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Nowy termin ukończenia
prac na ul. Grunwaldzkiej
Informujemy, że zmienił się
termin zakończenia przebudo-
wy ulicy Grunwaldzkiej w Ple-
wiskach. Ze względu na 64
niezinwentaryzowane kolizje
z urządzeniami podziemnymi,
które wstrzymywały prace
drogowe, konieczne było wy-
dłużenie czasu trwania zada-
nia. Oznacza to, że ostateczna
data zakończenia prac wyzna-
czona została na 30 listopada
br.

Czytaj dalej na str. 2

Po latach oczekiwań przy
skrzyżowaniu ulic Kościelnej
i Spokojnej w Komornikach
powstanie miejsce spotkań
mieszkańców gminy i gości.

W czwartek 29 września, biuro
architektoniczne akpb ARCHI-
TEKCI PIOTR BARTOSIK za-

prezentowało na Sesji Rady
Gminy projekt koncepcyjny
CENTRUM TRADYCJI I KULTU-
RY, który został bardzo pozy-
tywnie odebrany przez radnych.

Czytaj dalej na str. 4

Pod artykułami o zieleni
w Plewiskach przeczytać moż-
na dużo komentarzy, że fak-
tycznie jej w naszej miej-
scowości brakuje, że trzeba coś
zrobić, że skala zaniedbań jest

ogromna, że nie wystarczy tyl-
ko kilka drzewek. Z wszystkimi
tymi opiniami się zgadzam!
W ramach akcji Zielone Plewi-
ska chcę powiedzieć do miesz-
kańców – “SPRAWDZAM”.

19 LISTOPADA chcemy posadzić
100 drzew. Będzie to 20 lip, 20
grabów, 20 brzóz, 20 modrzewi
i 20 świerków. Liczba moim
zdaniem już całkiem spora. Tym
bardziej że potrzebujemy wa-
szych rąk żeby te drzewka po-
sadzić.

Czytaj dalej na str. 3

Zielone Plewiska – plan działania

Nowoczesne Centrum Tradycji
i Kultury w Komornikach

Mama w Plewiskach Str. 7

FarmEKO – UZDRAWIAJĄCA MOC NATURY!
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Nowy termin ukończenia prac na ul. Grunwaldzkiej
Informujemy, że zmienił się
termin zakończenia przebudo-
wy ulicy Grunwaldzkiej w Ple-
wiskach. Ze względu na 64
niezinwentaryzowane kolizje
z urządzeniami podziemnymi,
które wstrzymywały prace
drogowe, konieczne było wy-
dłużenie czasu trwania zada-
nia. Oznacza to, że ostateczna
data zakończenia prac wyzna-
czona została na 30 listopada
br.

Wykonawca przebudowy ulicy
Grunwaldzkiej w Plewiskach -
firma Eurovia - po raz drugi
zwróciła się do tut. Zarządu
z wnioskiem o przedłużenie
terminu zakończenia zadania.
Jako główną przyczynę podała
wystąpienie aż 64 kolizji
(po prawej stronie jezdni z kie-
runku od Poznania) z urządze-
niami podziemnymi, w tym
z liniami telekomunikacyjnymi
i energetycznymi. Ich usunięcie
i przełożenie wymagało uzy-
skania wielu zgód gestorów
sieci i automatycznie wstrzy-
mywało prace drogowe przewi-
dziane w harmonogramie
inwestycji. Nie było bowiem
możliwości technicznych jed-
noczesnego usuwania kolizji

i prowadzenia dalszego etapu
prac.

Po zasięgnięciu opinii inspek-
torów nadzoru i szczegółowej
analizie wyjaśnień oraz doku-
mentów przedłożonych przez
firmę Eurovia, Zarząd Dróg Po-
wiatowych w Poznaniu uznał
wniosek wykonawcy za zasadny
i wyznaczył nowy, ostateczny
termin zakończenia całego za-
dania na 30 listopada br.

Ponownie apelujemy do kie-
rowców o cierpliwość i zwró-
cenie uwagi na tymczasowe
oznakowanie na przebudowy-
wanym odcinku drogi.

Warto dodać, że umowa jaka
została podpisana pomiędzy -
Zarządem Dróg Powiatowych
w Poznaniu a wykonawcą prze-
budowy ulicy Grunwaldzkiej
w Plewiskach - firmą Eurovia
określa ściśle sytuacje, kiedy
można w niej dokonywać zmian,
w tym również dotyczących
poszczególnych terminów re-
alizacji inwestycji jak i zakoń-
czenia całego zadania.

ZDP Poznań

Dzień Edukacji Narodowej 2016
Z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej Wójt Jan Broda zaprosił
pracowników gminnej oświaty
do auli nowej szkoły w Plewi-
skach, by podziękować im za
codzienną pracę na rzecz edu-
kacji i wychowania dzieci
i młodzieży. Wyraził nadzieję,
by satysfakcja z osiągnięć wy-
chowanków i wymierne efekty
pracy nad ich rozwojem towa-
rzyszyły nauczycielom przez
całą karierę zawodową.

Co znaczące, z roku na rok ob-
serwujemy wzrost liczby
uczniów, a co za tym idzie –
nauczycieli, specjalistów i pra-
cowników obsługi. Rok szkolny
2016/2017 naukę w gminnych

szkołach i przedszkolach roz-
poczęło 3400 dzieci, czyli o 383
więcej niż w roku ubiegłym.
Naturalną konsekwencją takiej
sytuacji demograficznej są in-
westycje w bazę oświatową –
zaznaczył Wójt. Zapowiedział
także, że dyskutowana obecnie
reforma oświatowa będzie
z pewnością wymagała kolej-
nych. Więcej dzieci to więcej
pracy, większa odpowiedzial-
ność, ale i większa radość z ich
rozwoju pod naszymi skrzydła-
mi – dodał.

Jak co roku, uroczystość ob-
chodów Dnia Edukacji Narodo-
wej była okazją do wręczenia
nagród Wójta wyróżniającym się

dyrektorom i nauczycielom.
W tym roku w gronie wyróż-
nionych znaleźli się: Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Komor-
nikach – Bożena Czaińska i jej
zastępczyni Hanna Drapiewska
– za sprawne zarządzanie
szkołą podczas trwającej dwa
lata rozbudowy, p.o. Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ple-
wiskach – Robert Witkowski
za wkład w prace planistyczne
nad budową nowej podsta-
wówki oraz: Karolina Żebrowska
i Grażyna Orwat ze szkoły
w Plewiskach, Renata Łuczka
ze szkoły w Chomęcicach, Ka-
tarzyna Trafas i Paula Mikołaj-
czak ze szkoły w Komornikach,
Monika Wiśniewska i Małgo-

rzata Kucharska-Rabiza z Gim-
nazjum w Komornikach, Izabela
Witkowska ze szkoły w Wirach
i Elżbieta Kornet z przedszkola
im. Króla Maciusia I w Komor-
nikach.

Na uroczystości mieliśmy przy-
jemność gościć Zastępcę Dy-
rektora Edukacji i Nauki Urzędu
Marszałkowskiego, Czesława
Kruczka, który przekazał na-
uczycielom życzenia w imieniu
Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego oraz Dyrektor
Ośrodka Doskonalenia Nauczy-
cieli w Poznaniu – Ewę Super-
czyńską, która nie kryła
zadowolenia ze stanu oświaty
w gminie.

Specjalne gratulacje od Wójta
i Przewodniczącego Rady Gminy
odebrały cztery nauczycielki
z wirowskiej szkoły z okazji od-
znaczenia Medalem Srebrnym
za Długoletnią Służbę, nadawa-
nym przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej: Renata
Kozłowska, Justyna Kozłowska-
Lisik, Wanda Rosińska i Małgo-
rzata Zięcik.

Panowie złożyli także życzenia
emerytowanym pracownikom
oświaty, którzy tradycyjnie
przyjęli zaproszenie do udziału
w uroczystości.

Wszystkim nagrodzonym ser-
decznie gratulujemy.

UG Komorniki

FarmEKO – PROFESJONALNE DORADZTWO DIETETYCZNE!
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Zielone Plewiska – plan działania
Pod artykułami o zieleni
w Plewiskach przeczytać moż-
na dużo komentarzy, że fak-
tycznie jej w naszej miej-
scowości brakuje, że trzeba coś
zrobić, że skala zaniedbań jest
ogromna, że nie wystarczy tyl-
ko kilka drzewek. Z wszystkimi
tymi opiniami się zgadzam!
W ramach akcji Zielone Plewi-
ska chcę powiedzieć do miesz-
kańców – “SPRAWDZAM”.

19 LISTOPADA chcemy posadzić
100 drzew. Będzie to 20 lip, 20
grabów, 20 brzóz, 20 modrzewi
i 20 świerków. Liczba moim
zdaniem już całkiem spora. Tym
bardziej, że potrzebujemy wa-

szych rąk, żeby te drzewka po-
sadzić. Wstępna propozycja
miejsc nasadzeń została prze-
słana do gminy celem akceptacji
- prawdopodobnie będzie tutaj
jeszcze kilka zmian, ale w tej
chwili chcemy sadzić drzewa
na:

– ul. Fabianowskiej
– ul. Tęczowej
– ul. Zachodniej
– ul. Miętowej (2 miejsca)
– ul. Strażewicza (2 miejsca)
– ul. Kozłowskiego

Liczymy na waszą pomoc!!! Je-
żeli akcja wypali na jesień, mo-
żemy postarać się powtórzyć

ją na wiosnę!

Ponadto przy rozliczaniu PIT
za ten rok będzie można oddać
jeden 1% dla Organizacji “Klub
Gaja” KRS 0000120069 wpisując
cel szczegółowy “ZIELONE
PLEWISKA”. Pieniądze zebrane
w ten sposób będą przezna-
czone na zazielenienie naszej
miejscowości.

Cały czas czekam na informację
od wspólnot, które chciałyby
posadzić drzewa na swoim te-
renie: tomasz_lubinski@o2.pl

Tomasz Lubiński

FarmEKO – NATURALNE, TRADYCYJNE i EKO PRODUKTY
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Nowoczesne Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach
Po latach oczekiwań przy
skrzyżowaniu ulic Kościelnej
i Spokojnej w Komornikach
powstanie miejsce spotkań
mieszkańców gminy i gości.

W czwartek 29 września, biuro
architektoniczne akpb ARCHI-
TEKCI PIOTR BARTOSIK za-
prezentowało na Sesji Rady
Gminy projekt koncepcyjny
CENTRUM TRADYCJI I KULTU-
RY, który został bardzo pozy-
tywnie odebrany przez radnych.

Decyzja o stworzeniu Centrum
jest wynikiem odczuwalnego
braku głównego, centralnego
miejsca spotkań oferującego
mieszkańcom bogaty wachlarz
usług z dziedziny kultury, sztuki
czy rozrywki. Życie kulturalne
coraz liczniej zasiedlanej gminy

przeniesie się z ciasnej sali
„Piwnicy” w Ośrodku Zdrowia
do nowoczesnego centrum
kultury.

Oddanie obiektu do użytku
przewidziane jest na 2019 rok,
jednak ze względu na koniecz-
ność wykupu działek i koszt
budowy szacowany na około 10
mln zł, termin może ulec prze-
sunięciu na rok 2020 – zależnie
od dostępnych środków finan-
sowych.

Teren planowanej inwestycji
zlokalizowany jest na obszarze
będącym najstarszą, historyczną
częścią układu przestrzennego
Komornik, ma kształt trapezu
zbliżonego do prostokąta
i obejmuje działki nr 150/1 oraz
150/2 o łącznej powierzchni

8925 m2.

Zgodnie z koncepcją projektu,
zostaną zachowane istniejące
już obiekty: zabytkowa organi-
stówka, budynek z cegły oraz
pozostałości murów.

Kompozycja przestrzenna za-
gospodarowania terenu zakłada
utworzenie placu domkniętego
budynkiem Centrum w kształcie
litery „L”. Na powstałym obsza-
rze zostaną wydzielone dwa
place – plac centralny i kame-
ralny przewidziany w rejonie
organistówki. Plac centralny
znajdujący się przed głównym
budynkiem służyć będzie nie
tylko jako miejsce spotkań,
ale również jako widownia
i scena dla wydarzeń odbywa-
jących się na wolnym powietrzu.

Projektowany dwukondygna-
cyjny, wielobryłowy budynek
o zróżnicowanej wysokości bę-
dzie miał powierzchnię 1875,22
m2 (powierzchnia użytkowa:
parter 1407,35 m2 , piętro 428,41
m2).

Centrum Tradycji i Kultury bę-
dzie oferowało swoim użyt-
kownikom salę widowiskową na
300 osób, foyer, kawiarnię,
szatnie, pracownie, bibliotekę,
czytelnię oraz pomieszczenia
administracyjne i zaplecze

techniczne.

Mamy ogromną nadzieję,
że tworzone miejsce stanie się
dla naszych mieszkańców
chętnie odwiedzanym kultural-
nym centrum, dostarczającym
wielu artystycznych doznań
i umożliwiającym realizowanie
interesujących projektów.

UG Komorniki

Monitoring w Komornikach i Plewiskach

Szanowni Państwo

Wójt Komornik podpisał umo-
wę na organizację monitoringu
w dwóch największych miej-
scowościach gminy.

Ponad 30 kamer obrotowych
i stacjonarnych zostanie zain-
stalowanych na osiedlach
Soplicowo (Komorniki) i Zie-

larskim (Plewiska). Punkt ob-
sługi monitoringu będzie zlo-
kalizowany na komisariacie
Policji w Komornikach. Montaż
kamer rozpocznie się jeszcze
w tym roku, a całość zadania
wyniesie 664.200,00 zł.

UG Komorniki

Kochamy Klasykę - Czytamy Sienkiewicza
W ramach XVI Festiwalu
Sztuki Słowa „Verba Sacra”
zapraszamy do udziału w czy-
taniu jednego z najpopular-
niejszych autorów polskich –
Henryka Sienkiewicza (w tym
roku przypada 170 rocznica
urodzin i 100 rocznica śmierci
naszego noblisty).

Proponujemy czytanie „Quo
Vadis” lub „Trylogii”. Po sukcesie
Wielkiego Czytania „Nocy i Dni”,
„Chłopów”, „Nad Niemnem”, je-

steśmy pewni, że i ta inicjatywa
spotka się z dużym odzewem.

W Gminie Komorniki „Wielkie
czytanie” odbędzie się w listo-
padzie. W organizację włączyli
się: Gminny Ośrodek Kultury
w Komornikach i Biblioteka Pu-
bliczna we współpracy z Woje-
wódzką Biblioteką Publiczną,
Domem Kultury „Stokrotka”
oraz reżyserem Przemysławem
Basińskim.

Zapraszamy wszystkie osoby
rozmiłowane w polszczyźnie
z egzemplarzem wybranej po-
wieści:

23 listopada 2016/środa/ 17:00
- do Domu Kultury „ Nad Wi-
rynką ” w Łęczycy

29 listopada 2016 /wtorek/
18:00 - do Domu Kultury
”Dworek” w Głuchowie.

GOK Komorniki

Domówka Andrzejkowa w "Remizie"
Nie masz planów na andrzej-
kową sobotę 26.11.? Chcesz się
bawić ze znajomymi, a nie
chcesz bałaganu w domu?
Przyjdźcie do nas na "DO-
MÓWKĘ ANDRZEJKOWĄ".

Cena tylko 60 zł od pary. Za-
pewniamy kawę i coś słodkiego.
Zaczynamy od 20.00, reszta
należy do Was. Przynieście al-
kohol, coś na ząb i dobry humor.

Przygrywać Wam będzie DJ Bo-
dzio.

Bilety do nabycia w Domu Kul-
tury "Remiza", ul. Grunwaldzka
565 tel. 61-863-81-31 i 535-997-
713.

Udostępniono z FB Dom Kul-
tury "Remiza" w Plewiskach

FarmEKO BLISKO CIEBIE - Nowy Rynek obok poczty
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Jak szybko i skutecznie
nauczyć się nowego języka?

Koniec wakacji to dobry mo-
ment, by rozpocząć naukę ję-
zyka obcego. Nie tylko
uczniowie rozpoczynający rok
szkolny, ale także dorośli mogą
spróbować swoich sił w przy-
swojeniu sobie nowego języka.
I choć motywacje do nauki
mogą być różne, warto podjąć
ten niewątpliwy wysiłek i po-
czuć satysfakcję z opanowa-
nych umiejętności.

Akademia Języków Obcych
„Europa” z siedzibą w Plewi-
skach, prowadzi zajęcia z języ-
ków obcych na różnych
poziomach.

W szczególny sposób polecamy
lekcje prowadzone metodą
bezpośrednią. Jesteśmy jedyną
szkołą językową w gminie ofe-
rującą kursy
z programem Direct Method.
Są to zarówno kursy dla doro-
słych, jak i dla dzieci o różnym
stopniu zaawansowania.

Proponowana metoda umożli-
wia przede wszystkim rozwój
umiejętności komunikowania się
w języku obcym. Kolejność
przyswajania języka jest tutaj
jak najbardziej naturalna. Naj-
pierw słyszymy nowe słowo,
potem uczymy się je wymawiać
i używać w kontekście, dopiero
później czytamy i piszemy. For-
ma zajęć jest bardzo prosta,
a jednocześnie angażuje i akty-

wizuje każdego słuchacza.

W trakcie lekcji odpowiadamy
na pytania lektora wykorzystu-
jąc nowopoznane słownictwo.
W ten sposób uczymy się mówić
już od pierwszej lekcji. Zajęcia
prowadzone metodą bezpo-
średnią to nieustanna komuni-
kacja tylko w języku obcym,
ćwiczenie naturalnego tempa
mówienia, regularne powtórki,
nowy materiał na każdej lekcji
i praktyczne podejście do za-
gadnień gramatycznych.

Kurs obejmuje słownictwo
i formy zdań, które systema-
tycznie utrwalamy podczas za-
jęć. Komplementarnym ele-
mentem kursu jest bardzo
przejrzysty podręcznik, płyta
CD oraz platforma internetowa
z dodatkowymi ćwiczeniami.

Akademia Języków Obcych
„Europa” prowadzi także zajęcia
językowe w szkołach podsta-
wowych naszej gminy.

To co nas wyróżnia, poza ponad
dziesięcioletnim doświadcze-
niem, to profesjonalna kadra
lektorów, małe grupy, ciągły
nadzór metodyczny oraz bi-
blioteczka językowa dostępna
dla naszych słuchaczy. Współ-
pracujemy również z lokalnymi
punktami usługowymi i han-
dlowymi, gdzie nasi klienci
otrzymują rabaty.

Artykuły sponsorowane

Farmeko24.pl – TWÓJ SKLEP Z DOSTAWĄ DO DOMU!

Sezon zwiększonej podatności
na wszelkiego rodzaju infekcje
trwa w najlepsze. Ci, którzy
rozpoczęli wzmacnianie od-
porności na długo przed
okresem jesienno-zimowym
zapewne mogą czuć się bez-
piecznie. Nie wszyscy jednak
zastosowali się do zasady,
iż lepiej zapobiegać niż leczyć,
co może skutkować nawraca-
jącymi epizodami przeziębienia
czy grypy. Istnieje wiele
surowców pochodzenia natu-
ralnego, które mogą pomóc
dość szybko poradzić sobie
z uciążliwymi dolegliwościami.

Kiedy dopada nas uporczywy
kaszel i czujemy, że nasze drogi
oddechowe są silnie podraż-
nione warto sięgnąć po surowce
roślinne zawierające śluzy, które
osłaniają błony śluzowe dróg
oddechowych. Ponadto sku-
tecznie ograniczają rozwój
drobnoustrojów oraz łagodzą
stany zapalne w obrębie jamy

ustnej i gardła.
Do środków hamujących odruch
kaszlu zaliczamy prawoślaz
lekarski, ślaz dziki, podbiałpo-
spolity, dziewannę wielokwia-
tową oraz babkę lancetowatą.

W przypadku mokrego kaszlu,
przebiegającego z zalegającą
w drogach oddechowych wy-
dzieliną, konieczne jest
zastosowanie surowców uła-
twiających odkrztuszanie oraz
rozrzedzających gęsty śluz.
W tym przypadku główną rolę
odgrywają olejki eteryczne oraz
saponozydy. Do najpopular-
niejszych substancji o działaniu
wykrztuśnym należą m.in. olejek
tymiankowy, olejek anyżowy,
olejek eukaliptusowy, olejek
z oregano, korzeń oraz kwiat
pierwiosnka lekarskiego, korzeń
lukrecji, ziele rukwi lekarskiej.

Olejki eteryczne z drzewa her-
bacianego, lawendy czy cedru
mogą skutecznie rozprawić się

z uporczywym katarem, a płu-
kanie jamy ustnej i gardła na-
parami z szałwii lekarskiej,
rumianku pospolitego czy olejku
z drzewa manuka złagodzić
nieprzyjemny ból.

W przypadku nasilającego
się przeziębienia oraz pierw-
szych objawów grypy pomocne
będą środki napotne, przeciw-
gorączkowe i przeciwzapalne.

Podstawę domowej terapii po-
winny stanowić napary oraz
preparaty na bazie owoców
i kwiatów czarnego bzu, malin,
kory wierzby purpurowej, ziela
wiązówki błotnej, kwiatostanów
lipy czy dzikiej róży. Owoce
maliny, czarnego bzu oraz dzi-
kiej róży dostarczają również
znacznych ilości witaminy C,
która dodatkowo wzmacnia
układ odpornościowy.

Oprócz działania objawowego
nie należy zapominać o trwałym

Naturalne sposoby na przeziębienie!
dbaniu o odporność organizmu.
Już dziś zaopatrz się
we wszystkie niezbędne pro-
dukty! Zasięgnij dodatkowych
wskazówek w naszych punktach
sprzedaży lub pod numerem
telefonu 577-754-150! Odwiedź
Centrum Prozdrowotne Far-
mEKO przy ul. Grunwaldzkiej

515 C/8 (Plewiska-Nowy Rynek)
i w CH King Cross Marcelin
lub zajrzyj do naszego sklepu
internetowego: https://farme-
ko24.pl

FarmEKO

"Wielkie brawa za inicjatywę!"
mieszkanka "Magda" na temat planu Zielone Plewiska
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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

Klub Przedsiębiorczych Kobiet Plewisk - październikowe spotkanie
Październikowe spotkanie na-
szego Klubu za nami. W pięk-
nym otoczeniu Restauracji
"FIGA" w Plewiskach, nasze
Klubowiczki spędziły wspa-
niały czas, który tym razem
zdominowany został przez te-
matykę iście kobiecą.

Magdalena Kardach - nasza
Klubowiczka, opowiadała o te-
rapii anti-age w medycynie
estetycznej i kosmetologii der-
matologicznej oraz zabiegach
jesienno-zimowych i codziennej
pielęgnacji przeciwzmarszcz-
kowej.

Kolejne spotkanie już 21 listo-
pada br. o godz. 18:00.

Tym razem pochylimy się nad
wizerunkiem kobiet przedsię-
biorczych, o którym opowie
Kasia Ziomek – stylistka marki
TOP SECRET, personal shopper,

licencjonowana Style Coach
(należąca do międzynarodowej
organizacji zrzeszającej Style
Coachów IASC), trener sprze-
daży. Absolwentka prestiżowej
szkoły Style Coaching Institute
w Londynie, Akademia OSA
i wielu innych szkoleń wize-
runkowo-wizażowych w Polsce
i zagranicą. Stylizuje i „warsz-
tatuje” uczestniczki projektu
DressforSuccess oraz Progres-
steron w Poznaniu.

Spotkanie odbędzie się pod ha-
słem „Wizerunek w kolorach”.
Do zobaczenia już 21 listopada
(poniedziałek).

Więcej informacji jak zawsze na
naszym funpage: www.facebo-
ok.com/klubprzedsiebior-
czychkobietplewisk

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 - Listopad 2016

11-11-2016/11:00/ miejsce - Luboń
6. Luboński Bieg Niepodległości

11-11-2016/11:11/ miejsce – Oborniki
Bieg Niepodległości w Obornikach WLKP

11-11-2016/12:00/ miejsce - Czerwonak
V BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

ZalecaneDiety.pl – TWOJE KOMPENDIUM WIEDZY!

Kronika Policyjna

Zdarzenia zgłoszone we wrze-
śniu 2016r.

01.09. Wiry, ul. Łęczycka
kradzież telefonu komórkowe-
go, naruszenie nietykalności
cielesnej

02.09. policjanci KP Komorniki
zatrzymali osobę poszukiwaną

03.09. Chomęcice, Poznańska
policjanci zatrzymali kierujace-
go po spożyciu alkoholu

05.09. Plewiska, ul. Zielarska
kradzież katalizatorów
Wiry odnalezienie skradzionego
pojazdu

07.09. Plewiska kradzież roweru

09.09. Komorniki policjanci KP
Komorniki zatrzymali osobę na
tzw. "gorącym uczynku" kiero-
wania gróźb karalnych

11.09. droga krajowa DK 5
policjanci KP Komorniki za-
trzymali na tzw. "gorącym
uczynku" kierującego pojazdem
w stanie nietrzeźwości

12.09. policjanci KP Komorniki
zatrzymali osobę poszukiwaną

14.09. Plewiska naruszenie nie-
tykalnosci cielesnej

16.09. Rosnówko naruszenie
nietykalności cielesnej

Rosnówko włamanie do domu
jednorodzinnego
Komorniki, ul. Nowa kradzież
roweru
Plewiska, ul. Szkolna kradzież
siłowników od bramy

17.09. Komorniki, ul.Fabianow-
ska przywłaszczenie samocho-
du osobowego

19.09. Plewiska ul. Lubczykowa
uszkodzenie pojazdu osobowe-
go

20.09. Plewiska, ul. Grun-
waldzka kradzież rozbójnicza
Komorniki włamanie do domu
jednorodzinnego

22.09. Głuchowo odnalezienie
skradzionego pojazdu

28.09. Komorniki kradzież
biżuteri, gotówki z domu jed-
norodzinnego

Komorniki policjanci KP Ko-
morniki zatrzymali osobę po-
szukiwaną

29.09. policjanci KP Komor-
niki zatrzymali osobę poszuki-
waną
Komorniki odnalezienie moto-
roweru

Ponadto policjanci przyjęli 16
zgłoszeń innych przestępstw
w tym 4 oszustwa na różnych
portalach internetowych.

Policja w Komornikach
prosi o wszelkie informacje,
które mogą przyczynić
się do ograniczenia przestęp-
czości lub do wykrycia
ich sprawców. Wszelkie spo-
strzeżenia 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.

Policja ostrzega o częstych
działaniach sprawców oszu-
kujących starsze osoby.
Wykorzystują oni nieuwagę,
niewiedzę oraz uczucia osób
wyłudzając pieniądze metodą
"Na Wnuczka" i " Na Policjanta".
Policja nigdy nie prosi
o przekazanie pieniędzy.

Chcesz wiedzieć, czy w Twojej
okolicy jest bezpiecznie?
Możesz mieć na to wpływ!!
Reaguj na zagrożenia!! Odwiedź
Krajową Mapę Zagrożeń
Bezpieczeństwa www.policja.pl

Dzielnicowy KP Komorniki
sierż. Sebastian Kuriata
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Zupa dyniowa
z pestkami dyni
Składniki:

• 1 łyżka oleju roślinnego
• 1 ząbek czosnku
• 1 gałązka (ok. 8 cm) rozmarynu
• 1/3 łyżeczki kminu
rzymskiego
• 1/3 łyżeczki ostrej papryki
w proszku
• 1 pomidor
• 500 g upieczonej dyni
• 500 ml bulionu lub rosołu
• 4 łyżki mielonych migdałów
bez skórek
• sól, pieprz

Do podania: np. pestki dyni i olej
z pestek dyni

Przygotowanie:

W garnku na oleju podsmażyć

pokrojony w plasterki czosnek
oraz listki rozmarynu. Dodać
kmin rzymski, ostrą paprykę
w proszku i obrany, pokrojony
w kosteczkę pomidor. Smażyć
przez ok. 1-2 minuty, następnie
dodać dynię i podgrzać.

Wlać bulion, dodać mielone
migdały i zagotować. Gotować
przez ok. 5 minut, następnie
zupę zmiksować, doprawić
pieprzem oraz w razie potrzeby
solą. Podawać ze zrumienionymi
na patelni pestkami dyni
i olejem z pestek dyni.

Źródło:
www.kwestiasmaku.com

Mama w Plewiskach – w poszukiwaniu
kawiarni dla matek z dziećmi.
Jakiś czas temu odwiedziłam
przyjaciółkę, której niedawno
urodziło się dziecko. Podczas
rozmowy na tematy dziecięco-
matczyne zgodnie stwierdzi-
łyśmy, że brakuje nam na Ple-
wiskach wielu rzeczy, ale
najbardziej to chyba miejsca,
gdzie można by usiąść z dziec-
kiem, napić się dobrej, aroma-
tycznej kawy czy herbaty. Miło
by było, gdyby taka kawiarnia
miała kącik dla dzieci. Niestety,
takie plany pozostają chyba
tylko w sferze marzeń plewi-
skowych mam, które muszą
na co dzień zmagać się z wie-
loma problemami logistyczno-
infrastrukturalnymi, jak cho-
ciażby przejście przez wąski,
wiecznie remontowany chod-
nik wraz z dziecięcym wóz-
kiem.

W Plewiskach mieszka bardzo
wiele młodych rodzin, które
mają małe dzieci. Na takie usługi
jak mała kawiarnia przyjazna
dzieciom z pewnością jest po-
pyt. Niby jest rynek, ale on nie
do końca spełnia swoje funkcje.
Brakuje nie tylko kawiarni,
w której można by spędzić faj-
nie czas, ale także pozostałej
infrastruktury rozrywkowej –
sklepów, restauracji, miejsc,
gdzie toczyłyby się jakiekolwiek
wydarzenia kulturalne czy
warsztaty, na które mamy mo-
głyby przyprowadzać swoje
dzieci. Tak jak wspomniałam
wcześniej, niestety pozostaje
to w sferze marzeń, dopóki nie

znajdzie się ktoś odważny, kto
zaryzykuje i otworzy kawiarnię.

Skoro nie ma gdzie wyjść,
to może jakieś zabawy w domu?

Nie wiem jak wasze dzieci, ale
moje należą do tych bardzo ab-
sorbujących i jak ich czymś nie
zajmiesz, to masz przegwizdane.
Czasami jednak mnie to cieszy,
ponieważ chłopcy ewidentnie
odziedziczyli po rodzicach
zdolności artystyczne i po pro-
stu uwielbiają malowanie, ryso-
wanie i wszystko, co się z nim
wiąże. Mamy w domu wiele ze-
stawów farb, pędzelków, ołów-
ków, kredek, a ostatnio w ruch
poszedł nawet węgiel, co nie
skończyło się dobrze dla mojej
ulubionej bluzki. Ale moje dzieci
były szczęśliwe, a to chyba
się liczy najbardziej. ;) Tak sobie
przynajmniej zawsze powta-
rzam, żeby się nie denerwować,
gdy zechcą jakoś uatrakcyjnić
otoczenie wokół siebie. Malo-
wanie i rysowanie bardzo po-
budza kreatywność dziecka,
zatem szczerze polecam
wszystkim mamom taki sposób
spędzania wolnego czasu.

Innym, moim zdaniem fajnym
sposobem na spędzenie czasu
z rodziną w domu, jest granie
w gry planszowe. Mój mąż ma
na tym punkcie małego bzika
i non stop kupuje gry, w które
możemy grać razem z chłopca-
mi. Dobrze sprawdzają się także
puzzle, przynajmniej u mojego

starszego syna. Potrafi nad nimi
spędzić niezliczone godziny,
a ja mogę zająć się innymi
sprawami. Nieźle sprawdzają
się także gry typu memory.

Ostatnio hitem dla moich chło-
paków stały się także wszelkiej
maści klocki – od takich zwy-
kłych LEGO po drewniane.
Czasami siedzimy sobie tak ra-
zem, na dworze leje, a my wła-
śnie budujemy zamek dla
mitycznych rycerzy. Niestety,
problemy zaczynają się wtedy,
gdy chłopcy zaczną się kłócić
i wieża wraz z rycerzami zostaje
zburzona, ale jeśli macie jedno

dziecko, to obce wam będą
wszelkie wojny między rodzeń-
stwem. :)

Ostatni ze sposobów na nudę
w domu, który ja wykorzystuję
najczęściej, jest czytanie
chłopcom bajek. Uwielbiają
opowieści o rycerzach, księż-
niczkach zaklętych w wieży
i smokach. Nie pogardzą histo-
riami o zwierzątkach i ich
przygodach, choć te pierwsze
jednak królują w naszym domu.
W mojej rodzinie zawsze czytało
się ogromne ilości książek, dla-
tego cieszy mnie bardzo i nie
dziwi, że chłopcy również

przejawiają zainteresowania
w tym kierunku.

Mam nadzieję, że trochę wam
pomogłam w zapełnieniu czasu
podczas tych coraz dłuższych,
jesiennych wieczorów. :) Ser-
decznie zapraszam na następny
artykuł z cyklu Mama w Plewi-
skach. Będę mówiła między in-
nymi o tym, jak zorganizować
dzieciom niezapomniane uro-
dziny oraz jak poradzić sobie
z niechęcią dziecka do ubierania
się co rano do szkoły.

Mama w Plewiskach

FarmEKO – WSPOMAGAJ Z NAMI ODPORNOŚĆ!

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:

5.11.2016 r.

– Dezerter

6.11.2016 r.

– Audiofeels

11.11.2016 r.

- Koncert z okazji Narodowego
Święta Niepodległości

12.11.2016 r.

– Lipali

13.11.2016 r.

- Vapors of Morphine

16.11.2016 r.

– T.Love

18.11.2016 r.

– Jekyll & Hyde

19.11.2016 r.

– Michael Jackson & Whitney
Houston Symfonicznie

25.11.2016 r.

- Tom Odell

27.11.2016 r.

- Agnieszka Chylińska

28.11.2016 r.

- Brodka

Wydarzenia:

06.11.2016 r.

– Festiwal Poznań Baroque

11.11.2016 r.

– Imieniny ulicy Święty Marcin

12.11.2016 r.

- Festiwal SOWA RIGPA Trady-
cyjnej Medycyny Tybetańskiej

13.11.2016 r.

- Kurs Robotyki dla dzieci. Lego
Mindstorms

29.11.2016 r.

- Nie-boskie narracje. O lęku
i gniewie rozmowy z pisarzami

FarmEKO – spotkajmy się na Facebooku!

"Bardzo często tu się pojawiają artykuły o kradzieżach więc część mieszkańców domaga się budowy
monitoringu. Szkoda że przy okazji remontu Grunwaldzkiej nie pomyslano o montażu monitoringu."

mieszkaniec "Piotr" na temat monitoringu w Komornikach i Plewiskach

Kącik dla dzieci

Pomóż małemu niedźwiadkowi
odnaleźć klucze, które wpadły
mu między jesienne liście oraz

pokoloruj je.




