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Kącik dla dzieci Str. 8

Do Świąt Bożego Narodzenia
został zaledwie miesiąc. Z tej
okazji zapraszamy Państwa
na wspólne odpalenie choinki
w Komornikach. Rok temu
po raz pierwszy ubraliśmy na-
sze gminne drzewko, które
kolorowymi ozdobami i lamp-
kami wzmacniało świąteczną
atmosferę.

Drugie Mikołajkowe Odpalenie
Choinki odbędzie się w nie-
dzielę, 4 grudnia, o godz. 15:00
na terenie parkingu przed
budynkiem Ośrodka Zdrowia
w Komornikach.

czytaj dalej na str. 2

Dwukrotne całkowite za-
mknięcie ul. Grunwaldzkiej,
wzbudziło wiele emocji wśród
mieszkańców.

Zaraz malkontenci zaczną zno-
wu szczekać, bo ciężko będzie
im objechać osiedle kilkaset me-
trów przez 1 dzień, ponieważ
nawet do sklepu nieopodal
muszą oczywiście wyprawiać

się samochodem.

- Plewiszczanin od 28 pokoleń

Proszę państwa. Tu nie chodzi
o narzekanie, tylko o koszty
i terminowość wykonywanych
w Polsce inwestycji drogowych.

Czytaj dalej na str. 3

Święto Odzyskania Niepodległości

Opinie: Zamknięcie ulicy Grunwaldzkiej

Mama w Plewiskach Str. 7

Choinka znowu zaświeci

OSP Plewiska - Kronika wydarzeń Str. 3

Obchody 98. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodle-
głości w Gminie Komorniki
rozpoczęły się uroczystą mszą
św. w intencji wolnego kraju,
odprawionej w komornickiej

parafii, w której udział wzięli
mieszkańcy oraz władze gmin-
ne.

Korowód świętujących prowa-
dzony przez poczty sztandaro-
we przeszedł do Ogrodu
Pamięci, by tam oddać hołd bo-
haterom i wydarzeniom z hi-
storii Polski i samych Komornik.
Honorową wartę przy pomni-
kach ich upamiętniających peł-
nili harcerze z ZHP Komorniki
„Róża Wiatrów”. Salwa armatnia
wystrzelona przez Mosińsko-

Puszczykowskie Bractwo Kur-
kowe i odśpiewany dumnie
hymn Polski nadały spotkaniu
uroczysty klimat.

czytaj dalej na str. 4

FarmEKO – UZDRAWIAJĄCA MOC NATURY!
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Sadzenie drzewek

Drzewka posadzone! Chciałbym
gorąco podziękować:

- pani sołtys Małgorzacie Zgole,
za pomoc merytoryczną, finan-
sową oraz zaangażowanie pod-
czas samego wkopywania
drzewek,

- gminie, w szczególności panu
Wójtowi Janowi Brodzie oraz
inspektorowi ds. ochrony śro-
dowiska Krzysztofowi Studziń-
skiemu za paliki do drzewek,

- Przedsiębiorstwu Usług Ko-
munalnych za pomoc w trans-
porcie drzewek ze szkółki,

- Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Poznaniu
za sadzonki drzewek,

- klubowi Gaja za plakaty,

- i wreszcie wszystkim tym,

którzy przyszli sadzić.
W szczególności silnej ekipie
z osiedla Zielarskiego. Bez was
cała akcja nie miałaby sensu. Wy
i wasze wspaniałe pociechy na-
ładowaliście moje akumulatory
tak, że postaram się powtórzyć
akcję na wiosnę. Mam już
w planach 2-3 lokalizacje, roz-
pocznę niedługo rozmowy
z gminą, mam nadzieję, że spo-
tkamy się znów na wiosnę!
Do zobaczenia.

Wkrótce na oficjalnej stronie
akcji http://zielone-plewi-
ska.blog.pl/ przygotuję podsu-
mowanie całej akcji, tzn., trochę
zdjęć oraz informacje gdzie i ile
ostatecznie drzewek udało nam
się posadzić.

Pozdrawiam
Tomasz Lubiński

Choinka znowu zaświeci

Do Świąt Bożego Narodzenia
został zaledwie miesiąc. Z tej
okazji zapraszamy Państwa
na wspólne odpalenie choinki
w Komornikach. Rok temu
po raz pierwszy ubraliśmy na-
sze gminne drzewko, które
kolorowymi ozdobami i lamp-
kami wzmacniało świąteczną
atmosferę.

Drugie Mikołajkowe Odpalenie
Choinki odbędzie się w nie-

dzielę, 4 grudnia, o godz. 15:00
na terenie parkingu przed bu-
dynkiem Ośrodka Zdrowia
w Komornikach. Wystąpią grupy
artystyczne związane z GOK,
a animatorzy zadbają o umilenie
czasu dzieciom. Kramy handlo-
we i prezentacyjne, oprawa
muzyczna i oświetleniowa oraz
liczne atrakcje złożą się na
przedświąteczny jarmark, któ-
rego momentem kulminacyjnym
będzie uroczyste odpalenie la-

mek przez Wójta na choince
przed budynkiem.

Przypominamy dzieciom, że za
przyniesienie własnoręcznie
zrobionej ozdoby na choinkę
otrzymacie upominek! Posta-
rajmy się więc razem, by Miko-
łajkowe Odpalenie Choinki
znów stało się wielkim rodzin-
nym i gminnym świętem.

FarmEKO – PODARUJ BLISKIM ZDROWIE NA ŚWIĘTA!



Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl 03

Opinie: Zamknięcie ulicy Grunwaldzkiej
Dwukrotne całkowite za-
mknięcie ul. Grunwaldzkiej,
wzbudziło wiele emocji wśród
mieszkańców.

Zaraz malkontenci zaczną zno-
wu szczekać, bo ciężko będzie
im objechać osiedle kilkaset me-
trów przez 1 dzień, ponieważ
nawet do sklepu nieopodal mu-
szą oczywiście wyprawiać
się samochodem.

- Plewiszczanin od 28 pokoleń

Proszę państwa. Tu nie chodzi
o narzekanie, tylko o koszty
i terminowość wykonywanych
w Polsce inwestycji drogowych.
Większość dróg po remoncie, ale
i nowych po oddaniu jest już
lekko falista (patrz Kolejowa),
a duża część z nich w bardzo
krótkim okresie czasu jest
do naprawy. A o terminowości

oddania to juz szkoda słów (Ka-
poniera, Grunwaldzka na Euro,
Dąbrowskiego. .). Więc nie jest
tak, że panie PLewiszczanian od
400 pokoleń jestem malkonten-
tem, tylko oczekuję,że za moje
podatki będzie coś dobrze
i w terminie oddane (800 mer-
tów drogi 8 miesięcy).

- wojtek

Remont zbliża się ku końcowi ;(

Szkoda, bo strasznie udrożniło
to przejazd kolejowy. Niedługo
znów wrócą korki i dodatkowe
minuty stracone na wydostanie
się z Plewisk. Zdecydowanie
Grunwaldzka powinna być
w tym miejscu jednokierunkowa,
a wjazd na przejazd tylko od
Wołczańskiej, albo rondo na tym
skrzyżowaniu.

- Marcin

Zgadzam się z przedmówcą. Su-
per, że ulica będzie wyremonto-
wana. A jak brajanek czy jesika
objazdem w weekend do malty
pojadą, to się nic nie stanie po-
laki cebulaki narzekające na
wszystko!

- Mike

Podziel się z nami swoją opinią
na naszym fanpage'u: www.fa-
cebook.com/Plewiska lub stro-
nie: www.plewiska.pl.

OSP Plewiska - Kronika wydarzeń

Zdarzenia, które miały miejsce
w listopadzie.

4 listopada

Wiry, ul. Kościuszki
pożar sadzy w kominie
Komorniki, ul. Poznańska
plama oleju

5 listopada

17:05, Poznań, ul. Głogowska
pożar samochodu.
18:37, Walerianowo pomoc Ze-
społowi Ratownictwa Medycz-
nego w zniesieniu pacjenta.
21:21, autostrada A2 wypadek -
w zderzeniu dwóch samocho-
dów osobowych ranna została
jedna osoba. Na miejscu były
także dwa zastępy z SA PSP, za-
stęp OSP Luboń.

15 listopada

00:00, Gołuski, ul. Szkolna
pożar samochodu osobowego
marki Jaguar.
18:15, Komorniki, ul. Nizinna
pożar w piwnicy.

16 listopada

00:09, Szreniawa, Muzeum
Rolnictwa załączył się monito-
ring pożarowy.

21 listopada

8:47, Skórzewo, ul. Skórzewska
wypadek - jedna osoba została
ranna.

22 listopada

wyjechaliśmy do zdarzenia dwa
razy.

8:24, Komorniki, ul. Polna
udaliśmy do kobiety, która
z powodu urazu nie mogła
wstać i wzywała pomoc. Po
wejściu do mieszkania udzielili-
śmy kwalifikowanej pierwszej
pomocy do czasu przekazania
poszkodowanej Zespołowi Ra-
townictwa Medycznego.
18:17, Poznań, ul. Trzebińskiej
pożar samochodu marki Jeep.

OSP Plewiska

wypadek na autostradzie A2

pożar samochodu marki Jaguar w Gołuskach wypadek w Skórzewie

pożar samochodu marki Jeep

wypadek na autostradzie A2 wypadek na autostradzie A2

pożar samochodu marki Jeep

EkoChristmasBox - ZDROWY PREZENT DLA TWOICH BLISKICH!
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Święto Odzyskania Niepodległości

Obchody 98. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodle-
głości w Gminie Komorniki
rozpoczęły się uroczystą mszą
św. w intencji wolnego kraju,
odprawionej w komornickiej
parafii, w której udział wzięli
mieszkańcy oraz władze gmin-
ne – Wójt Jan Broda oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy
Marian Adamski.

Korowód świętujących prowa-
dzony przez poczty sztandaro-
we przeszedł do Ogrodu
Pamięci, by tam oddać hołd bo-
haterom i wydarzeniom z hi-
storii Polski i samych Komornik.
Honorową wartę przy pomni-
kach ich upamiętniających peł-
nili harcerze z ZHP Komorniki
„Róża Wiatrów”. Salwa armatnia
wystrzelona przez Mosińsko-
Puszczykowskie Bractwo Kur-
kowe i odśpiewany dumnie
hymn Polski nadały spotkaniu

uroczysty klimat. Wójt Jan Bro-
da przypomniał wydarzenia 1918
roku i w przejmujący sposób
mówił o polskim duchu wolno-
ści i niezłomnych żołnierzach
walczących o niepodległość,
którym winni jesteśmy pamięć
i cześć.

Uroczystości zakończyły się
wieczornym koncertem przy
świecach Polskich Kompozyto-
rów. W Domu „Kultury” Koźlak
rozbrzmiały utwory Fryderyka
Chopina i Henryka Wieniaw-
skiego zagrane przez utalento-
wanego i wielokrotnie
wyróżnianego pianistę – Jacka
Kortusa. Zebrani wysłuchali
także pieśni w wykonaniu Anny
Maleszy, uczestniczki konkursu
skrzypcowego im. Henryka
Wieniawskiego przy akompa-
niamencie Joanny Zathey-Wój-
cińskiej. Dostojne walce,
polonezy i mazurki wprowadziły

zebranych w nostalgiczny na-
strój.

Tradycyjny Nokturn Komornicki
nie był jedynym koncertem po-
święconym obchodom Święta
Odzyskania Niepodległości.
9 listopada mieszkańcy Komor-
nik i Lubonia spotkali się w łę-
czyckim Domu Kultury
na wspólnych „Śpiewankach
Patriotycznych”. Chór Francesco
z Wir oraz Chór Bard z Lubonia
śpiewali znane polskie utwory,
jak „Modlitwa o pokój”, „Czer-
wone maki na Monte Cassino”,
czy „My, pierwsza brygada”.
We wspólnym śpiewaniu wzięły
udział także lokalne zespoły
Komorniczanie i Aspirynki.
Spotkaniu patronowali Bur-
mistrz Lubonia, Małgorzata
Machalska oraz Wójt Komornik,
Jan Broda.

UG Komorniki

Zdjęcie przesłane przez mieszkańca
Zdjęcie wykonano na ulicy
Grunwaldzkiej przy skrzyżo-
waniu z Podgórną, w miejscu
gdzie rozpoczyna się zatoka
autobusowa przystanku w kie-
runku Junikowa. Zdjęcie zo-
stało przesłane przez
mieszkańca.

Redakcja

Opinie mieszkańców:

Dzisiaj obok tych szafek oraz
dalej, w kierunku przejazdu, stoi
las znaków drogowych, finezyj-
nie powyginanych, na każdą
okoliczność . Czegoś takiego
jeszcze nie widzałam!

- xyz

Super, postawi się na na tym
donicę z pelargonią (albo dwie).

Przynajmniej będzie wesoło
- mała

Wójtowi przed wjazdem do po-
sesji taki słupek postawić ,może
się dopiero zainteresuje

- M

Na skrzyżowaniu Grunwaldzka
– Skryta pozostawili słup
na środku nowego chodnika.
Pewnie Inwestor drogi nie do-
gadał się z Energetyką, a nikt nie
chciał dać pieniędzy na przesta-
wienie słupa, lub skablowanie
linii napowietrznej niskiego na-
pięcia.

- @ndy

Gdyby te szafki ustawili tak jak
trzeba, to oprócz tych dwóch
wózków, przeszła by swobodnie

babcia z siatkami pełnymi zaku-
pów – czyli JA. Przestawcie
te szafki PROSZĘ. Nie mogę na to
patrzeć . Jestem estetką. Jak tego
nie zrobicie będę zła a ja tak lu-
bię się cieszyć .

- Maria

Majster płakał jak stawiał
- Gość

Grunwaldzka/ Kolejowa to już
w ogóle szczyt głupoty. Polecam
każdemu przejście z wózkiem
odcinka Kolejowa – rynek. Lam-
pa na środku chodnika że trzeba
zejść na ulicę – fantazja. Na tym
zdjęciu widać, że mimo iż te
skrzynki stoją na chodniku to
i tak ze spokojem miną się, na-
wet dwa, wózki

- grunw

EkoChristmasBox - zobacz propozycje na FarmEKO24.pl
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Spotkanie Klubu Przedsiębiorczych Kobiet Plewisk

W Pensjonacie “Zacisze”
Przedsiębiorcze Kobiety Ple-
wisk, spędziły wtorkowy wie-
czór, aby tym razem skupić
uwagę na zagadnieniu korzy-
stania z mapy kolorów przy
kreowaniu własnego wizerun-
ku.

Przez tajniki wiedzy z tej dzie-
dziny przeprowadzała nas sty-

listka i coach wizerunku – Ka-
tarzyna Ziomek, której ser-
decznie dziękujemy za
przekazanie garści cennych in-
formacji i ufundowane nagro-
dy.

Dziękujemy również Pensjona-
towi “Zacisze”, który wspaniale
nas ugościł i stąd kolejne spo-
tkanie Klubu zaplanowane już
na 19 grudnia br. odbędzie się
również w “Zaciszu”. Będzie
to spotkanie wigilijne, podczas,
którego wykonamy świąteczne
bombki pod okiem naszej klu-
bowiczki – Agnieszki Guzickiej.
Każda uczestniczka musi tylko
przynieść ze sobą skrawki ma-
teriałów, ozdobne tasiemki, ko-
raliki, nożyczki oraz bazę
bombki świątecznej (do kupienia
w naszym papierniczym w No-
wym Rynku – 4 zł). Ponadto
podczas spotkania będzie moż-
na zakupić kosmetyki od naszej

poprzedniej prelegentki Mag-
daleny Kardach (szczegóły
wkrótce).

Spotkanie zakończymy wspólną
małą kolacją przy świątecznym
barszczu z pasztecikiem.

Do zobaczenia 19 grudnia br.
o godz. 18:00

Monika Zygmunt – Jakuć
(Założycielka Klubu)

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 - Grudzień 2016

7-12-2016/18:00 - 21:00/ miejsce - Park Tysiąclecia
Poznaj Poznań w biegu na orientację - Park Tysiąclecia

11-12-2016/12:00 - 13:00/ miejsce – Jezioro Maltańskie
MudnessRun

17-12-2016/8:45 - 14:00/ miejsce - Dziewicza Góra, 62-004 Czer-
wonak
Zimowy Półmaraton Ducha Lasu

EkoChristmasBox - ZASKOCZ SWOICH NAJBLIŻSZYCH!

"Super inicjatywa. Drzewa płucami naszej Ziemi. Więcej takich akcji"
mieszkanka "zachwycona" na temat akcji sadzenia drzewek w Plewiskach
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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.plArtykuł sponsorowany

EkoChristmasBox - stwórz własną kompozycję!

Święta to jeden z najprzyjem-
niejszych okresów w ciągu ca-
łego roku. Wiele osób na samą
myśl o Bożym Narodzeniu wi-
dzi suto zastawiony stół z wy-
śmienitymi potrawami. Czy
w świątecznym amoku jeste-
śmy w stanie zachować umiar
w przygotowywaniu i spoży-
waniu tradycyjnych dań? Kilka
prostych wskazówek, może
pomóc uniknąć uczucia cięż-
kości oraz niestrawności spo-
wodowanej nadmiernym
objadaniem się.

O kondycję układu pokarmo-
wego warto zadbać na kilka dni
przed świętami. Pomoże w tym
spożywanie większych ilości
świeżych warzyw, owoców,
100% soków czy zielonych kok-
tajli. Przygotowując świąteczne
potrawy warto zastanowić
się nad drobną modyfikacją
przepisów tak, aby były one
mniej kaloryczne. Nie ma prze-
szkód, aby wszechobecny ma-
jonez zamienić na jogurt
naturalny, tradycyjny cukier
na naturalne substancje sło-
dzące (ksylitol, stewia), a sma-
żoną rybę na gotowaną

w wodzie, na parze czy pieczo-
ną w piekarniku. Zdrowe po-
dejście do świątecznych dni
stanowi podstawę sukcesu. Nie
należy pościć przez cały wigilij-
ny dzień, aby na wieczerzy móc
zjeść więcej. Tak duże obciąże-
nie organizmu może skończyć
się nieprzyjemnymi dolegliwo-
ściami ze strony przewodu po-
karmowego m.in.: bólem
brzucha, wzdęciami czy bie-
gunką. W trakcie biesiadowania
powinno się nakładać na talerz
niewielkie ilości poszczególnych
potraw. Należy unikać ciągłego
dokładania kolejnych porcji.
Daje to możliwość kontrolowa-
nia tego ile faktycznie zostało
zjedzone. Równie ważne jest
spożywanie odpowiednich pły-
nów. Oprócz wody niegazowa-
nej dobrze mieć w zanadrzu
czerwoną lub zieloną herbatę
oraz zioła usprawniające tra-
wienie np.: koper włoski, kozie-
radkę, rumianek czy miętę.
Warto pamiętać, że święta nie
sprowadzają się jedynie do sie-
dzenia przy stole. Aktywność
fizyczna jest niezbędnym ele-
mentem, aby zniwelować
pierwsze objawy przejedzenia

się. Można wybrać się na długi,
rodzinny spacer, jogging lub
poćwiczyć w domu. Nawet nie-
wielka dawka ruchu pomoże
usprawnić procesy trawienne
i pozbyć się uczucia ciężkości.

Święta to okres, kiedy postano-
wienia o zdrowym odżywianiu
schodzą na dalszy plan. Niestety
nadmierna swoboda może
sprawić, iż będzie to czas nie-
komfortowy ze względu na po-
jawiające się objawy
niestrawności. Zasięgnij dodat-
kowych wskazówek dotyczą-
cych zdrowych zamienników
tradycyjnych, świątecznych
potraw.

Zapraszamy do punktów sta-
cjonarnych lub kontaktu pod
numerem telefonu 577-754-150!
Odwiedź Centrum Prozdro-
wotne FarmEKO przy ul. Grun-
waldzkiej 515 C/8
(Plewiska-Nowy Rynek) i w CH
King Cross Marcelin lub zajrzyj
do naszego sklepu interneto-
wego: https://farmeko24.pl

farmEKO

Jak uniknąć świątecznego przejedzenia?

Kronika Policyjna

Zdarzenia zgłoszone w paź-
dzierniku 2016r.

02.10. Wiry, ul. Cienista
policjanci KP Komorniki za-
trzymali na tzw. "gorącym
uczynku" sprawców uszkodzeń
zaparkowanych samochodów
Plewiska, ul. Fabianowska
pożar budynku gospodarczego
wraz z inwentażem żywym

06.10. Komorniki policjanci KP
Komorniki zatrzymali osobę
poszukiwaną

07.10. Komorniki policjanci KP
Komorniki zatrzymali sprawcę
szeregu kradzieży oraz oszustw
Komorniki policjanci KP Ko-
morniki zatrzymali sprawcę
znęcania fizycznego oraz psy-
chicznego nad rodziną
Komorniki kradzież artykułów
mięsnych
Wiry kradzież z włamaniem
do mieszkania

08.10. Komorniki
kradzież z włamaniem do domu
jednorodzinnego

Komorniki, ul. Wrzosowa
kradzież roweru

09.10. Komorniki, ul. Storczy-
kowa pożar samochodu

12.10. Rosnowo
wypadek w pracy

13.10. Komorniki policjanci KP
Komorniki zatrzymali na tzw.
"gorącym uczynku" sprawcę
kradzieży roweru
Komorniki uszkodzenie
ościeżnicy okna

14.10. Komorniki
kradzież z włamaniem do firmy

17.10. Walerianowo policjanci KP
Komorniki odzyskali pojazd
pochodzący z kradzieży na te-
renie Niemiec oraz zatrzymali
sprawcę na tzw. "gorącym
uczynku"

19.10. Plewiska
policjanci KP Komorniki za-
trzymali osobę poszukiwaną

20.10. Plewiska, ul. Grun-
waldzka kradzież katalizatora
od pojazdu osobowego
Plewiska, ul. Kozłowskiego
kradzież pojazdu m-ki Renault
Clio
Komorniki policjanci KP Ko-
morniki zatrzymali osobę po-
dejrzewaną o dokonanie
kradzieży skutera
Komorniki policjanci KP Ko-
morniki zatrzymali na tzw. "go-

rącym uczynku" osobę posia-
dającą przedmioty pochodzące
z przestępstwa

21.10. Komorniki policjanci
KP Komorniki zatrzymali osobę
poszukiwaną

22.10. Plewiska, ul. Grunwaldz-
ka kradzież portfela wraz z za-
wartością

23.10. Komorniki, ul. Wspól-
na kradzież kołpaków od pojaz-
du osobowego

24.10. Plewiska, ul. Kozłow-
skiego uszkodzenie pojazdu
osobowego
Komorniki policjanci KP Ko-
morniki zatrzymali osobę po-
szukiwaną
Plewiska uszkodzenie pojazdu
osobowego

25.10. Komorniki policjanci
KP Komorniki zatrzymali osobę
poszukiwaną

26.10. Plewiska kradzież
układu wydechowego od pojaz-
du ciężarowego

27.10. Komorniki naruszenie
nietykalności cielesnej

28.10. Plewiska, ul. Grun-
waldzka kradzież z włamaniem
do hurtowni

29.10. Komorniki policjanci KP
Komorniki zatrzymali dwie

osoby poszukiwane
30.10. Komorniki, ul. Nad
Wirynką pożar domu jednoro-
dzinnego

Ponadto policjanci przyjęli 19
zgłoszeń innych przestępstw
w tym 5 oszustwa na różnych
portalach internetowych.

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

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

KOMUNIKAT

Podajemy terminy znakowania
rowerów w ramach programu
prewencyjnego „Poznański ro-
wer – bezpieczny rower”:

06. grudnia 2016r.
w godz. 16:00 – 18:00
10. stycznia 2017r.
w godz. 16:00 – 18:00
06. lutego 2017r.
w godz. 16:00 – 18:00

Znakowania odbywać się będą
w Komisariacie Policji w Ko-

mornikach. Osoba rejestrująca
rower powinna posiadać dowód
osobisty lub inny dokument
potwierdzający jej tożsamość
oraz powinna przybyć z rowe-
rem wyposażonym w: dzwonek,
sprawny hamulec, światła i od-
blaski. Rower powinien posiadać
również numer ramy.

Ponad to Policja ostrzega
o częstych działaniach spraw-
ców oszukujących starsze oso-
by. Wykorzystują oni nieuwagę,
niewiedzę oraz uczucia osób
wyłudzając pieniądze na tzw.
"Na Wnuczka" i " Na Policjanta".
Policja nigdy nie prosi o prze-
kazanie pieniędzy.

W związku z nadchodzącą porą
jesienno – zimową Policja przy-
pomina o realnym zagrożeniu
utraty życia z powodu wychło-
dzenia na jakie narażone
są w szczególności osoby bez-
domne. W razie jakichkolwiek
informacji o miejscach pobytu
osób bezdomnych prosimy
o kontakt z tut. Komisariatem
Policji.

Chcesz wiedzień czy w Twojej
okolicy jest bezpiecznie? Mo-
żesz mieć na to wpływ!! Reaguj
na zagrożenia!! Odwiedź Kra-
jową Mapę Zagrożeń Bezpie-
czeństwa www.policja.pl

Dzielnicowy KP Komorniki
st. sierż. Sebastian Kuriata
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Przepis na pyszne
pierniczki świąteczne
Składniki:

• 2 szklanki mąki pszennej

• 1 łyżeczka sody

• 3 łyżki miodu

• 5 łyżek miękkiego masła

• 1/2 szklanki brązowego cukru

• 1 jajko

• 3 łyżeczki przyprawy do

piernika

• 2 łyżeczki kakao

Przygotowanie:

Mąkę przesiewamy i dodajemy
resztę składników, pamiętajmy
by masło było miękkie. Lepiej

jest je odpowiednio wcześniej
wyjąć z lodówki. Zagniatamy
dokładnie ciasto, formujemy
kule i wkładamy na pół godziny
do lodówki.

Rozwałkowujemy je na grubość
ok 4-5 mm, podsypujemy wałek
i blat mąką, by ciasto się nie
kleiło. Wycinamy kształty
i układamy na blasze wyłożonej
papierem do pieczenia.
Wstawiamy do nagrzanego
do 180 stopni piekarnika
i pieczemy ok. 10 minut,
uważając by się nie przypaliły.

Źródło:
http://kameralna.com.pl/prze
pis-na-pierniczki-swiateczne/

Mama w Plewiskach – urodzinowy chaos
W zeszłym tygodniu organizo-
waliśmy z mężem w Plewiskach
urodziny dla naszych bliźnia-
ków. Był to nie lada wyczyn,
gdyż chłopcy postanowili za-
prosić wszystkie dzieci z na-
szego osiedla. Oznaczało to,
że ponad jedenaścioro dzieci
wraz z rodzicami miało zmieścić
się w naszym, nie największym,
salonie. Byliśmy do tego niestety
zmuszeni, gdyż wynajęcie sali
wraz z atrakcjami przekracza
nasz budżet. Trzeba było zatem
zakasać rękawy i wziąć się do
roboty, bo pracy było wiele,
a urodziny zbliżały się wielkimi
krokami.

Przygotowania rozpoczęliśmy
od gruntownego sprzątania do-
mu. Każdy z moich chłopców
dostał zadanie do wykonania,
z którego lepiej lub gorzej, jakoś
się wywiązał. Chwila nieuwagi
sprawiła, że po raz kolejny bliź-
niaki wprawiły nas w osłupienie.
Tak bardzo starały się być sa-
modzielne, że postanowiły wy-
kąpać psa. Skończyło się to tym,
że czeka nas jeszcze w tym roku
remont korytarza, gdyż chłopcy
zalali go, próbując poradzić so-
bie z wysuszeniem naszego
wilczura.

Impreza zbliżała się wielkimi
krokami, a ja wciąż byłam w le-
sie. Chłopcy mieli problem
z przygotowaniem zaproszeń,
więc usiedliśmy do tego wspól-
nie. Była to niesamowita zaba-
wa. Wiele uśmiechów wywołało
układanie urodzinowego wier-
szyka, w którym zapraszaliśmy
wszystkich gości. Kiedy skoń-
czyliśmy już przygotowywać
kartki, byliśmy umazani broka-
tem i flamastrami, ale zaproszeń

nie powstydziłby się sam Picas-
so. Sąsiedzi byli zachwyceni
oryginalnymi kartkami i więk-
szość z nich potwierdziła swoje
przybycie.

Na imprezę urodzinową nale-
żało jeszcze przygotować je-
dzenie i udekorować dom.
Wszyscy moi chłopcy ochoczo
wzięli się do pracy. Bliźniacy
odkryli w sobie talent kulinarny,
z przyjemnością pomagali mi
przy pieczeniu ciasteczek. Ma-
luchy mieszały składniki, for-
mowały z ciasta placuszki,
wykrawały kształty foremkami,
a po upieczeniu ozdabiały je lu-
krem i kolorową posypką. Były
tym tak pochłonięte, że prze-
gapiły swoją ulubioną bajkę.
Trochę grymasiły, gdy już się
zorientowały, ale w końcu udało
nam się wspólnie z mężem, po-
łożyć ich spać.

W sobotę od rana zajęliśmy się
dekorowaniem domu. Mieliśmy
do nadmuchania około stu ba-
lonów. Szło nam to dość dobrze,
jednak mąż stwierdził, że poka-
że nam, jak robić to lepiej. Cały
ten pokaz zakończył się tym,
że trzy godziny przed przyję-
ciem szukaliśmy sklepu z balo-
nami, ponieważ większość
napompowanych przez męża
wybuchła.

Przyjęcie bardzo się udało
i wszyscy byli nim zachwyceni,
zwłaszcza zamówionym przez
nas czarodziejem. Magik bardzo
angażował w zabawę dzieci
i rodziców, potrzebując asy-
stentów wybieranych spośród
publiczności. Iluzjonista poka-
zywał jak sprawić, by przekłuty
balonik nie pękł, a magiczne

mikstury zmieniały kolory. Nie
obyło się także bez magicznych
gier i zabaw ruchowych. Misja
urodzinowa została wykonana,
gdyż wszyscy rodzice odpoczęli
sobie przy kieliszku wina,
a dzieci wracały do domów
zmęczone i roześmiane.

Jesteś mamą, mieszkasz
w Plewiskach i posiadasz cie-
kawą historie, którą chciałabyś
się z nami podzielić ? Napisz
do nas - info@plewiska.pl.

FarmEKO BLISKO CIEBIE - Nowy Rynek obok poczty

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

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

Koncerty:

8.12.2016 r.

– Piwnica pod Baranami: Kolędy
i pastorałki

8.12.2016 r.

– Coma

9.12.2016 r.

– Kasa chorych

10.12.2016 r.

– Wojtek Mazolewski

10.12.2016 r.

- 90s Live in Concert -
2 Unlimited, Dr. Alban, Captain
Jack, La Bouche

11.12.2016 r.

– Dżem

11.12.2016 r.

– Krzysztof Daukszewicz

15.12.2016 r.

– Julia Marcell

18.12.2016 r.

– Wieczór kolęd

30.12.2016 r.

- Koncert sylwestrowy:
Z Broadwayu do Hollywood

Wydarzenia:

09.12.2016 r.

– Zbiórka dla bezdomnych
zwierzaków

09.12.2016 r.
– Międzynarodowy Festiwal
Rzeźby Lodowej

10.12.2016 r.

- Świąteczny Otwarty Market

31.12.2016 r.

- Sylwester w CK Zamek

FarmEKO24.pl - TWÓJ SKLEP Z DOSTAWĄ DO DOMU!

"Uważam, że to świetna inicjatywa,Panie mogą zadbać o własny wizerunek i poczuć się lepiej :)"
mieszkaniec "Anonim" na temat relacji ze spotkania Klubu Przedsiębiorczych Kobiet Plewisk

Kącik dla dzieci

Pokoloruj Mikołaja oraz na-
pisz jakie prezenty chcesz

dostać pod choinkę.

Lista prezentów:

mornikach. Osoba rejestrująca
rower powinna posiadać dowód
osobisty lub inny dokument
potwierdzający jej tożsamość
oraz powinna przybyć z rowe-
rem wyposażonym w: dzwonek,
sprawny hamulec, światła i od-
blaski. Rower powinien posiadać
również numer ramy.

Ponad to Policja ostrzega
o częstych działaniach spraw-
ców oszukujących starsze oso-
by. Wykorzystują oni nieuwagę,
niewiedzę oraz uczucia osób
wyłudzając pieniądze na tzw.
"Na Wnuczka" i " Na Policjanta".
Policja nigdy nie prosi o prze-
kazanie pieniędzy.

W związku z nadchodzącą porą
jesienno – zimową Policja przy-
pomina o realnym zagrożeniu
utraty życia z powodu wychło-
dzenia na jakie narażone
są w szczególności osoby bez-
domne. W razie jakichkolwiek
informacji o miejscach pobytu
osób bezdomnych prosimy
o kontakt z tut. Komisariatem
Policji.

Chcesz wiedzień czy w Twojej
okolicy jest bezpiecznie? Mo-
żesz mieć na to wpływ!! Reaguj
na zagrożenia!! Odwiedź Kra-
jową Mapę Zagrożeń Bezpie-
czeństwa www.policja.pl

Dzielnicowy KP Komorniki
st. sierż. Sebastian Kuriata


