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Komorniki: Rusza największa Schudnij ze swoim
inwestycja drogowa
himalajskim kuzynem
Rozstrzygnięto przetarg na
budowę drogi łączącej ul.
Młyńską z ul. Żabikowską przez
rz. Wirynkę w Komornikach. To
długo wyczekiwana przez
mieszkańców
inwestycja.
Opracowany w ubiegłym roku
projekt zakłada budowę drogi
o długości ok. 1 km., ronda na
skrzyżowaniu ul. Żabikowskiej
i Komornickiej, sieci kanalizacji
deszczowej, oświetlenia oraz
przepustu na rzece Wirynce
w miejscu dotychczasowego,
zwanego potocznie „mostem
żydowskim”.
Realizacja inwestycji zaplanowana jest do 2018 r. W tym roku,
oprócz odcinka drogi powstanie
też rondo na skrzyżowaniu ulic
Żabikowskiej i Komornickiej.
Połączenie ulicy Młyńskiej z
ulicą Żabikowską stało się prio-

nich aktywności fizycznych czy
też podczas pospolitego wylegiwania się na plaży. Co zatem
zrobić, by po przerwie zimowej
wrócić do formy i znowu szokować znajomych swoją ponadprzeciętnie wyprofilowaną
figurą?

rytetem dla władz, które obserwują stale rosnącą liczbę
mieszkańców tej części wsi.
Setki samochodów próbujących
wydostać się w kierunku Poznania stojących w gigantycz-

nych korkach każdego ranka
i popołudnia to codzienność.

Czytaj dalej na str. 2

Zbliżające się lato skłania Polaków do bardziej aktywnego
trybu życia oraz zdrowszej
diety. Każdy chce wcisnąć się
w strój kąpielowy sprzed roku,
aby móc eksponować swoje
ciało podczas rozmaitych let-

Wiosna to czas, kiedy natura
budzi się do życia. Jest to okres,
w którym zarówno przedstawiciele fauny jak i flory powracają
do formy. Człowiek jednak
w przeciwieństwie do wyżej
wspomnianych osobników zamiast przez całą zimę korzystać
z tzw. zapasów robi coś zupełnie przeciwnego.

OSP Plewiska - Kronika wydarzeń

Czytaj dalej na str. 4
Str. 7

1130 metrów kwadratowych szczęścia!
Wymarzona i długo wyczekiwana sala gimnastyczna może
od 4 kwietnia pochwalić
się przed uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej nr
2 w Plewiskach wszystkimi
walorami.

Kącik dla dzieci

Str. 6

We wtorek dyrektor szkoły,
pani Marlena Woźniak wraz
z zastępcą wójta, panem Tomaszem Stellmaszykiem uroczyście przecięli wstęgę, oddając
jednocześnie część sportową do
użytku.

Czytaj dalej na str. 2
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Komorniki: Rusza największa inwestycja drogowa
Rozstrzygnięto przetarg na
budowę drogi łączącej ul.
Młyńską z ul. Żabikowską przez
rz. Wirynkę w Komornikach. To
długo wyczekiwana przez
mieszkańców
inwestycja.
Opracowany w ubiegłym roku
projekt zakłada budowę drogi
o długości ok. 1 km., ronda na
skrzyżowaniu ul. Żabikowskiej
i Komornickiej, sieci kanalizacji
deszczowej, oświetlenia oraz
przepustu na rzece Wirynce
w miejscu dotychczasowego,
zwanego potocznie „mostem
żydowskim”.
Realizacja inwestycji zaplanowana jest do 2018 r. W tym roku,
oprócz odcinka drogi powstanie
też rondo na skrzyżowaniu ulic
Żabikowskiej i Komornickiej.
Połączenie ulicy Młyńskiej z
ulicą Żabikowską stało się priorytetem dla władz, które obserwują stale rosnącą liczbę
mieszkańców tej części wsi.
Setki samochodów próbujących
wydostać się w kierunku Poznania stojących w gigantycznych korkach każdego ranka
i popołudnia to codzienność.
Nowy odcinek drogi umożliwi
przedostanie się do części Komornik położonej przy granicy
z Luboniem i Wirami i dalej do
Łęczycy i Poznania bez konieczności przejazdu przez
najbardziej zatłoczone centrum
Komornik.

Szacujemy, że z tego rozwiązania skorzysta około tysiąc aut
dziennie, w tym głównie
mieszkańcy nowych osiedli
w rejonie ulic Młyńskiej
i Sadowej, ale także ludzie pracujący w tym rejonie.

Inwestycja znacznie odblokuje
najbardziej zatłoczone skrzyżowanie krajowej „5-tki” z ulicą
Pocztową/Zakładową i umożliwi rozłożenie ruchu w kierunku Poznania przez:
- ulicę Nizinną i dalej ulicę Poznańską
- ulicę Żabikowską w kierunku
Lubonia
- ulicę Komornicką w kierunku
Wir
Inwestycja jest wpisana w I etap
Programu
Budowy
Dróg
Gminnych. Przetarg wygrało
konsorcjum firm INFRAKOM
KOŚCIAN Sp. z o.o. i INFRAKOM
Sp. z o.o.
Koszt całej inwestycji to ponad
6 mln złotych, co czyni z niej
najdroższą dotychczas inwestycję drogową (w kategorii
dróg gminnych) w historii Gminy Komorniki.

UG Komorniki

1130 metrów kwadratowych szczęścia!
Wymarzona i długo wyczekiwana sala gimnastyczna może
od 4 kwietnia pochwalić
się przed uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej nr
2 w Plewiskach wszystkimi
walorami.

We wtorek dyrektor szkoły,
pani Marlena Woźniak wraz
z zastępcą wójta, panem Tomaszem Stellmaszykiem uroczyście przecięli wstęgę, oddając
jednocześnie część sportową do
użytku. W tym wyjątkowym
wydarzeniu uczestniczyli także
przedstawiciele wydziału inwestycji i remontów UG Komorniki
– pani Anna Jezierska – Kaczmarek i pani Aleksandra Kaczan
oraz uczniowie i pracownicy
szkoły. O oprawę muzyczną zadbała pani Sylwia Manowska
wraz z podopiecznymi zespołu
dziecięcego i chórem nauczycieli. Z kolei Marta Sierocka,
uczennica kl. 1b, jako pierwsza

sprawdziła stan parkietu, dając
pokaz akrobatyczny.

Część sportowa szkoły wynosi
nieco ponad 1130 m2. Oprócz
dużej sali gimnastycznej (682,
56 m2) można także korzystać
z sali korekcyjnej, której jedna
ściana jest pokryta lustrami.
Użytkownicy mają również

do dyspozycji szatnie z zapleczem sanitarnym i magazyny
na sprzęt.
Oniemiali z wrażenia uczniowie
nie zwlekali i już tego samego
dnia rozpoczęli treningi w nowym obiekcie.

SP nr 2 w Plewiskach
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Uroczystości 3 maja w Gminie Komorniki - fotorelacja
Poniżej przedstawiamy fotolerację z obchodów święta 3-go
Maja w Komornikach.
O godzinie 12:30 rozpoczęła
się uroczysta msza święta
za Ojczyznę z udziałem władz
samorządowych, poczty sztandarowej, Związku Kombatantów,
TPZK, OSP, PSL, Kółek Rolniczych, Bractwa Kurkowego oraz

harcerzy.
O godzinie 13:30 mieszkańcy
przenieśli się do „Ogrodu Pamięci” na ul. Kościelnej w Komornikach
gdzie
złożone
zostały kwiaty.

Redakcja Plewiska.pl
zdjęcia udostępniono ze strony:
gokkomorniki.pl
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Placuszki z jabłkami i cynamonem

Bądź świadomy! Bądź bezpieczny!

Wsiadając do samochodu zapinasz pasy bezpieczeństwa.
Dziecko umieszczasz bezpiecznie w foteliku. Na narty
bądź rower zakładasz kask.
U lekarza, dentysty czy w laboratorium diagnostycznym
za standard przyjmujesz używanie sterylnych narzędzi
i jednorazowych rękawiczek.
Dlaczego zatem korzystając
z usług kosmetycznych czy
fryzjerskich kierujesz się ceną?
Często aby zaoszczędzić, zapraszasz do domu niedrogą
manicurzystkę/pedicurzystkę.
Może nawet sam nie korzystasz
z takich usług, ale twoja żona,
siostra, mama tak.
Niestety w większości przypadków za bardzo niską ceną
usług, kryje się bardzo niska
świadomość zakażeń. Często
osoby oferujące takie usługi, aby
zaoszczędzić, nie używają jednorazowych pilniczków, rękawiczek, a co dopiero sterylnych
narzędzi! Nawet zakłady fryzjerskie nie zwracają uwagi na
bezpieczeństwo swoich klientów. Nie dezynfekują szczotek,
maszynek, a co dopiero nożyczek czy brzytew.

Gdyby pielęgniarka chciała wykonać u nas badanie krwi używaną igłą, to zamarlibyśmy ze
strachu. Nie zgodzilibyśmy się
na taki zabieg. To dlaczego pozwalamy na używanie tych samych cążek do skórek? Tych
samych pilniczków? Tych samych szczotek? Do zakażenia
wirusem groźniejszym od wirusa HIV należy wirus zapalenia
wątroby typu B i C. Do zakażenia wystarczy ilość krwi mniejsza niż jedna kropla. Ile razy
podczas wycinania skórek, pojawiła się przy nich mała ranka?
Podczas takich zabiegów możemy zarazić się także wirusem
brodawczaka ludzkiego (tzw.
„kurzajką”), grzybicą, gronkowcem złocistym czy paciorkowcem.
Ważne jest abyśmy byli świadomi
zagrożenia.
Abyśmy
zwracali uwagę na czystość gabinetu i sterylność wykonywanych zabiegów. Profesjonalne
gabinety kosmetyczne, podologiczne czy fryzjerskie, dbają
o
bezpieczeństwo
swoich
klientów, a także o swoje własne. Używają jednorazowych
rękawiczek, po każdym zabiegu
dezynfekują stanowisko pracy,
a użyte narzędzia poddają procesowi sterylizacji w autoklawie.
Takie narzędzia zawsze są
otwierane dopiero podczas zabiegu i używane tylko do jednej
osoby. Higiena w takich gabinetach jest na poziomie gabinetu stomatologicznego czy
zabiegowego. Za takie usługi
musimy zapłacić więcej, ale

Przedstawiamy przepis na
przepyszne placuszki z jabłkami i cynamonem.
Składniki:

mamy pewność, że personel
dołożył wszelkich starań aby
zapewnić nam bezpieczeństwo
podczas zabiegu.

mgr Anna Szewczyk
Artykuł sponsorowany

• 1 szklanka mąki pszennej
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 1 opakowanie cukru waniliowego
• 2 łyżeczki cynamonu
• 1 jajko
• 200 ml mleka
• 1 łyżeczka oleju
• 2 starte jabłka

Sposób przygotowania:
Mleko wymieszać z jajkiem
i olejem. Dodać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia,
cynamonem i cukrem waniliowym. Pod koniec dodać starte
jabłka, wymieszać.
Sparzyć na złoty kolor z obu
stron. Można podawać je z dowolnymi dodatkami.

Udostępniono ze strony:
slodkoscioli.cba.pl

Schudnij ze swoim himalajskim kuzynem
stopniowo masy tłuszczowej.

Najlepszą metodą, aby oprzeć
się temu zjawisku jest zwiększenie zakresu i częstotliwości
swoich codziennych ćwiczeń
w trakcie sezonu zimowego.
Najnormalniej w świecie trzeba
dbać o swoją formę przez cały
rok – ale, jak wiadomo, Polak
mądry po szkodzie… Kiedy w
błogie styczniowe wieczory
wylegiwaliśmy się na kanapie
przed telewizorem pochłaniając
karmelki i zapijając je tłustym
kakao, nie przechodziła nam
przez głowę myśl o tym, jakie
efekty za sobą to niesie. Cóż, za
słodkie lenistwo trzeba zapłacić.

Zbliżające się lato skłania Polaków do bardziej aktywnego
trybu życia oraz zdrowszej
diety. Każdy chce wcisnąć się
w strój kąpielowy sprzed roku,
aby móc eksponować swoje
ciało podczas rozmaitych letnich aktywności fizycznych czy
też podczas pospolitego wylegiwania się na plaży. Co zatem
zrobić, by po przerwie zimowej
wrócić do formy i znowu szokować znajomych swoją ponadprzeciętnie wyprofilowaną
figurą?

Wiosna to czas, kiedy natura
budzi się do życia. Jest to okres,
w którym zarówno przedstawiciele fauny jak i flory powracają
do formy. Człowiek jednak
w przeciwieństwie do wyżej
wspomnianych osobników zamiast przez całą zimę korzystać
z tzw. zapasów robi coś zupełnie przeciwnego. Przez ograniczony dostęp do słońca spadek
długości i częstości wykonywania czynności fizycznych oraz
dietę bogatą w tłuszcze nasycone i węglowodany nabiera

To nic straconego, że już
zaczyna się maj, a do
tegorocznej inicjacji plażowej
został tylko miesiąc. Podstawą
jest pozytywne nastawienie
i
redukcja
spożywanych
pokarmów
do
dolnego
przedziału wskazanej dawki
dziennej. Jeżeli skrupulatnie
z każdego talerza odłożymy 1/3
produktów,
zauważymy
pierwsze efekty po kilku dniach.
Do tego musimy wyściubić nos
z naszych mieszkań i zacząć
regularnie ruszać się na

świeżym powietrzu. Nie musimy
się wcale strasznie forsować.
Wystarczy
tylko:
kilka
kilometrów
truchtu
lub
porządnego spaceru, zamienić
auto na rower, a wieczorem
połączyć kilkanaście długości
basenu z kwadransem na saunie
fińskiej.
Zachodni eksperci od żywienia
czy sportu szybko wyśmialiby
takie twierdzenia. Podobnie
uczyniłaby pewnie większość
czytelników tego artykułu. Pamiętajmy, że Polacy posiadają
magiczną haplogrupę krwi R1A1,
która znana jest wśród hematologów jako osocze długowieczności i witalności. Taką
samą krew w swoich żyłach ma
legendarne himalajskie plemię
Hunzów. Przedstawiciele tej
społeczności przez cały rok mimo trudnych warunków naturalnych są niezwykle energiczni
i zawsze znajdują się w świetnej
kondycji. Ponadto często dożywają ponad stu lat.

Czyli, idąc za tropem Hunzów,
powinniśmy się zacząć już cieszyć z hojności matki genetyki?
Nic bardziej mylnego! Krew
płynąca w naszych żyłach jest

tylko jednym z czynników
wpływających na naszą potencjalną witalność. Nasi himalajscy
kuzyni całym rokiem, ze względu na małą liczebność zwierząt
na swoim terytorium, opierają
swoją dietę na dorodnych owocach, warzywach oraz produktach zbożowych. Mięso jest też
ważnym elementem ich jadłospisu lecz stosunkowo rzadkim.
Swoją dietę wzbogacają olejem z
pestek moreli, które rosną tam
na każdym kroku. O dziwo nie
są oni też abstynentami, każdego dnia spożywają rytualną
szklaneczkę wina.
Jeżeli nie chcemy w lato mieć
żadnych kompleksów, nie zaszkodzi nam już od dziś trochę
więcej ruchu i troszkę mniej jedzenia. Nie są to chyba zbyt
wygórowane warunki, jeżeli
chcemy świecić przykładem
podczas zażywania przyjemnych kąpieli słonecznych. Może
warto pójść śladem bliskich nam
Hunzów i pomyśleć także o zakupie oleju z pestek moreli,
a wieczorem o literalnej lampce
wytrawnego wina.

Rafał S.
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"Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych. A także podziękowania za pracę na
rzecz naszej miejscowości i gminy."
mieszkaniec "Miron R." o nagłej śmierci Pani Sołtys

Kronika Policyjna

Zdarzenia zgłoszone w marcu
2017r.
01.03. Szreniawa, trasa K5
funkcjonariusze KP Komorniki
zatrzymali osobę na tzw.
"gorącym uczynku" kierowania
samochodem osobowym będąc
w stanie nietrzeźwości, wynik
1,35mg/l.
Plewiska, ul. Kozłowskiego
n/n sprawca dokonał kradzieży
z włamaniem do mieszkania
Plewiska, ul. Szałwiowa
n/n sprawca dokonał zaboru
w celu przywłaszczenia biżuterii
złotej, pieniędzy, tabletu oraz
kolekcji monet
Plewiska, ul. Miętowa
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali
zatrzymania
na
tzw.
"gorącym
uczynku"
sprawcy kradzieży emblematów
samochodowych oraz posiadania przy sobie substancji
narkotycznych
02.03. Komorniki, ulica
Żabikowska funkcjonariusze KP
Komorniki zatrzymali osobę na
tzw.
"gorącym
uczynku"
kierowania samochodem osobowym będąc w stanie
nietrzeźwości, wynik 0,37mg/l
Komorniki, ul. Pana Tadeusza
funkcjonariusze WRD KMP
Poznań zatrzymali osobę na tzw.
"gorącym uczynku" kierowania
samochodem
pomimo
cofniętych
uprawnień
do
kierowania pojazdem
Komorniki, ul. Kościelna
funkcjonariusze
Wydziału
Kryminalnego KMP Poznań
zatrzymali osobę poszukiwaną
03.03. Komorniki, ulica
Fabianowska n/n sprawca
dokonał uszkodzenia pojazdu
m-ki Hyundai I30
04.03. Rosnowo, ulica
Jarzębinowa n/n sprawca
dokonał kradzież z włamaniem
do garażu
07.03. Komorniki, ul. Ks.
Piotra Wawrzyniaka kradzież
torebki wraz z zawartością
dokumentów i pieniędzy
Plewiska, ul. Wołczyńska
zabezpieczono
podrobione
produkty chemiczne wprowadzane do obrotu
08.03. Komorniki, ul. Wiśniowa
funkcjonariusze
Wydziału

Kryminalnego KMP Poznań
zatrzymali osobę poszukiwaną

uczynku" sprawcę kierowania
gróźb karalnych

10.03. Plewiska, ulica
Grunwaldzka n/n sprawca
dokonał
przywłaszczenia
telefonu komórkowego IPhone 6
Plewiska, ul. Kręta zabór w celu
przywłaszczenia kluczyków od
samochodu osobowego

30.03. Komorniki, ul. Wspólna
funkcjonariusze KP Komorniki
zatrzymali osobę na tzw.
"gorącym uczynku" kierowania
samochodem osobowym będąc
w stanie nietrzeźwości, wynik
0,41mg/l
Komorniki, ul. Kalinowa
n/n
sprawca
dokonał
uszkodzenia pojazdu m-ki
Hyundai I40
Komorniki, ul. Polna
funkcjonariusze KP Komorniki
zatrzymali osobę na tzw.
"gorącym uczynku" kierowania
samochodem
pomimo
cofniętych
uprawnień
do
kierowania pojazdem

11.03. Komorniki, ul. Poznańska
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania sprawcy
na tzw. "gorącym uczynku"
naruszenia
nietykalności
cielesnej pasażera autobusu
komunikacji publicznej
14.03. Rosnówko, ul. 1 Maja
n/n sprawca dokonał kradzieży
z włamaniem do samochodu
osobowego
Plewiska, ul. Zbożowa
funkcjonariusze KP Komorniki
zatrzymali osobę poszukiwaną
16.03. Plewiska, ul. Garncarska
n/n sprawca dokonał kradzieży
wkładów od lusterek od pojazdu
m-ki Mercedes, Skoda
17.03. Komorniki, ul. Polna
n/n sprawca dokonał kradzieży
emblematów od pojazdu m-ki
Mercedes
18.03. Plewiska, ulica
Fabianowska n/n sprawca
dokonał uszkodzenia okna oraz
drzwi tarasowych

31.03. Walerianowo, ul. Bukowa
na terenie posesji w szambie
ujawniono
6
martwych
szczeniąt psów
Komorniki, ul. Stawna
funkcjonariusze KP Komorniki
zatrzymali na tzw. "gorącym
uczynku"
mężczyznę
posiadający
przy
sobie
kradziony telefon komórkowy
Ponadto policjanci przyjęli 19
zgłoszeń innych przestępstw
w tym 8 oszustw na różnych
portalach internetowych.
Zdarzenia zgłoszone w kwietniu 2017r.

Poznań zatrzymali osobę na tzw.
"gorącym uczynku" kierowania
samochodem
pomimo
cofniętych
uprawnień
do
kierowania pojazdem
Komorniki, ul. Jagodowa
n/n sprawca dokonał kradzieży
pojazdu m-ki Audi Q5

08.04. Komorniki, ulica
Gerwazego
n/n
sprawca
dokonał kradzieży saszetki
z dokumentami oraz pieniędzmi
09.04. Plewiska, ulica
Kozłowskiego n/n sprawca
dokonał kradzieży pojazdu m-ki
Citroen C4
11.04. Plewiska, ul. Południowa
funkcjonariusze
dokonali
zatrzymania sprawcy kradzieży
telefonów komórkowych
13.04. Plewiska, ul. Owsiana
n/n sprawcy dokonali kradzieży
z włamaniem do firm
Wiry, ul. Laskowska
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania na tzw.
"gorącym uczynku" kierującego
samochodem będąc w stanie
nietrzeźwości, wynik 0,30mg/l,
oraz kierowania samochodem
pomimo zakazu do prowadzenia
pojazdów
14.04. Plewiska, ul. Fabianowska
n/n sprawca dokonał kradzieży
pojazdu m-ki Renault Master

01.04. Plewiska, ulica
Grunwaldzka n/n sprawca
dokonał kradzieży roweru m-ki
Btwin MTB
Głuchowo, ul. Poznańska
n/n
sprawca
dokonał
uszkodzenia samochodu m-ki
Ford Galaxy
Komorniki, ul. Komornicka
kradzież z włamaniem do firmy,
sprawcy
zatrzymani
na
tzw." gorącym uczynku"

15.04. Szreniawa, ul. Dworcowa
n/n sprawca dokonał kradzieży
z włamaniem do garaży
Plewiska, ul. Północna
sprawca dokonał naruszenie
nietykalności cielesnej mężczyzny

02.04. Chomęcice, ul. Bajkowa
funkcjonariusze KP Komorniki
zatrzymali na tzw. "gorącym
uczynku" sprawce naruszenia
nietykalności cielesnej oraz
zniewarzenia funkcjonariusza
policji

21.04. Komorniki, ul. Polna
n/n sprawca dokonał kradzieży
elektronarzędzi
Plewiska, ul. Południowa
n/n
sprawca
dokonał
uszkodzenia drzwi balkonowych
w domu jednorodzinnym

23.03. Plewiska, ul. Jesienna –
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania osoby
poszukiwanej
Plewiska, ul. Garncarska
n/n sprawca dokonał kradzieży
wkładów od lusterek od pojazdu
m-ki Mercedes
Głuchowo, ul. Komornicka
kradzież 4 szt. przesyłek kurierskich

03.04. Głuchowo funkcjonariusze
KP
Komorniki
zatrzymali na tzw. "gorącym
uczynku" sprawcę znęcania
fizycznego i psychicznego nad
rodziną

23.04. Plewiska, ulica
Grunwaldzka funkcjonariusze
KP Komorniki zatrzymali osobę
podejrzaną o nieudzielenie
pomocy kobiecie co skutkowało
jej śmiercią

04.04. Komorniki, ulica
Zakładowa
n/n
sprawca
dokonał uszkodzenia samochodu m-ki Opel Mokka

27.03. Chomęcice, ul. Poznańska
funkcjonariusze KP Komorniki
zatrzymali na tzw. "gorącym

05.04. Plewiska, ul. Tęczowa
funkcjonariusze
referatu
wywiadowczego WZM KMP

25.04. Komorniki, ulica
Storczykowa n/n sprawca
dokonał kradzieży pojazdu m-ki
Fiat Tipo
28.04. Plewiska, ul. Lubczykowa
n/n sprawca dokonał kradzieży
pojazdu m-ki Lexus RX

19.03. Komorniki, ulica
Forsycjowa
n/n
sprawca
dokonał kradzieży pojazdu m-ki
Renault Master
20.03. Komorniki, ulica Pana
Tadeusza n/n sprawca dokonał
uszkodzenia pojazdu m-ki VW
Golf
21.03. Plewiska, ulica
Grunwaldzka zabezpieczenie
kilkudziesięciu
przedmiotów
z podrobionymi znakami towarowymi
22.03. Komorniki, ul. Wspólna
n/n sprawca dokonał kradzieży
pojazdu m-ki Toyota Prius

20.04. Plewiska, ulica
Kozłowskiego funkcjonariusze
KP Komorniki zatrzymali osobę
poszukiwaną

29.04. Komorniki, ulica
Komornicka funkcjonariusze
WRD KMP Poznań zatrzymali
osobę poszukiwaną
30.04. Plewiska, ulica
Fabianowska n/n sprawca
dokonał uszkodzenia pojazdu
m-ki Opel Movano
Plewiska, ul. Kminkowa
naruszenie
nietykalności
cielesnej kobiety
Ponadto policjanci przyjęli 18
zgłoszeń innych przestępstw
w tym 6 oszustwa na różnych
portalach internetowych.
Policja w Komornikach prosi
o wszelkie informacje, które
mogą przyczynić się do ograniczenia przestępczości lub
do wykrycia ich sprawców.
Wszelkie spostrzeżenia można
przekazywać
dzielnicowym.
Zapewniamy anonimowość.
W nagłych przypadkach na numer telefonu alarmowego KP
Komorniki 601-799-114 lub
do Oficera Dyżurnego Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu 997
lub 112.

KOMUNIKAT
Podajemy termin znakowania
rowerów w ramach programu
prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower”:

11. maja 2017r
w godz. 10:00 – 13:00
25.maja 2017r
w godz. 10:00 – 13:00
Znakowania odbywać się będą
w Komisariacie Policji w Komornikach. Osoba rejestrująca
rower powinna posiadać dowód
osobisty lub inny dokument
potwierdzający jej tożsamość
oraz powinna przybyć z rowerem wyposażonym w: dzwonek,
sprawny hamulec, światła i odblaski. Rower powinien posiadać
również numer ramy.

Ponadto
Policja
ostrzega
o częstych działaniach sprawców oszukujących starsze osoby. Wykorzystują oni nieuwagę,
niewiedzę oraz uczucia osób
wyłudzając pieniądze na tzw.
"Na Wnuczka" i " Na Policjanta".
Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy.
Chcesz wiedzień 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
st. sierż. Sebastian Kuriata

06

Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl
Jesteś mieszkańcem Plewisk i chcesz poinformować o ważnym wydarzeniu ? Skontaktuj się z naszą
redakcją, a my umieścimy Twoją wiadomość w gazecie lub na portalu Plewiska.pl

Kącik dla dzieci
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Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl
Drodzy mieszkańcy nasz fanpage, facebook.com/Plewiska/ ma już ponad 2000 polubień! Dziękujemy.

OSP Plewiska - Kronika wydarzeń
Zdarzenia, które miały miejsce
w kwietniu.
7.04.2017
Komorniki, ul. Malinowskiego
Usunięcie zwisających gałęzi
08.04.2017
Komorniki ul. Diamentowa
wyczuwalny zapach gazu
09.04.2017
Plewiska ul. Fabianowska
pożar drzew - alarm fałszywy
13.04.2017
Szreniawa – droga krajowa nr 5
W zdarzeniu ranne zostały
4 osoby, zabrane przez Zespół
Ratownictwa Medycznego.
14.04.2017
Autostrada A2
Zderzenie dwóch pojazdów

19.04.2017
Komorniki
sprawdzenie obecności tlenku
węgla
Poznań ul. Miśnieńska
pożar samochodu
20.04.2017
Plewiska ul. Grunwaldzka
pożar - fałszywy alarm
25.04.2017
Plewiska ul. Szkolna
pożar samochodu

Usunięcie gałęzi w Komornikach

Pożar samochodu w Poznaniu

29.04.2017
Plewiska, ul. Fabianowska
Kolizja trzech samochodów
osobowych
OSP Plewiska
zdjęcia udostępnione z:
facebook.com/ospplewiska

Wypadek w Szreniawie

Zderzenie dwóch pojazdów na Autostradzie A2

Wypadek trzech samochodów

Wypadek w Szreniawie

Zapraszamy na treningi Fit and Jump, do klubu WYCISK!
Od 13 maja w nowej lokalizacji ul. Grunwaldzka 479a w Plewiskach! Tego dnia czekają na was, aż 3 darmowe treningi! Więcej
informacji na naszym profilu na Facebook'u lub pod numerem telefonu 609 157 561.
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Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl

Informacje

"Wspaniała kobieta. Zawsze uśmiechnięta i chętna do pomocy. Nieocenione wsparcie Klubu
Przedsiębiorczych Kobiet Plewisk, nad którym pełniła patronat. Dziękuję Małgosiu..."
mieszkanka "Monika Z.-J." o nagłej śmierci Pani Sołtys

Kącik Kultury

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

Koncerty:
12.05.17
– Symfonie Mendelssohna
– Wojtek Mazolewski z gośćmi

29.05.17
– Alicja Majewska - Wszystko
może się stać

Spektakle:

13.05.17
– Michał Bajor

Stopka redakcyjna

Klub Biegacza

10.05.17
– Stopklatka

15.05.17
– Brodka
– Pat Matheny

12.05.17
– Elvis

Plewiska.pl
Bezpłatny miesięcznik informacyjno-reklamowy.

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

16.05.17
– Maciej Maleńczuk

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

Więcej przydatnych informacji znajdziesz na:

20.05.17
– Onuka

Kalendarz biegowy - Maj 2016

21.05.17
– Piotr Rubik

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

13.05. - 14.05.2017, miejsce - Poznań
Survival Race Poznań, 3km, 6km, 12km

26.05.17
– Czerwone Gitary

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

14.05.17
- Anna Karenina
15.05.17
– Zenon Laskowik
21.04.17
– 30-lecie kabaretu OT.TO
30.05.16
– Być jak Elizabeth Taylor

13.05.2017 / 9:00 / miejsce – Poznań Park Cytadela
Parkrun: Poznań, 5km
14.05.2017, miejsce - Swarzędz
6. Bieg 10km Szpot Swarzędz
19.05.2017 / 21:30 / miejsce - Puszczykowo
I Wiosenna Piątka Nocnego Puszczyka, I Dyszka Nocnego Puszczyka
20.05.2017 / 15:00 / miejsce - Poznań, Malta
The Color Run 2017 - drużyna LOFT Fitness
23.05.2017 / 20:00 / miejsce - Poznań, Cytadela
Cytadela by Night Półmaraton
28.05.2017 / 11:11 / Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
IV Bieg "Elegant na 5"

Smutna wiadomość

Dnia 22.04.2017 zmarła nagle
w wieku 60 lat Pani Małgorzata
Zgoła, Sołtys Plewisk.
Doceniamy jej zaangażowanie,
aktywność, pogodę ducha,
a przede wszystkim pracę na
rzecz mieszkańców Plewisk.

Pani Małgorzata była Sołtysem
od roku 2014.
Rodzinie i bliskim Pani Sołtys
składamy najszczersze wyrazy
współczucia.

Redakcja Plewiska.pl

