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Opinie: Parking strzeżony
w Plewiskach

Bardzo chętnie umieszczamy
listy naszych mieszkańców.
Wiemy, że to właśnie Państwo
dostrzegacie najwięcej, dlatego
serdecznie zachęcamy do wy-
rażania swoich opinii.

“Witam wszystkich mieszkań-
ców Plewisk i czytelników tego
portalu/gazety. Pragnę zainte-
resować Państwa tematem,
który dla naszego sołectwa wy-
daje mi się dość intrygujący.
Bardzo często napotykamy
się na informacje o przestęp-
czości samochodowej na na-
szym terenie, giną części
od pojazdów oraz całe samo-
chody, rowery, motorowery,
sprzęt ogrodowy itp. Jeden

z mieszkańców Plewisk zamie-
ścił nawet zdjęcia potencjalnego
złodzieja zrobione monitorin-
giem osiedlowym na ul. Skrytej.
Takie wzmianki podaje także
w swoich kronikach Policja.
Wielokrotnie zamieszczano
tu także informacje na temat
nieprawidłowego parkowania
na ulicach Plewisk. W związku
z tym proszę o wyrażanie swo-
ich opinii na temat tego, czy
na naszym terenie potrzebny
jest parking strzeżony, całodo-
bowo monitorowany, jeśli tak -
gdzie powinien się znajdować?

Czytaj dalej na str. 3

Wybieg dla psów w Plewiskach
Właściciele czworonogów
z Plewisk mogą już korzystać
z miejsca, w którym psy mają
szansę się swobodnie wybiegać.

Przy ul. Zielarskiej zakończyły
się prace związane z organiza-
cją wybiegu dla psów.

Teren o pow. ok. 1000 m2, sta-
nowiący własność gminy, został
uporządkowany i wykoszony
oraz ogrodzony płotem panelo-
wym na podmurówce systemo-
wej. Zamontowano na nim
urządzenia dla psów, takie
jak płotki do przeskoków, rów-
noważnie, pochylnię, słupki
do slalomu, a także obręcze
do przeskoków. Plac został za-
opatrzony w ławki dla właści-
cieli psów przebywających
na terenie wybiegu. Ponadto
znalazły się tam kosze na psie
odchody oraz Regulamin ko-
rzystania z wybiegu dla psów,
o którego przestrzeganie, ape-
lujemy do mieszkańców. Admi-
nistratorem obiektu jest
Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych Komorniki Sp. z o.o.

Czytaj dalej na str. 2

Bene Meritusy wręczone
po raz dwunasty
Podczas Spotkania Przyjaciół
Gminy Komorniki, Wójt Jan
Broda wręczył statuetki Bene
Meritus osobom szczególnie
zasłużonym dla gminy.

W tym roku laureatami tego
najwyższego wyróżnienia
zostali: Zofia Rybarczyk, Halina
Piątek, Waldemar Konopka oraz
Ośrodek Związku Harcerstwa

Polskiego Komorniki im. Płk.
Andrzeja Kopy - Róża Wiatrów.

Czytaj dalej na str. 3

Absolutorium dla Wójta
Rada Gminy Komorniki pozy-
tywnie oceniła gospodarowanie
finansami gminy w 2015 r.
i jednogłośnie udzieliła Wójto-
wi Janowi Brodzie absoluto-
rium na wczorajszej sesji.

Budżet Gminy Komorniki na rok
2015 wynosił po stronie docho-
dów 86.610.115,00 zł i po stronie
wydatków 88.586.440,00 zł.
Po wprowadzonych w ciągu ro-
ku szesnastu zmianach do bu-

dżetu, na koniec 2015 r. docho-
dy kształtowały się na poziomie
95.419.670,86 zł, a wydatki
97.965.990,86 zł.

Łącznie na oświatę wydano
z zeszłorocznego budżetu po-
nad 48 mln - jeszcze nigdy wy-
datki na szkoły nie były
tak wysokie.

Czytaj dalej na str. 6
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Harmonogram zbiórki odpadów zielonych
01.04.2016 - 30.11.2016 - Gm. Komorniki

16 czerwca ok. godziny 15:00
dotarła do nas wstrząsająca
wiadomość o śmiertelnym wy-
padku na przejeździe kolejowym
w Plewiskach. Na miejscu szyb-
ko pojawiły się służby, przejazd
jednak był zamknięty do godzi-
ny 18:00.

Z potwierdzonych informacji
wiemy, że pieszy chciał prze-
dostać się na drugą stronę to-
rów w niedozwolonym miejscu.
Policja nie podała jeszcze ofi-
cjalnej wersji zdarzenia.

Drodzy mieszkańcy, takie nie-
szczęsne wypadki powinny
przypominać nam o przestrze-
ganiu przepisów i zachowaniu
ostrożności na co dzień. Rodzi-
nie i przyjaciołom składamy
wyrazy głębokiego współczu-
cia.

Redakcja Plewiska.pl

Śmiertelny
wypadek

Wybieg dla psów w Plewiskach

Właściciele czworonogów
z Plewisk mogą już korzystać
z miejsca, w którym psy mają
szansę się swobodnie wybiegać.
Przy ul. Zielarskiej zakończyły
się prace związane z organiza-
cją wybiegu dla psów.

Teren o pow. ok. 1000 m2, sta-
nowiący własność gminy, został
uporządkowany i wykoszony
oraz ogrodzony płotem panelo-
wym na podmurówce systemo-
wej. Zamontowano na nim
urządzenia dla psów, takie
jak płotki do przeskoków, rów-
noważnie, pochylnię, słupki
do slalomu, a także obręcze
do przeskoków. Plac został za-
opatrzony w ławki dla właści-
cieli psów przebywających
na terenie wybiegu. Ponadto
znalazły się tam kosze na psie
odchody oraz Regulamin ko-

rzystania z wybiegu dla psów,
o którego przestrzeganie, ape-
lujemy do mieszkańców. Admi-
nistratorem obiektu jest
Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych Komorniki Sp. z o.o.

Chcąc wyprowadzić swojego
czworonoga na wybieg, pamię-
taj, proszę, o kilku zasadach:
1. Teren wybiegu dla psów
przeznaczony jest do odbywa-
nia spacerów i zabaw z psami
bez smyczy, ale tylko w wa-
runkach uniemożliwiających
psu opuszczenie wybiegu i tyl-
ko w obecności i pod bezpo-
średnim nadzorem opiekuna
wewnątrz obiektu.
2. Psy ras uznawanych
za agresywne, zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie wykazu ras psów
uznawanych za agresywne (Dz.
U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687) oraz
mieszańce powyższych ras
muszą być trzymane na smy-
czy.
3. Psy muszą mieć założony
kaganiec. Zdjęcie psu kagańca
dopuszcza się w przypadku
psów ras niefigurujących
w wykazie ras agresywnych
oraz niebędących mieszańcami
powyższych ras, nad którymi
właściciel sprawuje skuteczną
kontrolę.
4. Osoba, pod której nadzorem
pozostaje pies, ponosi pełną
odpowiedzialność za zachowa-
nie psa na terenie wybiegu oraz
wyrządzone przez niego szkody
na zasadach przewidzianych
przepisami prawa.
5. Osoba, pod której nadzorem
pozostaje pies, obowiązana jest
po nim posprzątać.
6. Osoby korzystające z wybie-
gu, są zobowiązane do dbania,
aby brama wejściowa była za-
mknięta oraz aby pies nie mógł
bez kontroli opuścić terenu
wybiegu.
7. Wybieg dla psów nie jest
placem zabaw dla dzieci, ani
miejscem rekreacji dla osób
niezwiązanych z przebywają-
cymi na terenie psami. Dzieci
do 13 roku życia mogą korzy-
stać z obiektu jedynie pod
opieką osoby dorosłej.
8. Opiekunowie psów zobo-
wiązani są do niezwłocznego
zgłaszania Straży Gminnej (tel.
986) lub administracji obiektu
wszelkich uszkodzeń (awarii)

zamontowanej infrastruktury,
a w szczególności ogrodzenia
i bramy wejściowej.
9. Administratorem obiektu
jest Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Komorniki
Sp. z o.o. (tel. 61 8 108 139).

UG Komorniki

Kilka dni po otwarciu wybiegu,
otrzymaliśmy list od miesz-
kanki:

„Od niedawna działa nasz, ple-
wiskowy wybieg dla psiaków,
za który bardzo dziękuję i uwa-
żam, że jest to świetna inicjaty-
wa. Chciałabym jednak ostrzec
innych właścicieli o tym,
co można tam znaleźć . Dzisiaj
mój pies nadział się na rozbitą
butelkę – dokładnie, była to zo-
stawiona szyjka butelki. Zanim
puścicie swego pupila rozej-
rzyjcie się dookoła czy nie leży
szkło. Na szczęście skaleczenie
okazało się na tyle niegroźne,
że wystarczyła nasza pomoc,
a nie weterynarza. Uczulcie
również swoje dzieci, jeżeli tam
chodzą ze swoimi pupilami. Po-
mijam, że niektórzy właściciele
nie sprzątają tam po swoich
czworonogach – wydaje mi się
to oczywistą sprawą, aby
sprzątać psie odchody (i nie tylko
tam). Gdyby jednak ktoś miał
wątpliwości – taki zapis wid-
nieje w regulaminie umieszczo-
nym przed wejściem.”

Wiele osób wyraziło poparcie
dla autorki listu:

„Inicjatywa super, my odkryli-
śmy to miejsce wczoraj. Jest
to jednak miejsce dla ludzi od-
powiedzialnych!”

- Patrycja

„Ja juz kilkakrotnie “zarządzi-
łam” sprzątanie z kamieni
i szkła. Trzeba również przypo-
mnieć , ze sprzęt jest dla psów,
a nie tor przeszkód dla dzieci.
Równoważnia tez dla psów, a nie
huśtawka dla pani z dzieckiem.
Furtkę trzeba zamykać za sobą.
Dzieci nie powinny być same
nawet, albo tym bardziej z ma-
lutkimi pieskami…. jest furtka,
nie trzeba przechodzić przez płot
(to do młodych panów bez psa).
Trzeba poczytać , jak postępować
w przypadku sprzeczki psów.”

- Anonim

„Super, moja Sunia uwielbia
ten wybieg, ale często wypra-
szam młodzież, która tam prze-
bywa. Serdecznie Dziękujemy.”

- Julita

„Fajnie, że takie miejsce po-
wstało ale ja mam pytanie
co ze “starą” częścią Plewisk
po drugiej stronie Grunwaldz-
kiej? Osiedle Zielarskie jest sto-
sunkowo młode i wszystko
buduje się na nim lub w okolicy
zapominając o pozostałej części
Plewisk.”

- super
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Opinie: Parking strzeżony w Plewiskach

Bardzo chętnie umieszczamy
listy naszych mieszkańców.
Wiemy, że to właśnie Państwo
dostrzegacie najwięcej, dlatego
serdecznie zachęcamy do wy-
rażania swoich opinii.

“Witam wszystkich mieszkańców
Plewisk i czytelników tego por-
talu/gazety. Pragnę zaintereso-

wać Państwa tematem, który
dla naszego sołectwa wydaje
mi się dość intrygujący. Bardzo
często napotykamy się na infor-
macje o przestępczości samo-
chodowej na naszym terenie,
giną części od pojazdów oraz
całe samochody, rowery, moto-
rowery, sprzęt ogrodowy itp. Je-
den z mieszkańców Plewisk

zamieścił nawet zdjęcia poten-
cjalnego złodzieja zrobione mo-
nitoringiem osiedlowym na
ul. Skrytej. Takie wzmianki po-
daje także w swoich kronikach
Policja. Wielokrotnie zamiesz-
czano tu także informacje
na temat nieprawidłowego par-
kowania na ulicach Plewisk.
W związku z tym proszę o wy-

rażanie swoich opinii na temat
tego, czy na naszym terenie po-
trzebny jest parking strzeżony,
całodobowo monitorowany, jeśli
tak - gdzie powinien się znajdo-
wać?
Wydaje mi się, że władze gminy,
ani deweloperzy nie wykazują
tym tematem wielkiego zainte-
resowania, być może warto za-
tem wyjść z jakąkolwiek własną
inicjatywą w tym temacie?
Zachęcam Państwa do wyraża-
nia opinii i dyskusji.”

- Mieszkaniec Plewisk

Poniżej komentarze:

„Uważam, że lepszym i bardziej
dostępnym rozwiązaniem, przy-
noszącym dużo więcej korzyści
wszystkim byłby monitoring
nie tylko miejsc szczególnie na-
rażonych na tego typu zdarzenia,
żyjemy w czasach gdzie mamy
z nim do czynienia wszędzie,
dodatkowo jego uniwersalność
w tym przypadku polegałaby
na tym, że nie trzeba robić
strzeżonych miejsc parkingo-
wych, na które raz, że nie ma
miejsca, dwa, że nie wszyscy
mieliby na ten parking/i blisko,
trzy pozyskanie terenu, przysto-
sowanie i utrzymanie będzie
dużo droższe w przeliczeniu
na jednostkę parkującą,
niż wspomniany monitoring,

ale niestety w budżecie gminy na
niego też jeszcze nie ma kasy
i pomysłu, chociaż mówi się
o tym od jakiegoś czasu”

- Hinc

„Moim zdaniem sam monitoring
niewiele da, tak, jak było
w przypadku kradzieży
na Skrytej. Monitoring był, a go-
ścia nie złapali…”

- Pati

„Pierwszy raz słyszę o takim po-
myśłe na temat parkingu … Mo-
im zdaniem to pomysł
nie na miejscu, najlepiej niech
wszystkie drogi zostaną wyre-
montowane a potem można my-
śleć dalej….”

- Bywalec

„parkingi zamiast garaży –
w tym tkwi problem… gdyby za-
pisy pzp wymagały miejsc par-
kingowych w garażach, a nie
przed budynkami, gdzie powinna
być zieleń, to pewnie też i kra-
dzieży byłoby mniej.”

- Garaż

„Już widzę, jak ludzie parkują
na tym parkingu i idą do domów
>300m. Aktualnie zamiast za-
parkować 50m dalej na parkingu
osiedlowym, wolą to robić
na ulicy…”

- olo

Bene Meritusy wręczone po raz dwunasty

Podczas Spotkania Przyjaciół
Gminy Komorniki, Wójt Jan
Broda wręczył statuetki Bene
Meritus osobom szczególnie
zasłużonym dla gminy.

W tym roku laureatami tego
najwyższego wyróżnienia zo-
stali:

Zofia Rybarczyk, mieszkanka
Wir, która przechowywała przez
czas II wojny światowej i PRL
pasyjkę z przydrożnego krzyża,
zniszczonego w 1940 r. przez
hitlerowców. W tym roku, po 76
latach, przy drodze w Wirach
ponownie stanął krzyż, a dzięki
Pani Zofii umieszczono na nim,
mającą 116 lat figurkę Chrystusa.
Obecna na uroczystości w Sali
Widowisko Sportowej, 94-letnia

bohaterka nie kryła wzrusze-
nia.

Halina Piątek, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1 im. J. i T.
Działyńskich w Plewiskach –
za wychowanie wielu pokoleń
Plewiszczan, propagowanie po-
staw patriotycznych wśród
swoich wychowanków i wzoro-
we kierowanie szkołą przez
ostatnich 19 lat. Pani Dyrektor
ze szkołą jest związana już 30
lat, a przez ostatni rok szczo-
drze dzieliła się swoim do-
świadczeniem w pracach nad
nową szkołą w Plewiskach.

Waldemar Konopka – prezes
ALBECO Sp. z o.o. – za odpo-
wiedzialne prowadzenie i roz-
wijanie firmy. Firma powstała

w 1989 r. w Plewiskach spółka
(mająca oddziały w Katowicach
i Olsztynie) zajmuje się handlem
łożyskami, elementami techniki
przesuwu liniowego oraz szko-
leniami w tym zakresie. Stały
i prężny rozwój firmy owocuje
nowymi inwestycjami – jednymi
z ostatnich są: utworzenie
Centrum Handlu i Szkoleń oraz
elektrownia fotowoltaiczna
na dachu magazynu. Waldemar

Konopka współtworzył spółkę
ALBECO i do dziś nią zarządza
z Andrzejem Berłowskim – Wi-
ceprezesem.

Róża Wiatrów – Ośrodek
Związku Harcerstwa Polskiego
Komorniki im. Płk. Andrzeja
Kopy – za kształtowanie pa-
triotycznych i społecznych po-
staw wśród dzieci i młodzieży.
Działający od 2005 r. Ośrodek

skupia drużyny zuchowe, har-
cerskie, starszoharcerskie oraz
wędrownicze. Statuetkę odebrał
komendant podharcmistrz Ma-
teusz Rochowiak, dedykując
wyróżnienie swoim poprzedni-
kom, dzięki którym harcerstwo
na terenie gminy było zawsze
obecne.

UG Komorniki



Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl04

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

Komorniki - pożar w urzędzie
Uwaga, pożar, ewakuacja!!! –
taki alarm rozbrzmiał
2.06.2016r. ok. godziny 13.30,
w budynku urzędu gminy Ko-
morniki. Dym został zauważo-
ny na parterze. Pracownicy
rozpoczęli procedurę ewaku-
acji i zabierając jedynie swoje
torby, zgromadzili się w wy-
znaczonym miejscu zbiórki.
Poszkodowanej urzędniczce
pomocy udzielili strażacy.
Na miejscu zjawiły się trzy za-
stępy Państwowej Straży Po-
żarnej oraz Ochotnicza Straż
Pożarna z Plewisk.

Były to ćwiczenia ewakuacyjne
pracowników na wypadek po-
żaru, przeprowadzone przez
Państwową Straż Pożarną.
Sprawdzenie działania osób
funkcyjnych i pracowników
uprzedziło uruchomienie wy-
twornicy dymu. Dym spowodo-
wał uruchomienie alarmu
przeciwpożarowego, co zapo-
czątkowało faktyczny proces
działania. Pracownice biura po-
dawczego zareagowały właści-
wie, powiadamiając o sytuacji
Wójta, straż pożarną oraz straż
gminną. Miejskie Stanowisko

Kierowania zadysponowało
do akcji wozy bojowe Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.
Przybyły na miejsce akcji patrol
straży gminnej, zabezpieczył
drogi dojazdowe. Regulację ru-
chu w obrębie budynku urzędu
zabezpieczał patrol policji
i straży gminnej.

Redakcja Plewiska.pl

Burzowo w Plewiskach
Początek lata w Polsce okazał
się bardzo deszczowy i burzo-
wy.

W Plewiskach powrócił problem
z odprowadzeniem wody
po dużych opadach, który
dla wielu mieszkańców, jest
coroczną zmorą.

Taka pogoda nie ułatwia pracy
nad ul. Grunwaldzką.

Redakcja Plewiska.pl
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Warsztaty kulinarne z Luizą Baaziz z Plewisk
Serdecznie zapraszamy wszy-
stkich pasjonatów gotowania
na Warsztaty kulinarne z Luizą
Baaziz w Dopiewie.

Nasza mała mieszkanka będzie
gościem w Gminnej Bibliotece
Publicznej i Centrum Kultury
w Dopiewie, w których razem
z uczestnikami będzie przygo-
towywała wyjątkowe dania.

Zachęcamy do udziału.

termin: 29 lipca
miejsce: Gminna Biblioteka Pu-
bliczna i Centrum Kultury
w Dopiewie ul. Konarzewska 12
I grupa max 16 osób, wiek 7– 12
lat, godz: 9:00 -11:30
II grupa max 16 osób, wiek 7-12

lat, godz: 13-15:30
cena: 30 zł/os

zapisy i przedpłata w bibliotece
w Dopiewie*

*Informacje oraz zdjęcie udo-
stępniono z www.bibldop.plt

Półkolonie w Plewiskach
Przyjmujemy już zapisy
na Sportowe Półkolonie, które
będą odbywały się na kortach
tenisowych w Szreniawie oraz
na stadionie GOSiR w Plewi-
skach.

W programie, oprócz treningów
sportowych, przewidziane
są wycieczki m.in. do kina, La-
boratorium Wyobraźni, na ba-
sen oraz inne atrakcje.

Zapraszamy dzieci w wieku 7-13
lat, które dopiero rozpoczynają
swoją przygodę z tenisem
ziemnym czy piłką nożną,
a także te, które chcą doskona-
lić swoje umiejętności.

GOSiE Komorniki

Drodzy mieszkańcy nasz fanpage, facebook.com/Plewiska/ ma już ponad 2000 polubień! Dziękujemy.
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Absolutorium dla Wójta
Rada Gminy Komorniki pozy-
tywnie oceniła gospodarowanie
finansami gminy w 2015 r.
i jednogłośnie udzieliła Wójto-
wi Janowi Brodzie absoluto-
rium na wczorajszej sesji.

Budżet Gminy Komorniki na rok
2015 wynosił po stronie docho-
dów 86.610.115,00 zł i po stronie
wydatków 88.586.440,00 zł.
Po wprowadzonych w ciągu ro-
ku szesnastu zmianach do bu-
dżetu, na koniec 2015 r.
dochody kształtowały się na
poziomie 95.419.670,86 zł,
a wydatki 97.965.990,86 zł.

Wykonanie gminnego budżetu
zostało pozytywnie ocenione
przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową w Poznaniu oraz ko-
misję Rady Gminy. Ostatecznie
dochody wykonano na poziomie
95.877.750,92 zł, (100,48% planu),
a osiągnięte wydatki w wyso-
kości 92.893.201,24 zł (94,82%
planu).

Na wydatki majątkowe
w 2015 r. gmina przeznaczyła
26.533.700,00 zł, czyli 27% wy-
datków ogółem. Inwestycje
gminne zrealizowane na pozio-
mie 93,12 % planu, kosztowały
gminę 24.708.181,59 zł.

Łącznie na oświatę wydano
z zeszłorocznego budżetu po-
nad 48 mln - jeszcze nigdy wy-
datki na szkoły nie były
tak wysokie. Inwestycje oświa-
towe w wysokości 11.526.623,45
zł stanowiły największą część
wydatków majątkowych w ogó-
le. Najważniejsze z nich to kon-
tynuacja rozbudowy szkoły
podstawowej w Komornikach
(pochłonęła 8.485.212,17 zł)
i budowa nowego kompleksu
szkolnego w Plewiskach
(2.289.550,64 zł). Ponadto sfi-
nansowano budowę boiska
z bieżnią i siłownią zewnętrzną
przy istniejącej szkole w Plewi-

skach i dokończono budowę
boiska z trybunami przy Gim-
nazjum w Komornikach. Ponad
670 tys wydatkowano też
na dokończenie modernizacji
budynku przedszkola w Ko-
mornikach.

Gmina przeznaczyła w 2015 r.
8.593.072,37 zł na inwestycje
drogowe, w tym m.in. na budo-
wę ulic: Sadowej, Pasieki i Nad
Wirynką w Komornikach, Pod-
górnej w Plewiskach i przebu-
dowę ul. Kolejowej w Ple-
wiskach. Na oświetlenie uliczne
wydano 1,284,188,76 zł.

Lokalny transport zbiorowy
kosztował gminę w ubiegłym
roku 3.990.403,34 zł. Kwota
ta została przekazana w postaci
dotacji dla Zarządu Transportu
Miejskiego w Poznaniu
na przewozy na terenie gminy
i Poznania. W dziale gospodarka
mieszkaniowa wydatkowano
2.240.079,49 zł, (90,36% planu),
z czego 1.826.598,34 zł prze-
znaczono na wykup gruntów
pod drogi.

W 2015 roku Gmina Komorniki
spłaciła raty pożyczek zacią-
gniętych w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie
2.302.775,00 zł oraz wykupiono
obligacje komunalne w kwocie

4.000.000 zł. Jednocześnie
WFOSiGW umorzył gminie 5%
(92.500,00 zł) pożyczki zacią-
gniętej na budowę kanalizacji
odwodnieniowej w Wirach.

Zadłużenie Gminy Komorniki
na koniec roku 2015 wynosiło
31.416.525,00 zł, tj . 32,76% wy-
konanych dochodów. Składają
się na nie pożyczki w WFOŚiGW
w kwocie 4.416.525,00 zł i obli-
gacje komunalne w kwocie
27.000.000,00 zł.

Radni wysoko ocenili realizację
zadań zaplanowanych w bu-
dżecie, podkreślając, że Wójt
kierował się zasadami gospo-
darności i celowości wykonując
budżet gminy w 2015 r.

Także Wójt Jan Broda nie krył
zadowolenia z dobrego wyko-
nania budżetu. Podziękował
pracownikom urzędu, współ-
pracownikom z jednostek or-
ganizacyjnych oraz radzie
za harmonijną współpracę i za-
znaczył, że zawsze jest to praca
zbiorowa. Wspólnie z Przewod-
niczącym Marianem Adamskim
złożyli szczególne podziękowa-
nia Pani Skarbnik, Małgorzacie
Pinczak za nadzór nad gospo-
darowaniem gminnymi finan-
sami.

UG Komorniki

Fot. 1 – dokończenie kompleksu sportowego przy szkole w Plewi-
skach – bieżnia, siłownia zewnętrzna

Fot. 2 – boisko z trybunami przy Gimnazjum w Komornikach

Fot. 3 – budowa nowej szkoły w Plewiskach

Fot. 4 – rozbudowa szkoły podstawowej w Komornikach

Fot. 5 – dokończenie modernizacji przedszkola w Komornikach

Przepis na naturalne domowe lody
Składniki:

• szklanka mleka
• szklanka kremówki
• 6 żółtek
• 1/2 szklanki cukru
• pół laski wanilii
• według uznania - tabliczka
czekolady
• owoce

Sposób przygotowania:

1. Do rondelka wlej szklankę
mleka i szklankę kremówki, za-
gotuj.

2. 6 żółtek ubij z 0,5 szklanki
cukru. Mieszając, przelej
do letniego mleka.

3. Gotuj, mieszając, około 10
minut, aż masa zgęstnieje.

4. Do kremowej masy dodaj
miąższ wyskrobany z przekro-
jonej na pół całej laski wanilii.

5. Krem przestudź, przelej
do wysokiego naczynia i wstaw
do zamrażalnika na 3 godz.
6. Wyjmij i zmiksuj.

7. Wstaw ponownie do zamra-
żalnika na 30 min.

8. Miksowanie powtórz 4–5 ra-
zy.

9. Gotowe lody nabieraj łyżką
maczaną w gorącej wodzie.

10. Ułóż w pucharku, przybierz
ulubionymi owocami.

źródło: "Pani domu"
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Szukasz najlepszego specjalisty
na Plewiskach? Nie zapomnij,
że istnieje Biogenica! Tylko
w tym miejscu otrzymasz fa-
chową pomoc i doradztwo. Bę-
dziesz mieć gwarancję
najwyższej jakości usług, a po-
dany preparat będzie utrzymy-
wał się niezwykle długo. Zatem
jeżeli i Ty pragniesz mieć
na wakacje piękne usta nie
zwlekaj i zapisz się już dziś:
+48 61 661 77 77.

Uwaga: Do końca wakacji mo-
delowanie ust kwasem hialuro-
nowym (1 ml StylAge M) w cenie
750 zł.

BIOGENICA

Klub Przedsiębiorczych Kobiet Plewisk na wyjeździe integracyjnym
Przedsiębiorcze mieszkanki
Plewisk w ramach przynależ-
ności do Klubu, spędziły sobotę
18 czerwca w Kórniku pod Po-
znaniem, gdzie w otoczeniu
przyrody a przede wszystkim
promieni słońca miały możli-
wość poznać się w nieco innych
niż zawsze okolicznościach.

Podczas spotkania było jak za-
wsze wiele atrakcji jak rejs
statkiem czy zwiedzanie zamku
w Kórniku z przewodnikiem.
Był tez czas aby przy kolacji
grillowej porozmawiać i poznać
się bliżej. Nie zabrakło też ty-

powej pracy klubowej. Tym ra-
zem wszystkie Panie za pomocą
namalowanych przez siebie ry-
sunków, przedstawiały swoje
oczekiwania względem Klubu.
Oj było wesoło...

Na zakończenie jak zawsze Mo-
nika Zygmunt - Jakuć, założy-
cielka Klubu, rozlosowała dwie
nagrody. Pierwsza z nich była
koszulka Euro 2016 a druga
to kolorowanki dla dorosłych.
Żal było wracać bo humory do-
pisywały, atmosfera niepowta-
rzalna a i tematów do rozmów
bez liku.

Kolejne spotkanie Klubu
po wakacjach - we wrześniu.
Pomysłów i tematów mamy
sporo. Nic tylko je zrealizować!

Ja zawsze zachęcamy wszystkie
mieszkanki Plewisk do wstąpie-
nia do Klubu i polubienia naszej
strony na facebooku.

Monika Zygmunt-Jakuć

Naturalnie piękne usta w każdym wieku

W ostatnich latach moda
na zabiegi medycyny estetycz-
nej gwałtownie wzrosła. Wśród
najpopularniejszych znajdują
się: botoks, mezoterapia i za-
biegi z wykorzystaniem kwasu
hialuronowego. Jeszcze do nie-
dawna królowała moda na eks-
tremalnie powiększone usta,
które teraz są zwyczajnym faux
pas.

Oczywiście nie zmienia to faktu,
że piękne, nawilżone usta, po-
zbawione spierzchnięć i zmar-
szczek potrafią znacznie od-
młodzić całokształt owalu twa-
rzy, a także pozytywnie wpłynąć
na poczucie własnej wartości.
Czy można tego dokonać
bez kwasu hialuronowego?
Niestety nie.

Czy można zatem poprawić
wygląd ust bez efektu „kaczego
dziubka” lub „glonojada”?
Na szczęście na poznańskim
rynku specjalistów branży be-
auty jest jeszcze wielu lekarzy
znających aktualne trendy od-
mładzania skóry i potrafiących
w prawidłowy sposób wymode-
lować i odmłodzić zarówno
kontury jak i objętość ust.

Artykuł sponsorowany

Magazyn Tesco
w Komornikach –
400 miejsc pracy
Drodzy mieszkańcy czy
słyszeliście już o planach
budowy centrum
dystrybucyjnego sieci Tesco
w Komornikach?

Dotarły do nas informację,
że magazyn ma rozpocząć pracę
jesienią tego roku. W nowym
obiekcie zatrudnienie ma
znaleźć ok. 400 pracowników,
co z pewnością jest pozytywną
wiadomością dla poszukujących
pracę.

Redakcja Plewiska.pl
źródło: poznan.wyborcza.pl

*fot.Goldbeck / Tesco, udostęp-
niono z http://poznan.wybor-
cza.pl/poznan
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Informacje

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

Koncerty:

8.07.16r.
- Żywiec Miejskie Grania: Lipali

9.07.16r.
- Męskie Granie

15.07.16r.
- Męskie Granie: Czesław Śpie-
wa

22.07.16r.
- Męskie Granie: Taco Hemin-
gway

26.07.16r.
- James Harries

28.07.16r.
- Brzmienie dawnego Poznania.
Wieczór 10

30.07.16r. - Męskie Granie: Mi-
kromusic

Spektakle:

08.07.16r.
- Kaskada Festival, Lato w mie-
ście by Stary Browar

15.07.16r.
- Lato na Targach

22.07.16r.
- Warsztaty aktorskie w Teatrze
Polskim

23.07.16r.
- Stand-up Comedy „Dla zmę-
czonych rodziców”

29.07.16r.
- Na balkonie: pokazy filmów

30.07.16r.
- Kto pierwszy, ten lepszy. Wy-
cieczka po torze przeszkód

"Takie ładne miejsce w Plewiskach, a ludzie śmiecą nawet
tuż przy śmietnikach… WSTYD!!!"

- użytkowniczka "Pani" na temat stawów w Plewiskach

Kącik dla dzieci Rozwiąż krzyżówkę
matematyczną. W każdą

kratkę wpisz odpowiednią
liczbę, tak aby działania

były poprawne.




