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Uroczystości 3 maja w Gminie Komorniki
Samorządowcy Gminy Komor-
niki oddali hołd Konstytucji
3 Maja.

Uroczystości zorganizowane
z  okazji 227. rocznicy uchwale-
nia dokumentu rozpoczęły się

od uroczystej Mszy Świętej od-
prawionej w  kościele pw. św.
Andrzeja Apostoła w  Komorni-
kach w  intencji ojczyzny. Na-
stępnie zebrani mieszkańcy,
w  towarzystwie pocztów
sztandarowych, radnych i  soł-

tysów przeszli do Ogrodu Pa-
mięci w  Komornikach, gdzie
liczne delegacje lokalnej spo-
łeczności i  samorządowcy zło-
żyli kwiaty pod pomnikami.

Czytaj dalej na str. 3

Rodzinny piknik lekkoatletyczny
12 maja 2018r. Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji zorganizo-
wał przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Plewiskach Rodzinny
piknik lekkoatletyczny, w któ-
rym wzięło udział prawie 300
osób.

W świetnej zabawie uczestni-
czyły dzieci, młodzież oraz do-
rośli. Najmłodsi uczestnicy
biegali wspólnie z rodzicami,
natomiast trochę starsi na dy-
stansie 50 metrów indywidual-
nie. Ponadto uczestnicy mogli
się zmierzyć z konkurencjami
lekkoatletycznymi.

Czytaj dalej na str. 5

Projekt w Gminie Komorniki
Projekt pt. „Modernizacja
i  rozbudowa placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 1 im.
Janusza Korczaka w  Komorni-
kach” zajął czwarte miejsce pod

względem oddanych przez
mieszkańców głosów na pro-
jekty inwestycyjne.

Czytaj dalej na str. 4

Cykl porad medycznych Str. 5
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Gmina szkoli swoich przedsiębiorców
22 maja 2018r. odbyło się
w  drugie z  czterech, zaplano-
wanych w  tym roku, bezpłat-
nych szkoleń adresowanych
do firm działających na terenie
Gminy Komorniki.

Uczestnicy spotkania mogli za-
poznać się z  technikami moty-
wowania, udzielania informacji
zwrotnej, a  także skutecznego
zarządzania zespołem.

Przedsięwzięcie, którego po-
mysłodawcą jest Wójt Jan Broda
ma na celu integrację środowi-
ska biznesowego gminy, a  także
wymianę zawodowych do-
świadczeń lokalnych firm.

Szkolenia są finansowane z  bu-
dżetu gminy, a  udział w  nich jest
dla przedsiębiorców całkowicie
bezpłatny. Idea szkoleń dla
przedsiębiorców narodziła się
w  ubiegłym roku. Widząc zapo-
trzebowanie na tego rodzaju
inicjatywę, a  także potencjał,
jaki drzemie w  lokalnych firma-
ch, postanowiono zorganizować
dla nich szkolenia.

I tym razem, warsztaty prowa-

dzone przez Rafała Błachow-
skiego, trenera z  wieloletnim
doświadczeniem biznesowym

i  trenerskim, cieszyły się dużym
zainteresowaniem lokalnych
przedsiębiorców.

Wszystkich chętnych zaprasza-
my na kolejne spotkania, jakie
z pewnością będą organizowane

przez Gminę Komorniki.

Udostępniono z Komorniki.pl

Kronika Policyjna

Zdarzenia zgłoszone w kwiet-
niu 2018r.

01.04.2018

- Plewiska, ul. Kozłowskiego
n/n sprawca dokonał kradzieży
pojazdu m-ki Volkswagen Pas-
sat.

04.04.2018

- Komorniki, ul. Kolumba
n/n sprawca dokonał kradzieży
dwóch laptopów marki Micro-
soft i tabletu Microsoft Surface
Pro. Mienie odzyskano.

- Chomęcice, ul. Poznańska
nieletni sprawca dokonał naru-
szenia nietykalności cielesnej
małoletniej.

05.04.2018

- Głuchowo, ul. Komornicka
funkcjonariusze KP Komorniki
zatrzymali sprawcę kradzieży
przesyłki/roweru bezpośrednio
po ujawnieniu popełnienia
przestępstwa. Mienie odzy-
skano.

06.04.2018

- Komorniki, ul. Żabikowska
funkcjonariusze KP Luboń do-
konali zatrzymania mężczyzny
popełniającego przestępstwo
kierowania pojazdem w stanie
nietrzeźwości. Wynik badania
0,64mg/l.

08.04.2018

- Plewiska, ul. Grunwaldzka
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania obco-
krajowca popełniającego prze-
stępstwo kierowania pojazdem
w stanie nietrzeźwości. Wynik
badania 0,37mg/l.

- Komorniki, ul. Poznańska
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania mężczy-
zny popełniającego przestęp-
stwo kierowania pojazdem
w stanie nietrzeźwości. Wynik
badania 0,26mg/l.

10.04.2018

- Komorniki, ul. Truskawkowa
n/n sprawca dokonał kradzieży
pojazdu m-ki BMW X5.

12.04.2018

- Komorniki, ul. Polna
ustalony sprawca dokonał kra-
dzieży telefonu komórkowego
m-ki Huawei.

13.04.2018

- Plewiska, ul. Skryta
n/n sprawca dokonał kradzieży

350kg metalu.

15.04.2018

- Wiry, ul. Komornicka
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania osoby
poszukiwanej.

- Plewiska, ul. Stawna
n/n sprawca dokonał uszko-
dzenia pojazdu m-ki Audi.

16.04.2018

- Plewiska, ul. Grunwaldzka
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania kobiety
popełniającej przestępstwo
kierowania pojazdem w stanie
nietrzeźwości. Wynik badania
0,54mg/l

- Komorniki, ul. Staszica
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania czterech
osób bezpośrednio po popeł-
nieniu przestępstwa uszkodze-
nia mienia.

17.04.2018

- Wiry, ul. Zespołowa
funkcjonariusze WZM KMP Po-
znań dokonali zatrzymania
osoby popełniającej przestęp-
stwo posiadania środków odu-
rzających.

18.04.2018

- Plewiska, ul. Fabianowka
n/n sprawca dokonał kradzieży
pojazdu m-ki BMW 430i Xdri-
ve.

- Komorniki, ul. Polna
ustalony sprawca dokonał kra-
dzieży przesyłki pocztowej oraz
przywłaszczenia pieniędzy.

19.04.2018

- Plewiska, ul. Szkolna
funkcjonariusze KP Tarnowo
Podgórne dokonali zatrzymania
osoby popełniającej przestęp-
stwo posiadania środków odu-
rzających.

24.04.2018

- Plewiska, ul. Kozłowskiego
n/n sprawca dokonał uszko-
dzenia pojazdu m-ki Opel
Astra.

- Plewiska, ul. Pasterska
n/n sprawca dokonał kradzieży
roweru.

26.04.2018

- Komorniki, ul. Cyprysowa
n/n sprawca dokonał kradzieży
pojazdu m-ki Hyundai Tuscon.

27.04.2018

- Komorniki, ul. Czeremchowa
n/n sprawca dokonał kradzieży
pojazdu m-ki BMW 320D.

28.04.2018

- Komorniki, ul. Daimlera
funkcjonariusze WRD KMP Po-
znań dokonali zatrzymania ob-
cokrajowca popełniającego
przestępstwo kierowania po-

jazdem w stanie nietrzeźwości.
Wynik badania 0,33mg/l.

- Plewiska, ul. Strażewicza
ustalony sprawca dokonał kra-
dzieży dwóch telefonów ko-
mórkowych m-ki Apple iPhone
i gotówki.

30.04.2018

- Wiry, ul. Komornicka
n/n sparawca dokonał kradzie-
ży pojazdu m-ki Audi A5.

- Wiry, ul. Komornicka
n/n sparawca dokonał kradzie-
ży dwóch elementów infra-
struktury placu zabaw.

Ponadto policjanci przyjęli 13
zgłoszeń innych przestępstw
w tym 8 to oszustwa na róż-
nych portalach internetowych.

Policja w Komornikach prosi
o wszelkie informacje, które
mogą przyczynić się do ograni-
czenia przestępczości lub do
wykrycia ich sprawców. Wszel-
kie spostrzeżenia można prze-
kazywać dzielnicowym.
Zapewniamy anonimowość.

W nagłych przypadkach prosi-
my o kontakt na numer telefonu
alarmowego KP Komorniki 601-
799-114 lub do Oficera Dyżur-
nego Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu 997 lub 112.

Dzielnicowy KP Komorniki
sierż. Sebastian Kuriata
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Uroczystości 3 maja w Gminie Komorniki
Samorządowcy Gminy Komor-
niki oddali hołd Konstytucji
3 Maja.

Uroczystości zorganizowane
z  okazji 227. rocznicy uchwale-
nia dokumentu rozpoczęły się
od uroczystej Mszy Świętej od-
prawionej w  kościele pw. św.
Andrzeja Apostoła w  Komorni-
kach w  intencji ojczyzny.

Następnie zebrani mieszkańcy,
w  towarzystwie pocztów
sztandarowych, radnych i  soł-
tysów przeszli do Ogrodu Pa-
mięci w  Komornikach, gdzie
liczne delegacje lokalnej spo-
łeczności i  samorządowcy zło-
żyli kwiaty pod pomnikami
upamiętniającymi wydarzenia
z  historii gminy i  kraju.

Udostępnione z komorniki.pl

25 maja 2018r. w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego Wójt Gminy
Komorniki Jam Broda podpisał
umową w sprawie dofinanso-
wania projektu „Szatnia na
medal”.

Gmina Komorniki w kwietniu
2018 r. złożyła wniosek o dofi-
nansowanie zadania remonto-
wego w ramach programu
„Szatnia na medal”. Wniosek
dotyczył remontu budynku
szatniowo-sanitarnego w Ple-
wiskach przy ul. Szkolnej 132.

Do prac związanych z projek-
tem należą:

- remont instalacji elektrycz-
nej

- wymianę instalacji wodno-
kanalizacyjnej z armaturą

- remont ścian, sufitów i pod-
łóg

- wymiana stolarki drzwiowej
i okiennej

- wyposażenie szatni w ławko-
wieszaki i tablice magnetyczne

Prace wykonywane będą zgod-
nie z ustalonym z GOSiR termi-
nem od 18.06.2018 r. do
17.08.2018 r.

Udostępniono z Komorniki.pl

Szatnia na medal
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II edycja Budżetu Obywatelskiego
Gminy Komorniki
Wzorem ubiegłego roku, Gmina
Komorniki uruchamia kolejną,
drugą już edycję Budżetu Oby-
watelskiego.

I tym razem na projekty zgła-
szane przez mieszkańców zo-
stanie przeznaczona pula 600
tys. złotych, w podziale na za-
dania inwestycyjne oraz nie in-
westycyjne. Zachęcamy do
zgłaszania propozycji na 2019
rok.

Mogą to być zadania dotyczące
np.:

• wzbogacania infrastruktury
miejskiej poprzez budowę, roz-
budowę lub modernizację jej
elementów;

• działań służących poprawie
warunków życia i  funkcjonowa-
nia mieszkańców;

• wydarzeń o  charakterze pro-
społecznym, kulturalnym,
oświatowym lub sportowym.

Już 1 czerwca 2018 r. rusza na-
bór projektów. Zadania do bu-
dżetu obywatelskiego może
zgłosić każdy mieszkaniec
gminy zameldowany na jej ob-
szarze, który ma ukończone
15 lat. Głosowanie nad wybra-
nymi pomysłami odbędzie się
w październiku 2018 r.

Warto wspomnieć, że w pierw-
szej edycji konsultacji społecz-
nych w sprawie Budżetu
Obywatelskiego na 2018 rok, na

platformie internetowej budżetu
zarejestrowano 42 wnioski,
z czego ostatecznie pod głoso-
wanie zostało dopuszczonych 11.
W głosowaniu wzięło udział
blisko 1700 osób. Decyzją
mieszkańców wybranych do
realizacji zostało 5 zadań inwe-
stycyjnych oraz 2 zadania nie
inwestycyjne. Zadania te są ak-
tualnie realizowane.

Mamy nadzieję, że kolejna edy-
cja będzie się cieszyła dużym
zainteresowaniem mieszkań-
ców.

Jest to wyjątkowa okazja do
rzeczywistego i  bezpośredniego
współdecydowania o  tym, na co
zostanie wydana część budżetu
gminy.

Oddajemy w ręce mieszkańców
możliwość zgłaszania i  promo-
wania ciekawych pomysłów na
rzecz najbliższego otoczenia!

Wszystkie niezbędne informacje
o Budżecie Obywatelskim Gmi-
ny Komorniki 2019 dostępne są
na stronie internetowej:

www.komorniki.budzet-oby-
watelski.org

Komorniki.pl

Projekt w Gminie Komorniki - zrealizowany
Projekt pt. „Modernizacja
i  rozbudowa placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 1 im.
Janusza Korczaka w  Komorni-
kach” zajął czwarte miejsce pod
względem oddanych przez

mieszkańców głosów na pro-
jekty inwestycyjne.

Zakładał on takie prace jak:
opracowanie projektu budowy
placu zabaw wraz z uzyskaniem

zaświadczenia Starosty Po-
znańskiego o braku przeciw-
wskazań dotyczących zamiaru
budowy, przygotowanie terenu
pod budowę placu zabaw,
montaż urządzeń na wyzna-
czonym miejscu oraz oddanie
terenu rekreacyjnego do użyt-
kowania dla dzieci.

Wszystkie założone w projekcie
prace zostały wykonane zgodnie
z planem i w dniu 25.04.2018 r.
dokonano odbioru placu zabaw.
Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 57  201,15  zł. Dostosowanie
terenu przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Komornikach do zabaw
ruchowych i wyposażenie
w przyjazne dla dzieci sprzęty
zabawowe (m.in. huśtawki, ze-
stawy zabawowe, ławki itp.)
z pewnością urozmaici i zachęci
dzieci do aktywnego spędzania
czasu na świeżym powietrzu.

Zmodernizowany plac zabaw
będzie miejscem bezpiecznym
i atrakcyjnym dla najmłod-
szych.

Komorniki.pl

jazdem w stanie nietrzeźwości.
Wynik badania 0,33mg/l.

- Plewiska, ul. Strażewicza
ustalony sprawca dokonał kra-
dzieży dwóch telefonów ko-
mórkowych m-ki Apple iPhone
i gotówki.

30.04.2018

- Wiry, ul. Komornicka
n/n sparawca dokonał kradzie-
ży pojazdu m-ki Audi A5.

- Wiry, ul. Komornicka
n/n sparawca dokonał kradzie-
ży dwóch elementów infra-
struktury placu zabaw.

Ponadto policjanci przyjęli 13
zgłoszeń innych przestępstw
w tym 8 to oszustwa na róż-
nych portalach internetowych.

Policja w Komornikach prosi
o wszelkie informacje, które
mogą przyczynić się do ograni-
czenia przestępczości lub do
wykrycia ich sprawców. Wszel-
kie spostrzeżenia można prze-
kazywać dzielnicowym.
Zapewniamy anonimowość.

W nagłych przypadkach prosi-
my o kontakt na numer telefonu
alarmowego KP Komorniki 601-
799-114 lub do Oficera Dyżur-
nego Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu 997 lub 112.

Dzielnicowy KP Komorniki
sierż. Sebastian Kuriata
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Rodzinny piknik lekkoatletyczny w Plewiskach
12 maja 2018r. Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji zorganizo-
wał przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Plewiskach Rodzinny
piknik lekkoatletyczny, w któ-
rym wzięło udział prawie 300
osób.

W świetnej zabawie uczestni-
czyły dzieci, młodzież oraz do-
rośli. Najmłodsi uczestnicy
biegali wspólnie z rodzicami,
natomiast trochę starsi na dy-
stansie 50 metrów indywidual-
nie. Ponadto uczestnicy mogli
się zmierzyć z konkurencjami
lekkoatletycznymi.

Aż 60 osób sprawdziło się także
w 12-minutowym teście Co-

opera na dystansie 200 metrów.
Najmłodsi bawili się na dmu-
chanych zamkach, ale także nie
zabrakło stanowisk do malowa-
nia twarzy. Dla każdego dziecka
były przewidziane upominki,
medale oraz koszulki. Celem
przewodnim pikniku był
wspólny udział dzieci i rodzi-
ców w sportowej zabawie.
Gminny Ośrodek Sportu i Re-
kreacji z pewnością w kolejnych
miesiącach będzie organizował
podobne imprezy, także
wszystkich mieszkańców ser-
decznie zapraszamy do udziału
w nich.

Udostępniono z
gosirkomorniki.pl

Cykl porad medycznych

Czy dbasz o swoje piersi? Czy
wiesz jakie istnieją metody
badania piersi? Sprawdź, czy

jesteś w  grupie ryzyka zacho-
rowania na raka piersi.

W Europie co 2,5 minuty roz-
poznaje się nowotwór piersi.
Najwyższa zachorowalność ma
miejsce w  krajach wysoko roz-
winiętych, szczególnie w Ho-
landii, Danii, Belgii, Niemczech.
W Europie co 6,5 minuty umiera
kobieta z powodu raka piersi.
Wczesne wykrycie nowotworu
powoduje redukcję umieralności
między 20 a 40 %. Rak piersi
stanowi 29 % wszystkich złośli-
wych nowotworów.

W Polsce odnotowuje się 11 ty-
sięcy kobiet rocznie z rozpo-
znanym nowotworem piersi,
co oznacza, że 1 na 13 kobiet
choruje na raka piersi. Nato-
miast w Poznaniu i okolicach
odnotowuje się największą za-
chorowalność, wykrywalność
i wyleczalność nowotworu
piersi.

Przede wszystkim należy pa-
miętać, że nie każda zmiana

w piersi jest nowotworem, ale
każda wymaga diagnozy.

Czynniki ryzyka to:

- pierwsza miesiączka przed 11.
rokiem życia,
- późna menopauza, tj . po 55.
roku życia,
- późne zajście w ciążę,
- niepłodność,
- rak sutka w rodzinie (babka,
matka, siostra),
- dieta o dużej zawartości
tłuszczu,
- otyłość,
- przebyty nowotwór jelita
grubego i jajników,
- palenie tytoniu i picie alkoho-
lu.

Wyróżniamy następujące ro-
dzaje badań piersi:

- samobadanie – samokontrola
raz w miesiącu po miesiączce,
- badanie palpacyjne przez le-

karza,
- USG piersi – zarezerwowane
dla młodych kobiet lub jako
uzupełniające do mammogra-
fii,
- mammografia – najlepiej wy-
konać badanie w 40. roku życia,
a później regularnie co 2 lata.

Co najistotniejsze, rak piersi
wcześnie wykryty jest wyle-
czalny.

Twoja świadomość to Twoje
zdrowie, dlatego należy regu-
larnie się badać.

Artykuł powstał przy współpra-
cy z lek. med. Ewą Cieślak

ginekologiem-położnikiem

Gabinet Lekarski
ul. Szronowa 14 w Poznaniu

tel. 601 71 00 55

Nowotwór piersi - czynniki ryzyka i metody badania piersi
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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

Pieczone szparagi z zapiekanymi ziemniakami i mizerią
Składniki:

• 1 kg młodych ziemniaków

• pęczek zielonych szparagów

• ogórek zielony

• pęczek koperku

• 0,5 l maślanki

• 2 łyżki oliwy

• zioła prowansalskie

• tymianek

• czosnek

• pieprz i sól

Sposób przygotowania:

Młode ziemniaki porządnie
umyć (można wyszorować
szczoteczką).

Oczyszczone ziemniaki prze-
kroić na pół i ułożyć na blaszce.
Następnie skropić jedną łyżką
oliwy i doprawić do smaku zio-
łami prowansalskimi.

Gotowe ziemniaki włożyć do
rozgrzanego piekarnika (temp.
220 stopni) na 30 minut.

Następnie umyć szparagi i do-
łożyć posypane tymiankiem
i polane łyżką oliwy do ziem-
niaków na ostatnie 15 minut
pieczenia.

Umytego i obranego ogórka ze-
trzeć na tarce na plasterki, po-
solić, przykryć talerzem
i zostawić na 15 minut. Po upły-
wie czasu dodać do ogórków
maślankę i pokrojony koperek.

Wszystko doprawić do smaku
pieprzem i solą, i wymieszać.

Koktajl truskawkowo-gruszkowy z płatkami owsianymi na maślance
Składniki:

• 200g truskawek

• 1 gruszka

• 2 łyżki płatków owsianych

• 250 ml maślanki

Sposób przygotowania:

Płatki owsiane zalać wodą i zo-
stawić na 10 minut.

Truskawki umyć, usunąć szy-
pułki.

Gruszkę obrać, usunąć ogryzek
i pokroić na kawałki.

Wszystkie składniki wrzucić do
blendera kielichowego. Zalać
mocno schłodzoną maślanką
i blendować do momentu uzy-
skania jednolitej masy.

Pić od razu po przygotowaniu.
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Miesiąc maj był stosunkowo
ciepłym miesiącem. Słońce
rozpieszczało nas temperatu-
rami zakrawającymi o ciepło
rodem ze środku lata, mimo
iż mamy astronomiczną wio-
snę.

Wielu Plewiszczan i nie tylko
korzystało w tym okresie ze
swoich przydomowych ogród-
ków. Stały się one centrum
spotkań przy grillu czy też służą
najmłodszym pociechą do za-
baw.

Najważniejsze jest jednak
przygotowanie naszych ogród-
ków do ich użytkowania.

Zielono mi

Ludzie zazwyczaj dzielą się
na tych co wolą obcować z zie-
lenią albo na tych, którzy uwa-
żają, że roślinność jest tylko
problem, o którym trzeba pa-
miętać. Każdy kto należy do
grupy miłośników odpoczynku
na łonie natury powinien wie-

dzieć, że ogrodnicy mają już
bardzo napięte grafiki i ciężko
im będzie znaleźć czas na pie-
lęgnację kolejnego ogródka.
Można oczywiście spróbować
własnych sił w ogrodnictwie.
Wymaga to jednak dużej ilości
czasu. Trzeba pamiętać, że ro-
śliny potrzebują aby regularnie
o nie dbać, chociażby podlewa-
jąc je.

Taras to też dobre rozwiązanie

Dla osób, które nie przepadają
za pielęgnacją ogródka dobrym
rozwiązaniem jest taras.

Taras może występować
w wielu formach oraz być wy-
konany z różnych materiałów,
np. z płyt betonowych, drewna
albo deski kompozytowej.

Bez względu na to, na jaki ma-
teriał się zdecydujemy jedno
jest pewne - ominie nas co-
dzienne podlewanie.

Rudy Lisek

Przyszedł maj, a z nim lato

Drodzy mieszkańcy nasz fanpage, facebook.com/Plewiska/ ma już ponad 3000 polubień! Dziękujemy.
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Informacje

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

Koncerty:

8.06.18
- Wiosenne inspiracje

13.06.18
- King Crimson
- Natalia Lubrano: stopklatka

14.06.18
- Waglewski & Łęczycki
- Bars and Melody

16.06.18
- Koncert finałowy szkoły
flamenco
- Hatebreed

18.06.18
- Black Stone Cherry

20.06.18
- Życie to nie teatr

Spektakle:

7.06.18
- Płaczki
- Malowany ptak

9.06.18
- Fantazja Polska

16.06.18
- Dziwaczki
- Versus

21.06.18
- Napój miłosny

29.06.18
- Dwunastu Gniewnych Ludzi
- Kalina
- Dwie drogi

Znakowanie rowerów
W ramach programu prewen-
cyjnego „Poznański rower –
bezpieczny rower” w Komisa-
riacie Policji w Komornikach
odbędzie się znakowanie ro-
werów w następujących ter-
minach:

13 czerwca 2018 r.

w godz. 15:00 – 18:00

20 czerwca 2018 r.

w godz. 10:00 – 13:00

27 czerwca 2018r

w godz. 15:00 – 18:00

Osoba rejestrująca rower po-
winna posiadać dowód osobisty
lub inny dokument potwier-
dzający  jej tożsamość oraz po-
winna przybyć z rowerem
wyposażonym w: dzwonek,
sprawny hamulec, światła i od-
blaski. Rower powinien posiadać
również numer ramy.

Komisariat Policji
w Komornikach

"Proponuje zrobic klasy dwujezyczne od 4 klasy. Tak jest w szkołach prywatnych, spolecznych itd"
Mieszkaniec "K.F." na temat rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej




