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Podpisano umowę na 
nową szkołę w Plewiskach

Data 15 września 2015 r. 
przejdzie do historii gminy Ko-
morniki – w siedzibie urzędu 
Wójt Jan Broda podpisał umowę 
na budowę nowej szkoły podsta-
wowej w Plewiskach. Wykonawcą 
zadania będzie firma Budimex SA, 
która we wrześniu tego roku wy-

grała przetarg. Szkoła powstanie 
przy ul. Strażewicza, na działce 
stanowiącej własność gminy, w 
okolicy licznie zasiedlanej przez 
nowych mieszkańców.

Zgodnie z umową, nowy 
kompleks szkolny będzie powsta-
wał w czterech etapach, z czego 

pierwszy – wykonanie segmentu 
A i B z ociepleniem i uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie dla 
parteru oraz dróg i chodników 
od ul. Strażnicza ma zakończyć 
się do września 2016 r. 

Czytaj dalej na stronie 3

Grom Plewiska - nasz 
powód do dumy!
Menadżerem Klubu i Kierownikiem drużyny Michałem Skrzypczakiem.
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Wybory

Przedsiębiorczość 
jest kobietą. Relacja

Str. 4

Szkoła w 
Chomęcicach ma 
swojego patrona

Wyniki 
referendum
z dnia 
6 września 2015

Od 1 września 2015 r. patronem 
szkoły podstawowej w Cho-
męcicach jest Arkady Fiedler, 
prozaik, reportażysta, podróż-
nik i przyrodnik, autor kilku-
dziesięciu publikacji ze swoich 
egzotycznych podróży. Uro-
czystość przyjęcia patrona oraz 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
Arkadego Fiedlera odbyła się 19 
września. 

Czytaj dalej na str. 2

Rowerowe 
podchody 
10.10.2015 r.

Podajemy wyniki referendum z 
dnia 6.09.2015. Na wszystkie 3 
pytania widać wyraźną jedno-
myślność mieszkańców Gminy 
Komorniki.

Czytaj dalej na str. 6

„Rowerowe podchody” to rajd 
przeznaczony dla wszystkich 
miłośników jazdy na rowerze i 
gminy Dopiewo. Dzieci powinny 
jechać samodzielnie na rowe-
rach lub być wiezione w foteli-
kach/ przyczepkach. Uczestni-
cy podzieleni na 4–5 osobowe 
drużyny wyruszają na trasę co 7 
minut. Po drodze mają do wyko-
nania zadania. 

Czytaj dalej na str. 7

III Charytatywna Wystawa Psów

Kowbojskie Miasteczko 
w Luboniu 13 września br. zor-
ganizowało III Charytatywną 
Wystawę Psów-,, Nasz Wierny 
Przyjaciel”, której głównym ce-
lem była pomoc Schronisku dla 
Zwierząt w Mosinie. 

Ludzie dobrego serca 
oraz wszyscy, którzy pragnę-
li wesprzeć przytulisko mogli 
dobrowolnie przekazywać kar-
mę, akcesoria zoologiczne oraz 
wszelkiego rodzaju rzeczy i ar-
tykuły niezmiernie potrzebne do 
przetrwania zwierzakom zimy. 
Oficjalnego otwarcia Charyta-
tywnej Wystawy Psów doko-
nał Zastępca Burmistrza Miasta 

Luboń-Mateusz Mikołajczak. W 
składzie jury zasiedli po raz trze-
ci Dyrektor Ośrodka Kultury w 
Luboniu-Regina Górniaczyk, Wi-
ceprzewodniczący Rady Miasta 
Luboń oraz sympatyk kowboj-
skiego miasteczka-Paweł Krzy-
żostaniak oraz Szef Schroniska 
dla Zwierząt w Mosinie-Paweł 
Wośkowiak.

Lekarz weterynarii-Mi-
chał Beyer świadczył bezpłatne 
badania oraz porady medyczne 
dotyczące zapobiegania choro-
bom występującym u naszych 
ukochanych czworonożnych 
przyjaciół. Pani Beata Gazecka 
należąca do Polskiego Stowa...

Czytaj dalej na str. 4
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Wkrótce otwarcie 
galerii A2

27 listopada nastąpi otwarcie no-
wej galerii handlowej, która bę-
dzie się znajdować w bezpośred-
nim sąsiedztwie Plewisk. Galeria 
A2 znajduje się obok Auchan, 

Dopalacze niszczą nasze 
życie. Komunikat Policji

Komenda Wojewódzka 
Policji w Poznaniu przygotowa-
ła program profilaktyczny pod 
nazwą “Narkotyki i dopalacze – 
zło które wciąga młodzież”. Do 
wsparcia tego projektu zapro-
szono Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego i Wojewodę 
Wielkopolskiego, którzy wyka-
zali wolę wspólnych działań w 
tym obszarze. Komenda Miejska 
Policji w Poznaniu wraz z siecią 
poznańskich Multikin aktywnie 
włączyła się do realizacji tego 
programu.

Wobec powyższego w 
dniu 16.09.2015r w Gimnazjum w 
Komornikach odbyło się spotka-

nie z uczniami i pedagogami na 
temat :”Dopalacze niszczą życie”. 
Spotkanie było podzielone na 
trzy etapy. Dzielnicowy z Komi-
sariatu Policji w Komornikach, 
sierż.Adam Równiak przeprowa-
dził rozmowę profilaktyczną na 
temat szkodliwości zażywania 
środków nieznanego pochodze-
nia, ich następstw w zdrowiu fi-
zycznym i psychicznym a także 
konsekwencjach prawnych posia-
dania środków niedozwolonych. 
Nastepnie uczniom i nauczycie-
lom został zaprezentowany film 
przygotowany przez ostrowską 
grupę “PaT”, pt.:”Dopalacze nisz-
czą życie.” Na koniec spotkania 
uczniowie wypełnili anonimową 
ankietę zmierzającą do określe-
nia różnych postaw i zachowań 
społecznych wobec dopalaczy. 
W spotkaniu uczestniczyło 219 

uczniów.
Ponadto Komenda Miejska 

Policji w Poznaniu opracowała 
projekt prewencyjny pt.: “AKCJA 
DEHEJTERYZACJA – ZALOGUJ 
SIĘ POZYTYWNIE” adresowany 
dla uczniów szkół podstawowych 
klas V i VI a dotyczący korzystania 
z internetu i wynikających zagro-
żeń. Specjaliści z Zespołu Profi-
laktyki Społecznej Wydziału Pre-
wencji oraz Zespołu ds.Prewencji 
Kryminalnej, Nieletnich i Patolo-
gii Komendy Miejskiej Policji w 
Poznaniu organizują spotkania 
połączone z seansem wybrane-
go filmu w jednym z poznańskich 
Multikin.

Kierownik Ogniwa 
Prewencji Komisariatu 
Policji w Komornikach

asp. Karol Przysło

Grom Plewiska - nasz powód do dumy!
Klub Sportowy Grom Plewi-
ska został założony w 1992 roku 
przez miłośników piłki nożnej.                 
W latach 2002 – 2008 drużyna 
grała w poznańskiej klasie okrę-
gowej. Klub prowadzi sekcję piłki 
nożnej w kategorii seniorów oraz 
6 grup młodzieżowych: trampka-
rzy, orlików, młodzików i żaków.

Od sezonu 2010/2011 zespół roz-
grywa mecze na przebudowanym 
stadionie GOSiR w Plewiskach. 
Obiekt dysponuje pełnowymia-
rową płytą boiska z naturalną 
nawierzchnią, nowoczesnymi 
szatniami oraz zadaszonymi try-
bunami na 600 miejsc siedzą-
cych. 

KS Grom Plewiska mimo krótkiej 
historii Klub może pochwalić się 
awansem do III ligi, wywalczonym 
w sezonie 2012/2013. Obecnie 
Klub  występuje  w rozgrywkach 
„KEEZA IV-liga wielkopolska PN”.

Dzisiaj rozmawiam z Menadże-
rem Klubu i Kierownikiem dru-
żyny Panem Michałem Skrzyp-
czakiem.

Michał Skrzypczak: Witam 
Wszystkich Czytelników gazety 
Plewiska PL. Tak to prawda, aktu-
alnie prowadzimy nabór do dru-
żyn dla dzieci w wieku od 6 do 15 
lat.   Obecnie nasi zawodnicy tre-
nują w sześciu grupach wiekowych 
(U-9, U-10, U-11, U-12, U-13,-14, 
U-15). Na wczesnym etapie przyj-
mujemy każdego, kto chciałby zo-
stać piłkarzem.                               Nie 
wprowadzamy selekcji w począt-
kowej fazie szkolenia, która mo-
głaby zestresować dziecko i na-
razić go na niepotrzebne emocje. 
Podkreślamy na każdym kroku, iż 
sport to  przede wszystkim  zdro-
wie i sposób na spędzenie wolnego 
czasu. Kreuje on w takim młodym 
człowieku wiele pozytywnych 
wartości takich jak: umiejętność 
dysponowania własnym czasem, 
odwaga, punktualność, radzenie 
sobie z własnymi emocjami. Myślę, 
że każdy z nas, kto w przeszłości 
uprawiał sport-dokładnie wie o 

czym mówię. Ponadto, na zachętę 
muszę wspomnieć, że mamy na-
prawdę świetnych trenerów- są to 
między innymi byli  piłkarze Lech 
Poznań. Dzięki temu dzieci naby-
wają wzorców od najlepszych za-
wodników, co na pewno wpłynie 
na ich pozytywne nastawienie do 
tego sportu.

Jak wyglądają treningi tych naj-
młodszych?

Treningi najmłodszych to przede 
wszystkim dobra zabawa. Dzie-
ci muszą obyć się z piłką i nabyć 
chęci do gry. Musimy na tyle ich 
zainteresować, aby w dalszym 
okresie swojego życia chcieli kon-
tynuować granie. Treningi odby-
wają się najczęściej dwa razy w 
tygodniu i trwają od godziny do 
półtorej. Także namawiam bardzo 
mocno do zapisywania się do na-
szego klubu.

Górny Rząd: Aleksander Deckert, Marcin Jurkiewicz, Krystian Swoboda, Jakub Sobczak, Wojtek Flejszer, Szymon Nowacki, Jakub 
Smura (Kapitan Zespołu), Maurycy Niemczyk, Patryk Niemczyk, Krzysztof Kołodziej. Dolny rząd: Kacper Szczepański, Sebastian 
Smelkowski, Piotr Brych, Michał Trenkler, David Paku Tshela, Dariusz Wróblewski, Dominik Fierej. Nieobecni na zdjęciu: zawodnicy 
Tomek Głowacki, Maciej Waskowski, Adrian Napierała, Maciej Pawłowski, Mateusz Maruniak. Sztab Szkoleniowy: Trener Piotr Kowal, 
Kierownik zespołu Michał Skrzypczak, Masażysta Dawid Rynkowski

A czy udział w treningach wiąże 
się z jakąś opłatą?

Tak, udział w treningach to koszt 
50 złotych miesięcznie. Chciał-
bym zauważyć, że jest to jedna 
najtańszych opłat w rejonie. 

Proszę nam powiedzieć czy 
prowadzicie obecnie jakieś pro-
jekty? 

Tak. Generalnie mamy ambitny 
plan na to, aby spopularyzować 
nasz Stadion jako miejsce relaksu 
i wspólnych spotkań w gronie ro-
dzinnym i przyjaciół. Marzy nam 
się sytuacja, kiedy nasze trybuny 
podczas meczy będą pełne a do-
ping przypomni ten ze Stadionu 
przy ul. Bułgarskiej. Myślimy o 
nawiązaniu współpracy ze Szkołą 
Podstawową i stworzeniu własnej 
drużyny Cheerliderek.  Chcieliby-
śmy dostarczać wszystkim miesz-
kańcom Gminy Komorniki pozy-

tywnych , sportowych emocji, a 
myślę, ze Plewiska są idealnym 
miejscem na zbudowanie silnego 
klubu piłkarskiego, który w przy-
szłości będzie mógł rywalizować 
na wyższych szczeblach rozgry-
wek. Ponadto wdrażamy nowy 
Projekt zwany Klubem Biznesu, 
który będzie miał za zadanie pro-
mować lokalne firmy podczas wy-
darzeń sportowych. 

A coś więcej na ten temat? Na 
czym to ma polegać?

Obecne funkcjonowanie Klubu 
nie byłoby możliwe bez wsparcia 
Naszych Władz Samorządowych, 
Sponsorów i Partnerów. Z myślą 
o nich oraz o nowych podmiotach                                                
chcących wspierać Nasz Grom 
stworzyliśmy Klub Biznesu. 
Promocja firmy poprzez sport jest 
niezwykle atrakcyjną formą rekla-
my w porównaniu z tradycyjnymi 
kanałami dotarcia do odbiorców. 
Każda firma, która zechce w tym 
projekcie wziąć udział, zbuduje na 
pewno swój pozytywny wizerunek 
jako podmiot wspierający lokalną 
inicjatywę. Dlatego też chcemy 
umożliwić wszystkim chętnym 
wykup Pakietu odpowiednio do-
stosowanego do potrzeb.  W ofer-
cie będzie ich cztery - Pakiet Part-
ner, Pakiet Sponsor, Pakiet Silver 
i Pakiet Gold. Wszystkie firmy i 
osoby prywatne zapraszamy do 
zapoznania się z Naszą ofertą i 
kontaktu ze mną.

Naprawdę świetne pomysły. My-
ślę, iż wiele firm się tym zainte-
resuje. Tym czasem dziękujemy 
za wywiad i życzymy spełnienia 
marzeń Pana Klubu.

Rozmawiała Marta Włudarczak 
Redaktor Plewiska.pl

Kontakt do Pana Michała:
tel. 608-401-024

Marta Włudarczak: Witam Panie 
Michale serdecznie i dziękuję za 
spotkanie. Wiem, że obecnie zaj-
mujecie się naborem do drużyn 
młodzieżowych. Kogo szukacie 
konkretnie?

Leroy Merlin i Norauto, przy au-
tostradzie A2. Wewnątrz galerii 
znajdziemy sklepy takie jak H&M, 
Inmedio, Chwirot i Onyx. Będzie-
cie odwiedzać nową galerię?

Komunikat
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Podpisano umowę na nową szkołę 
w Plewiskach

Data 15 września 2015 r. 
przejdzie do historii gminy Ko-
morniki – w siedzibie urzędu 
Wójt Jan Broda podpisał umowę 
na budowę nowej szkoły pod-
stawowej w Plewiskach. Wy-
konawcą zadania będzie firma 
Budimex SA, która we wrześ-
niu tego roku wygrała przetarg. 
Szkoła powstanie przy ul. Stra-
żewicza, na działce stanowiącej 
własność gminy, w okolicy licz-
nie zasiedlanej przez nowych 
mieszkańców.

Zgodnie z umową, nowy 
kompleks szkolny będzie po-
wstawał w czterech etapach, 
z czego pierwszy – wykonanie 
segmentu A i B z ociepleniem i 

uzyskaniem pozwolenia na użyt-
kowanie dla parteru oraz dróg i 
chodników od ul. Strażnicza ma 
zakończyć się do września 2016 
r. Do stycznia 2017 r. planuje się 
oddać do użytku wyższe kondyg-
nacje, a do lipca zakończyć bu-
dowę sali gimnastycznej. Ostatni 
etap to oddanie gotowej szkoły 
we wrześniu 2017 r.

Nowa szkoła to trzy kon-
dygnacje, o powierzchni użyt-
kowej 6 295,18 m2. W budyn-
ku znajdą się 23 sale, szatnie, 
pomieszczenia biurowe oraz 
techniczne. Szkoła będzie wy-
posażona w salę gimnastyczną 
o wymiarach: 18×36 m. Budynek 
zaprojektowano bez barier ar-
chitektonicznych, a wszystkie 

pomieszczenia zostały przysto-
sowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.

Obecnie trwają prace 
związane z przygotowaniem pla-
cu budowy. Postawiono ogro-
dzenie i trwają pomiary. Koniec 
budowy zapowiadany jest na 
wrzesień 2017 roku.

Część prac, szczególnie 
budowa sali gimnastycznej, re-
alizowanych będzie w trakcie 
trwającego roku szkolnego, w 
którym prowadzone będą już 
zajęcia edukacyjne dla najmłod-
szych. Prace nie będą jednak 
zakłócać działania obiektu ani 
zagrażać bezpieczeństwu dzieci. 
Zależy nam, by w nowej szkole 
jak najszybciej rozpoczęły naukę 

dzieci w klasach 1-3. W istnieją-
cej szkole im. J. i T. Działyńskich 
we wrześniu rozpoczęło naukę 
805 dzieci, z tego 238 w samych 
klasach pierwszych. Nowa szkoła 
będzie przygotowana na przyję-
cie ponad 600 uczniów. Plewiska 
są największą wsią gminy Komor-
niki. Zameldowanych jest tam 
ponad 9 tysięcy mieszkańców.

Koszt budowy nowego 
kompleksu szkolnego wyniesie 21 
693 316,51 zł i zostanie poniesio-
ny z budżetu gminy. Inwestycja 
w Plewiskach będzie pierwszą od 
2012 r. budową „szkoły od pod-
staw”, wtedy do użytku oddano 
nowy budynek szkoły w Chomę-
cicach.

UG Komorniki

Kontenery
„Na skrzyżowaniu ulic 
Grunwaldzkiej i Podgórnej 
zostały ustawione kontenery na 
śmieci (załączam zdjęcie). Obok 
kontenerów leży sterta worków. 
Czy te kontenery są prywatną 
własnością? Jeśli tak, czy nie 
powinny znaleźć się na działce 
właściciela?” 
- Czytelnik

„Kontenery zostały postawione 
przez Gminę dla mieszkańców 
remontowanej ulicy Podgórnej. 
Ma to związek z niemożliwością 
wjazdu na tą ulicę służb 
sanitarnych. Niestety jak widać 
na zdjęciu ktoś postanowił 
to wykorzystać robiąc obok 
nielegalny śmietnik. Pracownicy 
UG zajmą się tym problemem 
jutro tj. 25.09.2015.” 
- Małgorzata Zgoła

Chodnik
„Chciałabym się dowiedzieć 
czy jest szansa na chodnik od 
stadionu w kierunku Rozdzielni? 
Jak wiadomo na tym odcinku 
chodnik bardzo by się przydał, 
chociaż by dla bezpieczeństwa 
osób idących w stronę Rozdzielni 
i biegających.” - Czytelniczka

„W najbliższym czasie Gmina 
Komorniki nie planuje budowy 
ścieżek rowerowych w 
Plewiskach.” 
- Małgorzata Zgoła

Tablice wyborcze
„Mam pytanie odnośnie tablic 
informacyjnych “Sołectwo 
Plewiska”. Aktualnie w co 
najmniej dwóch z nich (przy 
Biedronce i Nowym Rynku) są 
umieszczone plakaty wyborcze z 
panem Ryszardem Petru.
Czy informacje w tych tablicach 
nie powinny dotyczyć naszych 
spraw lokalnych? Jak widać 
na zdjęciu, plakat ten został 
umieszczony w samym 
centrum tablicy i zasłania inne 
informacje.” 
- Czytelnik

„Plakaty zostały zamieszczone 
zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Komorniki. Wójt 
wyznaczył właśnie tablice 
sołeckie jako jedyne miejsce na 
terenie gminy do umieszczania 
plakatów związanych z 
referendum. Plakaty te zostały 
usunięte z przeze mnie w dniu 
wczorajszym – czyli 09.09.2015 w 
godzinach wieczornych.” 
- Małgorzata Zgoła

Pytanie do sołtysa

Informacje

Szkoła w Chomęcicach ma swojego patrona

Od 1 września 2015 r. 
patronem szkoły podstawowej 
w Chomęcicach jest Arkady 
Fiedler, prozaik, reportażysta, 
podróżnik i przyrodnik, autor 
kilkudziesięciu publikacji ze 
swoich egzotycznych podróży.

Uroczystość przyjęcia 
patrona oraz odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej Arkadego Fiedlera 

odbyła się 19 września. Decyzję o 
nadaniu szkole imienia Arkade-
go Fiedlera podjęła Rada Gminy 
Komorniki, na wniosek Dyrektor, 
Jolanty Marcinkowskiej. W wy-
borze patrona brała udział cała 
społeczność szkolna, rada ro-
dziców, rada pedagogiczna oraz 
sami uczniowie. Jak podkreśliła 
Dyrektor w swoim przemówie-
niu, szkoła wychowuje dzieci w 
duchu poszanowania drugiego 
człowieka, jego kultury i religii, 
chęci odkrywania świata oraz 
realizacji swoich marzeń.

Gościem specjalnym uro-
czystości był Arkady Radosław 
Fiedler, syn Patrona, który nie 
krył zadowolenia, że szkoła w 
Chomęcicach dołączyła do gro-
na instytucji noszących imię jego 
ojca. Zachęcił do odwiedzania 
Muzeum Arkadego Fiedlera w 
Puszczykowie i podarował w pre-
zencie dla szkoły kilka tytułów 
swojego autorstwa, na dowód 
ciągłości twórczości literackiej 
rodziny Fiedlerów. Zapowiedział 
się także z wizytą w szkole po 
powrocie z planowanej właśnie 
podróży do Boliwii.

Po odsłonięciu pamiąt-
kowej tablicy Arkadego Fiedlera 
uczniowie odśpiewali specjal-
nie na tą okazję skomponowany 
hymn szkoły, a Arkady Radosław 
Fiedler wspólnie z zastępcą wójta 
Aleksandrem Klemczakiem wko-
pali dąb dla upamiętnienia wy-
darzeń tego dnia. Licznie zgro-
madzeni goście chętnie obejrzeli 
część artystyczną poświęconą 
postaci Arkadego Fiedlera oraz 
zwiedzili wystawę imitującą eg-
zotyczną podróż po kontynen-
tach.

UG Komorniki

Nasza Gmina„Aż nie wiem czego się teraz spodziewać, jako mieszkaniec ulicy Strażewicza. Pewnie zapanuje budow-
lany armageddon. Jeśli ulica komunikacyjna z placem budowy będzie Zielarska to pewnie nie przetrwa 
jej nawierzchnia… Ale szkoła jest potrzebna i wszyscy na nią czekają.”
- Użytkownik ‚tigernet’ o budowie szkoły w Plewiskach     
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III Charytatywna Wystawa Psów

Kowbojskie Miasteczko 
w Luboniu 13 września br. zor-
ganizowało III Charytatywną 
Wystawę Psów-,, Nasz Wierny 
Przyjaciel”, której głównym ce-
lem była pomoc Schronisku dla 
Zwierząt w Mosinie. 

Ludzie dobrego serca 
oraz wszyscy, którzy pragnę-
li wesprzeć przytulisko mogli 
dobrowolnie przekazywać kar-
mę, akcesoria zoologiczne oraz 
wszelkiego rodzaju rzeczy i ar-
tykuły niezmiernie potrzebne do 
przetrwania zwierzakom zimy. 
Oficjalnego otwarcia Charyta-
tywnej Wystawy Psów doko-
nał Zastępca Burmistrza Miasta 
Luboń-Mateusz Mikołajczak. W 
składzie jury zasiedli po raz trze-
ci Dyrektor Ośrodka Kultury w 
Luboniu-Regina Górniaczyk, Wi-
ceprzewodniczący Rady Miasta 
Luboń oraz sympatyk kowboj-
skiego miasteczka-Paweł Krzy-
żostaniak oraz Szef Schroniska 
dla Zwierząt w Mosinie-Paweł 
Wośkowiak.

Lekarz weterynarii-Michał 
Beyer świadczył bezpłatne bada-
nia oraz porady medyczne do-
tyczące zapobiegania chorobom 
występującym u naszych ukocha-
nych czworonożnych przyjaciół. 
Pani Beata Gazecka należąca do 
Polskiego Stowarzyszenia Groo-
merów udzielała swoich usług w 
zakresie strzyżenia ,trymowania, 
modelowania oraz przygotowania 
psa do wystaw. Dystrybutor psiej 
karmy Husse-Krzysztof Grzybek 
promował przedstawione pro-
dukty i udzielał informacji o pra-
widłowym żywieniu. Czworonogi 
pod opieką swoich właścicieli 
brały udział w różnych konku-
rencjach sportowo sprawnościo-
wych i konkursach aby swoim 
zaangażowaniem przyczynić się 
kudłatym mieszkańcom schroni-
ska czekającym na kogoś kto ich 

pokocha. Przeszkody, które psia-
ki musiały pokonać to: przejście 
po ruchomej kładce, bieg w za-
grodzie, przeskok przez metalo-
wą obręcz, spacer slalomem, zej-
ście po drabince z drewnianego 
podestu, bieg przez płotki oraz 
czołganie w beczce. Liczyła się 
chęć uczestnictwa i dobra wspól-
na zabawa dostarczająca radości 
i miłych niezapomnianych wra-
żeń. Następnie przeprowadzono 
wybory-Psiej Miss i Psiego Mi-
stera, w których nie brakowało 
chętnych do zaprezentowania 
swojego pupila z jak najlepszej i 
eleganckiej strony.

W czasie przerwy istniała 
możliwość zasięgnięcia różnych 
ważnych informacji i uwag na 
stoiskach z dostępnymi ulotka-
mi i prospektami. Rękodzielnicy
-Michał i Kamila Gadzińscy wy-
stawili do nabycia swoje prace 
artystyczne wykonane w drew-
nie, które wzbudziły duże zain-
teresowanie wśród zwiedzają-
cych. Zgromadzona publiczność 
obejrzała pokaz psa asystujące-
go wabiącego się-Ralfa z funda-
cji Dogiq, która pomaga swojej 
niepełnosprawnej Pani Halinie 
Budzyń w codziennych obowiąz-
kach i czynnościach. Obserwato-
rów zainspirowały wykonywane 
przez Ralfę wszystkie polecenia, 
które umiejętnie i szybko speł-
niała, traktując je w formie pra-
cy, a także zabawy. Funkcjonował 
kowbojski grill oraz dania prosto 
z prerii i ciasto własnego domo-
wego wypieku. Atrakcję kulinar-
ną stanowiły przyrządzone przez 
Cristal placki ziemniaczane zwa-
ne po wielkopolsku (plyndzami).

Grupa Taneczno-Wester-
nowa Dallas Country urozmai-
ciła niedzielę wykonując pokaz 
artystyczny połączony z nauką 
tańca dla chętnej publiczności. 
Na zakończenie rywalizacji każ-
dy psiak mógł się wykazać swoi-

mi zdolnościami i wyszkoleniem. 
Poczuliśmy się niezmiernie 
uszczęśliwieni na fakt, że jeden z 
trzech piesków przeznaczonych 
do adopcji dzięki przeprowadzo-
nej w kowbojskim miasteczku 
dobroczynnej akcji odnalazł dom 
i rodzinę, która go pokochała i 
przygarnęła. Po naradzie jury 
ogłosiło werdykt, zapraszając 
wszystkich zwycięzców oraz po-
zostałych uczestników na środek 
aby wręczyć nagrody i złożyć 
gratulacje. Pan Paweł ze schro-
niska przeprowadził rozmowę z 
osobami pragnącymi dowiedzieć 
się więcej na temat pomocy, któ-
rej potrzebują bezdomne pieski.

Wolontariuszki pracują-
ce w schronisku opowiadały o 
wspólnych przygodach ze swo-
imi podopiecznymi oraz o ich 
przywiązaniu i wdzięczności. 
W ich oczkach widać oddanie i 
wierność swojemu opiekunowi.

Opuszczające osoby teren 
miasteczka wymieniały się swoi-
mi spostrzeżeniami i kontrower-
sjami.

Dziękujemy za objęcie 
imprezy charytatywnej Patro-
natem honorowym Pani Bur-
mistrz Miasta Luboń oraz za 
objęcie Patronatem medialnym 
miesięcznikowi:Wieści Luboń-
skie, Informator Miasta Luboń, 
naszemedia, Plewiska.pl

Dziękujemy sponsorom 
nagród: Urząd Miasta Luboń, 
Wydawnictwo Debit, Rękodziel-
nicy-Michał i Kamila Gadzińscy, 
Pan Krzysztof Grzybek, Consilio 
Luboń.

Dziękujemy wszystkim 
przybyłym za udział oraz za 
przekazane dary na rzecz schro-
niska dla zwierzą. Mamy nadzie-
ję, że grono zwolenników Chary-
tatywnej Wystawy Psów będzie 
się zwiększać i za rok będzie nas 
jeszcze więcej!

Zbigniew Henciel

Nasza Gmina „Jak zwykle… Zamiast się cieszyć to wymyślanie kolejnych problemów i narzekanie na czas, na drogę, 
infrastrukturę… ehh! Ludzie! 
Więcej optymizmu Wam życzę!”
- Użytkownik ‚deep’ o budowie szkoły w Plewiskach

Przedsiębiorczość 
jest kobietą. Relacja

21 września o godz. 17:00 
w Remizie odbyło się pierwsze 
ze spotkań z cyklu „Przedsię-
biorczość jest kobietą”, które 
zostało zorganizowane dzięki 
uprzejmości Pani Sołtys-Małgo-
rzaty Zgoła i Prowadzącej Pani 
Moniki Zygmunt-Jakuć repre-
zentującej firmę „bez owijania”. 

Na początku chciałabym 
zaznaczyć, iż projekt ten jest 
całkowicie bezpłatny i kierowa-
ny do mieszkanek Plewisk. Oso-
biście miałam przyjemność brać 
w nim udział, dlatego też chętnie 
podzielę się moimi wrażeniami i 
informacjami, które uzyskałam.

Warsztaty przeznaczone 
są dla kobiet, która mają w sobie 
„żyłkę” przedsiębiorczości albo 
jeszcze nie wiedzą, że ją mają. 
Prowadząca spotkanie Pani Mo-
nika Zygmunt – Jakuć zapoznała 
nas z podstawowymi założenia-
mi tego projektu, który będzie 
realizowany w ciągu czterech 
miesięcy. Chodzi przede wszyst-
kim o to, aby zachęcić kobiety do 
aktywności zawodowej w sekto-
rze małych i średnich przedsię-
biorstw.

Jak się dowiedziałyśmy 
w Polsce kobiety stanowią 34% 
ogółu przedsiębiorców, co oso-
biście uważam, że możemy być 
dumne z tego wyniku. To nie jest 
nic trudnego. Trzeba się po pro-
stu odważyć na podjęcie takiej 
decyzji i śmiało wyznaczyć sobie 
cel i misję naszego pomysłu na 
biznes. Posiadanie własnej firmy 
daje nam wiele możliwości – nie-
zależność i samodzielność, roz-
wój zawodowy, samorealizację i 
na pewno ogromną satysfakcję. 
Stajemy się dzięki niej bardziej 
elastyczne czasowo, co na pew-

no będzie pomocne w codzien-
nym życiu – chociażby odebranie 
dzieci ze szkoły.

Nie myślmy negatywnie, 
nie zakładajmy z góry że się nam 
nie uda. Trzeba wierzyć we włas-
ne umiejętności i wiedzę. Jeste-
śmy kobietami – damy radę. Na 
początku naszej decyzji warto 
odpowiedzieć sobie na pytania: 
gdzie i kiedy chcę być? Jak się 
zachowuję? Jakie mam przeko-
nania? Jakie mam wartości? Ja-
kim jestem człowiekiem? No i w 
końcu jaką mam misję?

Każda z nas ma talenty: 
jedna ma wspaniałe zdolności 
manualne, inna potrafi świetnie 
gotować, trzecia liczyć, a jeszcze 
inna pisze wspaniale opowiada-
nia. Zastanówmy się, jaki mamy 
w sobie talent i wykorzystajmy 
go najlepiej jak umiemy. To właś-
nie ten talent daje nam możli-
wość, aby spełnić się zawodowo 
i wykorzystać swoją szansę na 
sukces.

Drogie Plewiszczanki 
warsztaty dały mi osobiście wie-
le do myślenia. Utwierdziły mnie 
w przekonaniu, iż droga którą 
sama wybrałam jest właściwa, a 
moja decyzja aby odejść z kor-
poracji była najlepszą w moim 
życiu. Dlatego też namawiam 
Was, abyście przyszły na następ-
ne spotkanie, które się odbędzie 
w Szkole Podstawowej o godz. 
18:00 już 21 października 2015 
roku. Będziemy mogły się dowie-
dzieć np. jak pozyskać środki na 
rozwój własnej firmy. Poza tym 
jak na każdym spotkaniu czeka 
nas loteria z nagrodami! Zapisy 
pod adresem: biuro@bezowija-
nia.com. Do zobaczenia wkrótce

Marta Włudarczak
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Koncert promujący nowy album 
duetu, zatytułowany „Kobiety”.
Spotkanie obu pań zaowocowa-
ło powstaniem albumu, który 
jest swoistą podróżą przez 
różnorodne style muzyczne, 
rozpoczynając od tradycyjnego 
popu poprzez elementy reggae, 
ragtime, poezji śpiewanej czy 
piosenki aktorskiej.

Różnorodność tej płyty jest 
wspaniałym pretekstem do tego, 
żeby przez muzykę integrować 
nie tylko młodych ze starszymi, 
ale niepełnosprawnych z pełno-
sprawnymi.

Podczas koncertu artystkom to-
warzyszyć będzie pianista Jacek 
Szwaj, który między innymi zo-
stał zwycięzcą konkursu kompo-
zytorskiego podczas II Festiwalu 
Transatlantyk.

Marta Torebko jest młodą po-
znańską artystką, której teksty 
i kompozycje znajdują się na 
płycie „Kobiety”. Ma na swoim 
koncie kilka albumów wydanych 
dla najmłodszych jak i pełnolet-
nich słuchaczy.

Pasją Izabeli Frąckowiak jest 
śpiew, i temu poświęca cały swój 
wolny czas.

Rowerowe podchody 
10.10.2015 r.

„Rowerowe podchody” to rajd 
przeznaczony dla wszystkich 
miłośników jazdy na rowerze i 
gminy Dopiewo. Dzieci powinny 
jechać samodzielnie na rowerach 
lub być wiezione w fotelikach/ 
przyczepkach.

Uczestnicy podzieleni na 4–5 
osobowe drużyny wyruszają na 
trasę co 7 minut. Po drodze mają 
do wykonania zadania. Uczestni-
cy nie otrzymują map. Kierunek 
poruszania się wyznaczony jest 
strzałkami. Kartę zadań oraz li-
stę dopuszczonych na trasie 
znaków uczestnicy otrzymają na 
starcie rajdu. Nie liczy się czas 
pokonania trasy. Przynajmniej 
jeden uczestnik w drużynie musi 
posiadać telefon komórkowy z 
aparatem fotograficznym. Licz-
ba drużyn zgłaszanych do rajdu 
ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń.

UWAGA: Nie wolno niszczyć 
strzałek i innych znaków na-
potkanych na trasie rajdu. Obo-
wiązuje rejestracja poprzez 
formularz na stronie: www.
pttkdopiewo.pl/rejestracja

Regulamin rowerowego rajdu 
Koła PTTK „Pędziwiatry” w Do-
piewie w dniu 10.10.2015 r. pt. 
„Rowerowe podchody”

Organizatorzy Rajdu: Oddział 
Środowiskowy PTTK Poznań-
Nowe Miasto. Koło PTTK „Pędzi-
wiatry” w Dopiewie

Instytucje wspierające finanso-
wo: Gmina Dopiewo

Koordynator Rajdu: Agnieszka 
Wilczyńska

Trasa Rajdu:
START: Dąbrowa godz. 12:00 
(plac przy szkole podstawowej) 
– Zakrzewo – Lasy zakrzewsko- 
palędzkie – Palędzie/ Dopiewiec 
leśniczówka (całość około 7 km)

Meta Rajdu:
META została zlokalizowana przy 
Leśniczówce Palędzie w lasach 
zakrzewsko – palędzkich.

Zgłoszenie uczestnictwa:
Zgłoszenia uczestnictwa 4 – 5 
osobowych drużyn przyjmowane 
będą poprzez formularz zamiesz-
czony na www.pttkdopiewo.pl/
rejestracja do dnia 8.10.2015r.
Liczba drużyn zgłaszanych do 
rajdu ograniczona. Decyduje ko-
lejność zgłoszeń.

Odpłatność i świadczenia:
Udział w rajdzie jest odpłatny i 
wynosi 2,- zł od uczestnika (dzie-
ci poniżej 5 lat bezpłatnie) . Na 
mecie wpisani na listy uczestni-
cy otrzymają: pamiątki rajdowe. 
prowiant ogniskowy (kiełbaski, 
chleb itd.)

Uczestnicy rajdu zobowiązani są 
posiadać kaski oraz przestrzegać 
zasad ruchu drogowego. Każda 
drużyna powinna posiadać ap-
teczkę.

Ubezpieczenie:
Ubezpieczenie uczestników każ-
dy we własnym zakresie; człon-
kowie PTTK z aktualnie opłaconą 
składką na 2015 rok są ubezpie-
czeni; każdy uczestnik odpowia-
da w pełni za ewentualne szkody 
wyrządzone na trasie lub na me-
cie.

pttkdopiewo.pl

Nasza Gmina„Panowie, oby tak dalej, a 3 liga w następnym sezonie w Plewiskach”
- Michu o Gromie Plewiska    

Opinie mieszkańców

TAK dla: NIE dla:
Spotkań z cyklu „Przedsiębiorczość jest 
kobietą”
„Świetna idea, będę w październiku!”
- Czytelnik

Basenu w Plewiskach
„Teraz w Plewiskach czas na basen, choćby taki, 
jak w Suchym Lesie czy Kórniku.
Dobrze by było tej inwestycji nie odwlekać.”
- Czytelnik

Budowy szkoły podstawowej w Plewiskach
„Super! Jest inicjatywa, którą należy wspierać. 
Potem tylko dobra kadra i dyrektor i wszystko 
pójdzie, jak z płatka. Popieram w 100 procen-
tach”
- Joanna

Otwarcia galerii A2
„Fabryka Formy? Byłem w innym mieście i bar-
dzo mi się podoba, no chyba będę stały klientem 
galerii!”
- Marco

Artykułów o Gromie Plewiska
„miejmy nadzieje ze będą artykuły o gromie na 
bieżąco dobra decyzja Plewiska.pl Brawo”
- Piciu

Nielegalnych śmieci w Plewiskach
„Często przejeżdżam przez to skrzyżowanie i wi-
dzę również podrzucających śmieci z innych re-
jonów, nawet zatrzymują się samochodami, ale 
nie to jest najgorsze, bo lepiej niech je wyrzucą 
do pojemnika niż do rowu, natomiast martwią 
gamonie którzy nie potrafią wrzucić worka do 
kubła, tylko zostawiają obok bo wygodniej i szyb-
ciej, niestety wiatr z drobnymi śmieciami tańczy 
po okolicy a przechodzące zwierzęta potrafią 
wygrzebać z dostępnych na ziemi worków “sma-
kołyki”, swoją drogą gdyby kultura mieszkańców 
była większa postawienie w kilku newralgicz-
nych miejscach takich ogólnodostępnych kubłów 
na pewno poprawiłby czystość w rejonie, tylko 

kto ma za to płacić…”
- Czytelnik

Śmieci leżących pod płotem
„Od jakiegoś czasu na rogu ulic Podgórnej oraz 

Grunwaldzkiej znajdują sie dwa 1100-litrowe
śmietniki. Ale to co dzisiaj tam leżało w godznach 
rannych to już jest chyba przesada. Smieci leżą-
cych na ziemi pod płotem to tyle,że zmieściłoby 
się do następnych dwóch pojemników. Wygląda 

to “bardzo reprezentacyjnie”.”
- Plewiszczanin
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Nasza Gmina „Oby tak dalej!!! Kolejorz na lekcje powinien się u Was zapisać”
- Uzytkownik ‚tigernet’ o Gromie Plewiska

Wyniki referendum
z dnia 6 września 2015
Podajemy wyniki referendum z dnia 6.09.2015. Na wszystkie 3 pytania 
widać wyraźną jednomyślność mieszkańców Gminy Komorniki.

Grom Plewiska - Warta Międzychód 1:2

Grom Plewiska - Warta Poznań 0:2 

Lubuszanin Trzcianka - Grom Plewiska 2:2 

Grom Plewiska - Mieszko Gniezno 3:1

Relacja z ostatnich 
meczy Grom Plewiska

W meczu 8. kolejki „KEEZA IVliga 
wielkopolska PN” piłkarze Gro-
mu Plewiska przegrali u siebie z 
Wartą Międzychód 1:2. 

Grom Plewiska – Warta Między-
chód 1:2 (0:0) 

Bramki: Krzysztof Kołodziej 80’ 
karny – Bartosz Nowak 62’ karny, 
75’ karny. 

Grom: 23. Wojciech Fleischer – 3. 
Maciej Pawłowski, 4. Jakub Sob-
czak, 5. Maurycy Niemczyk, 6. 

W meczu III rundy Pucharu Pol-
ski WZPN – Poznań Grom Plewi-
ska przegrał z poznańską Wartą 
0:2. 

Grom Plewiska – Warta Poznań 
0:2 (0:0) 

Bramki: Łukaszczyk 2. 

Grom: 23. Wojciech Fleischer - 2. 
Krystian Swoboda (3. Maciej Pa-
włowski 65’), 4. Jakub Sobczak, 6. 
Marcin Jurkiewicz, 7. Maciej Wa-
skowski (9. Dominik Fierlej 75’), 

W meczu 7. kolejki „KEEZA IVliga 
wielkopolska PN” piłkarze Gro-
mu Plewiska zremisowali na wy-
jeździe z Lubuszaninem Trzcian-
ka 2:2. 

Lubuszanin Trzcianka – Grom 
Plewiska 2:2 (2:1) 

Bramki: Michał Wawszczak 40’ 
karny, 42’ – David Paku-Tshela 
32’, Jakub Smura 54’. 

Grom: 97. Szymon Nowacki – 3. 
Maciej Pawłowski (11. Piotr Brych 
62’), 4. Jakub Sobczak, 5. Maury-

W meczu 6. kolejki „KEEZA IVliga 
wielkopolska PN” piłkarze Gro-
mu Plewiska zagrają u siebie z 
Mieszkiem Gniezno. 

Grom Plewiska – Mieszko Gnie-
zno 3:1 

Bramki: Krzysztof Kołodziej 41’, 
Jakub Smura 57’ karny, David Pa-
ku-Tshela 74’. 

Grom: 97. Szymon Nowacki – 3. 
Dariusz Wróblewski, 4. Jakub 

Jakub Smura, 8. Dominik Fierlej 
(13. Kacper Szczepański 70’), 9. 
Krzysztof Kołodziej, 10. Patryk 
Niemczyk, 14. David Paku-Tshela 
(7. Maciej Waskowski 62’), 15. Da-
riusz Wróblewski, 18. Mateusz 
Maruniak (19. Michał Trenkler 
81’). 

Żółte kartki: Krzysztof Kołodziej, 
Maciej Pawłowski, Dominik Fier-
lej (Grom). 

Sędziował: Dawid Matyniak (Za-
krzewo).

11. Piotr Brych, 13. Kacper Szcze-
pański, 14. David Paku-Tshela (10. 
Adrian Napierała 46’) 16. Michał 
Trenkler, 17. Sebastian Smel-
kowski, 18. Mateusz Maruniak (5. 
Maurycy Niemczyk 46’). 

Rezerwowi: 93. Bartosz Pawłow-
ski – 5. Patryk Zandecki, 10. Łu-
kasz Białożyt, 19. Adrian Szynka, 
20. Michał Ciarkowski. 

Sędziował: Szymon Lizak (Po-
znań). 

cy Niemczyk, 6. Jakub Smura, 9. 
Krzysztof Kołodziej (7. Marcin 
Jurkiewicz 90’), 10. Patryk Niem-
czyk, 14. David Paku-Tshela, 15. 
Dariusz Wróblewski, 16. Dominik 
Fierlej, 18. Mateusz Maruniak. 

Żółte kartki: Łukasz Broda, Pa-
weł Wicher (Lubuszanin) - David 
Paku-Tshela (Grom). 

Czerwona kartka: Piotr Brych 
(Grom). 

Sędziował: Artur Mieloch (Piła). 

Sobczak, 5. Maurycy Niemczyk, 
6. Jakub Smura, 8. Dominik Fier-
lej, 9. Krzysztof Kołodziej, 10. Pa-
tryk Niemczyk, 11. Piotr Brych, 
14. David Paku-Tshela, 16. Michał 
Trenkler (13. Kacper Szczepański 
69’). 

Żółte kartki: Krzysztof Kołodziej, 
Piotr Brych, David Paku-Tshela 
(Grom). 

Sędziował: Robert Pawlicki (Po-
znań).

Start IV edycji Kampanii Uwaga Nadwaga
W tym roku po raz czwar-

ty rusza ogólnopolska kampania 
społeczna „Uwaga Nadwaga!”, 
której organizatorem jest sieć 
Centrów Dietetycznych Natur-
house. Akcja ma na celu zwięk-
szenie naszej świadomości do-
tyczącej właściwych nawyków 
żywieniowych i ich wpływu na 
nasze zdrowie.

Długie godziny spędzane 
w pracy i brak czasu na cokol-
wiek. Zabiegani, w natłoku co-
dziennych zajęć, zapominamy 
o jedzeniu. W drodze do pracy 
łatwiej i szybciej jest nam sięg-
nąć po batonik lub hot-doga, niż 
wstać pół godziny wcześniej, aby 
przygotować i zjeść pełnowar-
tościowe śniadanie. W pracy nie 
ma czasu na jedzenie, bo obo-
wiązki wzywają. Po pracy jeste-
śmy już tak głodni, że albo jemy 
byle co byle gdzie, albo „wymia-
tamy” domowe lodówki i spiżar-
ki. Spirala błędów się nakręca! O 
aktywności fizycznej niewielu z 
nas pamięta. Bo i kiedy znaleźć 
na to czas?

Niestety problem nadwa-
gi i otyłości coraz częściej dotyka 
też dzieci i młodzież, które za-
miast aktywnie spędzać czas na 
świeżym powietrzu, wolą prze-
siadywać przed komputerem lub 
monitorem. Z raportu WHO wy-

nika, że w ciągu ostatnich 20 lat 
w Polsce liczba dzieci z nadwagą 
wzrosła trzykrotnie!

Lekarze i dietetycy alar-
mują – jedyną skuteczną formą 
profilaktyki i zwalczania epide-
mii otyłości jest trwała zmiana 
nawyków żywieniowych. Z tego 
względu już po raz czwarty Cen-
tra Dietetyczne Naturhouse ru-
szają z akcją „UWAGA NADWA-
GA!”. – Chcemy zachęcić Polaków 
do zadbania o zdrowie swoje i 
swoich najbliższych, a także do 
podjęcia walki z nadmiernymi 
kilogramami – mówi Beata Pru-
sińska, dietetyk Naturhouse. – I 
to metodami, które będą zdrowe 
i zaowocują zmianą dotychcza-
sowego sposobu odżywania. W 
tym celu przeprowadzimy wiele 
działań edukacyjnych oraz profi-
laktycznych, takich jak spotkania 
informacyjne z rodzicami oraz 
pogadanki dla uczniów z udzia-
łem dietetyka. Podczas prelekcji 
specjalista ds. żywienia opowie o 
konsekwencjach wynikających z 
nieprawidłowej diety oraz wska-
że, jak komponować pełnowar-
tościowy jadłospis dla całej ro-
dziny – podkreśla.

Zapytaj DIETETYKA jak 
nadwaga znika

W ramach akcji, od 14 
września do końca listopada, 

osoby zainteresowane będą mo-
gły skorzystać z bezpłatnych 
konsultacji z dietetykami w całej 
Polsce (270 Centrów Dietetycz-
nych Naturhouse). Podczas wizy-
ty specjalista ds. żywienia wykona 
pomiary antropometryczne, ba-
danie składu ciała oraz przepro-
wadzi wywiad dotyczący aktu-
alnych nawyków żywieniowych. 
Wszystkie te elementy pomogą 
odkryć źródło problemu oraz za-
proponować skuteczne rozwią-
zanie uszyte na miarę naszych 
potrzeb.

Dodatkowo dietetycy będą 
proponować bezpłatne prelekcje 
w szkołach, zakładach pracy oraz 
instytucjach państwowych w za-
kresie zdrowego odżywiania się 
oraz profilaktyki nadwagi i oty-
łości.

Zapraszamy Państwa do 
skorzystania z bezpłatnych kon-
sultacji z dietetykami w najbliż-
szym Centrum Dietetycznym: 
Głogowska 55/57, Poznań. Ter-
miny można rezerwować elek-
tronicznie: umów się na wizytę 
lub telefonicznie 605 964 949

Godziny otwarcia punktu:
Poniedziałek: 12.00 – 20.00
Wtorek, Środa: 9.00 – 17.00

Czwartek: 11.00 – 19.00
Piątek: 7.00 – 15.00
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Kronika policyjna

02.08 Szreniawa, ul. Bacha Kra-
dzież pojazdu BMW 750
03.08 Plewiska, ul. Kminkowa 
Kradzież 4 szt.kołpaków od poj. 
Opel Astra
04.08 Komorniki ul. Wawrzy-
niaka Policjanci KP Komorniki 
wspólnie z Wydz. Narkotyko-
wym KWP Poznań zatrzymali 
osobę na tzw.”gorącym uczynku” 
posiadania środków odurzają-
cych
06.08 Komorniki ul. Konwalio-
wa Włamanie do mieszkania i 
kradzież laptopów oraz innego 
sprzętu
06.08 Łęczyca Policjanci KP Ko-
morniki zatrzymali osobę poszu-
kiwaną do Aresztu Śledczego
07.08 Komorniki Policjanci KP 
Komorniki zatrzymali osobę po-
szukiwaną do Aresztu Śledczego
07.08 Chomęcice Policjanci z KP 
Komorniki zatrzymali mężczy-
znę na tzw. „gorącym uczynku” 
kierowania pojazdem marki Peu-
geot po mimo zakazu Sądowego
08.08 Komorniki ul. Storczyko-
wa Uszkodzenie dwóch wkładek 
w drzwiach do mieszkania 
09.08 Plewiska Policjanci KP 
Komorniki zatrzymali osobę 
poszukiwaną listem gończym do 
Aresztu Śledczego
10.08 Wiry Policjant KP Komor-
niki wspólnie z funkcjonariu-
szem Straży Gminnej zatrzymał 
mężczyznę na tzw. „gorącym 
uczynku” kierowania gróźb ka-
ralnych wobec innej osoby
11.08 Komorniki Policjanci KP 
Komorniki zatrzymali osobę po-
szukiwaną do Aresztu Śledczego
11.08 Łęczyca ul. Poznańska 
Włamanie do domu i kradzież 
mienia
12.08 Plewiska ul. Szałwiowa 
Kradzież pojazdu Audi A6
12.08 Plewiska ul. Grunwaldzka 
Włamanie do sklepu „Piotr i 
Paweł” -kradzież papierosów i 
alkoholu
13.08 Komorniki ul. Zakłado-
wa Policjanci KP Komorniki 

zatrzymali mężczyznę na tzw. 
„gorącym uczynku” kierowania 
motorowerem w stanie nie-
trzeźwości, wynik 0,62 mg/l co 
daje 1,30 promila
13.08 Chomęcice ul. Polna Poli-
cjanci z KP Komorniki zatrzymali 
mężczyznę na tzw. „gorącym 
uczynku” kierowania pojazdem 
mechanicznym po mimo zakazu 
Sądowego
13.08 Rosnówko Policjanci z KP 
Komorniki zatrzymali mężczy-
znę na tzw. „gorącym uczynku” 
kierowania gróźb karalnych 
podpalenia domu
14.08 Komorniki ul. Wrzosowa 
Włamanie do pojazdu Volvo 
XC60 i kradzież kluczy z pilo-
tami
15.08 Łęczyca ul. Poznańska 
Policjanci WRD KMP Poznań 
zatrzymali mężczyznę na tzw. 
„gorącym uczynku” kierowania 
pojazdem Seat w stanie nie-
trzeźwości, wynik 0,30 mg/l co 
daje 0,63 promila
17.08 Komorniki ul. Staszica 
Uszkodzenie mienia
18.08 Komorniki ul. Polna Kra-
dzież pojazdu Renault Master
18.08 Plewiska ul. Podgórna 
Uszkodzenie elewacji domu
19.08 Chomęcice Włamanie do 
budynku gospodarczego i kra-
dzież mienia
20.08 Komorniki ul. Komorni-
cka Uszkodzenie rolety drzwi 
zewnętrznych
21.08 Komorniki ul. Miłosza 
Kradzież pojazdu VW Polo
22.08 Plewiska ul. Grunwal-
dzka Policjanci KMP Poznań 
zatrzymali mężczyznę na tzw. 
„gorącym uczynku” kierowania 
pojazdem Mercedes w stanie 
nietrzeźwości, wynik 0,75 mg/l 
co daje 1,58 promila
23.08 Komorniki ul. Poznań-
ska Policjanci z KP Komorniki 
zatrzymali mężczyznę na tzw. 
„gorącym uczynku” kierowania 
pojazdem po mimo cofniętych 
uprawnień do kierowania pojaz-

dami
25.08 Komorniki ul. Forsycjowa 
Zniszczenie mienia
26.08 Plewiska ul. Podgórna 
Kradzież dwóch wkładów luste-
rek od pojazdu BMW
29.08 Chomęcice ul. Poznańska 
Policjanci WRD KMP Poznań 
zatrzymali kobietę na tzw. 
„gorącym uczynku” kierowania 
pojazdem Opel w stanie nie-
trzeźwości, wynik 0,69 mg/l co 
daje 1,45 promila
30.08 Plewiska ul. Fabianowska 
Kradzież roweru „Gary Fisher”
31.08 Plewiska ul. Kozłowskiego 
Kradzież pojazdu Seat Ibiza
31.08 Komorniki Policjanci KP 
Komorniki zatrzymali osobę po-
szukiwaną do Aresztu Śledczego
31.08 W Poznaniu policjanci kry-
minalni KP Komorniki zatrzymali 
osobę poszukiwaną do Aresztu 
Śledczego
31.08 Plewiska ul. Kminkowa 
Kradzież lusterka od pojazdu 
Ford Fiesta

Ponadto policjanci przyjęli 16 
zgłoszeń innych przestępstw 
w tym 2 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 spo-
strzeżenia 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
mł. asp. Karol Przysło

Ważny komunikat od Komendy Policji w Komornikach
W Komendzie Miejskiej Policji 
w Poznaniu została przepro-
wadzona reorganizacja etatów. 
Zgodnie z Decyzją Komendanta 
Miejskiego Policji w Poznaniu, 
insp.Romana Kustera od dnia 
01.08.2015r., Komisariat Policji 
w Komornikach został powięk-

szony o 6 etatów. Doszły dwa 
etaty w Ogniwie Kryminalnym i 
cztery etaty w Ogniwie Prewen-
cji z czego 1 etat dzielnicowego 
i trzy etaty do tzw.”patrolówki”. 
W związku z powyższym nastą-
pi zmiana rejonów służbowych 
dzielnicowych oraz funkcjona-

riuszy. Poniżej podaję wstępnie 
zaktualizowane dane dzielnico-
wych i ich rejonów.

Kierownik Ogniwa Prewencji
Komisariatu Policji 

w Komornikach
mł. asp. Karol Przysło

L.p Rejonu Stopień, imię
i nazwisko

Numer telefonu 
służbowego 
komórkowego

Numer telefonu 
służbowego 
stacjonarnego

1 Rejon 820W- miejscowość Komorniki, 
cała lewa strona od ul.Poznańskiej jadąc z 
Poznania

sierż. Sebastian 
Kuriata

519-064-516 61-84-145-36

2 Rejon 821W - m. Plewiska, cała prawa strona 
od ul.Grunwaldzkiej jadąc od Poznania

sierż. Marcin 
Bednarek

786-936-078 61-84-145-34

3 Rejon 822W - m. Plewiska, cała lewa strona 
od ul. Grunwaldzkiej jadąc od Poznania

sierż. Grzegorz 
Otocki

519-064-515 61-84-145-35

4 Rejon 823W - miejscowości 
Szreniawa,Wiry,Łęczyca,Kątnik, Jarosławiec

sierż. sztab. 
Maciej Dziuba

786-936-065 61-84-145-37

5 Rejon 824W - m. Komorniki, cała prawa 
strona od ul.Poznańskiej jadąc od Poznania 
oraz miejscowości Głuchowo, Chomęcice, 
Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo

sierż. Adam 
Równiak

brak 61-84-145-36

Bliżej natury - wystawa
BLIŻEJ NATURY. Wysta-

wa jest już kolejną ekspozycją 
poświęconą sztuce i przyrodzie. 
W ubiegłym roku prezentowali-
śmy cykl: MGNIENIA Z NATURY, 
który zgromadził szerokie gro-
no uczestników i odbiorców. 

Prowadzona działalność 
edukacyjna w naszym ośrodku 
zawiera się w projekcie: LEŚ-
NE PRZEMIANY. Zakres ideowy 
przedsięwzięcia przyczyni się do 
zainteresowania problematyką 
estetyzacji przestrzeni publicz-
nej, pięknem przyrody i ekologią, 
a najważniejsze zaktywizuje śro-
dowisko twórcze do działania.

Propozycja wystawien-
nicza Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Komornikach odnosi się 
do popularyzacji sztuki inspi-
rowanej przyrodą. Zapraszamy 
wszystkich, których twórczość 
inspirowana jest jej pięknem. 
Tych, którzy z pasją fotografują, 
rzeźbią, malują lub piszą.

Jeżeli Twoje kompozycje 
artystyczne mieszczą się w wizji 
proponowanego tematu, zapra-
szamy do uczestnictwa. Proszę 
o zapoznanie się ze szczegółami: 
Gminny Ośrodek Kultury w Ko-
mornikach zaprasza na kolejną 
propozycję wystawy.

Regulamin wystawy: 
1. Organizatorem wysta-

wy: BLIŻEJ NATURY jest Gminny 
Ośrodek Kultury Komorniki, ku-
ratorem wystawy: artysta plastyk 
Julia Kaczmarczyk-Piotrowska. 

2. Do udziału zapraszamy 
artystów zajmujących i zaanga-
żowanych w tematy przyrod-
nicze, szeroko pojętą tematykę 
inspirowaną naturą. Wypowiada-
jących się w różnych technikach.

3. Termin nadsyłania pro-
pozycji do dnia 23 października 

2015, na adres gok.komorniki.
jkp@wp.pl, dostarczenie prac do 
Ośrodka do dnia 30 października 
2015 r.

 4. Wernisaż wystawy od-
będzie się w dniu 5 listopada 2015 
o godzinie 17:30 w Galerii „Piwni-
ca” Gminnego Ośrodka Kultury w 
Komornikach. Wystawa potrwa 
do 26 listopada 2015 r.

5. Wszystkie prace winny 
być opatrzone notatką biogra-
ficzną.

6. Organizator nie zwra-
ca kosztów transportu prac oraz 
nie odpowiada za uszkodzenia 
powstałe podczas transportu. 
Prace powinny być dobrze za-
bezpieczone oraz dostarczone 
wraz z dokładnym opisem na 
adres: Gminny Ośrodek Kultu-
ry, 62-052 Komorniki Ul. Stawna 
7/11, tel. 061 8107 449.

7. Organizator zastrzega 
sobie prawo do publikacji zdjęć 
nadesłanych prac w mediach 
oraz dokumentowania ich, bez 
wypłacania honorariów auto-
rom.

8. Organizator zastrzega 
sobie prawo do selekcji nadesła-
nych prac bez podania przyczyn.

9. Organizator zabezpie-
cza prace podczas ekspozycji.

10. Każdy uczestnik wy-
stawy prezentujący swoje prace 
zobowiązany jest do podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorcze-
go. 

11. Prace nie odebrane w 
ciągu 3 miesięcy przechodzą na 
własność Organizatora. 

12. Udział w wystawie jest 
jednoznaczny z akceptacją regu-
laminu. 

Szczegóły na naszej str. 
www.gokkomorniki.pl

GOK Komorniki
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Nasza Gmina „Wzywam wszystkich właścicieli psiaków i kotów do czujności podczas spacerów, moja suczka wylą-
dowała dziś na ostrym dyżurze z zatruciem substancją na gryzonie... A osobie, która to rozrzuca, życzę 
wszystkiego najgorszego....”
- Sandra na naszym Facebooku  

Ogrody
PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE

PROJEKT GRATIS
przy naszym wykonastwie

Pielęgnacja
Systemy nawadniające
Oczka wodne i kaskady

Mała architektura
Brukarstwo

biuro@modrzew-ogrody.pl    www.modrzew-ogrody.pl

tel. 502 320 559

WWW.BLOCHOPTYK.PL

badanie   +   oprawki   +   szkła

Plewiska
ul. Grunwaldzka 517 C

+ 48 504 789 960
plewiska@blochoptyk.pl

Ju as nty

PLEWISKA, ul. Szkolna 143
tel. 609 794 894

www.krawiectwoplewiska.pl 

POGOTOWIE KRAWIECKIE

NAPRAWA
OBUWIA

PLEWISKA
GRUNWALDZKA 479B
WTORKI I CZWARTKI

11:00 - 17:00

Biuro Rachunkowe 
Marta Włudarczak

tel. 796-004-309      

mail: biuro@mwpodatki.pl      

www.mwpodatki.pl

tel. 501 320 572

madzia788@gazeta.pl
www.tort-ula.pl
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