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Jak wzmocnić organizm w
okresie zimowym?

Zima w Plewiskach!

Czytaj dalej na str. 6

Ujemne temperatury w
całej Polsce spowodowały wiele
trudności na drogach, szczególnie w dotarciu do szkół i pracy.
Po noworocznych mrozach wielu mieszkańców Plewisk miało
problem z uruchomieniem swojego samochodu.
Trudności można było
także odczuć wyjeżdżając na
główną ulicę Grunwaldzką, a
boczne drogi osiedlowe o porannych godzinach były nieodśnieżone. Dodatkowo pod cienką
warstwą śniegu ukrywał się lód,

przez co bardzo łatwo można
było wpaść w poślizg.
Zalecaliśmy ostrożność w
poruszaniu się po mieście, szczególnie w godzinach porannych,
kiedy po nocnym przymrozku na
ulicach mogła ukrywać się jeszcze warstwa lodu.
Milszym aspektem zimy
były piękne widoki naszej okolicy, która została przykryta puchatą warstwą śniegu. Na ulicach
można było zobaczyć wiele spacerujących osób i zadowolone
dzieci na sankach. W tym roku
ferie zimowe z pewnością należały do udanych.

Wydarzenia

Ekologiczny Konkurs KOSZ WIELKANOCNY
Promując rozwój umiejętności plastycznych,
podtrzymując twórczość obrzędową i wykorzystanie surowców ekologicznych. Gminny Ośrodek
Kultury w Komornikach i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zaprasza do
udziału w konkursie.

red.

Zmiany w podatku
od budynków i
nieruchomości
Komorniccy radni na
ostatniej sesji 2015 roku podjęli uchwałę o zwolnieniu z
podatku od nieruchomości
gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie żłobków.
Czytaj dalej na str. 2

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

Czytaj dalej na str. 4

Pozycjonowanie stron
www - czy warto?
Jeśli właśnie założyłeś własną stronę internetową i zastanawiasz się jak ją skutecznie wypromować, to pozycjonowanie jest dla ciebie idealnym rozwiązaniem. Pozwoli ci na długotrwałą i efektywną
reklamę, która nie jest przy tym bardzo kosztowna.
Czytaj dalej na str. 5

Rusza nieodpłatna
pomoc prawna w
Komornikach
Z początkiem roku 2016
weszła w życie ustawa z dnia 5
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz.
1255), zgodnie z którą Powiat
Poznański realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu
nieodpłatnej pomocy prawnej.
Czytaj dalej na str. 3

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
Podczas tegorocznego Finały WOŚP, w SP nr 1 w
Plewiskach, uzbierano 5342,63 zł.
Czytaj dalej na str.7
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Zmiany w podatku od
budynków i nieruchomości
przeznaczonych na
prowadzenie żłobków.

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

Odpowiedzi mieszkańców
na pytanie:
„Co jeszcze można zrobić, dla
nowych rodzin osiedlających się
w Plewiskach?”

uchwale koszty utrzymania żłobka będą niższe, co z jednej strony
może być kolejnym impulsem do
powstawania nowych placówek,
a z drugiej może przełożyć się
na wysokość opłat wnoszonych
przez rodziców.

Komorniccy radni na
ostatniej sesji 2015 roku podjęli
uchwałę o zwolnieniu z podatku od nieruchomości gruntów,
budynków i budowli zajętych na
prowadzenie żłobków.

rada podjęła decyzję o przyznaniu dotacji na każde dziecko w
niepublicznym żłobku i klubie
dziecięcym na terenie gminy.
Dzięki tym działaniom liczba
żłobków wzrosła do 9.

Jest to kolejne działanie
gminy wychodzące naprzeciw
potrzebom rodzin z dziećmi do
lat 3. Już w 2011 roku, kiedy w
gminie działał tylko jeden żłobek,
na wniosek Wójta Jana Brody,

Z wolnienie z podatku
od nieruchomości obejmie ich
właścicieli, którzy często dzierżawią budynki właścicielom
żłobków, wliczając go zazwyczaj
w koszty wynajmu. Dzięki nowej

Liczba mieszkańców Gminy Komorniki stale rośnie, w
styczniu 2016 wynosi już blisko
25 tys. tylko zameldowani). Nowi
mieszkańcy to głównie młode
rodziny z małymi dziećmi, wobec czego średnia wieku naszego
lokalnego społeczeństwa jest coraz niższa. W konsekwencji rośnie potrzeba opieki nad dziećmi
najmłodszymi. W gminie nie istnieje publiczny żłobek, dlatego
władze starają się stworzyć preferencyjne warunki dla powstawania prywatnych placówek, z
korzyścią dla rodziców.
Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, żłobków i budowli zajętych na prowadzenie
żłobków weszła w życie 1 stycznia 2016 r.
UG Komorniki

„Publiczny żłobek. Dofinansowanie do żłobka prywatnego dzięki czemu opłata byłaby niższa.”
„Poprawa komunikacji (autobus) z Poznaniem. Częstsze kursy.”
„Żłobki to podstawa, jest ogromny problem, a prywatne ceny powalają, czas pomyśleć skoro przybywa tylu mieszkańców .”
„Dostępne żłobki, przedszkola i nieprzeładowana szkoła. Pytanie, czy
za chwilę nie pojawi się problem gimnazjum.”

Klub Biegacza
Jesteś miłośnikiem biegania ? Chcesz być na bieżąco z imprezami sportowymi?
W klubie biegacza znajdziesz aktualne biegi w Wielkopolsce.
Więcej przydatnych informacji znajdziesz na:

facebook.com/biegamwplewiskach/
Kalendarz biegowy - Luty 2016

06-02-2016/ godz. 09:55/ miejsce - Poznań, Biedrusko
WARTA CHALLENGE Marathon&Half
06-02-2016/ godz. 11:00/ miejsce - Poznań, Rusałka
Grand Prix CITY TRAIL
07-02-2016/ miejsce - Wielkopolski Park Narodowy
Zimowy Forest Run
07-02-2016/ godz. 12:00/ miejsce - Kurza Góra
POWSTAŃCZE BIEGI PRZEŁAJOWE „I GRAND – PRIX POWIATU
KOŚCIAŃSKIEGO”
10-02-2016/ godz. 19:00/ miejsce - Poznań, Os. Piastowskie
Poznaj Poznań Nocą 15-16
13-02-2016/ godz. 12:00/ miejsce - Poznań, Rusałka
II Bieg Walentynkowy Poznań 2016
14-02-2016/ godz. 09:00/ miejsce - Piła
II Korona Wielkopolski
27-02-2016/ godz. 12:00/ miejsce - Hala Herkules Borowo
POWSTAŃCZE BIEGI PRZEŁAJOWE „I GRAND – PRIX POWIATU
KOŚCIAŃSKIEGO”

Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl
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Rusza nieodpłatna pomoc prawna w
Komornikach
Z początkiem roku 2016 weszła
w życie ustawa z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), zgodnie z którą Powiat Poznański
realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

parter, pok. nr 10), a obsługiwany
przez organizację pozarządową
Fundacja Polski Komitet Pomocy
Społecznej Zarząd Okręgowy z
Poznania.
Pomoc prawna będzie udzielana
tu pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, przez cztery
godziny, wg następującego harmonogramu:

Ustawa zapewnia
dostęp do
nieodpłatnej pomocy prawnej
świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a
w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub
aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez
gminy lub powiaty. Natomiast w
punktach prowadzonych przez
organizacje pozarządowe porad
będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa
podatkowego, z wyłączeniem
spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz absolwenci
wyższych studiów prawniczych
(posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio
związanych ze świadczeniem
pomocy prawnej).

poniedziałek: 12.30-16.30
wtorek: 10.00-14.00
środa: 10.00-14.00
czwartek: 7.15-11.15
piątek: 8.00-12.00

W Komornikach Punkt
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
zlokalizowany jest w Urzędzie
Gminy Komorniki (ul. Stawna 1,

Dla kogo darmowa pomoc prawna?
• młodzież do 26. roku życia,
• osoby posiadające ważną Kartę
Dużej Rodziny,
• seniorzy po ukończeniu 65 lat,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało
przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani
katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Co obejmuje nieodpłatna pomoc
prawna?
Pomoc prawna będzie polegała
na:
• poinformowaniu osoby upraw-

nionej o obowiązującym stanie
prawnym, przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej
sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej
projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy,
z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism
w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

• sporządzeniu projektu pisma
o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

cym uczynku” posiadania substancji odurzających,
09.12.- Szreniawa ul.Chopina –
włamanie do domu i kradzież
biżuterii,

21.12.- Plewiska ul.Tęczowa –
kradzież kołpaków od pojazdu
Citroen Berlingo,
- Plewiska ul.Tęczowa – kradzież
pojazdu Renault Megane,

10.12.- Plewiska – pożar samochodów,

22.12.- Chomęcice ul.Głuchowska
– kradzież układu wydechowego
od pojazdu Iveco Daily,
- Rosnówko – włamanie do samochodu VW Golf i kradzież pieniędzy oraz tel. komórkowego,

Jakiego zakresu prawa dotyczyć
bdzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia
działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,

• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• ubezpieczenia społecznego,
• spraw rodzinnych,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa
celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
UGKomorniki

Kronika Policyjna

11.12.- Chomęcice ul.Poznańska
– włamanie do samochodu VW
Beatle i kradzież akcesorii,
13.12.- Komorniki ul.Nizinna policjanci WRD KMP Poznań
zatrzymali mężczyznę na tzw.
„gorącym uczynku” kierowania
pojazdem Opel Vectra w stanie
nietrzeźwości, wynik 0,94 mg/l
co daje 1,97 promila!!!,
KRONIKA POLICYJNA.
Zdarzenia zgłoszone w grudniu
2015r.

szukiwaną do Prokuratury,
04.12.- Komorniki – ul.Jankiela
– usiłowanie kradzieży pojazdu
Citroen C3,

02.12.- Plewiska ul.Miętowa –
kradzież pojazdu Ford Fiesta,
- Komorniki ul.Staffa – kradzież
pojazdu Peugeot Partner,
- Komorniki ul.Zbożowa – uszkodzenie okna,

07.12.- Komorniki ul.Kaczmarka
– usiłowanie kradzieży pojazdu
VW Touran,
- Plewiska ul.Kolejowa – włamanie do kontenera i kradzież elektronarzędzi,

03.12.- Komorniki - policjanci KP
Komorniki zatrzymali osobę po-

08.12.- policjanci KP Komorniki
zatrzymali osobę na tzw. „gorą-

2 4 . 1 2 . - K o m o r n i k i
ul.Czeremchowa – kradzież pojazdu Renault Captur,

15.12.- Plewiska – uszkodzenie
pojazdu Suzuki Vitara,

26.12.- Głuchowo – policjanci
KP Komorniki zatrzymali dwóch
mężczyzn na tzw. „gorącym
uczynku” za znieważenie funkcjonariuszy i naruszenie nietykalności policjantów,

16.12.- policjanci KP Komorniki
zatrzymali osobę poszukiwaną
do Aresztu Śledczego,
- Komornik ul.Polna – pożar
domu

28.12.- Plewiska ul.Zielarska –
kradzież pojazdu Audi A4,
- Plewiska ul.Grunwaldzka – włamanie do kontenera i kradzież
fajerwerków,

20.12.- Wiry – policjanci KP Komorniki zatrzymali osobę na tzw.
„gorącym uczynku” za groźby
karalne oraz zniszczenie mienia,

30.12.- Walerianowo - policjanci
KP Komorniki zatrzymali osobę
na tzw. „gorącym uczynku” za
groźby karalne,

31.12.- Wiry ul.Leśna – uszkodzenie 28 sztuk opon od pojazdów
ciężarowych i naczep.
Ponadto
policjanci przyjęli 21 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 w Komornikach
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Nasza Gmina

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

Jesteś mieszkańcem Plewisk i chcesz poinformować o ważnym wydarzeniu ? Skontaktuj się z naszą
redakcją, a my umieścimy Twoją wiadomość w gazecie lub na portalu Plewiska.pl

Ekologiczny Konkurs KOSZ WIELKANOCNY

1. Konkurs ma charakter
otwarty dla dzieci i dorosłych.
Ma na celu promocję i podtrzymywanie tradycji wielkanocnej
związanej z wykonywaniem plastyki obrzędowej. Promocję surowców ekologicznych. Celem

Zdjęcie: UG Komorniki

jest tworzenie i ozdabianie koszy
w formie przestrzennej.
2. Należy wykonać i ozdobić kosz w niecodziennej odsłonie. Zachować kształt jako formę
przestrzenną, natomiast interpretacja wybranego surowca i
technik zdobniczych pozostaje w
zamyśle autora pracy. Wielkość
pracy nie powinna przekraczać
120 cm wysokości.
3. Kosze należy dostarczyć do dnia 14. 03. 16 do godziny
19:00 do galerii sala Piwnica GOK
Komorniki, ul. Stawna 7/11. Opiekunem konkursu jest Julia Kaczmarczyk – Piotrowska. Kontakt:
61 8107 449, email: gok.komorniki.jkp@wp.pl.

Zdjęcie: UG Komorniki

Promując rozwój umiejętności plastycznych, podtrzymując twórczość obrzędową i
wykorzystanie surowców ekologicznych. Gminny Ośrodek
Kultury w Komornikach i Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego
zaprasza do udziału w konkursie: Pod honorowym patronatem: Wójta Gminy Komorniki
Jana Brody oraz Przewodniczącego Rady Gminy Komorniki
Mariana Adamskiego

Opr: JKP GOK Komorniki
Dokładny opis regulamiu
www.plewiska.pl

Listy do Pani Sołtys

Przedstawiamy Państwu
odpowiedzi na zadane pytania
przez mieszkańców do Pani Sołtys.
Pytanie mieszkanki o ul.
Zielarską
„Szanowni Państwo,
Codziennie chodzę ulicą Zielarską
i niejednokrotnie prawie przewróciłam się na nieodśnieżonym
i oblodzonym chodniku - chodzi
o odcinki od ulicy Kolejowej do
przedszkola oraz od parkingu
znajdującego się przy przedszkolu do skrzyżowania przy placu
zabaw.
Bardzo proszę o pilną interwencję w tej sprawie.
Wstyd, że starszy Pan
opiekujący się terenem przedszkola potrafi zająć się tematem,
a służby gminne nie.”
Mieszkanka Plewisk

Szanowni mieszkańcy,
W odpowiedni na skargę dotycząca ulicy Zielarskiej
uprzejmie informuję, że przedstawiciel Urzędu Gminy w Komornikach zapewnił iż ulica
Zielarska na bieżąco jest odśnieżana . W razie wątpliwości można udać się do siedziby PUK w
Komornikach i z kart drogowych
uzyskać informację dotyczącą
terminów i godzin odśnieżania.
Przedstawiciel
PUK poinformował mnie że skieruje dodatkowe służby w ten rejon.
Pozdrawiam
Sołtys
Małgorzat Zgoła

rie.

Lowisko dla dzieci na fe-

„Witam serdecznie Pani
Sołtys, już w najbliższy piątek zaczynają się ferie podczas których
wiele dzieci pozostanie w domach.
Mam propozycję, aby na
placu za remizą przygotować dla
dzieci naturalne lodowisko. Jest
tam bardzo dobry teren, który
wykorzystany jest jedynie latem
między innymi podczas Kapeliady, a zimą jest pusty.
Pogoda ma sprzyjać (od
czwartku ma wrócić mróz) i myślę, że taka atrakcja może zaciekawić wiele dzieci, które obecnie
jeżdżą na Ligawę przy Bułgarskiej
lub Chwiałkę i oderwać ich od
komputerów, tabletów, czy gier.
Mam nadzieję, że w dobrze
sprzedany pomysł zaangażują się
strażacy, którzy mogliby dostarczyć wodę pod wcześniej przygotowany teren (wyłożony np.folią
i dookoła piaskiem). Tutaj trzeba
pewnie wygospodarować jakieś

środki finansowe od Wójta.
Z wyrazami szacunku”,
Szanowni mieszkańcy,
W sprawie propozycji lodowiska za “Remizą” w Plewiskach uprzejmie informuję, że
po konsultacji w Urzędzie Gminy oraz z pracownikami GOK-u
stwierdzono iż takie mikroskopijne lodowisko obarczone jest
zbyt dużym ryzykiem urazów i ze
względów bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży niestety nie możemy
go wykonać. Wykonanie tak małego bezpiecznego lodowiska wiąże się z niewspółmiernie wysokimi kosztami w stosunku do czasu
jego użytkowania.
Pozdrawiam
Sołtys
Małgorzata Zgoła

Obowiązki właścicieli nieruchomości.
Straż Gminna w Komornikach
przypomina:
„Obowiązek utrzymania chodnika w odpowiednim stanie
wynika z treści Ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z
późn. zm.). Osoba nie wywiązująca się tego obowiązku może
być ukarana grzywną w drodze
mandatu karnego lub w postępowaniu sądowym.
Jednocześnie informujemy, że
niezależnie od sankcji karnej, osoba lub podmiot, które
doznały uszczerbku na skutek
zaniechania wykonania ww.
obowiązku, mogą dochodzić
roszczeń na drodze postępowania cywilnego przed sądami powszechnymi od zobowiązanego
do wykonania obowiązku.”
żródło: www.strazgminna.
komorniki.pl

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

Artykuł Sponsorowany
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„Zaprosiłbym Pana Wójta do pokonania ulicy Tęczowej oraz Porannej prywatnym samochodem. Szlak
nas trafia jak mamy wydostać się z tego osiedla, przez które poza fatalnymi warunkami spora ilość samochodów zrobiła sobie objazd ul. Kolejowej. TĄ ULICĄ NIE DA SIĘ JEŹDZIĆ !!!”
- Mieszkaniec na temat, stanu ulic w Plewiskach

Pozycjonowanie stron www - czy warto?
Jeśli właśnie założyłeś
własną stronę internetową i
zastanawiasz się jak ją skutecznie wypromować, to pozycjonowanie jest dla ciebie idealnym
rozwiązaniem. Pozwoli Tobie na
długotrwałą i efektywną reklamę, która nie jest przy tym bardzo kosztowna.
Na czym polega pozycjonowanie stron www?
Pozycjonowanie jest procesem, który skutkuje podwyższeniem pozycji strony w wynikach wyszukiwania. W rezultacie,
po wpisaniu interesującej dla
klienta frazy w wyszukiwarce, to
twoją stronę widzi na pierwszej
podstronie wyników wyszukiwania. Pozwala to na zwiększenie
aktywności na twojej witrynie,
bo dociera ona do większej liczby potencjalnych klientów. Dotyczy to także firm, które działają
w mniejszych miastach, lokalnie np. w Plewiskach. Potwierdzają to badania! Okazuje się,
że 100% internautów zapoznaje
się z pierwszymi trzema pozycjami wyników, 87% sprawdza
niższe pozycje na pierwszej stronie, 20% zerka na drugą stronę,
a tylko 11% przegląda więcej niż
trzy strony wyników. Wniosek
jest prosty: im wyżej na pierwszej stronie jesteś, tym lepiej!
Im dalej, tym mniej osób do Ciebie trafi. Dlaczego tak się dzieje?
Bo największy ruch na stronie
generują wyszukiwarki. Według

badań Monetate, ruch generowany z wyszukiwarek jest o 40%
większy, niż ten z portali społecznościowych. Nie pozostaje nic innego, jak dbać by nasza
witryna była jak najwyżej w wynikach wyszukiwania. W końcu z
wyszukiwarki Google korzysta aż
97% internautów!
Jakie są zalety pozycjonowania:
Dobre pozycjonowanie strony przekłada się na ilość
klientów, a ta na nasze zarobki.

Gdy nasza witryna jest na pierwszej stronie po wyszukaniu słów
kluczowych, tym większe prawdopodobieństwo, że to nas wybierze klient. Dzięki pozycjonowaniu, udaje się Tobie dotrzeć
do idealnej grupy docelowej,
czyli ludzi, którzy szukali tego,
co chcesz im zaoferować. Wysoka pozycja w wyszukiwarkach
pozwala Tobie być krok przed
konkurencją. Pamiętaj, że 100%
internautów zapoznaje się z
pierwszymi trzema wynikami, jeśli będziesz w tej trójce, to nikt

nie połasi się na twoją konkurencję na drugiej stronie. Bycie na
pierwszej stronie to prestiż dla
twojej marki i jej większa rozpoznawalność. Pozycjonowanie
stron www pozwala nie tylko na
ekonomiczną reklamę, ale i budowanie wizerunku firmy.
POZYCJONOWANIE
Pozycjonowanie
jest
idealnym narzędziem promocji naszej strony www. Dzięki
wysokiemu rankingowi strony

zyskujemy więcej odwiedzin i
potencjalnych klientów. Gdy
oprócz pozycjonowania zadbamy o jeszcze inne sposoby reklamy, możemy być pewni, że
nasza witryna osiągnie upragnioną popularność, a my tym
samym zyskamy na tym zarówno w aspekcie wizerunkowym,
jak i finansowym. Zdecydowanie warto!
M40.pl
Agencja Interaktywna
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Jak wzmocnić organizm w okresie zimowym?
Zima pojawiła się tuż po Nowym
Roku i przyciągnęła za sobą
problemy zdrowotne. Szybko
dał się zauważyć wzrost zachorowań na grypę i anginę. W tym
numerze Plewiska.pl zapytamy
naszego specjalistę, inż. technologii żywności i żywienia
człowieka, Beatę Putkiewicz,
jak odżywiać się, aby uniknąć
przeziębienia i wzmocnić organizm.
1.
W okresie zimowym
nasz organizm jest osłabiony, rzadko myślimy o tym, aby
dodatkowo wzmocnić go odpowiednimi suplementami lub
zmienić nawyki żywieniowe.
Jakie zasady żywieniowe poleca Pani, aby uniknąć zachorować zimą?

-Zima to okres, w którym łatwo
spada nasza odporność, dlatego warto zadbać o kilka elementów w naszej diecie, które
nas przed tym uchronią. W naszym jadłospisie nie powinno
zabraknąć owoców i warzyw.
Nikt nie przepada za ‚’zimowymi pomidorami’’, dlatego warto
je zamienić na przeciery i passaty, które są bogate w lipoken
- silny antyutleniacz o właściwościach przeciwnowotworowych. Również niezawodne
okażą się warzywa strączkowe
bogate w białko i błonnik, które
bez problemu można dostać w
formie suszonej. Warto zrobić
z nich modny ostatnio hummus
lub inne pasty. Nie powinniśmy
również zapominać o warzywach korzeniowych. Buraki, dynie, ziemniaki, selery to idealne
składniki na warzywne zupykremy, które z dodatkiem oliwy

są po prostu pyszne. Z owoców
najlepiej sięgnąć po cytrusy
bogate w witaminę C, domowe
przetwory lub mrożonki.
2.
Czy uważa Pani, że lepiej jest wzmacniać organizm
tabletkami ? Czy może raczej
korzystać z naturalnych antybiotyków takich jak czosnek,
imbir ?

-Profilaktycznie najlepiej sięgać
po naturalne środki natomiast
leki zostawić na czas choroby.
Oczywiście czosnek to najlepszy naturalny sprzymierzeniec
zdrowia. Znajduje się w nim
cała apteka - związki flawonoidowe, aminokwasy, saponiny,
związki śluzowe, witaminy B1,
B2, PP, C oraz liczne sole mineralne i olejki eteryczne bogate
w siarczki i alicynę - związek
o ostrym zapachu, przez który często unikamy spożywania
czosnku w świeżej formie, która
jest najzdrowsza. Również imbir
jest naszym sprzymierzeńcem.
Bogactwo
rozgrzewających
olejków eterycznych jest niewątpliwie jego największą zaletą. Polecam napar z kilku plasterków imbiru, cytryny i łyżki
miodu zalanych przegotowaną,
lekko ostudzoną wodą.
3.
Czy ma Pani jakiś skuteczny sposób walki z przeziębieniem?

-Tak, moja niezawodna metoda
to dużo sportu i odpowiednia
dieta. Poza siłownią czy basenem, polecam także wybrać się
na spacer, który zimową porą
hartuje ciało i ducha. Również
dieta bogata w zdrowe tłusz-

cze, białko i mało przetworzone
węglowodany ma ogromne znaczenie. Wzbogacam moją dietę
w ryby, kasze, surowe tłuszcze
jak olej lniany czy oliwa z oliwek
i nie zapominam o owocach bogatych w antyoksydanty.
4.
Czy wskazane jest
rozpoczynanie treningów w
okresie zimowym? Wiele osób
boi się np. zacząć biegać w tym
chłodniejszym okresie.

-Na pewno zima to najtrudniejszy okres dla biegaczy. Łatwo o
tej porze o przeziębienie, kontuzję czy brak motywacji. Trzeba zadbać przede wszystkim o
odpowiedni sposób odżywiania
i ubiór. Szeroki wybór specjalistycznych ubrań sportowych
o właściwościach termoaktywnych uchroni nas przed przegrzaniem i zapewni odpowiedni
komfort naszej skórze. Natomiast dieta powinna być wysoko kaloryczna, ponieważ bieganie w niskiej temperaturze
będzie wymagało dodatkowych
nakładów energii. Śmiało można pozwolić sobie na słodycze.
Polecam moje ulubione jabłka
pod kruszonką, w której część
mąki można zamienić na płatki
owsiane (przepis poniżej). Na
najwytrwalszych fanatyków zimowych sportów czeka cenna
nagroda w postaci zahartowanego zdrowego ciała o podwyższonej odporności.
Redakcja

Jabłka pod kruszonką – przepis na 2-3 porcje
SKŁADNIKI
•
600 g jabłek (najlepiej, słodko-kwaśnych)
•
4 łyżki brązowego cukru
•
1,5 szklanki płatków owsianych
•
2 czubate łyżki mąki
•
2 łyżki soku z cytryny
•
5 łyżek oleju kokosowego lub masła
PRZYGOTOWANIE
Piekarnik nagrzać do 200 stopni C. Jabłka obrać, pozbawić pestek i
pokroić na kawałki. Ułożyć w naczyniu żaroodpornym.
W blenderze zmiksować płatki owsiane, cukier, sok z cytryny i olej
kokosowy lub masło.
Delikatnie rozdrobnić składniki - nie może powstać jednolita masa.
Gotową kruszonkę ułożyć na owocach i wstawić do piekarnika.
Piec przez ok. 25 min.

Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl
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24 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy na obiektach GOSiR Komorniki
Hala Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach była areną zmagań piłkarzy w turnieju o
Puchar Wójta Gminy Komorniki.

Spotkanie o III miejsce
to popis zawodników z Kobylnicy, którzy zagrali praktycznie ze
100% skutecznością pod bramką zespołu GKS Dopiewo i bezapelacyjnie zwyciężyli ten mecz
5:1. Tym samym Piast Kobylnica
uplasował się na III miejscu. W
spotkaniu finałowym Grom Plewiska udowodnił, że był najlepszą drużyną w turnieju o Puchar
Wójta Gminy Komorniki wygrywając z Orkanem Konarzewo 3:0.

W
zawodach
wzięło
udział 8 zespołów seniorskich z
województwa wielkopolskiego.
Drużyny zostały podzielone na
dwie czterozespołowe grupy, w
których rywalizowały rozgrywając mecze systemem „każdy
z każdym” grając 1 raz 12 minut.
Podział
grup
wyglądał
następująco:
• Grupa A
1. Victoria Września
2. Lider Swarzędz
3. Piast Kobylnica
4. GKS Dopiewo
• Grupa B
1. Wielkopolska Komorniki
2. Orkan Konarzewo
3. Grom Plewiska
4. Szturm Junikowo Poznań
Piast
Kobylnica
zajął
pierwsze miejsce w grupie A
gromadząc na swoim koncie 7
punktów wygrywając dwa spotkania i jedno remisując. O drugim miejsce w grupie walczyły
drużyn Victorii Września i GKS
Dopiewo. Oba zespoły zdobyły po 4 punkty, remisując bezpośrednie spotkanie 3:3. Dzięki
lepszemu bilansowi bramkowemu ostatecznie drugie miejsce w
grupie przypadło zespołowi GKS
Dopiewo, a na najniższym stopniu podium uplasowała się Victoria Września. Ostatnie miejsce w
grupie w dorobkiem 1 punktu zajęli zawodnicy Lidera Swarzędz.
Po rozegraniu wszystkich
spotkań w grupie B pierwsze

Klasyfikacja końcowa:
1. Grom Plewiska
2. Orkan Konarzewo
3. Piast Kobylnica
4. GKS Dopiewo
5. Wielkopolska Komorniki
6. Victoria Września
7. Lider Swarzędz
8. Szturm Junikowo Poznań

miejsce zajął zespół Gromu Plewiska z dorobkiem 7 punktów. O
drugim miejscu w grupie zdecydował bezpośredni pojedynek
pomiędzy drużynami Wielkopolski Komorniki i Orkanu Konarzewo gdyż obie ekipy zdobyły
po 4 punkty. Dzięki zwycięstwu
w tym spotkaniu 3:2 ostatecznie
Orkan Konarzewo zajął drugie
miejsce i awansował do półfinału. Na ostatnim miejscu rozgrywki w grupie B zakończył zespół
Szturmu
Junikowo
Poznań.
W meczu o VII miejscu w
turnieju zmierzyły się zespoły
Lidera Swarzędz i Szturmu Junikowo Poznań. Wyższość w tym

spotkaniu pokazali zawodnicy ze
Swarzędza, którzy zwyciężyli 4:2.
W spotkaniu w V miejsce zagrały
Victoria Września i Wielkopolska
Komorniki. Spotkanie to zakończyło się z największą ilością bramek w turnieju, a zwycięstwo odnieśli zawodnicy z Komorniki 6:4.
Piast Kobylnica – Orkan
Konarzewo i Grom Plewiska –
GKS Dopiewo to zestawy par
półfinałowych w turniej o Puchar
Wójta Gminy Komorniki. Pierwsi na boisko wybiegli zawodnicy z Kobylnicy i Konarzewa. Od
pierwszej do ostatniej sekundy
mecz był wyrównany i zacięty.
Spotkanie zakończyło się wyni-

Finał WOŚP w SP nr 1, w Plewiskach
Podczas
tegorocznego
Finału WOŚP, w SP nr 1 w Plewiskach, uzbierano 5342,63 zł.
Wysoki wynik udało się uzyskać
dzięki,
zaangażowaniu
wielu osób, które poświęciły czas
i energię aby przysłużyć się w
tym szczytnym celu. Nie można zapomnieć też o hojnych
mieszkańcach, którzy odwiedzili finał WOŚP w SP1 i przyłączyli się do wspólnej inicjatywy.
żródło: SP 1 W Plewskach

kiem remisowym 3:3 i o awansie
do finału zdecydował konkurs
rzutów karnych. Bohaterem serii rzutów karnych był bramkarz
z Konarzewa – Adam Pluciński,
który obronił wszystkie 3 karne wykonywane przez zawodników z Kobylnicy i wprowadził
swój zespół do finału. Drugie
spotkanie półfinałowe rozegrali zawodnicy Gromu Plewiska i
GKS Dopiewo. Spotkanie to zakończyło się wygraną piłkarzy
z Plewisk 3:0. Tak, więc w finale zmierzyły się zespoły Orkanu
Konarzewo i Gromu Plewiska,
a w meczu o III miejsce zagrały
Piast Kobylnica i GKS Dopiewo.

W turnieju przyznano
również nagrody indywidualne:
• najlepszy bramkarz: Rafał Korbik – Grom Plewiska
• najlepszy zawodnik: Sebastian
Smelkowski – Grom Plewiska
• król strzelców: Maciej Kmieciak – Piast Kobylnica
Puchary i nagrody najlepszym wręczali Jacek Depczyński – Radny Gminy Komorniki oraz Marcin Kaczmarek
– Dyrektor GOSiR Komorniki.
Organizatorzy
pragną
podziękować
wszystkim
uczestnikom za udział w turnieju i za postawę fair play, a
przede wszystkim za wsparcie 24 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do
zobaczenia w przyszłym roku.
GOSiR
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„Tak, bo jest tam cyrk. Nie myśli się w ogóle o ludziach, którzy tam mieszkają i muszę tamtędy chodzić i
jeździć. Nic nowego.”
- Mieszkanka na temat pytania: „ Czy wyrównać ul. Strażewicza

Informacje

Kącik Kultury
Specjalnie dla mieszkańców
Plewisk - krótka rozpiska wydarzeń kulturalnych w Poznaniu.
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12.02.16 r.
- N.A.K. TRIO: JACEK KOCHAN,
DOMINIK WANIA, JASPER SOMSEN
13.02.16 r.
- Walentynkowy koncert muzyki
filmowej – 50 twarzy Grey’a
13.02.16 r.
- Aga Zaryan: Love songs
14.02.16 r.
- Afromental
15.02.16 r.
- Jacek Cygan. Życie jest piosenką
17.02.16 r.
- Carvin Jones Band
20.02.16 r.
- TSA
25.02.16 r.
- Daniel Bloom
26.02.16 r.
- Mela Koteluk
27.02.16 r.
- Maciej Balcar,
- Happysad,
- Brian Charette ,
- Tracer
28.02.16 r.
- Hurts

- Krakowiacy i górale,
- Święto wiosny / Święta wojna
12.02.16 r.
- Lunch o północy - komedia,
- Randka w ciemno,
- Kochanie, zabiłam nasze koty
13.02.16 r.
- Walentynki w Moim Teatrze
- Gomber
- Faceci na wybiegu
14.02.16 r.
- Zenon Laskowik - Będą zmiany
- Stand-up: Grzegorz Halama
19.02.16 r.
- Kochanie na Kredyt - komedia
- Przyjęcie dla głupca
- Moja Piaf
20.02.16 r.
- Umówmy się na dziś. Ballady i
romanse rosyjskie
- Feniks powraca do domu
27.02.16 r. Kotka na rozpalonym blaszanym dachu
- Alibi do wynajęcia
- Nago w kisielu

Spektakle:
10.02.16 r.
- Lament. Pamięci Tadeusza
Różewicza,
- Narodowy Balet Gruzji: Sukhishvili
11.02.16 r.
- Appendix,
- Obwód głowy,

Biuro Rachunkowe
Marta Włudarczak
tel. 796-004-309
mail: biuro@mwpodatki.pl
www.mwpodatki.pl

