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Podsumowanie sobotniego sadzenia drzew
Kolejne drzewka posadzone!
Dzięki sobotniej akcji (11.03.17)
przybyło nam w Plewiskach 86
drzew w czterech miejscach:

– 13 klonów przy kościele,
wzdłuż ulicy Fabianowskiej
i Szkolnej,

– 13 klonów wzdłuż ul. Stawnej,

– 30 świerków między wybie-
giem dla psów a torami kolejo-
wymi,

– 30 świerków oraz kilka klo-
nów pozostałych z sadzenia
przy ul. Fabianowskiej i Stawnej

Czytaj dalej na str. 2

Remont ul. Grunwaldzkiej - kolejny etap
Powiat poznański rozpoczyna
modernizację ulic Grunwaldz-
kiej w Plewiskach i Poznańskiej
w Skórzewie. Wartość obu in-
westycji to 11,4 mln zł z czego
dofinansowanie z budżetu
państwa wynosi blisko 6 mln zł.
Wybrano już wykonawców, stąd
niebawem ekipy remontowe
pojawią się na drogach powia-
towych w Plewiskach i Skó-
rzewie.

W regionie należymy do liderów,

jeśli chodzi o pozyskiwania do-
finansowania na tego typu in-
westycje. Dzięki temu, że
każdego roku nasze projekty są
bardzo wysoko oceniane, może-
my przebudowywać komplekso-
wo kolejne kilometry dróg.
W tym roku łączna wartość do-
tacji na dwa projekty wynosi
blisko 6 milionów złotych. Nie
ukrywa zadowolenia Tomasz

Łubiński, wicestarosta poznań-
ski. Zakres prowadzonych prac
w przypadku dróg powiato-
wychw Plewiskach i Skórzewie
z pewnością przyczyni się nie
tylko do komfortu jazdy, ale
przede wszystkim poprawi bez-
pieczeństwo pieszych, rowerzy-
stów i kierowców.

Czytaj dalej na str. 3

Klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim
w Szkole Podstawowej nr 2 w Plewiskach
W Szkole Podstawowej nr 2
w Plewiskach planuje się
otwarcie klasy VII dwujęzycz-
nej. Będzie to oddział, w któ-
rym nauczanie będzie
prowadzone w dwóch językach:
polskim oraz języku niemiec-
kim.

Z uwagi na wątpliwości, jakie
pojawiły się wśród kandydatów
i ich rodziców pragnę zainte-
resowanym osobom przybliżyć
istotę klasy dwujęzycznej, od-
powiadając na najczęściej po-

jawiające się pytania.

1. Co to jest oddział dwuję-
zyczny?

Jest to oddział, w którym domi-
nuje zintegrowane nauczanie
przedmiotowo-językowe, które
polega na nauczaniu poszcze-
gólnych przedmiotów zarówno
w języku ojczystym jak i obcym.

Czytaj dalej na str. 5
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Podsumowanie sobotniego sadzenia drzew
Kolejne drzewka posadzone!

Dzięki sobotniej akcji (11.03.17)
przybyło nam w Plewiskach 86
drzew w czterech miejscach:

– 13 klonów przy kościele,
wzdłuż ulicy Fabianowskiej
i Szkolnej,

– 13 klonów wzdłuż ul. Stawnej,

– 30 świerków między wybie-
giem dla psów a torami kolejo-
wymi,

– 30 świerków oraz kilka klo-
nów pozostałych z sadzenia

przy ul. Fabianowskiej i Stawnej
przekazaliśmy jednej ze wspól-
not.

Chciałbym bardzo serdecznie
podziękować wszystkim, którzy
przyłączyli się aktywnie do sa-
dzenia. Mam nadzieję, że nowe
miejsca w których pojawiła się
zieleń sprawią, że docenicie
naszą akcję i jeszcze chętniej się
w nią zaangażujecie.

Drzewka sadzone do tej pory
pochodziły ze szkółki leśnej.
Bardzo chciałbym, już tej jesieni
posadzić ładne, duże 2-3 me-
trowe szczepione drzewa. To ile

będziemy w stanie ich posadzić
zależy wyłącznie od tego ile
środków uda nam się zebrać.
Dlatego jeszcze raz zachęcam
wszystkich do przekazywania
swojego 1% na Zielone-Plewi-
ska.

Cały czas czekam też na pro-
pozycje, gdzie jeszcze przyda-
łaby się zieleń.

Więcej informacji o akcji oraz
sposobie przekazania 1% na
stronie zielone-plewiska.blog.pl

Pozdrawiam
Tomasz Lubiński

Przedstawiamy zdjęcia wysłane
przez naszego czytelnika
Marcina Z., które pokazują, że
w Plewiskach wiosna zaczęła
się już na dobre. Dziękujemy za
nadesłane zdjęcia.

Zachęcamy naszych czytelników
do przesyłania pozytywnych
zdjęć związanych z Plewiskami
na adres: info@plewiska.pl wraz
ze zgodą na ich publikację.

Pokażmy za pomocą zdjęć, że
nasza wieś ma w sobie mnóstwo
uroku oraz wiele ciekawych
miejsc.

Redakcja Plewiska.pl

Krajobrazy Plewisk
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Remont ul. Grunwaldzkiej - kolejny etap
Powiat poznański rozpoczyna
modernizację ulic Grunwaldz-
kiej w Plewiskach i Poznańskiej
w Skórzewie. Wartość obu in-
westycji to 11,4 mln zł z czego
dofinansowanie z budżetu
państwa wynosi blisko 6 mln zł.
Wybrano już wykonawców, stąd
niebawem ekipy remontowe
pojawią się na drogach powia-
towych w Plewiskach i Skó-
rzewie.

W regionie należymy do liderów,
jeśli chodzi o pozyskiwania do-
finansowania na tego typu in-
westycje. Dzięki temu, że
każdego roku nasze projekty są
bardzo wysoko oceniane, może-
my przebudowywać komplekso-
wo kolejne kilometry dróg.
W tym roku łączna wartość do-
tacji na dwa projekty wynosi
blisko 6 milionów złotych. Nie
ukrywa zadowolenia Tomasz
Łubiński, wicestarosta poznań-
ski. Zakres prowadzonych prac
w przypadku dróg powiato-
wychw Plewiskach i Skórzewie
z pewnością przyczyni się nie
tylko do komfortu jazdy, ale
przede wszystkim poprawi bez-
pieczeństwo pieszych, rowerzy-
stów i kierowców.

Ulica Grunwaldzka w Plewi-
skach – II etap przebudowy

Już niebawem mieszkańcy Ple-
wisk i okolic będą mogli cieszyć
się z nowej drogi łączącej Ko-
morniki z Poznaniem. W sie-
dzibie Zarządu Dróg
Powiatowych w Poznaniu pod-
pisano umowę z wykonawcą,
którybędzie przebudowywać II
etap ul. Grunwaldzkiej w Plewi-
skach, na odcinku o dł. 0,98 km.
Wartość inwestycji szacowana
jest na ponad 5 milionów zło-
tych.

W ubiegłym roku przebudowa-
no pierwszy fragment drogi
powiatowej od ul. Wołczyńskiej
do przedszkola. W tym roku
kontynuacja prac będzie na
dalszym, blisko kilometrowym
odcinku - do ulicy Szkolnej.
W ramach modernizacji wyko-
nana zostanie m.in. wymiana
konstrukcji i ułożenie nowej
nawierzchni jezdni. Droga bę-
dzie odwodniona dzięki budo-
wie kanalizacji deszczowej.
Ponadto, w planach jest budowa
chodników i zjazdów, a także
zatok autobusowych.Zmoder-
nizowana zostanie również sy-
gnalizacja świetlna na
skrzyżowaniu z ulicą Kolejową,
a z przy skrzyżowaniu z ulicą
Szkolną na przejściu dla pie-
szych powstanie azyl.

Co ważne, drogowcy nie planują
całkowitego zamknięcia drogi
na czas trwania robót. Ruch
z Poznania ma się odbywać
jedną stroną jezdni, a z kierunku
Komornik objazdem- ul. Fabia-
nowską i Wołczyńską.

Przebudowa drogi otrzymała
dofinansowanie w ramach Rzą-
dowego Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 2014
– 2019. Projekt znalazł się na
4 miejscu, wśród wszystkich
zadań zaakceptowanych przez
Ministra Budownictwa i Infra-
struktury. Dotacja z budżetu
państwa wynosi 2.791.189 zł.
Pozostałą kwotę sfinansują ze
swych budżetów Powiat Po-
znański i Gmina Komorniki.

Ulica Poznańska w Skórzewie –
ostatni etap przebudowy
głównej drogi przez tę miej-
scowość

Niebawem rozpocznie się też
przebudowa drogi powiatowej -
ulicy Poznańskiej w Skórzewie. -
Dzięki temu, że powiat od kilku
lat pozyskiwał dofinansowania
z rządowych programów na jej
przebudowę, dziś do zmoder-
nizowania został zaledwie 2-ki-
lometrowy odcinek od ulicy
Zakręt do węzła S5 Dąbrówka –
wyjaśnia Tomasz Łubiński, wi-
cestarosta poznański. - Miesz-
kańcy muszą liczyć się
z pewnymi utrudnieniami
w ruchu, jednak zaprocentują
one nowoczesną i bezpieczną
drogą, co doskonale widać na
odcinkach od ronda Malwowa
do ulicy Zakręt.

Wybrany wykonawca chce zre-
alizować zadanie za blisko 6,4
miliona złotych. Jeszcze
w kwietniu Zarząd Dróg Powia-
towych w Poznaniu podpisze
umowę z wykonawcą. Wówczas
po przekazaniu placu budowy
rozpoczną się prace, których
zakończenie planowane jest na
wrzesień.

Tegoroczny zakres prac obej-
muje między innymi: wzmoc-
nienie konstrukcji i poszerzenie
oraz ułożenie nowej na-
wierzchni drogi, a także budowę
ronda na skrzyżowaniu ulicy
Poznańskiej z ul. Kozierowskie-
go (przy gimnazjum), którego
powstanie doskonale wpisuje się
w system bezpieczeństwa ruchu
w całej miejscowości. I z pew-
nością wpłynie na jego uspoko-
jenie. Do tej pory w ramach
wcześniejszych modernizacji tej
drogi, powstały już dwa ronda:
na wlocie do Poznania i w cen-
trum Skórzewa, w pobliżu
Szkoły Podstawowej oraz ko-
ścioła.

W ramach modernizacji oświe-
tlenia drogowego przy przej-
ściach dla pieszych powstaną
światła, które swym układem
nawiązywać będą do sygnalizacji
montowanej w I i II etapie
przebudowy drogi. Projekt za-
kłada budowę chodników oraz
dwukierunkowych ścieżek ro-
werowych, co sprawi, że za-
równo rowerzyści, piesi oraz
kierowcy będą czuć się zdecy-

dowanie bezpiecznej. Dodatko-
wo wszystkie przebudowane
przejścia dla pieszych zostaną
wyposażone w tzw. azyle.

Dofinansowanie zadania ze
środków Programu Rozwoju

Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata
2016-2019 wyniosło w przypad-
ku ul. Poznańskiej 3 mln złotych
(projekt jest na 2 miejscu listy
rankingowej). Pozostałą kwotę
sfinansują ze swych budżetów;

powiat poznański i gmina Do-
piewo.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Linia nr 710 (w kierunku Górczyna)
PLEWISKA/KOŚCIÓŁ – Plewiska, Szkolna – Plewiska, Fabianowska - Trzebińska - … - GÓRCZYN

Linia nr 716 (w kierunku Junikowa)
GŁUCHOWO / CHOMĘCICE / GOŁUSKI - … - Plewiska, Szkolna – Plewiska, Fabianowska –
Plewiska, Skryta – Plewiska, Grunwaldzka – Grunwaldzka - JUNIKOWO

Wyłączone z użytkowania
zostaną przystanki: Plewi-
ska/Straż Pożarna i Plewi-
ska/Rynek – na ulicy
Grunwaldzkiej, w kierunku
Poznania

Na ulicy Fabianowskiej zloka-
lizowane zostaną dodatkowe

przystanki tymczasowe:

- Plewiska/Kościół (przy skrzy-
żowaniu z ulicą Szkolną),
- Plewiska/Kolejowa (przy
skrzyżowaniu z ulicą Czarna
Droga),
- Plewiska/Podgórna (przy
skrzyżowaniu z ulicą Skrytą)

Przystanek Plewiska/Skryta dla
autobusów linii nr 716 jadących
w kierunku Junikowa zostanie
przesunięty za skrzyżowanie z
ulicą Skrytą.

źródło oraz mapy:
www.ztm.poznan.pl
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Babka kokosowo - pomarańczowaOdczuwasz ból stóp po treningu? Skóra
na nich zgrubiała bądź zaczęła pękać?

Przeciętny człowiek przez całe
swoje życie pokonuje dystans
około 80 tysięcy kilometrów.
Odpowiada to dwukrotnemu
okrążeniu kuli ziemskiej. Oso-
by aktywne fizycznie, dużo
spacerujące, biegające rekre-
acyjnie czy zawodowo, są
w stanie „obiec” ziemię nawet
czterokrotnie.

Podczas takiego wysiłku stopy
narażone są na poważne kon-
tuzje, czy drobne urazy. Ważne
jest, aby nawet drobnego
uszkodzenia nie bagatelizować.
Należy pamiętać, aby wieczo-
rem dokładnie oglądać swoje
stopy. Jeżeli są na nich niewiel-
kie otarcia czy rany, należy je
zdezynfekować i założyć opa-

trunek. Zgrubiały naskórek na
piętach, śródstopiu, czy palcach
powinno się raz na dwa, trzy
tygodnie ścierać tarką. Bardzo
ważne jest odpowiednie nawil-
żenie skóry stóp. Na rynku do-
stępnych jest wiele preparatów,
najlepiej aby w składzie miały
około 10% mocznika, który
ma właściwości zmiękczające
i regenerujące.

Jeżeli dokucza nam ostry ból, a
maści przeciwbólowe nie po-
magają, należy poszukać do-
brego specjalisty. Ortopeda,
fizjoterapeuta czy podolog do-
łożą wszelkich starań, aby zna-
leźć przyczynę i zniwelować
problem.

Gabinety podologiczne specja-
lizują się w korekcji wrastają-
cych paznokci, usuwaniu
odcisków oraz modzeli (nad-
miernie pogrubiałej skóry), pie-
lęgnacji pękających pięt. Oferują
także opiekę nad stopami cho-
rych na cukrzycę, osób star-
szych, uprawiających sport czy
kobiet w ciąży.

Najbliższy gabinet oferujący
specjalistyczne porady, diagno-
zę i współpracę z lekarzami
mieści się w Skórzewie przy
ulicy Szkolnej 35.

Artykuł
sponsorowany

Na zbliżające się Święta Wiel-
kanocne babka kokosowo-po-
marańczowa. Prosta do
przygotowania babka z ciasta
ucieranego przygotowana
w dużej formie z kominkiem.

Składniki:

• 3 szklanki mąki
• 1 ½ szklanki cukru
• 1 opakowanie cukru wanilio-
wego
• 225 g masła
• 5 jajek
• 2 łyżeczki proszku do piecze-
nia
• 2 łyżki kandyzowanej skórki
pomarańczowej
• 1 szklanka soku
z pomarańczy
• 100 g wiórków kokosowych

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiać z proszkiem do
pieczenia. Masło utrzeć z cu-
krami do białości. Dodać jajka
nie przerywając ucierania. Na-
stępnie naprzemiennie dodawać
do ciasta przesianą mąkę i sok
z pomarańczy. Pod koniec do-
dać kandyzowaną skórkę po-
marańczową i wiórki kokosowe.
Ciasto przelać do przygotowa-
nej dużej formy z kominkiem.

Piec 45-50 minut (ciasto może
piec się jeszcze dłużej, dlatego
najlepiej piec do suchego pa-
tyczka) w temperaturze 180
stopni.

Udostępniono ze strony:
slodkoscioli.cba.pl

Kronika Policyjna

Zdarzenia zgłoszone w lutym
2017r.

02.02. Łęczyca, ul. Cmentarna
przywłaszczenie pieniędzy
w kwocie 2 tys. zł

03.02. Plewiska, ul. Koperko-
wa kradzież z włamaniem do
pojazdu m-ki Opel
Komorniki, ul. Cyprysowa
uszkodzenie pojazdu m-ki Re-
nault

07.02. Łęczyca, tereny leśne
odnalezienie n/n zwłok ludzki-
ch

08.02. Plewiska, Południowa
pożar pojazdu Seat

09.02. Komorniki, ul. Ks.
Malinowskiego policjanci KP
Komorniki zatrzymali osobę na
tzw. "gorącym uczynku" kiero-
wania samochodem osobowym
w stanie nietrzeźwości, wynik
0,32mg/l

10.02. Plewiska, ul. Miętowa
policjanci KP Komorniki za-
trzymali osobę na tzw. "gorącym

uczynku" kierowania samocho-
dem osobowym w stanie nie-
trzeźwości, wynik 1,12mg/l
Plewiska, ul. Zielarska
kradzież pojazdu m-ki Citroen
DS3

13.02. Plewiska, ul. Zielarska
pobicie

14.02. Komorniki, ul. Kolum-
ba kradzież telefonu komórko-
wego po czym policjanci KP
Komorniki dokonali zatrzymania
sprawcy przedmiotowej kra-
dzieży
Komorniki, ul. Ks. Piotra Waw-
rzyniaka policjanci KP Komor-
niki zatrzymali sprawców na
tzw. "gorącym uczynku" kra-
dzieży wtryskiwaczy samocho-
dowych o znacznej wartości

15.02. Plewiska, ul. Spokojna
kradzież tabletu

18.02. Komorniki, ul. Polna
kradzież pojazdu m-ki Citroen
C4

20.02. - Chomęcice, ul. Po-
znańska – policjanci KP Ko-
morniki zatrzymali osobę na
tzw. "gorącym uczynku" kiero-
wania samochodem osobowym
w stanie nietrzeźwości, wynik
0,40mg/l oraz pomimo wyda-
nego zakazu sądowego do pro-
wadzenia pojazdów
Wiry, ul. Brzoskwiniowa
przywłaszczenie telefomu ko-
mórkowego
Plewiska, ul. Kolejowa

policjanci KP Komorniki za-
trzymali osobę poszukiwaną

22.02. Komorniki, ul. Pana
Tadeusza kradzież pojazdu m-ki
VW Golf
Plewiska, ul. Kminkowa
przywłaszczenie kluczy

24.02. Chomęcice policjanci
KP Komorniki zatrzymali
sprawcę kradzieży portfela
z jego zawartością
Wiry, ul. Graniczna kradzież
dokumentów
Komorniki, ul. Wawrzyniaka
policjanci KP Komorniki za-
trzymali na tzw. "gorącym
uczynku" sprawcę dokonywania
nieautoryzowanych transakcji
kartą płatniczą pochodzącą
z przywłaszczenia

27.02. Plewiska, ul. Kozłow-
skiego uszkodzenie pojazdu m-
ki Opel Astra

Ponadto policjanci przyjęli 18
zgłoszeń innych przestępstw
w tym 6 oszustw na różnych
portalach internetowych.

Policja w Komornikach prosi
o wszelkie informacje, które
mogą przyczynić się do ograni-
czenia przestępczości lub
do wykrycia ich sprawców.
Wszelkie spostrzeżenia można
przekazywać dzielnicowym.
Zapewniamy anonimowość.

W nagłych przypadkach na nu-
mer telefonu alarmowego KP
Komorniki 601-799-114 lub
do Oficera Dyżurnego Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu 997
lub 112.

KOMUNIKAT

Podajemy termin znakowania
rowerów w ramach programu
prewencyjnego „Poznański ro-
wer – bezpieczny rower”:

28. kwietnia 2017r
w godz. 10:00 – 13:00

Znakowania odbywać się będą
w Komisariacie Policji w Ko-
mornikach. Osoba rejestrująca
rower powinna posiadać dowód
osobisty lub inny dokument
potwierdzający jej tożsamość
oraz powinna przybyć z rowe-
rem wyposażonym w: dzwonek,
sprawny hamulec, światła i od-
blaski. Rower powinien posiadać
również numer ramy.

Ponad to Policja ostrzega
o częstych działaniach spraw-
ców oszukujących starsze oso-
by. Wykorzystują oni nieuwagę,
niewiedzę oraz uczucia osób
wyłudzając pieniądze na tzw.
"Na Wnuczka" i " Na Policjanta".
Policja nigdy nie prosi o prze-
kazanie pieniędzy.

Policja przypomina mieszkań-
com Poznania i powiatu po-
znańskiego o obowiązku

oznakowania swojej posesji
numerem porządkowym. Brak
oznakowania posesji powoduje
znaczne utrudnienia w co-
dziennej pracy służb odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo
i porządek, jak również
służb ratowniczych. Policjanci
w marcu br. zaczęli ustalać
nieruchomości i przypominać
właścicielom posesji, admini-
stratorom, dozorcom i użyt-
kownikom nieruchomości
o umieszczeniu w widocznym
miejscu na ścianie frontowej
butynku, uliczce tabliczki
z numerem porządkowym.
W kwietniu dzielnicowi po-
nownie odwiedzą mieszkańców
tych posesji, w których
stwierdzono nieprawidłowości
celem sprawdzenia czy zostały
one usunięte. Wobec osób,
które nie zastosują się do obo-
wiązków wynikających z prze-
pisu art. 47 b Ustawy z dnia 17
maja 1989 roku Prawa geode-
zyjnego i kartograficznego zo-
staną zastosowane kary
w oparciu o art. 64 Kodeksu
Wykroczeń.

Chcesz wiedzień czy w Twojej
okolicy jest bezpiecznie? Mo-
żesz mieć na to wpływ!! Reaguj
na zagrożenia!! Odwiedź Kra-
jową Mapę Zagrożeń Bezpie-
czeństwa www.policja.pl

Dzielnicowy KP Komorniki
st. sierż. Sebastian Kuriata
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Klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim
w Szkole Podstawowej nr 2 w Plewiskach
W Szkole Podstawowej nr 2
w Plewiskach planuje się
otwarcie klasy VII dwujęzycz-
nej. Będzie to oddział, w któ-
rym nauczanie będzie
prowadzone w dwóch językach:
polskim oraz języku niemiec-
kim.

Z uwagi na wątpliwości, jakie
pojawiły się wśród kandydatów
i ich rodziców pragnę zainte-
resowanym osobom przybliżyć
istotę klasy dwujęzycznej, od-
powiadając na najczęściej po-
jawiające się pytania.

1. Co to jest oddział dwuję-
zyczny?

Jest to oddział, w którym domi-
nuje zintegrowane nauczanie
przedmiotowo-językowe, które
polega na nauczaniu poszcze-
gólnych przedmiotów zarówno
w języku ojczystym jak i obcym.
To dążenie do posługiwania się
swobodnie w mowie i piśmie
dwoma językami: językiem oj-
czystym i językiem obcym.
Co oczywiście rozłożone jest
w czasie i wdrażane jest sukce-
sywnie.

2. Dlaczego język niemiecki

Językiem niemieckim, jako
pierwszym językiem mówi ok.
90-95 milionów ludzi w Euro-
pie, co stanowi 13,3% wszyst-
kich Europejczyków. Jest to
także drugi najczęściej używany
język w Europie po języku ro-
syjskim, francuskim (66,5 milio-
na mówiących) czy angielskim
(64,2 miliona mówiących). Do
krajów niemieckojęzycznych
należą Niemcy, Austria, Szwaj-
caria) i Liechtenstein.

Ponadto Strategia Rozwoju
Gminy Komorniki 2013-2020,
w celu strategicznym nr 3 –
Wspieranie rozwoju gospodar-
czego Gminy, Programie 3.2.
Wspieranie rozwoju gospodar-
czego Gminy w punkcie 3.2.3.
Rozwój kształcenia w zakresie
języków obcych zakłada co na-
stępuje: Na terenach o wysokiej
aktywności gospodarczej, gdzie
zapotrzebowanie na wykwalifi-
kowaną kadrę techniczną i za-
rządczą jest duże, coraz
większym problemem dla praco-
dawców staje się deficyt pra-
cowników ze znajomością
języków obcych, szczególnie an-
gielskiego i niemieckiego.
Z tego powodu, aby ułatwić
uczniom szkół gminnych zdoby-
wanie pracy na miejscu i po-
prawić konkurencyjność na
rynku pracy planowane jest
wprowadzenie drugiego języka

obcego we wszystkich szkołach
oraz zwiększenie liczby zajęć
lekcyjnych z języka angielskiego
i niemieckiego w szkołach pod-
stawowych i gimnazjum na te-
renie Gminy.

3. Jakie przedmioty będą na-
uczane po niemiecku?

W przepisach jest wyraźny za-
pis, że prowadzone w dwóch
językach są co najmniej dwa
zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem
zajęć obejmujących język polski,
część historii dotyczącą historii
Polski i część geografii doty-
czącą geografii Polski, w tym co
najmniej jedne zajęcia eduka-
cyjne wybrane spośród zajęć
obejmujących: biologię, chemię,
fizykę, część geografii odno-
szącą się do geografii ogólnej,
część historii odnoszącą się do
historii powszechnej lub mate-
matykę. Na ten moment trudno
jest wskazać jakie to będą
przedmioty, gdyż rekrutacja
nauczycieli do prowadzenia za-
jęć w tej klasie przewidziana jest
na maj i dopiero na tej podsta-
wie zostaną wskazane przed-
mioty.

Najpierw musi zebrać się grupa
chętnych uczniów, tak by po-
wstała klasa, a następnie do-
bierani będą nauczyciele, którzy
nie tylko znają się na swoim
przedmiocie, ale również po-
trafią mówić po niemiecku.

4. Jak to będzie wyglądało
w praktyce?

W tej klasie uczeń, oprócz 3
godzin języka angielskiego, bę-
dzie miał 4 godziny języka nie-
mieckiego, plus co najmniej dwa
przedmioty prowadzone w ję-
zyku niemieckim. Sumując -
uczeń będzie miał styczność
z językiem niemieckim 6 godzin
w tygodniu.

5. Czy to oznacza, że od wrze-
śnia przynajmniej dwa przed-
mioty będą prowadzone cały
czas po niemiecku?

Nie! oznacza to, że uczniowie
stopniowo będą wdrażani w ten
język. Nauczyciele realizując
podstawę programową będą
włączali materiały niemieckoję-
zyczne. Część zajęć może być
prowadzona w języku obcym,
np. jedno z omawianych zagad-
nień lub jakichś problem, ale
o tym zadecyduje nauczyciel no
i oczywiście uzależnione to bę-
dzie od poziomu znajomości
języka przez klasę. W szkole
podstawowej chodzi o to, by

obcować z danym językiem,
a nie by biegle się nim posługi-
wać. Na to przyjdzie czas
w szkołach średnich lub na stu-
diach. Idea dwujęzyczności ma
być okazją do poszerzania nie
tylko wiedzy typowej dla
przedmiotu, ale również do po-
znawania słownictwa i zwrotów
w języku niemieckim charakte-
rystycznych dla omawianych
zagadnień. Ponadto podczas
dwóch dodatkowych godzin ję-
zyka niemieckiego uczniowie
będą mogli poświecić czas na
doskonalenie gramatyki, kon-
wersacji i zdobywanie wiedzy
o kulturze krajów niemieckoję-
zycznych. Nie taki bowiem dia-
beł straszny jak go malują.. .

6. Jakie korzyści daje uczniowi
klasa dwujęzyczna?

- uczeń rozwija nie tylko swoją
wiedzę ogólną, ale też dosko-
nali umiejętności językowe,
- uczy się, jak łączyć naukę
z różnych dziedzin z nauką ję-
zyka obcego,
- przygotowanie do dalszego
kształcenia w klasach dwuję-
zycznych w szkołach ponad-
podstawowych, a w dalszej
perspektywie do studiów
w Polsce i za granicą,
- stosowanie języka w szerokim
zakresie w sposób autentyczny
oraz jako narzędzia do przy-
swajania wiedzy z innych
przedmiotów,
- w dalszej perspektywie wy-
jazdy edukacyjne do Niemiec,
wymiany zagraniczne, realizo-
wanie projektów w języku
niemieckim, branie udziału
w warsztatach międzynarodo-
wych, korespondowanie
z uczniami z zagranicy,
- korzystanie z dobrze wyposa-
żonej sali językowej, oprogra-
mowania multimedialnego,
projektora multimedialnego,
słowników jedno i dwujęzycz-
nych, biblioteki językowej
(w trakcie tworzenia),
- branie udziału w imprezach
promujących język i kulturę
krajów niemieckojęzycznych.

7. Jakie są zasady rekrutacji do
oddziału z językiem niemiec-
kim?

Do oddziału dwujęzycznego
(Na podstawie art. 139 pkt
1-4 Ustawy Prawo Oświatowe
z dnia 14 grudnia 2016r ( Dz.
U. 2017 poz.59)) przyjmowani są
w pierwszej kolejności kandy-
daci, zamieszkujący w obwo-
dzie szkoły (Obwód szkoły
obejmuje ulice: Bazyliowa,
Grunwaldzka od ulicy Kolejowej
do granicy z miastem Poznań

(od numeru 410 do 592), Kmin-
kowa, Koperkowa, Krótka, La-
wendowa, Lubczykowa, Lukre-
cjowa, Miętowa, Mokra, Owsia-
na, Pasterska, Południowa, prof.
Jana Kozłowskiego, prof. Wa-
cława Strażewicza, Pszenna,
Rolna, Rumiankowa, Słoneczna,
Spokojna, Sucha, Szafranowa,
Szałwiowa, Szczypiorkowa, Ty-
miankowa, Wołczyńska, Zakła-
dowa, Zielarska, Żytnia
(Uchwała nr XVII/192/2016 Ra-
dy Gminy Komorniki z dnia 24
lutego 2016r.)), a następnie
kandydaci spoza obwodu,
głównie uczniowie z Gminy
Komorniki. Warunkiem jest
złożenie przez rodziców/praw-
nych opiekunów kandydatów
karty zgłoszenia oraz deklaracji
do oddziału dwujęzycznego.
Szczegółowe zasady rekrutacji
oraz wzory pism są udostęp-
nione na stronie internetowej
szkoły - http://sp2plewi-
ska.edu.pl

8. Sprawdzian predyspozycji
językowych - co to takiego?

Kandydat czy to z obwodu, czy
spoza, chcący uczyć się w takiej
klasie musi przystąpić do
sprawdzianu predyspozycji ję-
zykowych. Nie jest to test zna-
jomości języka niemieckiego!.
Jest to forma sprawdzenia, czy
uczeń umie uczyć się języka
obcego. Test składa się z kilku-
nastu ćwiczeń i trwa zwykle 90
minut. Nie sprawdza on wiedzy
kandydatów, lecz odwołuje się
do ich, szeroko rozumianych,
umiejętności językowych. Tak
więc do testu nie można się
przygotować.

Sprawdzian taki przeprowa-
dzany jest w języku polskim ale
zawiera również zadania w ję-
zykach sztucznych bądź mało
znanych. Badana jest pamięć,
rozumienie tekstu oraz relacji
składniowych (np. ćwiczenia na
uzupełnianie luk, kolejność zdań
„rozsypanego” tekstu), rozu-
mienie leksyki (stawianie hipo-
tez co do znaczenia słów
nieznanych znajdujących się
w znanym kontekście teksto-

wym), wyobraźnię i domysł ję-
zykowy, selekcję informacji
(wyciąganie wniosków z poda-
nych, różnorodnych informacji),
rozumowanie przez analogię
oraz dedukcję językową (ćwi-
czenia na korpusach języków
sztucznych i teksty w różnych
językach).To określenie goto-
wości do nauki w zupełnie no-
wej sytuacji. Ucznia trzeba
zatem postawić przed zadaniem
nietypowym. Stąd w testach
predyspozycji językowych tyle
zadań (w zasadzie wszystkie),
które nie mają żadnego od-
zwierciedlenia w praktyce
szkolnej. Po prostu, dziecko
postawione przed zadaniem,
z którym nigdy wcześniej się nie
zetknęło, musi uruchomić swoje
talenty. Łatwiej poradzi sobie
z taki testem uczeń oczytany,
ciekawy świata, z rozwiniętymi
inteligencjami werbalną i lo-
giczną, a wynik punktowy
przesądzi o tym, czy uczeń ma
wspomnianą gotowość do nauki
języka obcego i wpłynie na re-
krutację do oddziału dwuję-
zycznego.

9. Kiedy odbędzie się spraw-
dzian predyspozycji językowy-
ch?

Termin sprawdzianu predyspo-
zycji językowych to 9 maja br.
(wtorek) godzina 13.30 w naszej
szkole.

10. Kiedy będzie wiadomo, że
uczeń dostał się do oddziału
dwujęzycznego?

Ogłoszenie list uczniów przyję-
tych do klasy VII dwujęzycznej
nastąpi po zakończeniu całego
procesu rekrutacji kandydatów
do szkoły, a termin zostanie
podany do publicznej wiado-
mości na stronie internetowej
szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 2
w Plewiskach

ul. Prof. Wacława Strażewicza 1
62-064 Plewiska
tel. 61 831 74 50

www.sp2plewiska.edu.pl

"Wspaniale, żeby posłuchać takiej muzyki nie musimy wybierać się do Poznania. :)
Oby więcej takich koncertów"

mieszkaniec "Wojtek" na temat koncertu w SP nr 2
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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

Kącik dla dzieci

Jak myślisz, co znajduje
się na obrazku obok? Aby
sprawdzić czy masz rację,
połącz kropki i pokolo-

ruj obrazek.
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OSP Plewiska - Kronika wydarzeń

Zdarzenia, które miały miejsce
w marcu.

5.03.2017

Komorniki, Poznańska
o godzinie 8 30 udaliśmy się do
wypadku dwóch samochodów
osobowych, gdzie jedna osoba
została ranna. Na miejscu także
Szkoła Aspirantów PSP oraz OSP
Luboń.

23.03.2017

Komorniki, Poznańska
po godzinie 22 zadysponowano
nas, OSP Luboń, SA PSP do
przewróconej naczepy, która
przewoziła kurczaki. Działania
zastępów polegały na
zabezpieczeniu miejsca akcji,
wyciągnięciu z naczepy klatek
z ponad 2 500 kurczakami.

20.03.2017

Plewiska, ul. Wiosenna
pomoc pogotowiu w zniesieniu
pacjenta

21.03.17

DK nr 5
plama oleju

22.03.17

Głuchowo, ul. Komornicka
pożar budynku gospodarcze-
go

24.03.17

Plewiska, ul. Szkolna
pożar samochodu

26.03.17

Komorniki, ul. Fabianowska
pożar traw

27.03.17

Rosnówko, DK nr 5
o godzinie 7:54 udaliśmy się
wraz z Szkołą Aspirantów do
zderzenia 3 samochodów
osobowych. Jedna osoba została
poszkodowana, a na miejscu
ruch był kierowany wahadło-
wo.

28.03.17

Komorniki
po godzinie 14 zadysponowano
nas do nieznanej substancji na
terenie firmy kurierskiej. W
wyniku zdarzenia jedna osoba
została zabrana do szpitala. Na
miejscu prócz nas zastępy ze
Szkoły Aspirantów PSP oraz JRG
6.

OSP Plewiska
zdjęcia udostępnione z:

facebook.com/ospplewiska

Wypadek dwóch samochodów osobowych w Komornikach na ulicy Poznańskiej

Nieznana substamcja na terenie firmy kurierskiej w Komornikach

Przewrócona naczepa przewożąca kurczaki na ulicy Poznańskiej w Komornikach

Przewrócona naczepa przewożąca kurczaki na ulicy Poznańskiej w Komornikach

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:

8.04.17
– Ania Dąbrowska
- Lombard

11.04.17
- Tomasz Stańko New York Qu-
artet

18.04.17
– Anti-Flag

19.04.17
- Krzysztof Kiljański i Hot Swing

20.04.17
– Lady Pank Akustycznie

22.04.17
– Enej

24.04.17
– Flamenco

25.04.17
– Dżem

30.04.17
- Lombard swing - muzyka bez
granic

Spektakle:

8.04.17
- Motor Show Film Fest

12.04.17
– Żniwa

19.04.17
- Teatr Młodego Widza - Teatr
Lalek Jaś i Małgosia

21.04.17
- Sztuka Kochania czyli Sceny
dla Dorosłych

24.04.17
- Kto się boi Virginii Woolf?

28.04.16
- Rokendrol albo mów mi teściu

Fotorelacja z wernisażu wystawy zatytułowanej: "Kobieta... zmienna jest"

"Odwiedziłam, tak jaki i ostatnio :)"
mieszkanka "Sylwi" na temat zaproszeń na MTP 24-26 marca 2017




