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Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej

Stan dróg w Plewiskach

Jeden z naszych czytelników, przesłał nam dokumentację zdjęciową przedstawiającą
ul. Tęczową i ul. Promykową.

Wielokrotnie poruszany był temat przebudowy ul. Grunwaldzkiej na odcinku w Plewiskach.
ZDP ostatecznie poinformował, że modernizacja ulicy znalazła się w dofinansowaniu na lata 2016-2019.
„Po rozpatrzeniu odwołań przez Wojewodę Wielkopolskiego, Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdza jako ostateczną listę wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Na 34 zgłoszone i ujęte na liście zadania drogowe zgłoszone przez powiaty, inwestycja dotycząca przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach ostatecznie jest na pozycji 9, a przyznane dofinansowanie wynosi 2.814.179 zł”
źródło zdp.powiat.poznan.pl.

“Witam, Zgodnie z obietnicą przesyłam zdjęcia z wczoraj
zrobione po godzinie 15:00. Droga została w minimalnym stopniu dalej wyrównana, ale mimo
wszystko pozostawia bardzo dużo
do życzenia. Ilość gruzu nawożona przez firmę wyrównującą drogę jest na tyle mała, że na
drugi dzień ślad po nim ginie.
Rozumiem, że duża ilość mieszkańców Plewisk ma pretensje,
że ich drogi też są w opłakanym
stanie i tu się z nimi zgadzam,
ale my mieszkańcy ul. Tęczowej
i przejazdowej ulicy Promykowej

chcemy, żeby te ulice chociaż były
regularnie wyrównywane tak jak
kiedyś obiecał Pan Broda. Druga
sprawa jest taka, że jadąc ulicą
Promykową od strony Kościoła do
ulicy Tęczowej, to ta ulica rozchodzi się w lewo i również w prawo, gdzie wybudowanych zostało
ok. 50 nowych mieszkań i tam
nigdy nie było wyrównywane
(oprócz dewelopera), co widać
na zdjęciu 4. Mieszkańcy, którzy mieszkają tam już naprawdę naście lat nie pamiętają, żeby
kiedykolwiek gmina zrobiła tam
coś z tą ulicą. Serdecznie dziękuję
za zainteresowanie się sprawą.”
Czytaj dalej na str. 2

Czytaj dalej na str. 7

Szkoła matematyki

Każda z nas potrzebuje czasu dla siebie. Miejsca
i obszaru, aby zapomnieć o codziennych obowiązkach
i pobyć z innymi kobietami. Bardzo serdecznie zachęcamy
do wygospodarowania czasu na kobiece spotkania, aby
porozmawiać o nas, naszych sprawach oraz poczuć potęgę
wsparcia i synergii.
Czytaj dalej na str. 5

W centrum Plewisk na
Nowym Rynku ponad 3 lata
temu powstała nietypowa szkoła, która pomaga zrozumieć
matematykę uczniom nieprzedającym za tym przedmiotem,
jak i rozwijać zdolności matematyczne dzieciom uzdolnionym pod tym względem.
Czytaj dalej na str. 6

Listy do Pani Sołtys
Zadałeś pytanie Pani Sołtys? Sprawdź odpowiedzi.
Czytaj dalej na str. 4

Niechciane włosy? Pozbądź się ich do lata.
Kiedy temperatura za oknem rośnie, a w powietrzu czujesz już wiosnę, masz ochotę porzucić grube
swetry i spodnie w kąt. Zakładasz spódnicę i top i zauważasz, że pora na wiosenne porządki
z niechcianym owłosieniem.
Czytaj dalej na str. 5

Jak być fit na wiosnę
Wiosna się zbliża, a co za tym idzie w witrynach sklepowych niedługo
zaczną się pojawiać kolorowe, zwiewne ubrania przypominające nam
na każdym kroku, że czas zadbać o sylwetkę.
Czytaj dalej na str. 6
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Opinie: Stan dróg w Plewiskach
Nie ma wątpliwości, że
stan niektórych ulic w Plewiskach jest opłakany. Szczególnie teraz, gdy na termometrach
pojawiła się dodatnia temperatura. Ilość oraz wielkość dziur
tworzą z ulic wertepy, przez
które nawet z najmniejszą prędkością trudno przejechać. Jeden
z naszych czytelników, przesłał
nam dokumentację zdjęciową
przedstawiającą ul. Tęczową
i ul. Promykową.
“Witam, Zgodnie z obietnicą
przesyłam zdjęcia z wczoraj zrobione po godzinie 15:00. Droga
została w minimalnym stopniu dalej wyrównana, ale mimo
wszystko pozostawia bardzo dużo
do życzenia. Ilość gruzu nawożona przez firmę wyrównującą drogę jest na tyle mała, że na
drugi dzień ślad po nim ginie.
Rozumiem, że duża ilość mieszkańców Plewisk ma pretensje,
że ich drogi też są w opłakanym
stanie i tu się z nimi zgadzam,
ale my mieszkańcy ul. Tęczowej
i przejazdowej ulicy Promykowej
chcemy, żeby te ulice chociaż były
regularnie wyrównywane tak jak
kiedyś obiecał Pan Broda. Druga
sprawa jest taka, że jadąc ulicą
Promykową od strony Kościoła do ulicy Tęczowej, to ta ulica
rozchodzi się w lewo i również
w prawo, gdzie wybudowanych
zostało ok. 50 nowych mieszkań
i tam nigdy nie było wyrównywane (oprócz dewelopera), co widać
na zdjęciu 4. Mieszkańcy, którzy
mieszkają tam już naprawdę naście lat nie pamiętają, żeby kiedykolwiek gmina zrobiła tam coś
z tą ulicą. Serdecznie dziękuję za
zainteresowanie się sprawą.”
Dziękujemy autorowi za przesłane informację i zdjęć. Wielu
mieszkańców Plewisk skomentowało stan naszych ulic.*
„Troszkę nie rozumiem problemu,
w moim przypadku na ul. Dojazd
w Plewiskach wystarczy zadzwonić do gminy i zazwyczaj w ten
sam dzień droga jest wyrównana.

Prawdą jest też to, że po każdym
większym deszczu wraca ona do
poprzedniego, “dziurawego” stanu :/ Pozostaje czekać na budowę
drogi”
- lazzarus
„Po pierwsze trzeba zadać
pytanie, ilu z państwa narzekających
na
stan
dróg
w gminie jest zameldowanych
w Plewiskach. Wszystkim przeszkadzają złe jakościowo drogi ale jakoś niektórzy wolą odprowadzać podatki do innych
miejsc i właśnie te osoby krzyczą
najgłośniej w takich sprawach.”
- Plewiszczok
„Kupując mieszkania wybudowane w polu, trzeba się liczyć z tym,
że się jeździ polną drogą. Ulica
Zielarska jest najdłuższą ulicą
“boczną” (długość 1,1 km) a czekała na utwardzoną nawierzchnię 7
lat. Do utwardzenia jest pewnie
kilkadziesiąt uliczek o długości
100, 200, 300 metrów. To musi potrwać. Tempo rozwoju mieszkaniowego Plewisk jest tak szybkie,
że nadążenie ulic za mieszkaniami jest niemożliwe. Pamiętajmy,
że w gminie Komorniki są inne
rozbudowujące się miejscowości
a nie tylko Plewiska.”
- Święty

Klub Biegacza
Jesteś miłośnikiem biegania ? Chesz być na bieżąco z imprezami sportowymi? W klubie biegacza znajdziesz akualne biegi
w Wielkopolsce.
Więcej przydatnych informacji znajdziesz na:
facebook.com/biegamwplewiskach/
Kalendarz biegowy - Marzec 2016
05-03-2016/ 09:55/ miejsce- Pałacu Biedrusko
WARTA CHALLENGE Marathon&Half
05-03-2016/11:00/ miejsce – Poznań, Rusałka
Grand Prix CITY TRAIL
19-03-2016/9:00/ miejsce- Oladnia
II Korona Wielkopolski
19-03-2016/19:00/ miejsce – Poznań os. Sobieskiego
Poznaj Poznań Nocą 15-16

„Stan ul. Promykowej jest nie
do przyjęcia to samo dotyczy
Tęczowej. Codziennie brudne
auto nie mówiąc już o butach
i dziurach ….!!!! W ul Kolejową nawet nie próbuję wjeżdżać
a niestety przez jej przebudowę
musze codziennie jeździć objazdem który mnie wykańcza. Przebudowa ulicy Kolejowej ma trwać
do maja 2016!”
- Anonim
„Warto też zauważyć, że zasypywanie dziur gruzem ceglanym nie przynosi jakichkolwiek
efektów, bo on jest za miękki
i dodatkowo rozmaka w wodzie. Warto by było spróbować
z gruzem/destruktem betonowym
– jest on dużo bardziej wytrzymały co za tym idzie jest droższy,
ale czy nie lepiej zrobić coś raz
a pożądanie niż 10 razy taniej ?”
- Ja
„Niezaprzeczalnym
faktem
jest, że stan dróg jest fatalny
i nie jest uczciwym to, że jedne ulice sa wybrukowane a inne
nie. Powoduje to niepotrzebne
i niesłuszne spięcia między
mieszkańcami, którzy przecież
są wszyscy równi pod kątem po
prostu mieszkańca i mają prawa oczekiwać tego samego od
gminy pod każdym względem.
Wykonałam na początku września telefon do gminy chcąc uzy-

skać kilka odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Były to:
stan chodników, ich szerokość
i bezpieczeństwo (naszło mnie po
byciu kilka razy świadkiem tego,
jak panie z wózkami mijają słupy idąc ruchliwą ulicą, ponieważ
chodnik był za wąski), ilości placów zabaw – niby dlaczego jedna
część Plewisk je ma a druga nie?
Dlaczego niektóre ulice mają bruk
inne nie? Kilka pytań odnośnie
rozwoju infrastruktury, planu np.
na zasianie lasu, drzew, zrobienie
spacerowych alejek i zaprzestanie
wreszcie kolejnych budów developerskich przynajmniej do zrobienia porządnych dróg oraz skrzyżowania czy też wiaduktu na
Grunwaldzkiej niech tam cholera
jasna zrobią chociaż rondo. Po 20
przełączeniach do różnych pokoi,
bo każdy pokój od czego innego
dowiedziałam się od jednej miłej
Pani, że będzie Orlik obok nowej
szkoły, że bezpieczeństwo dróg
i chodników zgłosi do wójta(hehe),
że nie mają już ziemi a działki są
prywatne i nic nie mogą zrobić.
Od innej niemiłej Pani dowiedziałam się, że jest nowy park
i mam się nie czepiać, drogi to nie
do nich, tylko do powiatu (bezpieczeństwo chodników itp) a oni
wywłaszczyć działek rolnikom na
cele gminne nie mogą np. na park,
bo mogą jedynie kupić po cenie,
jaką developer i tak zbije. Inna
miła Pani wyznała mi w sekrecie,

że developerzy oszukiwali zgłaszając zabudowę jednorodzinną
dokonując wcześniej podziału
pola na małe działki i robiąc zgłoszenia po kolei, mimo, że była to
budowa wielorodzinna, przez to
uniknęli sprytnie obowiązku budowania placów zabaw, jaki to
wymóg jest przy zabudowie wielorodzinnej. Akurat mieszkam po
tej części Plewisk, na której jest
i bruk i place zabaw, ale to nie ma
nic do rzeczy, bo wkurza mnie całokształt i ten bruk i plac zabaw
– mega daleko od domu i tak mnie
jakiś nie satysfakcjonuje, nieopodal mam już drogę piaszczystą
i kurz w domu taki sam jak wszyscy. Irytuje mnie to, że nic nie
można zrobić. a co do rejestracji samochodowych to hola hola
i wolnego. Odprowadzamy podatki do gminy, wyborów dokonujemy tutaj, % od podatku
idzie na cele gminne lub szkoly.
Więc tak proszę nikogo nie generalizować, meldunek dziś nie
ma żadnego znaczenia, mogę
być zameldowana w Plewiskach
a pracować pod Nowyn Tomyślem i jak zechcę to podatek odprowadzę tam, więc bez przesady. Zamiast się ludzie na siebie
gonić i wyzywać zróbmy coś by
na gminie wymóc konkretne dobre dla nas zmiany. Pozdrawiam”
- mieszkaniec
*zachowana oryginalna pisownia

Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl
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Nowy herb Gminy Komorniki
Herb Gminy Komorniki
został zmodyfikowany po zaleceniach Komisji Heraldycznej
w Ministerstwie Administracji
i Cyfryzacji.

W lutym ubiegłego roku Wójt Jan
Broda zwrócił się o weryfikację
herbu gminy obowiązującego
od 1996 r. Wątpliwości budziła poprawność obowiązującego herbu, tj. kształt tarczy oraz
umieszczenie w nim dodatkowych tarczy. Zalecenia Komisji
co prawda nie zmieniają znaczenia merytorycznego symboliki
herbu, ale ich wdrożenie było
konieczne ze względu na wskazówki zawarte w I Krakowskim
Kolegium Heraldycznym w Krakowie w 1999 r. Na podstawie
zleconej ekspertyzy historyczno-heraldycznej zaprojektowano
nowy herb gminy. Zastosowano
tradycyjną tarczę późnogotycką,
zwaną hiszpańską, uproszczono
wizerunek orła w duchu goty-

ku oraz zastosowano jednakowe
linie konturowe dla wszystkich
godeł. Nowy herb uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej uznając jego zgodność z
zasadami heraldyki, weksykologii
i miejscową tradycją historyczną.
Symbolika herbu gminy Komorniki odnosi się do tradycji patronatu dwóch ośrodków władzy:
książęcej i biskupiej. Miejscowego księcia wielkopolskiego symbolizuje Orzeł Biały (wielkopolski)
umieszczony w tarczy herbowej,
a biskupa poznańskiego – infuła biskupia, także umieszczona
w tarczy herbowej. Ukorzeniony,
owocujący, dąb odnoszący się do
lasów dębowych, będących dominantą lokalnego krajobrazu,
symbolizuje starożytność, po-

tęgę, tradycję, długowieczność,
piękno, honor i niepodległość.
Symbolikę połączonych barw
z projektu herbu Gminy Komorniki, czyli zieleń, czerwień, złoto
i srebro odczytywać można jako
wolność, stałość, łaskawość,
moc, twardość, dobroć, niezależność, cześć, ufność, odwagę.
Oprócz zmiany herbu, komorniccy radni przyjęli także wzory
pieczęci urzędowych, na których
umieszczony jest herb gminy
oraz majuskułowy napis otokowy: RADA GMINY KOMORNIKI, GMINA KOMORNIKI oraz
WÓJT GMINY KOMORNIKI.”

pojazdu Opel Movano

06.02. Wiry ul. Komornicka
Policjanci KMP Poznań zatrzymali osobę na tzw. „gorącym
uczynku” posiadania substancji
odurzających

Kradzież pojazdu Renault Laguna

Komorniki ul. Malinowa
Uszkodzenie pojazdu Opel Mokka i kradzież elementów karoserii

07.02. Komorniki ul. Czeremchowa Policjanci KMP Poznań zatrzymali osobę na tzw.
„gorącym uczynku” posiadania
substancji odurzających

22.02. Chomęcice teren budowy
S-5 Kradzież urządzenia „stopy
wibracyjnej”

24.01. Plewiska ul. Kminkowa
Kradzież pojazdu Seat Toledo

Plewiska
krzewów

25.01. Komorniki ul. św. Rocha
Uszkodzenie pojazdu Toyota
Yaris

Plewiska ul. Szałwiowa
Policjanci KMP Poznań zatrzymali osobę na tzw. „gorącym
uczynku” posiadania substancji
odurzających,

UG Komorniki

Kronika Policyjna

22.01. Komorniki ul. Nowa
Policjanci KP Komorniki odnaleźli pojazd marki BMW skradziony na terenie Niemiec

Zdarzenia zgłoszone
styczniu 2016r.

w kierowcę Renault Laguna pomi-

03.01. Komorniki ul. Nizinna
Policjanci KMP Poznań zatrzymali mężczyznę na tzw. „gorącym
uczynku” kierowania pojazdem
Hyundai w stanie nietrzeźwości,
wynik 1,57 mg/l co daje 3,18
promila!!!
05.01. Komorniki ul. Poznańska Policjanci KP Komorniki
zatrzymali mężczyznę na tzw.
„gorącym uczynku” kierowania
pojazdem ciężarowym Renault
w stanie nietrzeźwości, wynik 1,18
mg/l co daje 2,48 promila!!!
Policjanci KP Komorniki zatrzymali osobę poszukiwaną do
Aresztu Śledczego
07.01. Komorniki ul. Podleśna
Włamanie do kontenera socjalnego
09.01. Plewiska ul. Miętowa
Kradzież roweru z klatki schodowej
11.01. Komorniki Kradzież pojazdu VW T4, w wyniku podjętych
czynności policjanci KP Komorniki zatrzymali sprawcę na tzw.
„gorącym uczynku” przestępstwa
a pojazd odzyskano
13.01. Komorniki ul. Fabianowska
Policjanci KP Komorniki zatrzymali na tzw. „gorącym uczynku”

mo zakazu Sądowego

17.01. Plewiska ul. Skryta
Kradzież psa rasy „gończy polski”
Wiry ul. Komornicka Włamanie
do mieszkania i kradzież biżuterii
19.01. Komorniki ul. Morenowa
Kradzież bagażnika dachowego
z samochodu
Komorniki Policjanci KP Komorniki zatrzymali osobę na tzw.
„gorącym uczynku” posiadania
substancji odurzających oraz poszukiwaną do Aresztu Śledczego
20.01. Plewiska ul. Kminkowa
Kradzież pojazdu Mercedes
Sprinter
Plewiska ul. Miętowa Policjanci
KMP Poznań zatrzymali mężczyznę na tzw. „gorącym uczynku”
kierowania pojazdem Audi pomimo cofniętych uprawnień
Plewiska Policjanci KP Komorniki zatrzymali osobę poszukiwaną
do Aresztu Śledczego
21.01. Komorniki ul. Nizinna,
Policjanci KP Komorniki zatrzymali na tzw. „gorącym uczynku”
kierowcę VW Golf pomimo zakazu Sądowego
Plewiska ul. Miodowa Kradzież

26.01. Rosnówko ul. 1 maja
Kradzież pojazdu VW LT

Kradzież

30

sztuk

27.01. Plewiska ul. Jesionowa
Kradzież pojazdu Audi A4 kombi

08.02. Komorniki ul. Wspólna
Pobicie przy użyciu pałek drewnianych

28.01. Komorniki Włamanie do
garażu i kradzież kół od pojazdu
Ford

09.02. Plewiska ul. Kozłowskiego
Kradzież roweru z klatki schodowej

Plewiska ul. Szafranowa
Policjanci KMP Poznań zatrzymali osobę na tzw. „gorącym
uczynku” posiadania substancji
odurzających

11.02. Komorniki ul. Kościelna
Kradzież pojazdu Audi A6 Avant

Plewiska
ul.
Fabianowska
Kradzież reflektorów od pojazdu
Opel Insignia

12.02. Plewiska ul. Szałwiowa
Kradzież halogenów od pojazdu
Opel Corsa

30.01. Komorniki ul. Wrzosowa
Uszkodzenie pojazdu Peugeot
Partner
Ponadto
policjanci przyjęli 16 zgłoszeń innych
przestępstw w tym 2 oszustwa
na różnych portalach internetowych.

13.02. Komorniki ul. Żwirowa
Włamanie i kradzież pieca CO
marki Junkers

Zdarzenia zgłoszone w lutym 2016r.

15.02. Komorniki ul. Staffa
Włamanie do pojazdu Volvo i
kradzież prędkościomierza

01.02. Komorniki ul. Polna
Kradzież pojazdu KIA Sportage
02.02. Plewiska ul. Tęczowa
Kradzież halogenów od pojazdu
VW Polo

Plewiska
ul.
Kozłowskiego
Kradzież pojazdu Audi A4

Komorniki Policjanci KP Komorniki zatrzymali osobę na tzw.
„gorącym uczynku” posiadania
przedmiotów z włamania

Komorniki
ul.
Żabikowska
Kradzież roweru z klatki schodowej
18.02. Plewiska ul. Kozłowskiego

20.02. Plewiska Uszkodzenie pojazdu VW Golf poprzez przebicie
4 opon i przerysowanie lakieru

Komorniki Policjanci KP Komorniki zatrzymali osobę na tzw.
„gorącym uczynku” zniszczenia
mienia
Komorniki
ul.
Cyprysowa
Kradzież pojazdu C3
24.02. Komorniki ul. Poznańska a Cmentarna Kradzież 2 szt.
automatów do gier
25.02. Komorniki Policjanci KMP
Poznań zatrzymali osobę na tzw.
„gorącym uczynku” posiadania
substancji odurzających
27.02. Komorniki ul. Pocztowa
Zniszczenie dwóch samochodów
oraz hali myjni samochodowej
Ponadto policjanci przyjęli 12
zgłoszeń innych przestępstw
w tym 3 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.
				
		
Kierownik Ogniwa Prewencji
Komisariatu Policji

04

www.plewiska.pl

Nasza Gmina

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

Ferie artystyczno-przyrodnicze w Komornikach.
„LEŚNE PRZEMIANY” po raz trzeci.
W Komornikach, podczas zimowej przerwy w nauce,
dzieci uczestniczyły w akcji:
„Ferie artystyczno-przyrodnicze”. Zaczarowany świat sztuki
w połączeniu z naturą to aura,
pod jaką upłynął dzieciom
wolny czas.
Podczas trwania przedsięwzięcia zrealizowano
autorski, artystyczny program
pt: „Leśne Przemiany” Julii
Kaczmarczyk-Piotrowskiej odnoszący się do syntezy plastyki
z przyrodą. Spotkania urozmaicone były zajęciami plenerowymi i muzycznymi. W programie
udział wzięli przedstawiciele
instytucji: Wielkopolskiego
Parku Narodowego, Muzeum

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

Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
oraz Centrum Zarządzania Łęgami w Czeszewie, Nadleśnictwo
Jarocin. Lasy Państwowe.
Dzięki tej inicjatywie
dzieci miały możliwość uprawiania twórczości, tkwiącej
w rozwoju osobowości, podejmując tematy zainspirowane
spontanicznie, w formie książki.
Sztuka jest tworzeniem nowych
treści, niepowtarzalnych wartości, zwłaszcza gdy w rolę artysty
wczuwa się dziecko.
Dzieci uwielbiają marzyć i
przeżywać, chcą wiedzieć, obcowanie z nieskażoną przyrodą lub
jej namiastką wywołuje emocje

Listy do Pani Sołtys

w środowisku technicznym i
zurbanizowanym. Był to podstawowy bodziec inspiracji twórczej w wykonywaniu ilustracji
przedstawiających zwierzęta
leśne, mapy, rośliny w skomplikowanej specyfice współczesnego życia, w którym poziom
i tradycje kulturowe wyciskają
najsilniejsze piętno. „Leśne
przemiany” zorganizowano już
po raz trzeci.
Ferie odbyły się w czasie:
25-30.01.2016 i uczestniczyły w
nich dzieci w wieku od 6-11 lat
Opr. .Julia Kaczmarczyk-Piotrowska
Przedstawiamy Państwu
odpowiedzi na zadane pytania
przez mieszkańców do Pani Sołtys.
Płonący problem - zatrute powietrze
„Dzień dobry
Dziś o godzinie 21.00, gdy wyszedłem na dwór przed dom nie mogłem oddychać – nie tylko dziś, to
trwa już od momentu pojawienia
się mrozów. Powietrze jest zatrute oparami wydobywającymi się
z pieców opalanych nie wiadomo
czym. Nikt nie ma prawa truć innych. Jest to poważny problem,
którego nie można ignorować ze
względu na zdrowie naszych dzieci i nasze. Bardzo łatwo namierzyć, kto zatruwa powietrze. Dziś
robi to sąsiad z ul. Kolejowej (ale
nie tylko) – nie raz zaobserwowałem co wydobywa się z komina
tego domu. Jest to problem, który
mieszkańcy Plewisk zauważaj –
nie tylko ja
Jak temu przeciwdziałać?Co zamierza Pani sołtys z tym zrobić?
Co zamierza zrobić z tym Wójt?
Łącze pozdrowienia
Mieszkaniec
ul Czarna Droga”
„Witam,
W Polsce palenie w piecach odpadami jest ustawowo zakazane. Jeżeli istnieje podejrzenie, że sąsiad
pali śmieci, należy powiadomić
o tym straż gminną. Wiem, że jest
to problem nie tylko naszej wsi,
dlatego proponuję zorganizowanie programu edukacyjnego dla
mieszkańców przy współpracy
Fundacji Proterra zajmującej się
edukacją ekologiczną. Serdecz-

nie zapraszam do włączenia się
w działania edukacyjne i zgłaszanie kolejnych propozycji mających na celu przeciwdziałanie
zatruwaniu środowiska spalanymi śmieciami.
pozdrawiam
Małgorzata Zgoła
Sołtys Plewisk”
Utwardzanie gruntu przy os.
Zielarskim.
„Dzień dobry,
wielu pieszych mieszkańców Os.
Zielarskiego korzysta z dojścia
na osiedle przez pole koło nasypu
kolejowego. Prowadząca tamtędy wydeptana ścieżka w okresie deszczy i roztopów zamienia
się w wielkie grzęzawisko. Czy
nie można by było w porozumieniu i za zgodą właściciela terenu
utwardzić ścieżki? Dla wielu osób
byłoby to znaczące udogodnienie
a i dla właściciela gruntu sposobność wytyczenia jednej ścieżki –
a nie żeby mu deptano zboże we
wszystkich możliwych kierunkach.
Pozdrawiam
Plewiszczanka z Zielarskiej”
„Witam,
zgłosiłam w Urzędzie Gminy
sprawę wydeptanej ścieżki –
obiecano, że ją poprawią. Grunt
jest osoby prywatnej i nie ma
możliwości utwardzenia ścieżki
np. poprzez włożenie kostki czy
nawiezienie grysu.
Pozdrawiam
Małgorzata Zgoła
Sołtys Plewisk”

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

„Bardzo się cieszę, ze znowu możemy się spotykać. Bardzo dobry
pomysł! Powiadamiam koleżanki i już nie mogę się doczekać.”
- użytkownik „Małgorzata” na temat Klubu Przedsiębiorczych Kobiet

Niechciane włosy? Pozbądź
się ich do lata.
Kiedy temperatura za
oknem rośnie, a w powietrzu czujesz już wiosnę, masz
ochotę porzucić grube swetry i spodnie w kąt. Zakładasz
spódnicę i top i zauważasz, że
pora na wiosenne porządki
z niechcianym owłosieniem.
Regularne golenie maszynką
podrażnia, depilacja woskiem
jest bolesna i wymaga regularnego „zapuszczania” włosów.
Depilacja chemiczna może i
jest skuteczna, ale na krótko.
Jeżeli chcesz raz na zawsze pozbyć się problemu niechcianego
owłosienia koniecznie przemyśl zabiegi epilacji laserowej.
Fakty i Mity
- Zabiegi laserowe są bolesne
Już nie! – Nowoczesne chłodzenie lasera Soprano Ice sprawia,
że odczucia podczas zabiegu podobne są do woskowania.
- Laser nie jest skuteczny
w przypadku usuwania jasnych
włosków

Jeden laser jest nieskuteczny,
ale połączenie działania lasera
diodowego z aleksandrytowym
przełamuje ten mit.
- Muszę wykonać kilkanaście
zabiegów
W przypadku urządzeń typu IPL
może okazać się prawdą. Zastosowanie lasera pozwala na osiągnięcie widocznego efektu już po
pierwszym zabiegu. W serii na
dany obszar wykonujemy zazwyczaj 4-6 zabiegów.
- Obawiam się oparzeń po zabiegu laserowym
Powikłania występują w przypadku nieodpowiedniego wykluczenia przeciwwskazań i zastosowania urządzeń o szerokim
spektrum promieniowania. Lasery posiadają daną długość fali
reagującą tylko z Twoim owłosieniem. W gabinecie medycyny
estetycznej i laseroterapii Biogenica dokładnie przeprowadzamy
z Tobą wywiad w celu wykluczenia przeciwwskazań do zabiegu. Możesz także skorzystać

z bezpłatnej próby laserowej na
małym, niewidocznym obszarze
ciała, a dopiero później zdecydować się na epilację całego obszaru.
- Cena zabiegu laserowego jest
bardzo wysoka
Ceny zabiegów zaczynają się już
od 100 zł (depilacja wąsika – 1 zabieg).
Zastanawiasz się czy każdy obszar może być poddany zabiegowi? Jeżeli chodzi o nas – oczywiście, że tak. Począwszy od
wąsika, brwi, uszu i nosa, aż po
plecy, nogi i bikini.
Jeżeli latem, chcesz zapomnieć
o denerwujących włoskach już
dziś rozpocznij przygodę z laserem Soprano Ice.
BIOGENICA

Rusza Klub Przedsiębiorczych Kobiet
Kupon do wycięcia

Każda z nas potrzebuje czasu dla siebie. Miejsca
i obszaru, aby zapomnieć
o codziennych obowiązkach
i pobyć z innymi kobietami. Bardzo serdecznie zachęcamy do
wygospodarowania czasu na kobiece spotkania, aby porozmawiać o nas, naszych sprawach
oraz poczuć potęgę wsparcia
i synergii.
Klub Przedsiębiorczych
Kobiet Plewisk to miejsce, gdzie
raz w miesiącu w godzinach
18:00 – 20:00 Klubowiczki będą
mogły spotkać się i porozmawiać o tym co dla nich ważne,
ale także wspierać się wzajemnie
i pomagać.
Spotkania mają na celu
budowanie długotrwałych relacji koleżeńskich służyć między
innymi promowaniu własnej firmy, poszukiwaniu nowych kontaktów biznesowych, a także
miłego, kreatywnego spędzania
czasu wolnego. Klub ma skupić

nie tylko kobiety Plewisk, prowadzące przeróżne firmy ale także
Panie, które pracują na etacie,
ale chcą nawiązywać relacje
z mieszkankami Plewisk.
Jeżeli zatem:
- jesteś mieszkanką Plewisk
- chcesz poznawać inne kobiety
- pragniesz miło i kreatywnie
spędzać czas podczas spotkań
klubowych
- doceniasz wartość dobrego humoru, wspólnej zabawy
i spędzonego razem czasu
- stawiasz na własny rozwój
to oznacza, że Klub Przedsiębiorczych Kobiet Plewisk jest dla
Ciebie!
Dołącz do nas! Członkostwo w Klubie jest bezpłatne
(w naszym Klubie chodzi o relacje a nie o pieniądze).
Pierwsze spotkanie już 15
marca br. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Plewiskach.
Zarezerwujcie sobie 2h czasu!

Dokładny program spotkania już
wkrótce! Nie trzeba się zapisywać. Trzeba po prostu przyjść!
W razie pytań prosimy
o kontakt: biuro@bezowijania.
com.
Wszelkich
informacji
udzieli założycielka Klubu Monika Zygmunt – Jakuć
Oficjalny Patronat Klubu
objęła Pani Małgorzata Zgoła –
Sołtys Plewisk
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Jak być fit na wiosnę
Wiosna się zbliża, a co za tym
idzie w witrynach sklepowych
niedługo zaczną się pojawiać
kolorowe, zwiewne ubrania
przypominające nam na każdym kroku, że czas zadbać
o sylwetkę. Do wyboru szeroki
wachlarz diet: Atkinsa, Dukana,
Paleo i wiele innych. Tylko którą wybrać, by nie odbiło nam
się to na zdrowi lub dodatkowych kilogramach nazywanych
popularnie ‚’efektem jojo’’?
Najbezpieczniej
podejść do
tego z głową i zamiast rzucać się
na katorżnicze diety zastosować
kilka nawyków, które pozwolą
nam zgubić ‚’zimowe zapasy’’.
Oczyszczanie organizmu z toksyn
Po zimie ciało często nam wysyła sygnał, że czas na odnowę
i regenerację organizmu. Szara cera, wolny metabolizm, czy
słaba kondycja włosów i paznokci to oznaki zakwaszenia
organizmu. Istnieje kilka sposobów, by wszystko wróciło do
normy. Jednym z najprostszych
i najpopularniejszych jest picie
na czczo wody z sokiem z cytryny. Owoc ten, mimo iż sam w
sobie jest kwasowy ( pH = 3,5 ) to
jednak jego działanie jest mocno
alkalizujące, ponieważ zawiera
alkaliczny związek chemiczny
o nazwie dwuwęglan sodu
wchodzący w interakcję z kwasami metabolicznymi, przez co
wyrównuje równowagę kwasowo - zasadową w naszym organizmie. Taki poranny detoks
znacznie poprawia trawienie
i samopoczucie.

Przyspieszenie metabolizmu
Metabolizm, czyli przemiana
materii, gdy jest spowolniony
spala mniej kalorii niż powinien, co skutkuje odkładaniem
się zapasów tłuszczu w naszym
organizmie. Jeśli chcemy, by
układ trawienny pracował jak
dobrze naoliwiona maszyna, nie
obędzie się bez śniadania, które
działa jak najlepsze paliwo.
Dobrym wyborem na poranny
posiłek jest owsianka z dodatkiem np. pokrojonych owoców
i orzechów. Płatki owsiane bogate w błonnik i węglowodany
złożone nasycą nas na długo
i poprawią pracę jelit. Naszym
sprzymierzeńcem jest również zielona herbata. Bogata w
kofeinę, polifenole oraz katechiny przyspiesza metabolizm.
Według badań picie 3 filiżanek
dziennie tak pozytywnie wpływa na metabolizm, że pozwala
nam spalić codziennie 100 kcal
więcej. Również substancje goryczkowe zawarte w tej roślinie
pobudzają wydzielanie soków
trawiennych, obniżają poziom
cukru we krwi i zapobiegają wydzielaniu żółci.
Nie należy również zapominać
o odpowiednim nawodnieniu.
Woda o alkalicznym odczynie
pomaga nam zachować odpowiednią równowagę kwasowo-zasadową, a ponieważ uczestniczy we wszystkich procesach
fizjologicznych, niezbędne jest
by spożywać jej odpowiednią
ilość, min 1,5 L dziennie. Co ciekawe, lepiej unikać spożywania
wody podczas posiłków, gdyż
to rozrzedza soki trawienne
i może przynieść odwrotny od
oczekiwanego efekt.

Zmiana nawyków żywieniowych
Zawsze wychodzę z założenia,
że zdrowa kuchnia to sztuka
dokonywania dobrych wyborów. Papier do pieczenia jest
w takiej kuchni najlepszym
przyjacielem. Wystarczy go
używać zamiast tłuszczu do
smażenia. Np. przy smażeniu
kurczaka wystarczy nagrzać
patelnię i następnie położyć
papier, a na niego kurczaka dietetycznie i pysznie. Zamiast
smażonego
omleta
można
zrobić pieczonego w naczyniu żaroodpornym na papierze
do pieczenia - beztłuszczowo
i omija nas problematyczne
obracanie na patelni. Tłuszcze
natomiast najlepiej spożywać
na surowo, ponieważ w takiej
formie zachowują wszystkie
zdrowotne właściwości. Węglowodany również warto zamienić na te nierafinowane,
ponieważ w przeciwieństwie do
tych oczyszczonych są bogate
w witaminę E, zespół witamin
B oraz takie składniki mineralne
jak selen, cynk, miedź, żelazo,
magnez i fosfor. Ponadto zawierają lignany - fitoestrogeny
roślinne chroniące przed chorobami układu krążenia.

Przepis na omlet pieczony :
Porcja dla 2 osób
SKŁADNIKI:
•

5 jajek

•

2 łyżki mąki

•

szczypta soli

•

szczypta pieprzu

•

6 pomidorków koktajlowych

•

pół papryki

•

szczypiorek

•

ser feta

•

papier do pieczenia

PRZYGOTOWANIE:
Najpierw ustawiamy piekarnik na 200 C i nagrzewamy. W międzyczasie ubijamy jajka w misce, dodajemy mąkę oraz przyprawy i kroimy warzywa. Naczynie żaroodporne wykładamy papierem i wlewamy
połowę masy. Wrzucamy pokruszoną fetę według upodobania, pokrojone pomidorki, paprykę i szczypiorek. Zalewamy całość resztą
masy wkładamy do piekarnika na 35-40 minut.
Smacznego

Czasem wystarczy wprowadzić
kilka małych zmian do naszego
odżywiania i konsekwentnie się
ich trzymać, by na wiosnę cieszyć się zgrabnym i zadbanym
ciałem. Sama staram się, planując posiłek, zastanowić się, co
mogę zrobić by był zdrowszy.
Nie należy również zapominać
o ruchu, ale coraz ładniejsza
pogoda na pewno nas do tego
zachęci.

Szkoła matematyki 2 + 2
Artykuł sponsorowany
W centrum Plewisk na
Nowym Rynku ponad 3 lata
temu powstała nietypowa szkoła, która pomaga zrozumieć
matematykę uczniom nieprzedającym za tym przedmiotem,
jak i rozwijać zdolności matematyczne dzieciom uzdolnionym pod tym względem.
Plewiska są drugim oddziałem Szkoły Matematyki
2plus2 w okolicy Poznania. Dotychczasowa praktyka pokazała
nam, że uczniowie naprawdę
mogą polubić matematykę i nie
jest ona dla nich zmorą. Wręcz
przeciwnie - otrzymywanie
wyższych ocen niż dotychczas
podnosi ich poczucie własnej
wartości. To dla nas największa
nagroda i uznanie. A wszystko
to dzięki specyfice zajęć w naszej Szkole Matematyki 2plus2

oraz nauczycielom, którzy swoją
wiedzą, pozytywnym podejściem
do ucznia sprawiają, że z matematyką można się zaprzyjaźnić.
Podstawą owej przyjaźni jest
oczywiście systematyczność, bo
tylko ona może pozwolić uczniowi utrwalić matematyczne
zagadnienia.
Drodzy Rodzice! Należy
już od najmłodszych lat myśleć
nad rozwojem edukacji matematycznej swojego dziecka. Ta
wiedza stanie się fundamentem,
na którym budowana jest przyszłość dziecka. Rozwój kreatywności i logicznego myślenia może
zaowocować lepszą percepcją,
umiejętnością kojarzenia i analitycznego myślenia. Matematyka jest kapitałem, w który warto
inwestować. Widać to także na
rynku pracy, gdzie absolwenci
kierunków ścisłych są szczególnie cenni i nierzadko lepiej wynagradzani od kończących kierunki humanistyczne.

Szkoła Matematyki 2plus2
nosi status Międzynarodowej
Szkoły Matematyki, gdyż poza
kilkudziesięcioma placówkami w
Polsce posiada kilka w Europie.
Możemy pochwalić się rekomendacją Ministerstwa Edukacji Narodowej.

- indywidualne lekcje w cenie
kursów grupowych

Zapraszamy zatem uczniów podstawówek, gimnazjów
i szkół średnich na wyjątkowe
zajęcia matematyczne, na których proponujemy:

- komfortowe warunki nauki,

- dostosowanie nauki do wymagań ucznia (np. pomoc w bieżącym materiale lub
przygotowanie do konkursów bądź do
egzaminów),

- atrakcyjne pakiety do wyboru
- zajęcia z przyjaznymi i doświadczonymi nauczycielami

Rodzeństwu zapewniamy rabat.
Im szybciej zaprzyjaźnisz się
z matematyką, tym łatwiej przebrniesz przez gąszcze matematycznych zadań, testów i egzaminów. Nie zwlekaj! Zadzwoń,
napisz!
tel. 602 520 939
e-mail: plewiska@2plus2.edu.pl
www.2plus2.edu.pl
www.facebook.com/SzkolaMatematyki2plus2Plewiska
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Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach.
Dofinansowanie ostatecznie przyznane.

Wielokrotnie poruszany
był temat przebudowy ul. Grunwaldzkiej na odcinku w Plewiskach. ZDP ostatecznie poinformował, że modernizacja ulicy
znalazła się w dofinansowaniu
na lata 2016-2019.
„Po rozpatrzeniu odwołań
przez Wojewodę Wielkopolskiego,
Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdza jako ostateczną listę wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Na 34 zgłoszone i ujęte na liście
zadania drogowe zgłoszone przez
powiaty, inwestycja dotycząca
przebudowy ulicy Grunwaldzkiej
w Plewiskach ostatecznie jest na
pozycji 9, a przyznane dofinansowanie wynosi 2.814.179 zł”
źródło: zdp.powiat.poznan.pl
Pierwszy etap prac obejmować
będzie
przebudowę
jezdni, chodników oraz stworzenie sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu z ul. Miętową.
Nie poinformowano jednak o
wybudowaniu ścieżki rowerowej, która biegłaby wzdłuż ul.
Grunwaldzkiej. Podobne pytania
stawiają poznaniacy, którzy już
od dłuższego czasu wnioskują
o wybudowanie bezpiecznej
drogi dla rowerzystów z Junikowa do centrum Poznania. W tym
przypadku ZDM zdeklarował się
do opublikowania gotowej koncepcji ścieżki, kiedy prace nad
nią będą już zakończone.
Kiedy możemy oczekiwać
prac w Plewiskach? W tej chwili
ZDP będzie ogłaszać przetarg na
wykonawstwo. Zostaje nam tylko

spokojnie czekać na informację
o terminie rozpoczęcia przebudowy drogi.
Wielu mieszkańców wyraziło swoją opinię* na temat nowych informacji o modernizacji
ul. Grunwaldzkiej.
„Mieszkam na Szkolnej
od urodzenia. Kiedy przenieśli Pocztę i DHL do Głuchowa,
ruch wzrósł 2-3 krotnie. Teraz
na każdym wolnym kawałku ziemi buduje się szeregowce – liczba mieszkańców Szkolnej jest już
chyba 2 x większa niż 10 lat temu.
To samo, lecz w większej skali dotyczy Grunwaldzkiej. A nowych
chodników i ścieżek rowerowych
NIE MA. Młodych ludzi biegających czy rowerzystów jest coraz
więcej. Niedługo będzie wypadek
i jak Wójt będzie się tłumaczyć?
Że pieniędzy nie ma – a przecież
są, tylko źle wydawane.”
- plewiszczok od urodzenia
„a ja myślę o wyprowadzce
z Plewisk. Marna sypialnia na pustyni z komunikacyjnymi utrudnieniami. Powiększają się osiedla,
zwiększa się ilość mieszkańców
i co? nic. tylko syf i debile w autkach wieczorami na Grunwaldzkiej. Przejazd kolejowy to kpiny
lokalnych władz z mieszkańców
(i nie tylko)”
- mack
„Światła w tym miejscu
są kompletnie zbędne, spowodują
zwiększenie korków. Może trzeba jakąś petycję napisać… Bo te
pieniądze przydadzą się gdzie indziej…”
- Aneta

„W świetle obowiązujących
przepisów, nie musi być pasów
aby przejść przez drogę. Wystarczy przechodzić w linii prostej
przez skrzyżowanie. W dodatku
cześć baranów na rowerach nie
pamięta że również obowiązują
ich przepisy. A widzę to bo jeżdżę
na rowerze z córką.Brak reakcji
na czerwone światło i znaki stóp,
brak włączonego oświetlenia lub
jego całkowity brak. Kamizelki
odblaskowe są spotykane ale to
wciąż rzadkość.Żaden przepis,
pasy i światła nie zwalniają z myślenia! Człowiek nie św. krowa,
a samochód w ciągu 3m się nie
zatrzyma. Fajnie że ktoś inwestuje w Plewiska i ich infrastrukturę.”
- Olaf
„Uważam, że zamiast inwestować w światła można by
a nawet trzeba wybudować drogę
rowerową. Zwalcza że dużo młodzieży jeździ rowerami do pobliskich szkól. zadbajmy o bezpieczeństwo tam gdzie to naprawdę
potrzebne.”
- M.
„Zrobią to zrobią. Mieszkam na Miętowej ale ani z tego
wyjazdu nie korzystam, ani
Grunwaldzka i przejazd mnie nie
interesuja specjalnie. Z wyjazdem
ani wjazdem nie ma problemu
z Miętowej wiec jest to troche
sztuka dla sztuki a skoro cos funkcjonuje normalnie i bez problemu
czy warto na to wydawac kase?
Miętowa od Strażewicza wyglada
jak jedno wielkie bagno to jest dla
mnie wiekszy problem. Kolejne
osiedle juz wybudowane a dojazd
gorszy niz przez pole do jakiegos
gospodarstwa na wygnajewie.”
- Anonim

„kolejne światła, żeby
jeszcze
bardziej
zakorkować
Grunwaldzką, tylko po to, żeby
nowoczesna Lady mogła wyjechać z osiedla na zakupy do Lidla. Widać co się dzieje o 16 jak
są światła na Kolejowej, kolejka
ciągnie się od Piotra i Pawła.”
- Mruk
„Sygnalizacja

świetlna

może nie rozwiązać problemu
w tym miejscu. Może lepsze byłoby skrzyżowanie z ruchem
okrężnym? Ale na takie rozwiązanie jest chyba zbyt ciasno..”
- Katarzyna Ch.
*zachowana oryginalna pisownia
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„Nie mogę tego czytać w Plewiskach zostało tak mało domów palących w piecu i tylko robią to w sezonie
zimowy i jeszcze problem jak macie problem to zapraszam mieszkać w Poznaniu czyste powietrze na
chodnikach same miny klatki obsikane ale tam będzie wam lepiej bo nie ma tam dymiących koników.”
- użytkownik „Ani” na temat smogu w Plewiskach.

Informacje

Kącik Kultury
Specjalnie dla mieszkańców Plewisk - krótka rozpiska wydarzeń
kulturalnych w Poznaniu.

9.03.2016r.

Koncerty:

11.03.2016r.

8.03.2016 r.

-Między Łóżkami
-Teatr Młodego Widza: Bursztynowa baśń
-Dzieci Zony

- Julia Marcel
- Wielkopolskie Integracje Rockowe: De Indigo
- Koncert 3 Sopranów
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Wielka trasa Stand-up Polska

12.03.2016r.

10.03.2016r.

-Ojczyzna - premiera!

- Martyna Jakubowicz

15.03.2016r.

11.03.2016r.

- Fredro dla dorosłych

- Dawid Podsiadło

20.03.2016r.

12.03.2016r.

- Akompaniator
- Rokendrol albo mów mi
teściu
- Obsługiwałem angielskiego
króla
- Moja Piaf

- Strachy na Lachy
13.03.2016r.
- Kult
14.03.2016r.

26.03.2016r.
- Elvis

- Amy Winehouse Music Still
Alive

31.03.2016r.

20.03.2016r.

- Krakowiacy i górale
- Madame Butterfly

- Pan Maleńczuk: koncert solo

Spektakle:
8.03.2016r.
-Sceny zazdrości
- Hello, Dolly!
- Trojanki

