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List od mieszkanki – “Sprzątajmy po swoich pupilach!”
Przedstawiamy Państwu list,
który otrzymaliśmy od mieszkanki - sprawa dotyczy nieczystości pozostawionych po
naszych czworonogach:
Drodzy mieszkańcy Plewisk
(szczególnie os. Zielarskiego).
Czy tylko mi przeszkadzają
wszędzie widoczne psie kupy?
Kup jest od groma na chodniku,
w pobliżu śmietników, pod
murkami. Apeluję do posiadaczy
piesków – sprzątajcie po swoich
pupilach! Dziękuję!
Wielu mieszkańców skomentowało list:
Może powinniśmy napisać petycję, żeby tu przysłali straż
miejską, która będzie wlepiala
mandaty właścicielom psów,
którzy nie sprzątają po swoich
psach? Każdy będzie zadowolony
– ogół mieszkańców bez psów,
tych którzy mają psy i po nich

sprzątają, a gmina będzie miała
dodatkowy budżet.

- Mieszkaniec

Wiadomo, że pies załatwiać się
musi zwykle na trawie, a trawy
jak na lekarstwo, a jak już jest,
to mina leży na minie - strach
wejść. Czy naprawdę tak trudno
kupić woreczki i sprzątać? Przez
brak sprzątania robimy na złość
zarówno sobie jak i innym właścicielom psów albo wdepniemy
my albo nasze psy – czyszczenie
łapek- nic przyjemnego :/
Przez brak zachowywania czystości po naszych pupilach powodujemy
również
niechęć
innych mieszkańców do naszych
czworonogów, a od niechęci do
akcji z trutkami niedaleko.

Czytaj dalej na str. 2

Rewitalizacja Gminy Komorniki Nawyki mogące wpłynąć korzystnie na kondycję serca
Wykonując badanie serca, le– Nasza wspólna sprawa
karz może stwierdzić osłabie-

Wójt Gminy Komorniki zaprasza na konsultacje społeczne
projektu „Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Komorniki”
oraz
projektu
uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji wszystkich mieszkańców,
przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji i organizacji
pozarządowych oraz pozostałych interesariuszy rewitalizacji.

Konsultacje odbędą się w terminie od 5 stycznia do 5 lutego
2018 r. Spotkania otwarte dla
wszystkich zainteresowanych
odbędą się:

- 10 stycznia 2018 r. w Domu
Kultury w Wirach przy ul. Łęczyckiej 103 o godz. 16:30
- 11 stycznia 2018 r. w świetlicy
wiejskiej w Szreniawie przy ul.
Nowej 9 o godz. 16:00

- 11 stycznia 2018 r. w Domu
kultury w Plewiskach przy ul.
Grunwaldzkiej 565 o godz.
18:00

- 17 stycznia 2018 r. w Szkole
Podstawowej Nr 2 im. Edwarda
hr. Raczyńskiego w Komornikach
CZYM JEST REWITALIZACJA?
Rewitalizacja stanowi proces
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Prowadzona jest ona
w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności,
przestrzeni i gospodarki. Ponadto czynności są skoncentrowane terytorialnie, oraz
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji, którzy bazują
na podstawie Programu Rewitalizacji.

Czytaj dalej na str. 6

nie tego narządu. Nic w tym
dziwnego, jeśli dotąd musiało
zmagać się ono z toksycznym
dymem papierosowym, niewłaściwe zbilansowaną dietą
czy też brakiem regularnej
dawki aktywiści fizycznej.
Nasze serce pracuje bez wytchnienia przez dwadzieścia
czety godziny na dobę, pompując krew i transportując tlen,
hormony oraz składniki odżywcze. Dlatego też obowiązkiem
każdego z nas jest zadbanie
o ten niezbędny nam do życia
narząd.

Nawyki mogące wpłynąć korzystnie na kondycję serca,
czyli jak ustrzec się przed
chorobami serca?
Często jest tak, że dopiero budzimy się w momencie pojawienia się problemów.

Czytaj dalej na str. 6
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List od mieszkanki – “Sprzątajmy po swoich pupilach!”
Przedstawiamy Państwu list,
który otrzymaliśmy od mieszkanki - sprawa dotyczy nieczystości pozostawionych po
naszych czworonogach:

Drodzy mieszkańcy Plewisk
(szczególnie os. Zielarskiego).
Czy tylko mi przeszkadzają
wszędzie widoczne psie kupy?
Kup jest od groma na chodniku,
w pobliżu śmietników, pod
murkami. Apeluję do posiadaczy
piesków – sprzątajcie po swoich
pupilach! Dziękuję!
Wielu mieszkańców skomentowało list:
Może powinniśmy napisać petycję, żeby tu przysłali straż
miejską, która będzie wlepiala
mandaty właścicielom psów,
którzy nie sprzątają po swoich
psach? Każdy będzie zadowolony
– ogół mieszkańców bez psów,
tych którzy mają psy i po nich
sprzątają, a gmina będzie miała
dodatkowy budżet.

- Mieszkaniec

Wiadomo, że pies załatwiać się
musi zwykle na trawie, a trawy
jak na lekarstwo, a jak już jest,
to mina leży na minie - strach
wejść. Czy naprawdę tak trudno
kupić woreczki i sprzątać? Przez
brak sprzątania robimy na złość
zarówno sobie jak i innym właścicielom psów albo wdepniemy
my albo nasze psy – czyszczenie

łapek- nic przyjemnego :/
Przez brak zachowywania czystości po naszych pupilach powodujemy
również
niechęć
innych mieszkańców do naszych
czworonogów, a od niechęci do
akcji z trutkami niedaleko.
Chcialabym w tym miejscy zaapelować również do innych
mieszkańców, szczególnie na
ulicy Bazyliowej - przydomowy
trawnik to nie śmietnik, żeby
wyrzucać na niego kiełbasy, parówki itd…

- Nurkotka

Proponuje, aby gmina zamontowala na ulicach pojemniki
i worki na psie odchody
w
specjalnych
miejscach.
Są to standardowe rozwiązania
w wielu europejskich krajach.
Chetnie zamieszcze zdjecie jesli
bedzie taka mozliwość.

- Slawek

Niestety takich sytuacji jest cała
masa. I niestety to nie wójt,
to nie deweloperzy, nie jacyś “źli
oni”, tylko my. Mieszkańcy. I takimi zachowaniami nie robimy
na złość wójtowi, deweloperom
itd. Robimy na złość ludziom,
którzy mieszkają obok, swoim
sąsiadom. Strasznie to przykre.

-s

Koncert Noworoczny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
w Komornikach
Już po raz trzeci słynna, poznańska orkiestra Sinfonietta
Polonia gościła w hali widowiskowo sportowej w Komornikach, oczarowując gości porcją
wykwintnej, światowej klasy
muzyki.
Tym razem orkiestra, pod
batutą maestra Cheunga Chaua
– założyciela i dyrektora artystycznego, porwała nas w podróż do dawnej Wenecji,
grając słynne arie znanych
włoskich kompozytorów. I tak,
zabrzmiały światowe hity, m.in.:
O sole mio, aria La donna
è mobile z III aktu opery Rigoletto Giuseppe Verdiego, czy
aria O mio babbino caro z opery
Gianni Schicchi Giacomo Pucciniego.
Podczas koncertu wiedeńskiego, nie mogło zabraknąć utworów najsłynniejszych Straussów.
Otwierająca koncert uwertura
do operetki "Noc w Wenecji",
Laugunen-Walzer i Alle Maskiert Johanna Straussa syna,
wprowadziły słuchaczy w karnawałowy nastrój zabawy i tańca, podobnie jak fantazja
Pamięci Ernsta lub Karnawał
w Wenecji Straussa ojca.

Partie wokalne doskonale zaprezentowali soliści: Barbara
Gutaj-Monowid – sopranistka,
solistka Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz Piotr Rafałko – solista Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego. Podziwiać mogliśmy także
wybitną skrzypaczkę Blankę
Bednarz oraz charyzmatycznego trębacza Ostapa Popovycha.
Na wielki finał Koncertu Noworocznego zabrzmiał obowiązkowy Marsz Radetzky’ego,
kończący każdego roku muzyczne święto w oklaskowym
akompaniamencie
usatysfakcjonowanych słuchaczy.
Koncert był okazją do wzniesienia wspólnego noworocznego
toastu. Wójt Jan Broda, Przewodniczący Rady Gminy Marian
Adamski oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Antoni
Pawlik, złożyli gościom życzenia
pomyślności i zdrowia w Nowym Roku.

Udostępniono z Komorniki.pl

W tym roku GOSiR Komorniki
po raz kolejny przyłącza się do
charytatywnej akcji Jurka Owsiaka.
14 stycznia 2018 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra

ponownie na obiektach sportowych w Komornikach. Zapraszamy na Powiatowy Turniej
Tenisa Stołowego w sali sportowej przy ul. Jeziornej 3, rajd
nordic walking po WPN i Turniej
Piłkarski Seniorów w hali GOSiR

przy ul. Polnej. Mamy nadzieję,
że podobnie jak w poprzednich
latach pokażecie swoje wielkie
serca i pobijemy wspólnie kolejny rekord.

GOK Komorniki

Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl
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DOM FORMY – kameralny klub fitness w Skórzewie!
Artykuł
sponsorowany
W ostatnim czasie gruchnęła
wiadomość, że zakończył swoje
funkcjonowanie w Plewiskach
Klub Fitness „BeFit”. Wielu jego klientów, niemalże z dnia na
dzień, pozostało bez możliwości
uczestniczenia w zajęciach,
na które tak często uczęszczali.
Jak powiedziała nam jedna
z byłych instruktorek w „BeFit”,
ludzie szukają innej opcji gdzie
mogliby kontynuować dalsze
treningi.

Okazuje się, że wcale nie jest
tak źle, jakby się wydawało,
ponieważ z pomocą przychodzi
Kameralny Klub Fitness „DOM
FORMY” zlokalizowany w sąsiednim Skórzewie.
Placówka ta istnieje od ponad
dwóch lat i proponuje bogatą
ofertę zajęć. Mało tego, specjalnie w pierwszym tygodniu
stycznia zorganizowała DARMOWE zajęcia dla wszystkich
tych, którzy chcieli się przekonać o jakości klubu.

Wydaje się to być znakomitym
rozwiązaniem, ponieważ już na
tych „treningach” dało się zauważyć wiele twarzy uczęszczających wcześniej do „BeFit”.
Należy podkreślić, że „DOM
FORMY” to kameralny klub fitness. Nie ma tutaj siłowni, odbywają się tylko zajęcia
z instruktorami. Taki charakter
placówki powoduje, że każdy
czuje się jak u siebie, zresztą
stali bywalcy tego skórzewskiego klubu podkreślają wspaniałą
atmosferę jaka w nim panuje.

Wraz z nadejściem Nowego Roku zaproponowano tutaj nowe,
dynamiczne zajęcia, które pozwolą każdemu osiągnąć na lato
świetną sylwetkę, a także pozbyć się zbędnego tłuszczu.
Wspomniane zajęcia to dla
przykładu: ABT, Mega Spalanie,
Trening Metaboliczny, Tabata
i wiele innych.
Szczegółowy rozkład zajęć oraz
cennik znajdą Państwo na
www.domformy.pl. Inne ciekawe informacje dostępne są
również na facebook.com/do-

mformy oraz pod nr telefonu
733 387 331. Warto skorzystać
z ofert tego klubu, a latem poczuć się jak prawdziwa GWIAZDA :).
DOM FORMY
ul. Lawendowa 18, Skórzewo
www.domformy.pl
facebook.com/domformy
tel. 733 387 331

Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl
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Ferie zimowe w Komornikach 2018
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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

Rewitalizacja Gminy Komorniki – Nasza wspólna sprawa
Wójt Gminy Komorniki zaprasza na konsultacje społeczne
projektu „Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Komorniki”
oraz
projektu
uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji wszystkich mieszkańców,
przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji i organizacji
pozarządowych oraz pozostałych interesariuszy rewitalizacji.
Konsultacje odbędą się w terminie od 5 stycznia do 5 lutego
2018 r.

Spotkania otwarte dla wszyst-

kich zainteresowanych odbędą
się:
- 10 stycznia 2018 r. w Domu
Kultury w Wirach przy ul. Łęczyckiej 103 o godz. 16:30

- 11 stycznia 2018 r. w świetlicy
wiejskiej w Szreniawie przy ul.
Nowej 9 o godz. 16:00
- 11 stycznia 2018 r. w Domu
kultury w Plewiskach przy ul.
Grunwaldzkiej 565 o godz.
18:00
- 17 stycznia 2018 r. w Szkole
Podstawowej Nr 2 im. Edwarda
hr. Raczyńskiego w Komornikach

CZYM JEST REWITALIZACJA?

Rewitalizacja stanowi proces
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Prowadzona jest ona
w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności,
przestrzeni i gospodarki. Ponadto czynności są skoncentrowane terytorialnie, oraz
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji, którzy bazują
na podstawie Programu Rewitalizacji. Co oznacza, że rewitalizacja jest wspólnym działaniem
inicjowanym przez mieszkańców Gminy, władze, przedsiębiorców
i
innych

Wyniki konkursu na projekt szkoły w Wirach
Urząd Gminy Komorniki zawiadamia o dokonanym wyborze prac w Konkursie na
opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy Szkoły
Podstawowej w Wirach.
Spośród 9 złożonych największą liczbę punktów otrzymała
praca SEE Sp. z o.o., ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3,
61-695 Poznań ( 92 pkt.)
Decyzją Sądu konkursowego
przyznano następujące nagrody
pieniężne:

I nagroda

III nagroda

- 15.000 zł SEE Sp. z o.o., ul.
Zdobywców Monte Cassino
37/3, 61-695 Poznań

- 6.000 zł Pracownia Autorska i
Biuro Prawne H.J. Buszkiewicz
spółka z o.o., ul. Jana Matejki
68/4b, 60-772 Poznań

II nagroda
- 9.000 zł Pracownia Architektoniczna VOWIE Studio Plus, al.
Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły
- 9.000 zł Pracownia Projektowa
Wojciech Kolesiński, ul. Ostroroga 2/1, 60-349 Poznań

Wszystkie złożone w niniejszym
konkursie prace będzie można
oglądać w ramach wystawy prac
konkursowych w siedzibie
Urzędu Gminy Komorniki od
dnia 2018-01-05 do 2018-01-19.

udostępniono z komorniki.pl

Nawyki mogące wpłynąć korzystnie na kondycję serca
Wykonując badanie serca, lekarz może stwierdzić osłabienie tego narządu. Nic w tym
dziwnego, jeśli dotąd musiało
zmagać się ono z toksycznym
dymem papierosowym, niewłaściwe zbilansowaną dietą
czy też brakiem regularnej
dawki aktywiści fizycznej.
Nasze serce pracuje bez wytchnienia przez dwadzieścia
czety godziny na dobę, pompując krew i transportując tlen,
hormony oraz składniki odżywcze. Dlatego też obowiązkiem
każdego z nas jest zadbanie
o ten niezbędny nam do życia
narząd.

Nawyki mogące wpłynąć korzystnie na kondycję serca,
czyli jak ustrzec się przed
chorobami serca?
Często jest tak, że dopiero budzimy się w momencie pojawienia się problemów. Niestety
w wielu przypadkach serce jest
na tyle osłabione, że trudno jest
powrócić do normalnego funkcjonowania. Znacznie korzystniejsze
będzie
zatem
zapobieganie chorobom serca.

Wystarczy wprowadzić pewne
zmiany w swoim dotychczasowym stylu życia. O czym jest
tutaj więc mowa? Z całą pewnością należy zadbać o właściwą
dietę, relaks, dobry sen i codzienną dawkę ruchu na świeżym powietrzu. Oto garść
przydatnych porad, za które
Twoje serce podziękuje.

- Kładź się spać w godzinach
między 22 a 23 i spij przez co
najmniej osiem godzin dziennie.
Dzięki czemu serce i naczynia
krwionośne będą miały okazję
do zregenerowania się. W efekcie na rano będą w znacznie
lepszej kondycji.

- Czytaj etykiety na produktach
i wybieraj te jak najmniej przetworzone.
- Warzywa i owoce na stałe powinny zagościć w codziennym
jadłospisie.
- Zamiast jeżdżenia windą, wybierz schody, nawet jeśli dzierżysz w ręku torby z zakupami.
- Spożywaj lekką kolację, zrelaksuj się po niej, a następnie
przejdź się na spacer. To pozwoli
dotlenić
komórki,
usprawnić przemianę materii
i uspokoić układ nerwowy.
- Wieczorem zwolnij tempo.
- Używaj więcej ziół zamiast
soli oraz sięgnij po czosnek i
imbir przeciwdziałające zakrzepom i stymulujące przepływ
krwi w organizmie.
- Zrezygnuj z niezdrowych
przekąsek między posiłkami.

Składniki:

Herbatka na dobry sen
• 1 łyżeczka suszonych kwiatów
rumianku
• 1 łyżeczka ziela męczennicy
(inaczej passiflora)
• 1 szklanka wrzącej wody 250
ml

Sposób przygotowania:
Do garnka wrzucamy zioła, zalewamy wrzącą wodą i zaparzamy je pod przykryciem około
20 minut. Po tym czasie odcedzamy zioła i doprawiamy miodem lub domowym syropem
z malin.

Redakcja Plewiska.pl

zaangażowanych
Gminy.

w

rozwój

KONSULTACJE SPOŁECZNE
Konsultacje społeczne są kolejnym etapem w procesie rewitalizacji,
który
umożliwia
interesariuszom (mieszkańcom,
przedsiębiorcom, organizacjom
porządkowym i innym) aktywny
udział w procesie rewitalizacji.
Konsultacje mogą mieć też
wpływ na ostateczny kształt
dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki. Każdy zainteresowany
może zgłosić swoje uwagi
i propozycje dotyczące założeń
projektu programu. Pomoże

to stworzyć dokument, który
będzie odpowiadał potrzebom
mieszkańców. Swoje uwagi
można składać na każdym ze
spotkań otwartych w ramach
konsultacji społecznych, a także
za pomocą formularza konsultacyjnego, który będzie dostępny w Urzędzie Gminy oraz
na stronie internetowej.
Zachęcamy do aktywnego
udziału w konsultacjach społecznych w ramach zaplanowanych
spotkań
otwartych
w Plewiskach, Komornikach,
Szreniawie oraz Wirach.
Serdecznie zapraszamy!

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

OSP Plewiska - Kronika wydarzeń
Zdarzenia, które miały miejsce
w grudniu.
2.12.17
Plewiska, ul. Jesienna
Pożar kominka. Poprzez niewłaściwe użytkowanie, doszło
do podpalenia się materiału
z pod kominka
3.12.2017
Poznań
Pożar altany - spaleniu uległa
część wyposażenia
4.12.2017
Chomięcice
Pożar w suszarni kukurydzy.,
Pożar objął całe wnętrze obiektu.

6.12.2017
os. Kwiatowe przy ul. Astrowej
Pożar pustostanu
14.12.2017
Dwa wypadki samochodowe do pierwszego zdarzenia doszło
pomiędzy węzłem Poznań Luboń i Poznań Komorniki. Do
drugiego na ulicy Szkolnej w
Plewiskach.
22.12.2017
Chomięcice/Konarzewo
Przewrócony samochód ciężarowy - podczas wyładunku samochód przewrócił się na bok,
w wyniku czego kierowca został
ranny.

24.12.2017
Monitoring pożarowy w galerii
A2. Po sprawdzeniu obiektu nie
stwierdzono zagrożenia.
1.01.2018
Samochód uderzył w drzewo na drodze z Plewisk do Gołusek
samochód osobowy uderzył w
drzewo. W zdarzeniu ranne zostały dwie osoby, zabrane przez
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.
OSP Plewiska
(@ospplewiska)

Dwa wypadki samochodów osobowych

Monitoring pożarowy w Galerii A2

Pożar altany w Poznaniu

Wypadek samochodu osobowego
Pożar pustostanu

Pożar kominka w Plewiskach

Przewrócony samochód cięż.

Pożar suszarni kukurydzy w Chomięcicach
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Informacje

"Kochani, po co się kłócić. Popieram osobę, która wspomniała o zamontowaniu
pojemników z woreczkami na odchody. To powinno pomóc."

Mieszkaniec "Mały Piesek" na temat sprzątania po swoich pupilach

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

Spektakle:

15.01.18
– Grzegorz Turnau

14.01.18
– Evita

16.01.18
– Kolędy Świata: TGD + Kuba
Badach, Piotr Cugowski

17.01.18
– Kordian

19.01.18
– Kamil Bednarek
20.01.18
– Kevin Mahongany
25.01.18
– Tribute to Adele
–Madta Podulka
27.01.18
– U.K Subs

20.01.18
- Mayday
25.01.18
– Jabłonka
30.01.18
– Zemsta Nietoperza

Mistrz parkowania

