiadującej z Hotelem
Zacisze oraz sąsiadującej od
strony północnej bezpośrednio
z blokami mieszkalnymi 166 za-
twierdzona została przez Sta-
rostwo Poznańskie budowa
stacji tankowania pojazdów-
stacja paliw. Pragniemy zwrócić
uwagę, że teren planowanej sta-
cji paliw od terenu od terenu
Wspólnoty Mieszkaniowej 164-
172 oddziela tylko…PŁOT!
Od samego budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego numer 166
do terenu planowanej stacji pa-

liw odległość wynosi 6 m (tzn.
od naszych okien!)

Pragniemy zwrócić również
uwagę, że decyzja Starostwa
Powiatowego zatwierdzająca
projekt budowlany i udzielająca
pozwolenia na budowę stacji
tankowania pojazdów wynika
z braku środowiskowych prze-
ciwwskazań do zrealizowania
niniejszej inwestycji.

- Mieszkanka

Wielu mieszkańców wyraziło
sprzeciw wobec budowy stacji
tak blisko bloków mieszkal-
nych. Na naszym portalu wy-
powiedziało się wielu
zaniepokojonych Plewiszczan.

Ludzie nie pozwólcie pod nosem
mieć stacji – stacja to zagrożenie
dla Was i waszych dzieci – Poza
tym jest już jedna stacja blisko.
Protestujcie pod tym urzędem,
które wydało zgodę!

- Mieszkaniec Plew

Na stacji zawsze śmierdzi ben-
zyną, podjeżdżają auta całą noc,
w autach włączona muza na
maxa – podpite towarzystwo
dobrze się bawi. Dla nich 4 rano
to czas do uzupełnienia płynów.
Kto by tam wtedy myślał o cho-
rym dziecku z gorączką 40 stop-
ni, które właśnie zasnęło
w bloku obok i matce, która wy-
kończona musi iść za trzy go-
dziny do pracy.

- Aga

Nie mieszkamy w bezpośrednim
sąsiedztwie planowanej stacji,
a też jesteśmy przeciwni budo-

wie stacji benzynowej w tym
miejscu. Mam tylko wątpliwość ,
czy skoro Starostwo wydało już
pozwolenie, można jeszcze coś
w tej sprawie zrobić? Czy
mieszkańcy graniczący z działką,
na której ma być stacja dostali
pismo, do którego mogą wnieść
zastrzeżenia? Zrobili to?

- johanka - mieszkanka

Ludzie zmobilizujcie sie i bądźcie
z nami przeciwko budowie stacji
paliw w tym miejscu. Bądźcie
solidarni z nami.

- Basia

Podpiszę petycje na NIE.

Wprawdzie mieszkam daleko
i problem pozornie mnie nie do-
tyczy, ale nie zgadzam się na
taką samowolę urzędniczą
w wydawaniu pozwoleń na bu-
dowę uciążliwych obiektów bez
konsultacji z najbliższymi

mieszkańcami. Jutro urzędnik
nauczony bezkarnością wyda
decyzje o budowie koło waszego
domu, a z tego co czytam to in-
westor dostał pozwolenie nawet
mimo braku zachowania prze-
pisowych odległości, nie ma
zgody na takie działania.

- mieszkaniec Północnej

Dzień dobry.
Jestem przeciwny budowy kolej-
nej stacji paliw… jedna jest na ul.
Wołczyńskiej, druga Orlen,
a trzecia koło Auchana gdzie
ponad połowa nas mieszkańców
robi tam zakupy… Poznań
to miasto Centrów Handlowych,
a Plewiska to wieś stacji benzy-
nowych? W ogóle co to dziwny
pomysł żeby w takim miejscu to
wybudować? Nie przemyślana
decyzja… natomiast inwestor nie
ma chyba szacunku do sąsiadów
działki. Zanim ktoś to skomen-
tuje niech sam się dwa razy ale

to dwa razy zastanowi czy sam
by mieszkał przy stacji paliw
choćby zezwalało na to prawo
budowlane… ja bym nie chciał.
Stacja paliw tak samo jak np.
oczyszczalnia ścieków powoduje
dyskomfort życia i wpływ na
otoczenie. Jest wiele potrzebnych
nam mieszkańcom usług w na-
szej wsi które nie wpływają na
otoczenie… Podsumowując droga
koleżanko/kolego zastanów się
jakbyś się czuł/a gdyby ktoś jutro
rozpoczął budowę stacji paliw
za Twoim oknem…

- Marcin

Sprawa budowy stacji
poruszana była na dwóch spo-
tkaniach z P. Wójtem. Otrzy-
maliśmy także informację
potwierdzającą stanowisko UG
Komorniki.

Redakcja Plewiska.pl
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Festyn Cuda-wianki w Plewiskach
Poniżej przedstawiamy fotore-
lację z kolejnego już festynu
Cuda-wianki organizowanym
przez Dom Kultury „Remiza”
w Plewiskach.

W tym roku oprócz tworzenia
pięknych wianków, było mnó-
stwo dodatkowych atrakcji ta-
kich jak: malowanie twarzy,
trampoliny, pokaz taneczny czy
spotkanie z aktorem Teatru
Nowego P. Michałem Grudziń-
skim.

Redakcja Plewiska.pl
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Nowe malunki w Plewiskach
Czy wy też zauważyliście, ja-
kich “dzieł” przybywa w Ple-
wiskach? Temat ten wzbudził
wiele emocji wsród mieszkan-
ców:

Rte to ekipa z rataj, a typ który to
namalował, to Format. Koles nie
jest dzieckiem ma ok 30 - 40 lat.

- Joshua Johnnes

Tego ostatniego na Fabianow-
skiej naprawdę nikt nie zauwa-
żył? Artyście od siedmiu boleści
(tak kolego cienki jesteś!) chwilę
to musiało zająć .

- Tomek

Rodzicu kochany sprawdź czy
twoja pociecha nie ma rączek
farbą ubrudzonych.

- Edzio

Mi w zeszłym roku pomalowali
też nowy płot, jak dorwę takiego
pikasso na gorącym uczynku go
całego potraktuje tym spreyem
a na końcu pójdziemy do jego
domu i szanownym rodzicom
zmieni lakier w ich autach może
zaczną nareszcie wychowywać
swoje dzieci a nie tylko im do-
gadzać . Pozdrawiam

- bobo

Zdjęcia przesłane
od mieszkańca.

Redakcja Plewiska.pl
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Przepis na sernik bananowy

Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca

Jest pięknie, w sam raz na wy-
prawę! – krzyknął facet roz-
mawiający przez smartphona
w kolejce do warzywniaka. Lu-
dzie usłyszawszy to zaczęli się
rozglądać w poszukiwaniu
między chmurami jakiś poje-
dynczych promieni słońca.
Kiedy zdali sobie sprawę z tego,
że pogoda jest szara, nijaka
i zanosząca się na deszcz
uznali, że autor tych słów po-
padł w jakieś problemy umy-
słowe. Nagle krzykacz obrócił
się i wyszedł z tłumu czekają-
cego po pietruszkę. Niektórzy
popukali się w głowę patrząc
na tego osobnika - inni uda-
wali, że nie zwracają na niego

uwagi. Specyficzny klient od-
szedł z ostentacyjnym uśmie-
chem, a pozostali nadal czekali
z grymasem na podejście do
kasy. Tak właśnie rozpoczął się
weekend Plewiszczan.

Każdy człowiek jest kowalem
własnego losu dlatego też jest
on sam odpowiedzialny indy-
widualnie za planowanie swo-
jego czasu. Wolny czas
człowieka nie powinien polegać
jedynie na oderwaniu się od
pracy czy nauki lecz na aktyw-
nym, kreatywnym i ciekawym
wypoczynku. Wiele osób za-
miast zorganizować sobie jak-
kolwiek czas wolny – stara się

w jego trakcie wykonywać ru-
tynowe obowiązki jak zakupy,
sprzątanie, pranie czy gotowa-
nie. Oczywiście, że te czynności
są niezwykle istotne ale ileż
można zaglądać w wir pralki
i pukać w okienko piekarnika.

Ludzie często w takich sytu-
acjach szukają wymówek. Nawet
jeśli uporają się wcześniej z co-
dziennymi obowiązkami znaj-
dują nowe powody, aby nie
wyściubić nosa z domu dalej niż
na przedświt ogrodu. Za zimno,
za ciepło, za daleko, boli mnie
żebro, sąsiedzi z góry myją psa
w wannie więc musimy pilno-
wać chałupy żeby nas nie zalali

– wymieniają bez końca Pań-
stwo Statystyczni. Problem tkwi
zazwyczaj w mentalności dzi-
siejszego człowieka. Często, aby
sprostać oczekiwaniom takiej
osoby trzeba stworzyć niemalże
laboratoryjne warunki, które
w naturze są przeto nierealne.

Jedyną skuteczną metodą na
przełamanie takiego impasu jest
wyjście z domu i znalezienie al-
ternatywy dla standardowych
atrakcji. Jak mawiał klasyk –
najprostsze działania są często
najskuteczniejsze. W czasach
wszechogarniającego internetu
i dostępu praktycznie do
wszystkiego, trudno dogodzić
poszukiwaczom jakichkolwiek
wrażeń. Kino – nie! Teatr – nu-
da! Kręgle – dajcie spokój! Basen
– ileż można?! W takim razie
co!?

Mieszkamy w Plewiskach -
w praktyce części Poznania,
na której to mimo wielu jej zalet,
większość już nie może patrzeć.
Skoro nie stolica regionu
to skierujmy się w zupełnie inną
stronę. Ciekawym rozwiązaniem
na weekend może być wyprawa
do niedalekiego Zaniemyśla
gdzie na Jeziorze Raczyńskim
znajduje się tajemnicza Wyspa
Edwarda. Jest to miejsce,
w którym przeplata się intry-
gująca historia z przyrodą. Mo-
żemy dowiedzieć się tu np. co

się stało z głową Hrabiego Ra-
czyńskiego? Jeśli ktoś lubi na-
turę, a szczególnie faunę
dobrym pomysłem byłoby także
odwiedzenie Centrum Hipiki
w Jaszkowie. Jest to największy
w Europie ośrodek szkolący
w jeździe konnej. Czekają tam
na nas piękne konie, których
łagodne usposobienie i dobre
maniery zachęcą nawet naj-
większego nieprzyjaciela jeź-
dziectwa do konnej inicjacji.

W sytuacji kiedy ktoś poszukuje
spokoju po intensywnych zada-
niach zawodowych dobrym po-
mysłem na wyciszenie będzie
Skansen Pszczelarstwa w Swa-
rzędzu. Dzięki temu miejscu
możemy dowiedzieć się wielu
ciekawostek na temat bartnic-
twa, pszczelarstwa czy jedwab-
nictwa – jest to bardzo kojąca
propozycja. Na powrocie z każ-
dej wyprawy nie można jednak
zapomnieć o odwiedzeniu
słynnej lodziarni w Puszczyko-
wie. Po takich przygodach każdy
zasługuję na chwilę odpoczynku
przy legendarnym lodziku...

Czyż nie jesteśmy szczęścia-
rzami mieszkając w takiej bo-
gatej o atrakcje okolicy? :)

Rafał S.
Redakcja Plewiska.pl

Składniki:

Spód:

• 200 g biszkoptów
• 120 g masła

Masa serowa:

• 1 kg sera
• 450 ml śmietany kremówki
• ½ szklanki cukru
• 1 opakowanie cukru wanilio-
wego
• 2 jajka
• 2 żółtka
• 1 opakowanie dużego budyniu
śmietankowego

Dodatkowo:

• 1 puszka masy kajmakowej
• ½ szklanki śmietany kremówki
• ½ szklanki płatków migdało-
wych
• 3 banany

Sposób przygotowania:

Spód:

Biszkopty pokruszyć, połączyć

z rozpuszczonym masłem. Tak
otrzymaną masę wyłożyć na
dnie blaszki.

Masa serowa:

Jajka utrzeć z żółtkami i cukra-
mi. Dodać ser, śmietanę kre-
mówkę, a pod koniec proszek
budyniowy, wymieszać.

Banany pokroić na półplasterki.
Masę serową wylać na biszkop-
towy spód. Na wierzchu ułożyć
półplasterki bananów lekko
wciskając je w masę, by ta je
całkowicie przykryła.

Piec ok. 60 minut w tempera-
turze 170 stopni.

Masę kajmakową podgrzać
w rondelku, dodać śmietanę,
wymieszać. Kajmakową masę
rozsmarować na wierzchu
upieczonego sernika, posypać
płatkami migdałowymi.

Udostępniono ze strony:
slodkoscioli.cba.pl

"Fajny będzie parking przed Piotrem i Pawłem lub jego brak"
mieszkaniec "T. G." o remoncie ulicy Grunwaldzkiej
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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

Kącik dla dzieci

Czy potrafisz rozpoznać
wszystkie zwierzątka? Jeśli
tak to rozwiąż krzyżówkę.
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Zdarzenia, które miały miejsce
w maju.

1.05.2017

DK nr 5., odcinek Trzebaw
zderzenie samochodu osobo-
wego z ciężarowym.

13.05.2017

Komorniki
usunięcie zagrożenia związa-
nego z owadami błonkoszkrzy-
dłowymi.

15.05.2017

Komorniki, ul. Fabianowska
zderzenie samochodu ciężaro-
wego z autobusem.

23.05.2017

Chomęcice
pożar słomy

Wiry, ul. Komornicka
pożar w domu jednorodzinnym

25.05.2017

Plewiska, ul. Kolejowa
monitoring pożarowy

Plewiska ul. Szkolna
samochód uderzył w drzewo

28.05.2017

Komorniki, ul. Polna
zderzenie dwóch samochodów
na skrzyżowaniu ulic Polnej
z Malinowskiego.

OSP Plewiska
zdjęcia udostępnione z:

facebook.com/ospplewiska

Zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym na Drodze Krajowej numer 5

Zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym na Drodze Krajowej numer 5

Wypadek samochodu cieżaro-
wego z autobusem

Zderzenie dwóch samochodów
w Komornikach

Oczami młodzieży w Plewiskach
Plewiska rozwijają się w bardzo
szybkim tempie. Coraz więcej
ludzi zamieszkuje ten obszar co
sprawia, że powstają nowe
sklepy, domy, kościół czy szko-
ła. Ulepszają drogę w Plewi-
skach tak, by dojazd do
pobliskiego Poznania był szyb-
szy i bezpieczniejszy. Wizja
Plewisk na przyszłość wygląda
pozytywnie, jednak ma też to
swoje minusy.

Dla osób w moim wieku (16 lat),
które nie mają jeszcze prawa
jazdy i muszą podróżować ko-
munikacją miejską lub na pie-
chotę. Wydłużony czas jazdy
autobusu, by dotrzeć do Po-
znania lub do domu nie jest ko-
rzystny przez korki związane

z przejazdem kolejowym.
W godzinach szczytu ludzi
w autobusie jest jeszcze więcej,
co nie umila przejazdu.

Dobrym rozwiązaniem byłoby
częstsze kursowanie autobusów
i zainwestowanie w większe
pojazdy. Dlatego ucieszyłam się
jak dowiedziałam się, że są pla-
ny, by w Plewiskach jeździł
tramwaj. Sądzę, że byłaby to
bardzo dobra opcja, bo tramwaj
nie stałby w korkach i szybciej
wracałabym ze szkoły do domu.

Często jeżdżę do Poznania, by
spotkać się z przyjaciółmi, co
zajmuje mi o wiele więcej czasu
niż gdyby udało mi się z nimi
spotkać w Plewiskach. Niestety

nie ma takiego miejsca w Ple-
wiskach, gdzie można by posie-
dzieć i pogadać, czegoś w stylu
pizzerii czy kawiarni. Wracanie
zmęczonym w późnych godzi-
nach z Poznania jest wyczerpu-
jące, dlatego pizzeria na pewno
cieszyłaby się popularnością nie
tylko u osób w moim wieku, ale
u wszystkich, którzy chcieliby
się spotkać, zjeść coś dobrego
i mieć blisko do domu.

Cieszy mnie to, że Plewiska
z roku na rok coraz bardziej
się rozwijają i zwiększa się ich
popularność.

Wiktoria M.

Drodzy mieszkańcy nasz fanpage, facebook.com/Plewiska/ma już ponad 2000 polubień! Dziękujemy.
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Stopka redakcyjna

Plewiska.pl
Bezpłatny miesięcznik in-
formacyjno-reklamowy.

Redaktor naczelny:
Maja Dąbrowska
info@plewiska.pl
tel. 792-400-373

Wydawca:
GrupaM40
ul. Grunwaldzka 519E/12
62-064 Plewiska

Druk:
Polskapresse sp. z o.o.
ul. Malwowa 158
60-175 Poznań.
Nakład 3000 egzemplarzy

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 792 400 373
lub na info@plewiska.pl

Informacje

Kącik Kultury
Specjalnie dla mieszkańców Plewisk, stworzyliśmy, krótką rozpiskę
zaplanowanych wydarzeń kulturalnych w Poznaniu.

Koncerty:

8.06.17
– Low Roar

10.06.17
–Dark Metal Night III

11.06.17
– Follow Dices

17.06.17
– The Offenders, Qulturka,
3CITY Stompers - SKA SIDE
STORY 3

18.06.17
- Bisquit

21.06.17
– Part of the kitchen

Spektakle:

9.06.17
– Tragedia w lumpeksie

12.06.17
– Ostra jazda

16.06.17
- Ambona ludu

17.06.17
– Anna Karenina

23.06.17
- Mayday

25.06.16
– Osiecka. Byle nie o miłości.

W następnym numerze Plewiska.pl nie-
spodzianka od klubu fitness Befit Clubs.

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 - Czerwiec 2016

10.06.2017 / 6:00 / miejsce - Luboń
12-godzinny Bieg Na Powitanie Lata

10.06.2017 / 12:00 / miejsce – Poznań, Tor Regatowy Malta
Biegi Cztery Pory Roku Logorun: Lato

17.06.2017 / 11:00 / miejsce - Poznań, Hipodrom Wola
Bieg 4 na Woli

17.06.2017 / 13:00 / miejsce - Poznań, Fort VI
Poznańska Piwna Mila

23.06.2017 / 19:30 / miejsce - Poznań, Malta
4. Bieg Czekoladowy - Smak Lata

24.06.2017 / 20:30 / miejsce - Poznań, Jezioro Strzeszyńskie
III Nocny Bieg Świętojański Poznań 2017

24.06.2017 / 21:22 / Luboń, Wzgórze Papieskie
Nocny Maraton Twierdzy Poznań

25.06.2017 / 10:30 / Komorniki
III Szczęśliwa Siódemka - Bieg w dobrym kierunku

"Jak ma być bezpieczne skoro notorycznie na ul Strazewicza wieczorami, po chodnikach jeżdżą malolaty bmw! Wjeżdżają od Mietowej Wzdłuż
chodnika przy Strazewicza i parkują na parkingu przy blokach Miętowa 27. Jest to chodnik ruchliwy dla pieszych i rowerzystów! Na
skrzyżowaniu nie ma latarni i nawet nie widać czy ktoś idzie chodnikiem!"

mieszkaniec "Kapii." na temat bezpieczeństwa




