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Protest przeciwko budowie masztu Kronika Policyjna
telefonii komórkowej
Fotorelacja z Pikniku
Str. 5

W Plewiskach przy ul. Południowej ma powstać stacja bazowa telefonii komórkowej.
Mieszkańcy nie chcą do tego
dopuścić i wzywają do protestu.

Nikt ich nie poinformował
(oprócz dwóch właścicieli posesji, które bezpośrednio graniczą z działką, na której
planowana jest inwestycja)
o planowanej inwestycji, która
może negatywnie oddziaływać
na środowisko oraz zdrowie
mieszkańców. W bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji
mieszkają rodziny z małymi
dziećmi, osoby w podeszłym
wieku, a także mieszczą się
szkoły, przedszkola i żłobki.
Starosta Poznański odmówił
wydania decyzji o pozwoleniu
na budowę.

Czytaj dalej na str. 2

Publikacja sfinansowana przez KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska.

Śniadaniowego
Drugi piknik tegorocznego
Parku Śniadaniowego już za
nami. Było dużo atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak
i tych nieco starszych.

Do dyspozycji gości były porady
dietetyczne
i
warsztaty
w drewnie dla starszych dzieci,
a dla najmłodszych zabawy

sensoryczne, warsztaty szydełkowe, szachy dla dzieci (i całych
rodzin), animacje dla przedszkolaków, warsztaty z zabezpieczeń banknotów, joga na
trawie i przepyszne napoje
i przekąski.

Czytaj dalej na str. 3
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Nocna linia autobusowa
Od 1.10.2018 zostanie uruchomiona nowa nocna linia autobusowa.

zmiany na liniach numer:

Nowa linia zapewni mieszkańcom dojazd z węzła Górczyn
(przez Fabianowo, Kotowo, Luboń, Komorniki, Szreniawę,
Rosnówko, Chomęcice i Konarzewo).

w nocy z piątku na sobotę
i z soboty na niedzielę wyznaczone kursy tej linii dojeżdżać
będą z Ronda Kaponiera do
przystanku Wiry/Kościół (przez
ulice Laskowską i Łęczycką
w Wirach);

Linia nr 250 będzie kursować na
trasie Górczyn-Głuchowo/Stawna, w nocy z piątku na sobotę
i z soboty na niedzielę. Będzie ją
obsługiwać Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Komorniki.
Główne koszty utrzymania poniosą gminy Komorniki i Dopiewo.
Od 1 października bieżącego
roku planowane są również

Wnioski o dofinansowanie do pieców
W związku z wyczerpaniem
tegorocznego limitu finansowego na likwidację lokalnych
źródeł ciepła opalanych paliwem stałym przewidzianym na
2018 rok, informujemy o zakończeniu naboru wniosków.
Urząd Gminy Komorniki planuje

przeznaczenie kolejnych środków na wymianę pieców w roku
2019. Szczegółowe informacje
o uruchomieniu programu zostaną podane w I kwartale
przyszłego roku.
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251
w nocy z piątku na sobotę
i z soboty na niedzielę wyznaczone kursy tej linii będą
dojeżdżać – przez ulicę Grunwaldzką w Plewiskach – do
przystanku Plewiska/Straż Pożarna.

Komorniki.pl

Tymczasowa organizacja ruchu
Od dnia 14.09.2018 r. został
wdrożony VI etap prac polegający na modernizacji jezdni w
ciągu ulicy Kolejowej i ulicy
Fabianowskiej oraz II etap prac
w części ulicy Fabianowskiej
(strona południowo-wschodnia).
W związku z tym nadal obowiązywać będzie tam ruch wahadłowy.
Urząd gminy Komorniki zapewnia, że robią wszystko co w
ich mocy, aby zakończyć prace
jak najszybciej.
Termin oddania ul. Kolejowej
przewidziany jest na 15 lutego
2019 roku.

Źródło:
Komorniki.pl,
cowgminie.info

Protest przeciwko budowie masztu telefonii komórkowej
W Plewiskach przy ul. Południowej ma powstać stacja bazowa telefonii komórkowej.
Mieszkańcy nie chcą do tego
dopuścić i wzywają do protestu.

Nikt ich nie poinformował
(oprócz dwóch właścicieli posesji, które bezpośrednio graniczą z działką, na której
planowana jest inwestycja)
o planowanej inwestycji, która
może negatywnie oddziaływać
na środowisko oraz zdrowie
mieszkańców. W bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji
mieszkają rodziny z małymi
dziećmi, osoby w podeszłym
wieku, a także mieszczą się
szkoły, przedszkola i żłobki.
Starosta Poznański odmówił
wydania decyzji o pozwoleniu

na budowę, argumentując, że
inwestycja może znacząco oddziaływać na środowisko, a
nakładanie się wiązek może
spowodować, że moc promieniowania przekroczy dopuszczalne normy.
Decyzja ta została jednak uchylona przez Wojewodę Wielkopolskiego, który zezwolił na
budowę, tłumacząc, że „z powodu umiejscowienia planowanej stacji bazowej telefonii
komórkowej na działce o nr Ew.
705/6 obszar oddziaływania
obiektu obejmować będzie wyłącznie tą działkę”.

„My, mieszkańcy Plewisk nie
zgadzamy się na traktowanie
nas jako obywateli gorszego
gatunku, których nikt nie pyta
o zdanie, próbuje przeprowadzić inwestycje na naszym terenie za naszymi plecami, mając
gdzieś zdrowie nasze oraz naszych najbliższych, a także
ochronę środowiska naturalnego. Organizujemy pisemny protest mieszkańców Plewisk.
Bardzo prosimy o wsparcie.
Zrobimy wszystko co w naszej
mocy, żeby powstrzymać tę inwestycję, łącznie z poinformowaniem mediów jeśli zajdzie
taka potrzeba.

Jednej z mieszkanek udało się
jednak dotrzeć do dokumentów,
z których wynika, że stacja będzie miała o wiele szersze oddziaływanie.

Urzędnicy pokazali nam, że jako
jednostki nie liczymy się dla
nich w ogóle, nawet nie raczyli
nas poinformować. Pojedyncze
osoby nie mają siły przebicia,

nikt ich nie wysłucha i postawią
kolejny maszt telefonii komórkowej, patrząc tylko na swój
zysk, a mając gdzieś zdrowie
mieszkańców. Tylko działając
grupowo możemy dać im opór.

Dlatego prosimy jeszcze raz,
zjednoczmy się w walce
o zdrowie nasze i naszych dzieci. Będziemy chodzić i zbierać
podpisy pod protestem mieszkańców przeciw tej inwestycji.
Mamy nadzieję, ze jeszcze nie
jest za późno i uda się ją powstrzymać. Potrzebne są osoby
chętne, żeby zebrać podpisy.
Bardzo prosimy o wsparcie.
Prosimy o Twój podpis na liście” – pisze Mieszkanka.

Źródło: e-lubon.pl
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Fotorelacja z Pikniku Śniadaniowego
Drugi piknik tegorocznego
Parku Śniadaniowego już za
nami. Było dużo atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak
i tych nieco starszych.
Do dyspozycji gości były porady
dietetyczne
i
warsztaty
w drewnie dla starszych dzieci,
a dla najmłodszych zabawy
sensoryczne, warsztaty szydełkowe, szachy dla dzieci (i całych
rodzin), animacje dla przedszkolaków, warsztaty z zabezpieczeń banknotów, joga na

trawie i przepyszne napoje
i przekąski.
Park Śniadaniowy w Komornikach ponownie zorganizowała
Grupa Stukoty. Impreza odbyła
się 9 września na stadionie
w Komornikach. Dziękujemy
za inicjatywę, a wszystkim
uczestnikom za mile spędzony
czas!

UG Komorniki
Zdjęcia wykonała:
Dorota Siudowska Fotografia

04

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

Naturalne sposoby na wzmocnienie odporności
1. Napój z czosnkiem
Do 100 ml ciepłej wody dodaj 2
łyżeczki miodu i wymieszaj.
Dodaj sok z połowy cytryny oraz
wyciśnięte 2-3 ząbki czosnku.
Taką mieszankę pij regularnie
kilka razy w tygodniu.
2. Aloes
Aloes zawiera sporo witamin,
ma właściwości bakteriobójcze
i przeciwzapalne. Można go
stosować w postaci soku lub
nalewki.
3. Imbir
2-3 cm kawałek imbiru pokrój
na mniejsze i dodaj do herbaty.
Możesz dodać również miód
oraz cytrynę. Taka herbata nie
tylko wzmocnia odporność, ale
również działa rozgrzewająco.

Imbir jest również doskonałym
dodatkiem do zup.

4. Cytryna
Wystarczy szklanka wody z sokiem z połowy cytryny, aby
wzmocnić układ odpornościowy
oraz oczyścić organizm. Najlepiej pić rano, na czczo.
5. Probiotyki
Probiotyki są ważne, aby utrzymać odpowiedni poziom flory
bakteryjnej w jelitach, która jest
bardzo istotna. Bakterie probiotyczne dostarczymy do organizmu w postaci kiszonek
(np.: ogórków lub kapusty) oraz
jogurtów lub kefirów.
Redakcja Plewiska.pl

Konkurs Fotograficzny
Fotografia to Twoja pasja?
Urzekają Cię widoki w gminie?
Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym pt.
„Moje
ulubione
miejsce
w gminie”!

maksymalnie 5 (pięciu) zdjęć
przedstawiających
urokliwe
miejsca w gminie Komorniki.
Szczegóły konkursu w Regulaminie.

Głównym celem konkursu jest
wybranie najciekawszych i najładniejszych zdjęć przedstawiających Gminę Komorniki,
które zostaną wykorzystane do
stworzenia kalendarza gminnego na 2019 rok.

Zapraszamy do udziału!

Warunkiem
uczestnictwa
w konkursie jest przesłanie

Termin nadsyłania prac upływa
10 października 2018 roku
o godz. 24:00.
Może to właśnie Twoje zdjęcie
będzie zdobiło kalendarz gminy
Komorniki 2019?

UG Komorniki
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Bezpieczeństwo Wielkopolan
na obszarach wiejskich
W czasie jesiennych prac polowych na drogach naszej gminy możemy spotkać wiele
maszyn rolniczych, które z
uwagi na swoje gabaryty
znacznie utrudniają poruszanie
się innym uczestnikom ruchu
drogowego. Mogą one stać się
również niebezpieczne.
W trosce o bezpieczeństwo
osób poruszających się po drogach gminy Komorniki, policjanci z Komisariatu Policji
w Komornikach będą prowadzili wzmożone kontrole maszyn rolniczych oraz ich
kierowców.

kwalifikacje. Skontrolują również stan maszyn: ich oświetlenie, układ hamulcowy, a także
sposób przewozu osób i towarów.
Policjanci z Komornik apelują
o rozwagę i ostrożność. Jesienią,
kiedy wcześniej zapada zmrok
i pojawiają się niesprzyjające
warunki atmosferyczne, dochodzi do większej liczby kolizji
czy wypadków, także z udziałem
pojazdów rolniczych. Apel skierowany jest również do właścicieli maszyn rolniczych, aby
przed wyjazdem na drogę
sprawdzili stan techniczny pojazdów i maszyn.

Komisariat Policji
w Komornikach

Funkcjonariusze sprawdzą stan
trzeźwości osób kierujących
maszynami oraz niezbędne

Kronika Policyjna
Komorniki, ul. Staszica
n/n sprawca dokonał kradzieży
elementów pojazdu Volkswagen.
Wiry, ul. Poznańska
n/n sprawca dokonał kradzieży
dokumentów, karty płatniczej
i gotówki.
19.08.18
Zdarzenia zaistniałe w sierpniu
2018r.
03.08.18
Komorniki, ul. Magazynowa
funkcjonariusze KP PoznańWilda dokonali odnalezienia
pojazdu BMW skradzionego
z terenu Niemiec.
04.08.18
Komorniki, ul. Kolumba
n/n sprawca dokonał kradzieży
telefonu komórkowego.
09.08.18
Plewiska, ul. Grunwaldzka
n/n sprawcy dokonali uszkodzenia mienia w postaci rozkopania wjazdu na posesję.
Komorniki, ul. Kolumba
ustaleni sprawcy dokonali kradzieży sprzętu elektronicznego
z terenu jednej z firm.
12.08.18
Plewiska, ul. Zakładowa
n/n sprawca dokonał kradzieży
pojazdu Mercedes Sprinter.
13.08.18
Głuchowo, ul. Komornicka
n/n sprawca dokonał kradzieży
elementów urządzeń z terenu
firmy.
17.08.18

Plewiska, ul. Fabianowska
funkcjonariusze WRD KMP Poznań dokonali zatrzymania
mężczyzny
popełniającego
przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.
23.08.18
Komorniki, ul. Diamentowa
funkcjonariusze KP Komorniki
i KP Stęszew dokonali zatrzymania mężczyzny bezpośrednio
po popełnieniu przestępstwa
kradzieży mienia firmy.
24.08.18
Plewiska, ul. Grunwaldzka
ustalony sprawca dokonał
uszkodzenia przyłącza elektrycznego posesji.
26.08.18
Łęczyca, ul. Zgodna
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania mężczyzny popełniającego przestępstwo kierowania pojazdem
w stanie nietrzeźwości.

dokonali zatrzymania mężczyzny popełniającego przestępstwo kierowania pojazdem
w stanie nietrzeźwości.

07.09.18

21.09.18

Komorniki, Kolumba
n/n sprawca dokonał kradzieży
przesyłki kurierskiej.

Plewiska, ul. Brzozowa
n/n sprawca dokonał kradzieży
pojazdu Fiat Tipo.

Ponadto policjanci przyjęli 38
zgłoszeń innych przestępstw
w tym 10 to oszustwa na różnych portalach internetowych.

08.09.18

Łęczyca, ul. Łęczycka
n/n sprawca dokonał kradzieży
elementów pojazdu Honda Accord.

Zdarzenia zaistniałe we wrześniu 2018r.
01.09.18
Plewiska, ul. Kozłowskiego
n/n sprawca dokonał kradzieży
roweru z klatki schodowej budynku.
Plewiska, ul.Kozłowskiego
n/n sprawca dokonał kradzieży
pojazdu Ford Tourneo.
02.09.18
Rosnówko, ul. Kręta
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania mężczyzny popełniającego przestępstwo kierowania pojazdem
w stanie nietrzeźwości.

Wiry, ul. Komornicka
funkcjonariusze WRD KMP Poznań dokonali zatrzymania
mężczyzny popełniającego wykroczenie kierowania pojazdem
po użyciu alkoholu.
10.09.18
Komorniki, ul. Miłosza
n/n sprawca dokonał uszkodzenia powłoki lakierniczej pojazdu Ford Mondeo.
11.09.18
Komorniki, ul. Diamentowa
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania mężczyzny bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa kradzieży
mienia firmy.
15.09.18

Plewiska, ul. Brzozowa
n/n sprawca dokonał kradzieży
pojazdu Toyota RAV 4.

Plewiska, ul. Fabianowska
n/n sprawca dokonał rozboju
na kobiecie dokonując zaboru
pojazdu Nissan Qashqai.

03.09.18

18.09.18

Komorniki, ul. Jagodowa
n/n sprawca dokonał kradzieży
elektronarzędzi.

Komorniki, ul. Diamentowa
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania mężczyzny bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa kradzieży
mienia firmy.

Komorniki, ul. Kolumba
ustaleni sprawcy dokonali kradzieży sprzętu elektronicznego
z terenu jednej z firm.

Komorniki, ul. Stawna
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania mężczyzny popełniającego przestępstwo kierowania pojazdem
pomimo orzeczonego przez Sąd
Rejonowy zakazu kierowania
pojazdami mechanicznymi.

04.09.18

20.09.18

28.08.18

Plewiska, ul. Kolejowa
n/n sprawca dokonał włamania
i kradzieży dokumentów i gotówki.

Komorniki, ul. Konwaliowa
n/n sprawca dokonał kradzieży
elementów pojazdu Audi Q7.

27.08.18

Komorniki, ul. Poznańska
funkcjonariusze KP Komorniki

23.09.18
Plewiska, ul. Tęczowa
n/n sprawca dokonał kradzieży
elementów pojazdu Skoda Superb.
Ponadto policjanci przyjęli 18
zgłoszeń o innych przestępstwach w tym 3 to oszustwa na
różnych portalach internetowych.
st. sierż. Adrian Bezulski
Dzielnicowy Komisariatu Policji w Komornikach
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 prosimy o kontakt na numer telefonu
alarmowego KP Komorniki 601799-114 lub do Oficera Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu 997 lub 112.

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

Fotorelacja z Dożynek w gminie Komorniki
W niedzielę, 2 września 2018 r.,
odbyły się Dożynki w gminie
Komorniki.
Tradycyjnie poświęcono tegoroczne zbiory, a następnie
dzielono się nimi z mieszkańcami. Można było spróbować
świeżego chleba, ciasta, wędlin
oraz owoców. To tradycyjne
święto było okazją do podziękowania za pracę w gospodarstwie.
Podziękowania paniom gospodyniom oraz rolnikom złożyli
Wójt Jan Broda i Przewodniczący Rady Gminy Marian
Adamski. Słowami uznania wyróżniono także naczelnika
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Plewiskach – Roberta Kurasza, Prezesa Koła Wędkarskiego
w Komornikach Piotra Wiśniewskiego oraz Komendanta
Drużyny Społecznej Straży Rybackiej przy Kole PZW w Komornikach Pawła Wojtalaka.
W uroczystości wzięli również
udział goście z Winnicy (Ukraina), Smižan (Słowacja) i Kamienicy, której gmina Komorniki
udzieliła pomocy po lipcowych
ulewach.
Nie zabrakło również występów
artystycznych. Gwiazdą tegorocznych dożynek była Halina
Młynkowska, która zaśpiewała
m.in. “Czerwone Korale”. Duże
wrażenie zrobiło również widowisko „Słowiańska legenda
Matki Ziemi”.

Źródło: Komorniki.pl,
GOK Komorniki

07

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

Zakończenie cyklu GP WNP
w Komornikach
GRAND PRIX WPN w gminie
Komorniki to ostatnie zawody
nordic walking z cyklu czterech imprez rekreacyjnosportowych rozgrywanych na
terenie Wielkopolskiego Parku
Narodowego.
To już II edycja tego wydarzenia, które swoim zasięgiem docelowo obejmie tereny Gmin:
Mosina, Puszczykowo, Stęszew
i Komorniki – partnerów i inicjatorów projektu Aktywna
Trójka-trasy trzech aktywności.
Za nami zawody w Mosinie (28
kwietnia), Puszczykowie (17
czerwca) i Stęszewie (2 września).
13 października 2018 r. odbędzie
się ostatnia z cyklu impreza,
tym razem w gminie Komorniki.
Przygotowaliśmy trasę ok.7 km,
która biegnie malowniczymi

Jak przeżyć jesienne przesilenie
Niższa temperatura, ciągłe
opady deszczu oraz wcześniej
zapadający zmrok znacznie
pogarszają nasze samopoczucie.
Zamiast lekkich warzyw i owoców sięgamy po ciężkostrawne
potrawy. Rzadziej spędzamy
czas na świeżym powietrzu. To
sprawia, że czujemy się zmę-

czeni i przygnębieni. Jak przetrwać ten okres?
Przede wszystkim powinniśmy
zadbać o to, aby nasza dieta
była bogata w witaminy, szczególnie z grupy B. Znajdziemy je
w kaszach oraz roślinach
strączkowych. Bez wyrzutów
sumienia możemy pozwolić sobie na kostkę czekolady, która

dostarczy nam magnez i żelazo.
Warto wspomagać się również
suplementami. Pamiętajmy, że
dieta uboga w witaminy i minerały osłabia nasz organizm!
Ważny jest również ruch, który
wpływa na nasze samopoczucie
dzięki wydzielanym endorfinom.
Wystarczy 30 minut spaceru
dziennie! W tym czasie poprawimy sobie nastój oraz dotlenimy organizm.
Nie możemy zapominać również
o odpowiedniej ilości snu. Idealna długość to 8 godzin. W tym
czasie organizm zdąży się zregenerować i wypocząć. Natomiast po pracy świetnie
sprawdzi się 20 minutowa
drzemka.

Jesień również może być piękna, jeśli nie poddamy się lenistwu!
Redakcja Plewiska.pl

ścieżkami WPN. Impreza odbywać się będzie z pomiarem
czasu oraz pod okiem sędziów
(MarszPoZdrowie.pl,
Nordic
Walking Poland).

Zapisy:
www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/GP-WPNNW-komorniki
Zapraszamy całe rodziny na to
sportowe wydarzenie!
Start i meta w Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolniczo-Spożywczego w Szreniawie.
Dystans zawodów ok. 7 km
Start godz. 11.00
Biuro zawodów czynne w godzinach 9.00-10.30
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Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl

"Szkoda tylko, że kursy te odbywać się będą jedynie w piątki oraz soboty i tylko w niektórych przypadkach (wyznaczone kursy)"
Mieszkaniec "Leo" na temat nocnej linii autobusowej

Znakowanie rowerów Kącik Kultury

Specjalnie dla mieszkańców Plewisk, stworzyliśmy krótką rozpiskę
zaplanowanych wydarzeń kulturalnych w Poznaniu.
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Podajemy terminy znakowania
rowerów w ramach programu
prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower”:
01.10.2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00
22.10.2018 r.
w godz. 15:00 – 18:00
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.
Komisariat Policji
w Komornikach

Koncerty:
5.10.2018
Lech Janerka
6.10.2018
Happysad
8.10.2018
Kasia Kowalska
12.10.2018
Bokka
Seafret
13.10.2018
Strachy na Lachy
19.10.2018
Laurel
19.10.2018
Natalia Nykiel
23.10.2018
Shanna Waterstown
25.10.2018
Sonbird
26.10.2018
Sławomir
26.10.2018
Within Temptation
27.10.2018
Joanna Dudkowska

11.10.2018
„Sherlock Holmes – Dolina
strachu”
13.10.2018
„Dzień Świra”
14.10.2018
„Ranny ptaszek”
16,17.10.2018
„Krapp i dwie inne jednoaktówki”
19.10.2018
„Selfie.com”
26.10.2018
„Kochanie Wróciłem”

Kabaret:
7.10.2018
Perły z Odry
13.10.2018
Kabaret Pod Wyrwigroszem
15.10.2018
Zenon Laskowik "Będą zmiany..."
20.10.2018
Wielka Trasa Stand-up Polska
21.10.2018
Polska Noc Kabaretowa 2018

Spektakle:

24.10.2018
STAND-UP: Karol Modzelewski
& Rafał Banaś

5.10.2018
„Bromance”

27.10.2018 Kabaret Jurki – Last
minute

6.10.2018
„Metro”

