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Kącik dla dzieci Str. 8

Reprezentacja Polski Kobiet
U19 w Plewiskach
Stadion GOSiR przy ul. Szkol-
nej 132 w Plewiskach, była jed-
ną z trzech aren na turnieju
eliminacyjnym do mistrzostw
Europy kobiet U-19.

W dniach 15-20 września wła-
śnie w Plewiskach oraz Wron-
kach i Grodzisku Wielkopolskim,
wystąpiły cztery drużyny wal-
czące o awans do Elite Round:

Polska, Armenia, Norwegia i
Rumunia.

Czytaj dalej na str. 7

Podziękowaliśmy za plony
Podziękowania za niełatwą
pracę na roli, podtrzymywanie
tradycji i szacunek do ziemi
skierował w niedzielę, 4 wrze-
śnia Wójt Gminy Komorniki,
Jan Broda do rolników i gospo-
dyń wiejskich podczas gmin-
nych Dożynek.

W tegorocznym święcie plonów,
zorganizowanym w Komorni-
kach wzięło udział wielu gości,
m.in. senator RP Piotr Florek,
wiceprzewodniczący Sejmiku
Wielkopolskiego, Waldemar
Witkowski oraz przedstawiciele
gmin partnerskich ze Słowacji,
Ukrainy, Litwy i Polski.

Czytaj dalej na str. 4

Aktualizacja Programu
Budowy Dróg Gminnych

Pobiegli razem
w Komornikach
W niedzielne przedpołudnie
18 września br. na stadionie
GOSIR w Komornikach poja-
wiło się prawie stu najmłod-
szych sportowców z rodzicami,
aby uczestniczyć w rodzinnej
imprezie „Biegnijmy Razem”.
Główną ideą tej akcji było za-
szczepienie u najmłodszych
dzieci chęci biegania i aktyw-
ności fizycznej i pokazanie
rodzicom, że warto wspólnie,
na sportowo spędzić czas.

Koncepcja biegu polegała
na wspólnym starcie przed-
szkolaka i rodzica, gdzie dziec-
ko przebiega ok. 50m następnie
dalej biegnie opiekun dystans
ok. 2 km. Impreza rozpoczęła się
od wspólnej rozgrzewki, co po-
zwoliło przygotować organizmy
biegaczy do wysiłku i uniknąć
kontuzji.

Przy gorącym dopingu kibiców
o godz.11.30 wystartowały ro-
dzinne drużyny. W tym biegu
nie liczyło się ani zajęte miejsce,
ani czas, tutaj najważniejsza
była radość wspólnego biega-
nia.

Czytaj dalej na str. 2

Kiedy najlepiej biegać,
rano czy wieczorem?

Bardzo częste pytanie wśród
biegaczy brzmi – kiedy najle-
piej biegać? Rano, a może wie-
czorem? Nie ma jednoznacznej
odpowiedzi na to pytanie.
Wszystko zależy od Ciebie,
Twoich predyspozycji, trybu
życia i harmonogramu dnia.
Każda pora ma na pewno swoje
wady i zalety. Jakie? Przeczytaj.

Według badań dobowy szczyt
formy przypada na godziny
między 16:00 a 19:00.

Czytaj dalej na str. 6

Szanowni Państwo

130 mln zł planuje wydać Gmi-
na Komorniki na budowę dróg
do roku 2025.

Mieszkańcy Komornik od dziś
mogą konsultować aktualizację
Programu Budowy Dróg na te-

renie Gminy Komorniki, na
którą od lutego br. pracował
specjalnie powołany Zespół.
Pierwsza faza konsultacji –
spotkania z mieszkańcami, rad-
nymi i radami sołeckimi w po-
szczególnych miejscowościach
zakończyła się w czerwcu.

Czytaj dalej na str. 2

FarmEKO – UZDRAWIAJĄCA MOC NATURY!
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Aktualizacja Programu Budowy Dróg Gminnych
Szanowni Państwo

130 mln zł planuje wydać Gmi-
na Komorniki na budowę dróg
do roku 2025.

Mieszkańcy Komornik od dziś

mogą konsultować aktualizację
Programu Budowy Dróg na te-
renie Gminy Komorniki, na
którą od lutego br. pracował
specjalnie powołany Zespół.
Pierwsza faza konsultacji –
spotkania z mieszkańcami, rad-

nymi i radami sołeckimi w po-
szczególnych miejscowościach
zakończyła się w czerwcu. Dziś
gmina zaprasza do dalszych
konsultacji, by do końca roku
Program był gotowy.

Uwagi i opinie do Programu
można przesyłać na adres:
konsultacje@komorniki.pl
do 7 października.

UG Komorniki

Priorytetowe działania
dla rejonu służbowego
822W
“W wyniku podjętej analizy
przestępstw w rejonie służbo-
wym 822W ustalono, że w rejo-
nie Os. Pogodnego w Ple-
wiskach, głównie na ul. Tęczo-
wej dochodzi do częstych kra-
dzieży elementów akcesoriów
samochodowych. Do zdarzeń
tych dochodzi z uwagi dużą
ilość parkujących tam pojazdów,
brak parkingów dozorowanych
oraz brak monitoringu w rejonie
osiedla. Do przedmiotowego
procederu dochodzi głównie
w porach nocnych między go-
dzinami 23:00-6:00. Z uwagi na
powyższe działania zmierzające
do ograniczenie kradzieży ak-
cesoriów samochodowych
w danym rejonie zostało objęte
planem priorytetowym działań
na drugie półrocze 2016 roku.
W związku z wprowadzonym
planem priorytetowym Poli-
cjanci KP Komorniki proszą
mieszkańców o zwracanie
uwagi na osoby podejrzanie za-
chowujące się, nieznajome krę-
cące się w pobliżu za-
parkowanych pojazdów i po-
wiadamianie o takim fakcie Po-
licji. (601-799-114 lub 997)”

st. sierż. Grzegorz Otocki
Dzielnicowy rejonu 822W (Ple-
wiska – lewa strona miejsco-
wości od ul. Grunwaldzkiej
jadąc z Poznania)

W niedzielne przedpołudnie
18 września br. na stadionie
GOSIR w Komornikach poja-
wiło się prawie stu najmłod-
szych sportowców z rodzicami,
aby uczestniczyć w rodzinnej
imprezie „Biegnijmy Razem”.
Główną ideą tej akcji było za-
szczepienie u najmłodszych
dzieci chęci biegania i aktyw-
ności fizycznej i pokazanie
rodzicom, że warto wspólnie,
na sportowo spędzić czas.
Koncepcja biegu polegała
na wspólnym starcie przed-
szkolaka i rodzica, gdzie
dziecko przebiega ok. 50m na-
stępnie dalej biegnie opiekun
dystans ok. 2 km. Impreza roz-
poczęła się od wspólnej roz-
grzewki, co pozwoliło
przygotować organizmy biega-
czy do wysiłku i uniknąć kon-
tuzji.

Przy gorącym dopingu kibiców
o godz.11.30 wystartowały ro-
dzinne drużyny. W tym biegu
nie liczyło się ani zajęte miejsce,
ani czas, tutaj najważniejsza

była radość wspólnego biega-
nia.

Po biegu przedszkolaki brały
udział w konkurencjach i te-
stach sprawnościowych. Dla
każdego malucha, który ukoń-
czył bieg i testy przygotowany
był okolicznościowy medal
i upominki. Na mecie w punkcie
regeneracyjnym czekały na
uczestników woda, a także
owoce i warzywa ufundowane
przez p.Damiana Nowaka.

Akcja rodzinna „Biegnijmy Ra-
zem” to także rywalizacja
przedszkoli z naszej Gminy.
Placówki, które reprezentowane
były przez największą liczbę
uczestników(dzieci z rodzicami)
otrzymały czeki pieniężne
na zakup sprzętu sportowego.
Przedszkolem, które było re-
prezentowane najliczniej i zdo-
było I miejsce zostały Zielone
Żabki z Komornik, II miejsce
zajęło Przedszkole Króla Ma-
ciusia, a III Przedszkole „Z innej
bajki”.

Organizatorami akcji był Gmin-
ny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Komornikach i GKRPA Ko-
morniki. Dziękujemy wszystkim
wolontariuszom, a szczególnie
harcerzom, gimnazjalistom
i Straży Gminnej za pomoc
w organizacji biegu.

Zapraszamy na kolejną edycje
akcji „Biegnijmy Razem”
w przyszłym roku!

Udostępniono z http://gosir-
komorniki.pl

Pobiegli razem w Komornikach

* zdjęcia GOSiR Komorniki Tomasz Kamiński

FarmEKO – PROFESJONALNE DORADZTWO DIETETYCZNE!
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Kolejne spotkanie
Przedsiębiorczych
Kobiet Plewisk

16 września, w piękne słonecz-
ne piątkowe popołudnie
Przedsiębiorcze Kobiety Ple-
wisk spotkały się tym razem
w samym sercu Poznania -
w kawiarni naszej Klubowiczki
Teodozji Klareckiej "Un pot",
zlokalizowanej przy ul. Sierocej
5/6 na Starym Rynku.

W tym jakże urokliwym i cie-
płym wnętrzu rozmawiałyśmy
o źródłach finansowania na-
szych działalności gospodar-
czych. Prelekcję poprowadziła
Justyna Mazurek - Doradca Fi-
nansowy, która również jest
naszą Klubowiczką. Rozmowa
nie było końca, tym bardziej,
iż było to pierwsze spotkanie
Klubu po wakacjach.

Kolejne spotkanie już 19 paź-
dziernika o godz. 18:00. Z całą
pewnością będą to Plewiska,
choć wszystkie Klubowiczki
jednogłośnie stwierdziły, że "Un
pot" mogłoby wpisać się na
stałe w miejsce naszych spo-
tkań.

Już w październiku posłuchamy
o tajnikach pielęgnacji kobiece-
go ciała i urody o czym opowie
nam Magdalena Kardach, która
sama sobą udowadnia, że ko-
bieta może być piękna, atrak-
cyjna i zadbana nie tylko
do czterdziestki.

O dokładnym miejscu spotkania
będziemy informować!
Do zobaczenia

Monika Zygmunt - Jakuć
(Założycielka Klubu Przedsię-
biorczych Kobiet Plewisk)

FarmEKO – NATURALNE, TRADYCYJNE i EKO PRODUKTY
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Napój imbirowy z miodem i cytryną
Składniki:
• 2 litry wody
• 3-4 cm korzenia imbiru
• sok z 1 cytryny
• 1,5 łyżki miodu

Przygotowanie:
Korzeń imbiru obrać, pokroić

Podziękowaliśmy za plony
Podziękowania za niełatwą
pracę na roli, podtrzymywanie
tradycji i szacunek do ziemi
skierował w niedzielę, 4 wrze-
śnia Wójt Gminy Komorniki,
Jan Broda do rolników i gospo-
dyń wiejskich podczas gmin-
nych Dożynek. W tegorocznym
święcie plonów, zorganizowa-
nym w Komornikach wzięło
udział wielu gości, m.in. sena-
tor RP Piotr Florek, wiceprze-

wodniczący Sejmiku Wielko-
polskiego, Waldemar Witkow-
ski oraz przedstawiciele gmin
partnerskich ze Słowacji,
Ukrainy, Litwy i Polski.

Wójt przyjął z rąk delegacji so-
łeckich poświęcone wcześniej
podczas mszy św. dary i owoce
pracy rolników, po czym po-
dzielił je między zebranych go-
ści. Tradycyjny obrzęd

dożynkowy przedstawiony
przez zespół Poligrodzianie jak
zawsze był ozdobą uroczysto-
ści.

Wieczorem zebrani bawili się na
koncercie Teresy Werner, która
porwała publiczność do tańca.
Imprezę zakończył spektaku-
larny pokaz laserów.

UG Komorniki

Święto dyni w Plewiskach
Dom Kultury „Remiza” w Ple-
wiskach zaprasza 16 paździer-
nika w niedzielę, na Święto
Dyni w godz. 12.00 -16.00. Za-
praszamy na otwarte, rodzinne
plenerowe warsztaty.

Gliniana Kula zabierze nas
w świat amuletów robionych
z gliny, Zagroda Dyniowa pana
Piotra Pankiewicza dostarczy
nam dynie, z których będziemy
tworzyć przeróżne rzeczy. Pani
Monika Kondracka nauczy nas
tworzenia lalek-motanek,
Szkoła nad Wartą wprowadzi
nas w tajniki żonglowania, two-
rzenia aniołków z runa owcze-
go, zaplatanek sznureczków
na palcach. Świetlica środowi-
skowa pani Ani Besztak-Mirek
będzie mieć dla nas propozycje

spędzenia twórczo czasu; pani
Anastaziya Skorikova ponownie
nauczy nas czegoś nowego, bę-
dziemy szyć i malować. Oczy-
wiście nie może zabraknąć
firmy Bloch Optyk, naszego
sponsora, który nie dość,

że sprawdzi nam wzrok a także
dołączy z warsztatami.

Szkoła nad Wartą oprócz
warsztatów przyjedzie również
ze swoją orkiestrą. Dziewczyny
pani Moniki Kondrackiej za-
śpiewają Lipkę oraz zatańczą
słowiański taniec :)

Będzie i muzycznie, i tanecznie
i twórczo, jak zawsze w Remizie,
zapraszamy!:)

Grupa Plewiskowych Mamusiek
dziękujemy za aktywnie
uczestnictwo w przygotowa-
niach do święta. Szukamy też
osób, które chciałyby coś upiec
z dyni, zapewniamy produkty.
Kontakt pod nr tel. 500 276 005.

Dom Kultury "Remiza"
w Plewiskach Majka

Stangierska

na plasterki. Wrzucić do garnka
z wodą, gotować przez około
5 minut od momentu
zagotowania. Lekko przestudzić,
dodać miód i sok z cytryny,
wymieszać.

Źródło: http://staryzeszyt.pl

FarmEKO BLISKO CIEBIE - Nowy Rynek obok poczty
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Jak szybko i skutecznie
nauczyć się nowego języka?

Koniec wakacji to dobry mo-
ment by rozpocząć naukę ję-
zyka obcego. Nie tylko
uczniowie rozpoczynający rok
szkolny, ale także dorośli mogą
spróbować swoich sił w przy-
swojeniu sobie nowego języka.
I choć motywacje do nauki
mogą być różne, warto podjąć
ten niewątpliwy wysiłek i po-
czuć satysfakcję z opanowa-
nych umiejętności.

Akademia Języków Obcych
„Europa” z siedzibą w Plewi-
skach, prowadzi zajęcia z języ-
ków obcych na różnych
poziomach. W szczególny spo-
sób polecamy lekcje prowadzo-
ne metodą bezpośrednią.
Jesteśmy jedyną szkołą języko-
wą w gminie oferującą kursy
z programem Direct Method.
Są to zarówno kursy dla doro-
słych, jak i dla dzieci o różnym
stopniu zaawansowania.

Proponowana metoda umożli-
wia przede wszystkim rozwój
umiejętności komunikowania się
w języku obcym. Kolejność
przyswajania języka jest tutaj
jak najbardziej naturalna. Naj-
pierw słyszymy nowe słowo,
potem uczymy się je wymawiać
i używać w kontekście, dopiero
później czytamy i piszemy. For-
ma zajęć jest bardzo prosta,
a jednocześnie angażuje i akty-
wizuje każdego słuchacza.
W trakcie lekcji odpowiadamy

na pytania lektora wykorzystu-
jąc nowopoznane słownictwo.
W ten sposób uczymy się mówić
już od pierwszej lekcji. Zajęcia
prowadzone metodą bezpo-
średnią to nieustanna komuni-
kacja tylko w języku obcym,
ćwiczenie naturalnego tempa
mówienia, regularne powtórki,
nowy materiał na każdej lekcji
i praktyczne podejście do za-
gadnień gramatycznych.

Kurs obejmuje słownictwo
i formy zdań, które systema-
tycznie utrwalamy podczas za-
jęć. Komplementarnym ele-
mentem kursu jest bardzo
przejrzysty podręcznik, płyta
CD oraz platforma internetowa
z dodatkowymi ćwiczeniami.

Akademia Języków Obcych
„Europa” prowadzi także zajęcia
językowe w szkołach podsta-
wowych naszej gminy. To co nas
wyróżnia, poza ponad dziesię-
cioletnim doświadczeniem,
to profesjonalna kadra lektorów,
małe grupy, ciągły nadzór me-
todyczny oraz biblioteczka ję-
zykowa dostępna dla naszych
słuchaczy. Współpracujemy
również z lokalnymi punktami
usługowymi i handlowymi, gdzie
nasi klienci otrzymują rabaty.

Artykuły sponsorowane

Farmeko24.pl – TWÓJ SKLEP Z DOSTAWĄ DO DOMU!

Ani się nie obejrzymy, a za
oknem znowu pojawi się zima -
przez wielu najmniej lubiana
pora roku. Jest to czas, w któ-
rym układ odpornościowy jest
szczególnie narażony na osła-
bienie, a co za tym idzie rozwój
licznych infekcji. W celu
uniknięcia przykrych niespo-
dzianek w postaci przeziębie-
nia, bólu gardła czy męczącego
kataru powinniśmy zacząć
przygotowywać organizm
do jesienno-zimowej aury
jak najszybciej. Skutecznie
i odpowiednio wcześnie wpro-
wadzona profilaktyka może
sprawić, że zima przestanie
kojarzyć nam się z konieczno-
ścią przygotowywania zapasów
chusteczek higienicznych.

Warto pamiętać, że kondycja
naszego układu immunologicz-
nego zależy od bardzo wielu
czynników. Niekorzystny wpływ
na jego funkcjonowanie
ma m.in. życie w ciągłym stre-
sie, brak należytego odpoczynku
i czasu na wzmocnienie sił wi-

talnych. Szczególnie w okresie
jesienno-zimowym powinniśmy
pozwolić sobie na chwilę relak-
su i wytchnienia. Kiedy dopada
nas gorsze samopoczucie wy-
gospodarujmy czas na właściwą
regenerację organizmu, w tym
efektywny sen. W umacnianiu
układu odpornościowego nie-
zbędną rolę pełnią również na-
turalne czynniki immuno-
modulujące. Należą do nich
m.in. witaminy i składniki mi-
neralne, takie jak: witamina A, C,
D, -karoten, selen, cynk, żelazo
oraz polifenole. Aby dostarczyć
organizmowi optymalnych ilości
tych substancji w codziennym
jadłospisie powinny znaleźć się
świeże lub mrożone owoce
i warzywa oraz produkty zali-
czane do superfoods m.in. ko-
rzeń maca, młody jęczmień,
spirulina, owoce aceroli czy ca-
mu-camu. Bogactwo składników
bioaktywnych stanowią również
zioła i przyprawy dodawane
do potraw, takie jak czosnek,
kurkuma czy bazylia oraz
wszelkiego rodzaju napary zio-

łowe i owocowe m.in. czystek,
jeżówka purpurowa, dzika róża,
kwiat lipy. Warto zaopatrzyć się
również w wysokowartościowe
miody, pyłek pszczeli oraz
pierzgę w miodzie.

Profilaktyczne przyjmowanie
niewielkich ilości produktów
korzystnie wpływających
na nasz układ odpornościowy
wymaga samodyscypliny, bez
której nie uda się osiągnąć za-
mierzonych efektów. Warto
jednak podjąć wyzwanie i już
dziś zaopatrzyć się we wszyst-
kie niezbędne produkty i zasię-
gnąć dodatkowych porad
w naszych sklepach! Odwiedź
Centrum Prozdrowotne Far-
mEKO przy ul. Grunwaldzkiej
515 C/8 (Plewiska-Nowy Rynek
obok poczty) i w CH King Cross
Marcelin lub zajrzyj do naszego
sklepu internetowego:
https://farmeko24.pl

Wzmocnij organizm przed zimą!

"Popieram, należy uspokoić ruch na Fabianowskiej – szczególnie wieczorne wyścigi. Hałas i niebezpieczeństwo."
mieszkaniec "Fabianowska" na temat Aktualizacji Programu Budowy Dróg Gminnych



Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl06

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

Kiedy najlepiej biegać rano czy wieczorem?
Bardzo częste pytanie wśród
biegaczy brzmi – kiedy najle-
piej biegać? Rano, a może wie-
czorem? Nie ma jednoznacznej
odpowiedzi na to pytanie.
Wszystko zależy od Ciebie,
Twoich predyspozycji, trybu
życia i harmonogramu dnia.
Każda pora ma na pewno swoje
wady i zalety. Jakie? Przeczytaj.

Według badań dobowy szczyt
formy przypada na godziny
między 16:00 a 19:00. To właśnie
wtedy mamy m.in. największą
wytrzymałość, najlepszy czas
reakcji czy najlepszą wydolność
aerobową, ponieważ w tym
czasie nasz organizm produkuje
najwięcej hormonów. Niestety
nie każdy ma możliwość odbycia
treningu w podanych godzi-
nach. Jeśli należysz do tych
osób, nie przejmuj się. Godziny
treningu to kwestia indywidu-
alna.

Zawodowiec VS Amator
Zawodowi sportowcy podpo-
rządkowują swój rytm dnia pod
trening, a często i dwa treningi
dziennie. U amatorów dzieje
się to trochę inaczej, ponieważ
tutaj bardzo często musimy
podporządkować trening
do swojego planu dnia. Mamy
pracę, różne obowiązki, trening
jest jednym z elementów, który
wplatamy w układankę co-
dzienności. Pamiętajmy, że doba
nie jest z gumy i nie da się
jej rozciągnąć, a trening zajmuje
raz więcej, raz trochę mniej
czasu.

Jeszcze 5 minut i wstaję…
Jak podaje Narodowy Spis Bie-
gaczy przygotowany przez Pol-
ska Biega, 29 proc. osób,
aby pobiegać wstaje rano. Warto
jednak pamiętać, że z rana or-
ganizm potrzebuje trochę wię-
cej czasu żeby się „obudzić”.
Sama wiele razy wstawałam ra-
no, aby zacząć dzień od biega-
nia, ale nie zawsze udało mi się
wygrać walkę z przyciąganiem
łóżka i kolejną 5 minutową
drzemką. Organizm lubi mieć
stałe pory aktywności, do któ-
rych się przyzwyczaja. Jednak
nawet, jeśli kilka razu udało
mi się wskoczyć w biegowe bu-
ty, kiedy większość osób jeszcze
spała o tyle wpływ na to miała
także pogoda. Kiedy okazywało
się, że za oknem jest koszmarna
ulewa czy ciemno, a na termo-
metrze potężny minus, wygry-
wało łóżko… Kolejna kwestia
to pobudka. Jeśli już chcesz
wstać rano to, kiedy już o mor-
derczej godzinie zadzwoni bu-
dzik, po prostu wstań i nie
rozmyślaj, że jeszcze tylko
5 minut drzemki i wstajesz,
bo to się raczej nie uda. 5 minut
minie, nawet nie zorientujesz
się kiedy, a zanim wstaniesz
stracisz kolejne cenne minuty
treningu, szczególnie rano.

Najlepiej wtedy nie rozmyślać,
a działać!

„Magiczne miejsce”
„Magicznym miejscem” nazy-
wam miejsce, gdzie wieczorem
układam cały strój i sprzęt
do biegania. Tak, aby rano nie
biegać w popłochu szukając,
a to zegarka, a to skarpetek.
To kolejne stracone minuty
kosztem porannego treningu.
Dlatego jeśli planuję wstać rano
to wiem, że wieczorem wszyst-
ko muszę mieć dopięte
na ostatnio guzik, aby rano wy-
konać jak najmniej niepotrzeb-
nych czynności, które zabiorą
mi cenny czas.

Pora roku ma znaczenie
Kolejna kwestia to pora roku.
Wiadomo, że jesienią i zimną
poranki są miej przyjemne,
a przede wszystkim szare albo
i całkiem ciemne. Wstając
wcześnie rano masz dużą szan-
sę na to, że wychodząc na tre-
ning jak i wtedy, kiedy będziesz
wracał będzie jeszcze ciemno.
Nie masz co liczyć na wschód
słońca i piękne widoki. Jednak
satysfakcja będzie dużo większa,
ponieważ czym w trakcie jest
trudniej i ciężej, tym po skoń-
czeniu radość rozpiera serce.
Oczywiście wiosną i latem po-
ranna pobudka pozwoli Ci zo-
baczyć miasto z zupełnie innej
perspektywy. Takiej, której nie
doświadczysz w ciągu dnia,
a mianowicie, wschód słońca
i miasto budzące się do życia.
Jest w tym coś wyjątkowego,
coś, dla czego warto spróbować
choć raz założyć biegowe buty

o wczesnej porze. Jedyne, cze-
go na pewno nie zabraknie
przez cały rok, niezależnie czy
to lato czy zima to endorfiny,
które rano lub wieczorem za-
wsze uderzą Cię swoją mocą.

Wieczorne wyjście bez wyrzu-
tów sumienia
Nie ma się co oszukiwać,
że czasem zdarza się tak,
że zamiast wieczornego trenin-
gu planujesz po pracy wysko-
czyć ze znajomymi do kina czy
do pubu. I co wtedy? Ok. wiem,
że przez jeden opuszczony tre-
ning świat się nie zawali, ale też
nie o to chodzi, aby tak sobie
to tłumaczyć. Wtedy właśnie
warto spróbować pobiegać ra-
no. Rano robisz trening, a po-
południu bez wyrzutów
sumienia i z satysfakcją spę-
dzasz miły czas ze znajomymi.

Spróbuj i przekonaj się sam
O zaletach i wadach porannego
biegania można dyskutować
wiele. Jednak każdy jest inny
i dopóki sam nie spróbujesz
nie dowiesz się, co jest dla Cie-
bie lepsze i bardziej satysfak-
cjonujące. Jeśli o mnie chodzi,
po porannym bieganiu czuję
zmęczenie, ale jestem w stanie
normalnie funkcjonować w dal-
szej części dnia. Znam jednak
osoby, które po takim treningu
są nie do życia. W pracy
są zmęczone i ospałe. Wiadomo,
że badania, statystyki pomagają
ocenić kiedy trening może być
najbardziej efektywny, ale pa-
miętaj, że jesteśmy amatorami,
którzy oprócz treningów mają
każdego dnia tysiąc innych

spraw na głowie. Dlatego uwa-
żam, że najlepiej przekonać
się na własnej skórze czy po-
ranne bieganie da Ci energię na
cały dzień czy raczej uczyni
z Ciebie chodzące zombi. ;)

Jeśli nie rano to może wieczo-
rem
Jeśli jednak nie masz możliwości
biegać rano, zawsze pozostaje
wieczór. Ta pora też ma swoje
zalety i plusy. Biegając rano,
przed pracą, masz ograniczony
czas treningu, dlatego jak już
wspomniałam wyżej tak ważne
jest odpowiednie przygotowanie
całego sprzętu wieczorem,
aby rano nie tracić ani minuty.
O tyle wieczorem, po pracy
i większości codziennych obo-
wiązków, trening może trwać
dłużej. Nic się nie stanie jeśli
przebiegniesz parę kilometrów
więcej niż zakładałeś.

Na stres i smutki – trening
malutki
Kolejną zaletą wieczornych
treningów jest możliwość „wy-
biegania” całodziennego stresu,
przemyślenia wielu spraw. I jak
ja to mówię, „wyczyszczenia
i przewietrzenia głowy”. A to
naprawdę działa. Wiele razy
zdarzyło się, że już po kilku ki-
lometrach biegu znajdowałam
rozwiązanie na problemy, które
jeszcze kilka godzin wcześniej
wydawały się nie do przesko-
czenia.

Bieganie na dobranoc
Dla niektórych wieczorne bie-
ganie jest swoistą nagrodą
po całym dniu pracy. Wracasz

do domu, przebierasz się
i przenosisz w zupełnie innych
świat. Twój świat, w którym
podczas treningu układasz
wiele rzeczy w głowie, zmniej-
szasz stres i ładujesz baterie na
kolejny dzień. A po biegu masz
gwarancję dobrego, zdrowego
snu.

Ranny ptaszek czy nocny ma-
rek
Uważam, że niezależnie od tego,
czy biegasz rano czy wieczorem
ważne, abyś znał siebie. Jeśli
nie uda Ci się wstać rano,
nie odpuszczaj i wyjdź pobiegać
wieczorem. Bardzo często klu-
czowe jest tu dobre zaplano-
wanie dnia i nie oszukiwanie
samego siebie, że skoro dziś
rano nie udało się wstać
to wstaniesz jutro, a dziś już
odpuścisz. Nikt nie obiecywał,
że będzie łatwo, ale kiedy wy-
robisz w sobie nawyk i odkry-
jesz, że bieganie i ogólnie
aktywność fizyczna wpływa
pozytywnie na Twoje życie
i samopoczucie to z każdym
następnym treningiem będzie
już łatwiej. Jak mawiał Goethe
Wszystko jest trudne zanim
stanie się łatwe.

AUTOR
Małgorzata Stankiewicz –
Uczestniczka kilkudziesięciu
biegów i maratonów. W 2015
roku zdobyła Koronę Polskich
Maratonów. W 2016 zadebiu-
towała w Gdyni w Herbalife
Ironman 70.3 tym samym
spełniając swoje marzenie.
Prowadzi bloga www.bornto-
beironman.pl

Zalecanediety.pl – TWOJE KOMPENDIUM WIEDZY!
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Reprezentacja Polski Kobiet U19 w Plewiskach
Stadion GOSiR przy ul. Szkol-
nej 132 w Plewiskach, była jed-
ną z trzech aren na turnieju
eliminacyjnym do mistrzostw
Europy kobiet U-19.

W dniach 15-20 września wła-
śnie w Plewiskach oraz Wron-
kach i Grodzisku Wielkopolskim,
wystąpiły cztery drużyny wal-

czące o awans do Elite Round:
Polska, Armenia, Norwegia
i Rumunia.

Stadion w Plewiskach nie po raz
pierwszy gości reprezentację
Polski, bo w niedalekiej prze-
szłości grali tutaj także młodzi
polscy piłkarze. Teraz przyszedł
czas na młode piłkarki.

Nasze młode piłkarski zajęły
pierwsze miejsce w tabeli.
Dzięki czemu awansują do ko-
lejnego etapu.

Udostępniono z http://gosir-
komorniki.pl

Serdecznie Gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów

* zdjęcia GOSiR Komorniki Tomasz Kamiński

Klub Biegacza
Jesteś miłośnikiem biegania? Chesz być na bieżąco z imprezami
sportowymi? W klubie biegacza znajdziesz aktualne biegi
w Wielkopolsce.

Więcej przydatnych informacji znajdziesz na:

Kalendarz biegowy - Październik 2016

23-10-2016/ 10:00/ miejsce- Szreniawa gm. Komorniki
Activus Run 4. bieg przełajowy po Wielkopolskim Parku Narodowym

23-10-2016/12:00-17:00/ miejsce – Stadion Miejski w Śremie
ul. Poznańska 15
4 Sztafeta 20 Października - bieg charytatywny

29-10-2016/12:00-14:00/ miejsce- Lasy po wschodniej części
Jeziora Maltańskiego
Bieg Parami

FarmEKO – WSPOMAGAJ Z NAMI ODPORNOŚĆ!

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

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

Koncerty:

7.10.16
- JAZZAMEK #2 - Marcin
i Bartłomiej Oleś Duo
– Marianna Wróblewska i
Radosław Nahorny

8.10.16
– Kombii, o.n.a - Skawiński &
Tkaczyk
– Morcheeba - Skye & Ross

10.10.16
- Behemoth

13.10.16
– Ania Dąbrowska

14.10.16
– Imany

30.07.16 – Ørganek

Wydarzenia:

08.10.16
– Tor Poznań Track Day

15.10.16
- 15. Międzynarodowy Konkurs
Skrzypcowy im. Henryka Wie-
niawskiego

16.10.16
- Warsztaty aktorskie w Teatrze
Polskim

21.10.16
- Festiwal Przyjaciół Meskaliny

30.10.16
- Festiwal 3x3: Orkiestra Arte
dei Suonatori i Jakub Jakowicz –
skrzypce

Ogłoszenia o pracę:

FarmEKO – spotkajmy się na Facebooku!

"Świetna impreza. Sporo dzieciaków, które zostały obdarowane dużą ilością “gminnych” gadżetów.
Oby więcej takich wydarzeń…"

mieszkaniec "tigernet" na temat meczu w ramach eliminacji do mistrzostw Europy kobiet U-19

Kącik dla dzieci

Znajdź i wykreśl zwierzęta umieszczone obok
diagramu. Słowa są wpisane pionowo i poziomo.

Pozostałe litery utworzą hasło.

HASŁO:

WYKREŚLANKA

BYK
DELFIN
JEŻ
KOŃ
KOS
KOT
KROKODYL
LEW
LIS
ŁOŚ
MYSZ
OPOS
OSA
SŁOŃ
WILK
ZEBRA




