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Opinie: po remoncie ulicy
Grunwaldzkiej - skrzynki
Otrzymujemy od Was wiele
maili dotyczących remontu
ul. Grunwaldzkiej. Dziękujemy,
że dzielicie się z nami swoimi
opiniami.

Jeden z listów przekazanych
do redakcji:

“Dzień dobry! Remont ul. Grun-
waldzkiej zdaje się być zakoń-
czony na pierwszym etapie,
aczkolwiek w okolicy biedronki
skrzynki elektryczne zostały za-
instalowane w szokujący sposób.

Nie wiem, czy inwestycja została
odebrana, ale jeśli tak, to gratu-
luję wykonawcy uznania
ze strony odbierającego”

Czytaj dalej na str. 2

Podsumowanie wydarzeń w roku 2016
Drodzy Mieszkańcy, przedsta-
wiamy Wam najciekawsze wy-
darzenia w roku 2016!
Dziękujemy za liczne komen-
tarze i udział w życiu naszej
wsi. Poniżej prezentujemy
krótką rozpiskę z Waszymi
komentarzami. Sprawdźcie
czym żyły Plewiska w ubiegłym
roku.

Wiadukt w Plewiskach – Ma-
rzenia czy realna szansa?
Fajnie, że przynajmniej jest na to
szansa. Ja czekam z niecierpli-
wością.

- Annex

List od mieszkańca – Stan dróg
w Plewiska
Niestety to smutna prawda. Wi-

dzę po swoich sąsiadach. W mo-
im domu są 4 mieszkania, ich
właściciele mają w sumie 6 sa-
mochodów. Tylko jeden ma reje-
strację PZ a reszta to z innego
wojewodztwa. Sam auta nie po-
siadam, jeżdzę rowerem.

- Accelere

Czytaj dalej na str. 2

List od mieszkanki – Agencja
Pocztowa w Plewiskach

W Plewiskach znajduje się jed-
na mała Agencja Pocztowa na
Ryneczku. Otrzymaliśmy list od
mieszkanki, która poruszyła
istotną kwestie.

“Dzień dobry, czy poruszaliście
już kiedyś temat naszej fanta-
stycznej agencji pocztowej
w Plewiskach? Mieszkańców
przybywa w tempie błyskawicz-
nym, a tam, odkąd pamiętam,
dwa okienka z czego czynne
zwykle jedno… dziś czekałam
w kolejce 16-osobowej! 5 osób
w środku, reszta na mrozie
na dworze.

Jak to możliwe, że Poczta Polska
dopuszcza współpracę z tym
miejscem? Czy wielkość agencji
pocztowej nie powinna być do-
stosowana do liczby mieszkań-
ców danego miasteczka?”

Czytaj dalej na str. 4
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tarze i udział w życiu naszej
wsi. Poniżej prezentujemy
krótką rozpiskę z Waszymi
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List od mieszkańca – Stan dróg
w Plewiska
Niestety to smutna prawda. Wi-
dzę po swoich sąsiadach. W mo-
im domu są 4 mieszkania, ich
właściciele mają w sumie 6 sa-
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- Accelere

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej

w Plewiskach. Dofinansowanie
ostatecznie przyznane
Uważam, że zamiast inwestować
w światła można by, a nawet
trzeba, wybudować drogę rowe-
rową. Zwłaszcza, że dużo mło-
dzieży jeździ rowerami do
pobliskich szkól. zadbajmy
o bezpieczeństwo tam gdzie
to naprawdę potrzebne.

- M.

Aktywne mieszkanki Plewisk!
Dołącz do nich- otwarcie Klubu
Przedsiębiorczych Kobiet Ple-
wisk
szkoda, że dziady nie mogą
przyjść na to spotkanie :)

- mruk

Nasza mała plewiszczanka
w MasterChef Junior
Super Luizka, daj czadu i po-
zdrów Mateusza – trzymam
za Ciebie kciuki

- Monika

Mieszkańcy mają głos – Zago-
spodarowanie terenu przy
ul. Zielarskiej w Plewiskach
Ludziom trudno dogodzić . Gdyby

tam nic nie powstało to nawet
by nikt sie nie odezwał, a tak jest
okazja do wyłania z siebie żółci.
Ogromnie się cieszę na ten
pomysł. Na pewno wieś i miesz-
kańcy skorzystają na tej inwe-
stycji. Miło, że realizacja juz
na 2017. Mi najbardziej się po-
doba koncepcja druga z boiskiem
oddalonym w kierunku torów.
Pozdrawiam!

- Basia

Jakość powietrza w Plewiskach
U mnie Straż Gminna była już
dwa razy. Oglądali piec, kotłow-
nie i sprawdzali czym palę.
Za każdym razem mówili,
że mają zgłoszenie, że palę opony
w piecu. Piec miałowy zakupiony
za 8 tyś. Naprawdę tylko mega
baran paliłby takim syfem w ta-
kim piecu, który po krótkim
czasie nadawałby się na złom,
a komin czyściłby chyba co 3
dzień. Troszkę wyobraźni.

- Tadek

Firma M40 z Plewisk została
Poznańskim Liderem Przed-
siębiorczości

Gratulacje, fajnie, że jesteście
z Plewisk

Madec

Rozpoczynamy akcję Zielone
Plewiska! Wskaż miejsce, gdzie
mamy posadzić drzewa.
Świetny pomysł, ale na tą ilość
mieszkańców parę drzew
to kropla w morzu naszych po-
trzeb. Przydałby się park,
do którego mieliby blisko miesz-
kańcy Plewisk, mieszkający
od strony Fabianowskiej. Wiem
że ma powstać park przy zielar-
skim, ale pozostali mieszkańcy
Plewisk też by chcieli mieć swoje
miejsce niedaleko swoich domów.
Miejsce, w którym można by iść
na spacer z dziećmi, gdzie byłby
wybieg dla psów. Czy to możli-
we?

- kasiula

Tragiczny wypadek – zginęła
rodzina z Plewisk
Odpoczywajcie. Niech Wasza
córka mimo wszystko ma fajne
życie. Zadbajcie o Nią tam z gó-
ry. Niestety znaleźliście się
w złym miejscu i w złym czasie.

Tzw. cholerne przeznaczenie. Nie
mogę przestać myśleć o Waszym
wypadku…

- pyra

W plewiskiej „dwójce” roz-
brzmiał pierwszy dzwonek
Szkoła ładna, szkoda tylko, że
o pracę w tej szkole tak ciężko…

- xyz

Monitoring w Komornikach
i Plewiskach
Monitoring by się przydał na
Grunwaldzkiej przy biedzie
i przy rynku. Tak jak i posteru-
nek policji w Plewiskach. Straż
Gminna mało widoczna i mało
przydatna. Jak potrzeba to jej nie
ma.
Poza tym, niestety zauważalnie
większe rozpasanie na ulicach.
Z roku na rok jest coraz gorzej
w tej kwestii. Rozwiązania pro-
blemów nie widać, a nierzadko
chałupniczo budowanych szere-
gowców i brzydkich bloków ro-
dem z PRL-u ciągle przybywa.

- abc

Redakcja Plewiska.pl

Opinie: po remoncie ul. Grunwaldzkiej - skrzynki
Otrzymujemy od Was wiele
maili dotyczących remontu
ul. Grunwaldzkiej. Dziękujemy,
że dzielicie się z nami swoimi
opiniami.

Jeden z listów przekazanych
do redakcji:

“Dzień dobry! Remont ul. Grun-
waldzkiej zdaje się być zakoń-
czony na pierwszym etapie,
aczkolwiek w okolicy biedronki
skrzynki elektryczne zostały za-
instalowane w szokujący sposób.

Nie wiem, czy inwestycja została
odebrana, ale jeśli tak, to gratu-
luję wykonawcy uznania
ze strony odbierającego”

Opinie mieszkańców:

Tragedia

- Bywalec

Obserwując remont z okien au-
tobusu, byłam przekonana, że po
lewej stronie ulicy Grunwaldz-
kiej ( jadąc w stronę miasta), po-
wstanie droga rowerowa. Jakież
było moje zdziwienie, kiedy zo-
baczyłam, że powstały tam
po prostu miejsca parkingowe
dla mieszkańców prywatnych
posesji. Nie chce mi się wierzyć
- tyle osób dorosłych i dzieci do-
jeżdża przynajmniej do pętli
na Junikowie. To nawet nie jest
już śmieszne…

- mieszkaniec

Prędzej czy później jakiś “Kubi-
ca” wjedzie w te skrzynki autem.
I co wtedy będzie?

- Woj

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja

na Miętowej w części bez drogi.
Tam, podczas kończenia prac
nad połączeniem Miętowej
ze Strażewicza, codziennie de-
wastowano ciężkim sprzętem
i ciężarówkami z materiałem
drogę gruntową. Pozostawiono
drogę pełną dziur, które obecnie
wypełnia woda tworząc swoisty
staw. Tragedia. Kto na to po-
zwolił?

- ZP

Wjazd z Grunwaldzkiej w Mię-
tową jest utrudniony z uwagi
na pojazdy parkujące wzdłuż
Miętowej. Tamują ruch w kie-
runku Kminkowej i tworzy się
korek już na Grunwaldzkiej…

- maskara

To jest jakiś dramat. Patrzę na to
i nie mogę uwierzyć . Po co
w ogóle robili tam chodnik?! Na

samym skrzyżowaniu kobieta
musi z wózkiem po ulicy chodzić
bo gamonie skrzynki postawili
na środku chodnika… Jak dla
mnie zmarnowane pieniądze, tak
jak ktoś wyżej pisał, niedoróbka
za niedoróbką. Kto to odebrał?
Firma, która to projektowała lub
instalowała powinna na swój
koszt to poprawić… Co o tym
wszystkim mówi Gmina?

- Gość

Sprawa jednak nie zakończyła
się tylko na wyrażeniu opinii.
Otrzymaliśmy list od miesz-
kańca, który przekazał nam
pismo z UG Komorniki infor-

mujących o zgłoszeniu faktu
ZDP Poznań.

Miłym zaskoczeniem była
szybka reakcja Zarządu Dróg
Powiatowych, która usunęła
skrzynki z chodnika.

Opinie mieszkańców:

chodnik już zrobiony ;)
- caryk

Właśnie robią chodnik za szaf-
kami

- P.J.

Redakcja Plewiska.pl
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Zdarzenia, które miały miejsce
w grudniu.

3 grudnia

Plewiska, skrzyżowanie ul. Fa-
bianowska/Czarna Droga
wypadek dwóch samochodów
osobowych - jedna osoba zo-
stała ranna

16 grudnia

Komorniki, ul. Poznańska
zderzenie 5 samochodów oso-
bowych - jedna osoba została
zabrana przez Zespół Ratow-
nictwa Medycznego

Plewiska, skrzyżowanie ul. Ko-
lejowej z Grunwaldzką
po godzinie 17 doszło do zde-
rzenia dwóch pojazdów. W
zdarzeniu ranna została kobieta
wraz z dzieckiem, której będąca
miejscu Straż Gminna udzieliła
kwalifikowanej pierwszej po-
mocy, a następnie poszkodo-
wana została przekazana
Zespołowi Ratownictwa Me-
dycznego.

27 grudnia

Droga Krajowa nr 5 na wyso-
kości Stęszew-Dębienko
zderzenie samochodu osobo-
wego z ciężarowym. W zdarze-
niu zostały poszkodowane dwie
osoby.

OSP Plewiska

wypadek dwóch samochodów osobowych w Plewiskach

zderzenie 5 samochodów osobowych w Komornikach

zderzenie samochodu osobowego z samochodem cieżarowym na Drodze Krajowej nr 5 na wysokości Stęszew - Dębinko

zderzenie dwóch samochodów w Plewiskach

wypadek dwóch samochodów osobowych w Plewiskach

Program Drogowy
Gminy
Szanowni Państwo, przypomi-
namy, że już można zapoznać
się z Programem Drogowym
Gminy Komorniki na lata 2017-
2025. Plik do pobrania znajduje
się na stronie Plewiska.pl:

http://plewiska.pl/program-
drogowy-gminy-komorniki-na-
lata-2017-2025/

UG Komorniki
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Przepis na jabłka zapiekane pod kruszonką
Zapiekane jabłka z cynamonem,
dodatkiem masła orzechowego
pod chrupiącą kruszonką.
Czas pieczenia trzeba wydłużyć
jeśli chcemy zwiększyć ilość
kruszonki.

Składniki na 2 porcje:
· 1 duże jabłko
· 1 łyżeczka cynamonu
· 3-4 łyżki masła orzechowego

Składniki na kruszonkę:
· 4 łyżki masła
· 4 łyżki cukru pudru
· 8 łyżek mąki

Sposób przygotowania:

Jabłko obrać, pozbawić gniazda
nasiennego, pokroić w kostkę
i oprószyć cynamonem.
Składniki na kruszonkę za-
gnieść.
Do kokilek wsypać jabłka, dodać
masło orzechowe, lekko wy-
mieszać. Wierzch przykryć
kruszonką.
Piec ok. 20 minut w tempera-
turze 200 stopni do zezłocenia
się kruszonki. Podawać ciepłe.

źródło:
http://slodkoscioli.cba.pl

List od mieszkanki – Agencja Pocztowa w Plewiskach
W Plewiskach znajduje się jed-
na mała Agencja Pocztowa na
Ryneczku. Otrzymaliśmy list od
mieszkanki, która poruszyła
istotną kwestie.

“Dzień dobry, czy poruszaliście
już kiedyś temat naszej fanta-
stycznej agencji pocztowej
w Plewiskach? Mieszkańców
przybywa w tempie błyskawicz-
nym, a tam, odkąd pamiętam,
dwa okienka z czego czynne
zwykle jedno… dziś czekałam
w kolejce 16-osobowej! 5 osób
w środku, reszta na mrozie
na dworze.

Jak to możliwe, że Poczta Polska
dopuszcza współpracę z tym
miejscem? Czy wielkość agencji
pocztowej nie powinna być do-
stosowana do liczby mieszkań-
ców danego miasteczka?”

Opinie mieszkańców:

Tak, pisałem juz w tej sprawie
ponad rok temu. Że punkt za
maly i za ma mała obsada. Do-
stalem info iż poczta nie ma
w planach zwiększać po-
wierzchni tego punktu. Panie za
okienkiem też średnio miłe, ale
z drugiej strony trudno sie dzi-
wić jak większość z nas po sta-
niu w kolejce ma już negatywne
nastawienie.

- sąsiad

I tak jest zrobiony duży postęp bo
kiedyś ta “poczta” była czynna do
godziny 17. . .

- michal

Była kiedyś dyskusja o tym
na zebraniu wiejskim. Poczta
Polska stwierdziła, że takie mi-
nimum żeby opłacało im się
otworzyć tutaj ich placówkę
to 20 tys. mieszkańców.

Z mojej strony proponuję wsiąść
w autko i podjechać na Fabia-
nowo gdzie kolejki prawie nigdy
nie ma, a placówka poczty pol-
skiej stoi.

- Łukasz

Poczta ostatnio schodzi na psy.
Siedzisz cały piątek w domu,
w skrzynce awizo. ( rozumiem
wina listonosza a nie Pani
w okienku), ale jeśli jest to coś
ważnego, możesz dopiero ode-
brać w poniedziałek. To jest do-
piero paranoja. Uprzejmość też
pozostawia wiele do życzenia.

- Anna

Szkoda słów na całą sytuację.
Większość klientów przychodzi
na pocztę odebrać awizo, które
mają wrzucone systematycznie
do skrzynek pocztowych podczas
ich nieobecności w domu i naj-
bardziej z tego względu tworzą
się takie kolejki w punkcie. Po-
winni otworzyć oddzielny
punkt, gdzie można byłoby ode-
brać awizo i sprawa zostałaby
rozwiązana.

- Mieszkaniec

Ogólnie Poczta Polska to prze-
żytek. Nie mogę się doczekać jak
tego przesiąkniętego komuną zje
konkurencja. Żadnego ukłonu
w stronę klientów, bo byli mo-

nopolistą. Ale to się zaraz skoń-
czy.

- Olaf

Należy temat zgłosić do UKE.
Poczta Polska jako Operator
Wyznaczony ma OBOWIĄZEK
zgodnie z Prawem Pocztowym
zapewnić odpowiednią ilość
placówek pocztowych na ilość
mieszkańców gminy. Obsługują
najważniejszy kontrakt – sądo-
wy. Tam w przetargu był taki

warunek. Prawo łamią, ale
to instytucja państwowa, której
kontrolować się nie chce. W PL
najlepiej zniszczyć prywatnego
przedsiębiorcę, który mniej mo-
że.

- mika

Mam zupełnie inną opinię na
temat obsługi Pań na poczcie.
Panie może nie są zbyt rozmow-
ne, ale to w końcu nie barmanki.
Sprawy załatwiają szybko i rze-

czowo. Pozdrawiam
- Marcin

Poczta jest jaka jest. Dobrze, że
jest chociaż taka, nikt nikomu
nie broni otworzyć swojego no-
wego interesu pocztowego - ta-
kiego z prawdziwego zdarzenia,
najlepiej na 10 okienek

- Wp

Redakcja Plewiska.pl
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Gramy na sportowo z WOŚP
Po raz kolejny w styczniową
niedzielę zagra w Komornikach
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy!

W tym roku podczas 25. finału
WOŚP będziemy zbierali środki
dla oddziałów ogólnopedia-
trycznych oraz dla seniorów,

aby zapewnić im godną opiekę
medyczną.

Zapraszamy do udziału w im-
prezach sportowych organizo-
wanych przez GOSiR
i przyłączenia się do ogólno-
polskiej zbiórki.

GOSir Komorniki

Jak oczyścić buty z soli?

Wraz z pojawieniem się śniegu
i minusowych temperatur
na drogi wyjeżdżają odśnie-
żarki posypujące jezdnie pia-
skiem i solą. Ta druga forma
pozbywania się śniegu jest
bardzo szkodliwa dla naszego
obuwia.

Przedstawimy Państwu 4 sku-
teczne sposoby, jak oczyścić
buty i pozbyć się uporczywych
białych plam:

· Woda – przy małych zabru-
dzeniach w czyszczeniu butów
zamszowych czy skórzanych
wystarczy przetrzeć zwilżoną
gąbką lub ścierką i plamy znik-
ną.

· Ocet – to naturalny środek
czyszczący i dezynfekujący.
Rozcieńczony z wodą będzie
bezpieczny dla skóry.
W szklance z wodą wymieszaj
łyżkę octu i zacznij czyszczenie
butów przy pomocy ścierki.

· Płyn do mycia naczyń – kilka
kropel wymieszanych z wodą
wystarczy, żeby usunąć zabru-
dzenia.

· Woda utleniona – do połowy
szklanki wody dodaj dwie łyżki
wody utlenionej. Następnie
zwilż w roztworze ścierkę i po-
cieraj obuwie, aż plamy znikną.

Szymon F.

"Świetna zabawa sylwestrowa. Bawiłam się wyśmienicie z moim mężem i dziećmi"
mieszkaniec "zachwycona" na temat Sylwestra w Remizie
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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

Reforma edukacji: likwidacja gimnazów. Co dalej?
Reforma edukacyjna okazała
się być bardzo gorącym tema-
tem nie tylko ogólnopolskim,
ale i lokalnym. Jedna z miesz-
kanek gminy, skierowała pyta-
nie do Wójta Jana Brody

"Dzień dobry,

chciałabym zapytać , czy gmina
ma już plan na organizację
oświaty wg nowej ustawy? Co
stanie się z gimnazjum? Czy po-
wstanie w jego miejscu nowa
szkoła podstawowa? Czy zmnie-
nią się obwody dla szkół podsta-
wowych? Co z 6-latkami, czy
zostaną w przedszkolach?

Z góry dziękuję za odpowiedź."

Odpowiedź:

"Szanowna Pani,

odpowiadając na pytanie infor-
muję, że nie zostały jeszcze pod-
jęte decyzje dotyczące sieci szkół
w gminie Komorniki po wpro-
wadzeniu planowanej reformy
oświatowej. Nie zostały jeszcze
zakończone prace legislacyjne
nad ustawą prawo oświatowe,
która wprowadzi zmiany ustroju
szkolnego i związanych z tym

modyfikacji w organizacji
i funkcjonowaniu szkół i placó-
wek oświatowych. W związku
z tym, cały czas trwają dyskusje
nad możliwościami organizacji
przyszłego roku szkolnego w na-
szej gminie. Ostateczne decyzje

będą mogły zapaść dopiero po
wprowadzeniu ww. ustawy oraz
wyjaśnieniu wielu niewiado-
mych. Docelowo będą 2 szkoły
podstawowe, jednak przewidu-
jemy możliwość innego rozwią-
zania na czas przejściowy tj.

likwidacji gimnazjum.

W związku z obowiązkiem za-
pewnienia miejsc w przedszko-
lach dla dzieci 3-letnich,
pozostanie 6-latków w przed-
szkolach wydaje się mało praw-

dopodobne (będzie to możliwe
jedynie w miarę posiadanych
miejsc)."

Źródło: www.komorniki.pl

Kronika Policyjna

Zdarzenia zgłoszone w grudniu
2016r.

02.12. Plewiska, ul. Tęczowa
kradzież pojazdu VW Sharan
Plewiska, ul. Tęczowa
kradzież pojazdu VW Golf
Plewiska, ul. Zielarska
kradzież pojazdu BMW 320

04.12. Szreniawa, DK5 policjanci
KP Komorniki zatrzymali osobę
na tzw. „gorącym uczynku” kie-
rowania samochodem osobo-
wym w stanie nietrzeźwości ,
wynik 0,98 mg/l
Plewiska, ul. Lukrecjowa
usiłowanie kradzieży pojazdu
m-ki Citroen C3

07.12. Plewiska, ul. Grunwaldz-
ka policjanci KP Komorniki za-
trzymali osobę poszukiwaną

08.12. Łęczyca, ul. Łęczycka
usiłowanie kradziezy pojazdu
m-ki Peugeot 508

09.12. Komorniki, ul. Pocztowa
policjanci KP komorniki zatrzy-

mali osobę na tzw. "gorącym
uczynku" kierowania samocho-
dem osobowym w stanie nie-
trzeźwości
Komorniki, ul. Zakładowa
kradzież z włamaniem do fir-
my

11.12. Plewiska, ul. Tęczowa
kradzież pojazdu m-ki Peugeot
508
Komorniki, ul. Czeremchowa
kradzież kosiarki
Rosnówko, ul. Nowa
kradzież elektronarzędzi

13.12. Głuchowo, ul. Komornic-
ka kradzież z terenu firmy 160
litrów paliwa
Komorniki, ul. Nowa
policjanci KP Komorniki za-
trzymali osobę na tzw. "gorącym
uczynku" kierowania gróźb ka-
ralnych
Komorniki, ul. Poznańska
kradzież artykułów wyposażenia
kuchennego w postaci sztuć-
ców

15.12. Komorniki, os. Zielone
Wzgórze kradziez pojazdu m-ki
Renault Koleos

17.12. Plewiska, ul. Podgórna
kradzież pojazdu m-ki Citroen
C3
Komorniki, ul. Polna
przywłaszczenie pieniędzy oraz
nawigacji GPS

19.12. Komorniki, ul. Kalinowa

kradzież pojazdu m-ki Renault
Megane Scenic

20.12. Komorniki, ul. Poznańska
policjanci KP Komorniki za-
trzymali osobe poszukiwaną

21.12. Głuchowo, ul. Parkowa
policjanci KP Komorniki za-
trzymali osobe na tzw. "gorącym
uczynku" kierowania gróźb ka-
ralnych

22.12. Komorniki, ul. Stawna
policjanci KP Komorniki za-
trzymali osobę poszukiwaną

23.12. Plewiska, ul. Fabianowska
przywłaszczenie telefonu ko-
mórkowego
Łęczyca, ul. Poznańska
policjanci KP Komorniki za-
trzymali na tzw. "gorącym
uczynku" kierującego pomimo
zakazu prowadzenia pojazdów
Komorniki, ul. Poznańska
policjanci KP Komorniki za-
trzymali osobę na tzw. „gorą-
cym uczynku” kierowania
samochodem osobowym w sta-
nie nietrzeźwości , wynik 0,26
mg/l
Komorniki, ul. Stawna
policjanci KP Komorniki za-
trzymali osobę poszukiwaną

29.12. Plewiska, ul. Zielarska
usiłowanie kradzieży pojazdu
m-ki Opel Zafira
Komorniki, ul. Ks. Malinow-
skiego kradzież tabletu pozo-

stawionego w sklepie
Komorniki, ul. Jeziorna
policjanci KP Komorniki za-
trzymali osobę na tzw. „gorą-
cym uczynku” kierowania
samochodem osobowym w sta-
nie nietrzeźwości, wynik 0,97
mg/l

Ponadto policjanci przyjęli 18
zgłoszeń innych przestępstw
w tym 8 oszustw 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. 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 porą zimową
Policja przypomina o realnym
zagrożeniu utraty życia
z powodu wychłodzenia na jakie
narażone są w szczególności
osoby bezdomne. 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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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 - Styczeń 2016

14-01-2017/08:45 - 14:00/ miejsce - Dziewicza Góra, Czerwonak
Grand Prix Dziewiczej Góry edycja styczniowa

18-01-2017/18:00 - 21:00/ miejsce – Os. Czecha
Poznaj Poznań w biegu na orientację - os. Czecha

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:

13.01.17

– IV Bluesowa WOŚP

14.01.17

– Poznański Koncert Nowo-
roczny

17.01.17

– Piotr Kuźniak Band

20.01.17

– Sorry Boys

22.01.17

– Krzysztof Zalewski

26.01.17

– Paryżu, kocham Cię

29.01.17

– Styczniowy koncert Orkiestry
Antraktowej

Wydarzenia:

09.01.17

– Kabaret Ani Mru Mru

15.01.17

– Finał WOŚP

16.01.17

– Zenon Laskowik - Będą Zmia-
ny

28.01.17

– Spektakl Dwie drogi - pre-
miera

30.01.17

– Kabaret Moralnego Niepokoju

"Bardzo chętnie zjawię się na spotkaniu. Ubezpieczenia, to dla mnie czarna magia."
mieszkaniec "zainteresowana" na temat zaproszenia na spotkanie Klubu Przedsiębiorczych Kobiet Plewisk

Kącik dla dzieci

Pomóż bałwankowi odna-
leźć jego pingwinkowych
przyjaciół, którzy czekają na

końcu labiryntu




