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Absolutorium dla Wójta Jana Brody
Po raz ostatni w tej kadencji
samorządu Rada Gminy Komorniki udzieliła Wójtowi Janowi Brodzie absolutorium,
dając tym samym wyraz zaufania i aprobaty dla realizacji
budżetu gminy w 2017 roku.
Dochody gminy w 2017 roku
wynosiły ponad 138,5 mln złotych (98% planu), z czego największą część stanowiły wpływy
z podatku PIT (prawie 40 mln zł)
i z podatku CIT (6,4 mln zł).
Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych
i prawnych wyniosły ponad 28
mln zł, a od czynności cywilnoprawnych 3,6 mln zł.
Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości 140,5 mln
zł (96,21 % planu).
Najwięcej, bo ponad 56 mln zł
przeznaczono na oświatę. Zakończono budowę kompleksu
szkolnego w Plewiskach oraz
rozpoczęto budowę szkoły w
Chomęcicach.

Czytaj dalej na str. 3

Wakacje… Kto ma wakacje ten ma…

Natomiast kiedy dzieci idą do
szkoły pojawia się kłopot.

A może do babci?
Pierwszym rozwiązaniem jakie
przychodzi nam do głowy jest
pomoc ze strony babci, znajomych czy też sąsiadów.
Niestety instytucja nazywana
„babcią” miała sens jakieś 15-20
lat temu.

Dzieci cieszą się z końca roku
szkolnego. Dwa miesiące wolnego od szkoły to nie lada
gratka. Problem pojawia się,
kiedy rodzicie chodzący do
pracy zadają sobie pytanie: „co

zrobić z dziećmi w wakacje?”
Z pociechami w wieku przedszkolnym jest łatwiej. Placówki
przedszkolne pełnią dyżury,
zapewniając pociechom opiekę.

Babcie obecnych czasów zazwyczaj pracują, wyjeżdżają na
wakacje czy inne formy wypoczynku.
Jeżeli już okaże się, że akurat
nasza babcia ma wolny czas.

Czytaj dalej na str. 7
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Komorniki z tytułem "Gmina na 5!"
Gmina Komorniki uzyskała tytuł „Gmina na 5!” w tegorocznej
edycji rankingu gmin przygotowanym przez studenckie
Koło Naukowe Akceleracji,
działające przy Instytucie
Przedsiębiorstwa
Kolegium
Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie.

cych na obszarze danej gminy
terenów inwestycyjnych, dostęp
do planów zagospodarowania
przestrzennego czy obecność
poradnika wskazującego krok
po kroku, jak założyć własną
działalność. W drugiej części
badania oceniano komunikację
drogą e-mail (w językach pol-

skim i angielskim).

Ranking został opracowany na
podstawie
15
wybranych,
obiektywnych kryteriów o charakterze
zero-jedynkowym.
Tytuł „Gminy na 5!” otrzymały
te jednostki, które osiągnęły
ponadprzeciętnie dobre wyniki

oraz zdobyły ponad połowę
punktów. W tegorocznej edycji
udało się to 51 jednostkom
z ogólnej liczby 675. Badane samorządy nie miały świadomości,
że podlegają ocenie, w związku
z tym nie można było się do tego przygotować ani zidentyfikować
osoby
badacza.

Odpowiedzi były więc udzielane
w sposób zwyczajowo przyjęty
w danej jednostce.
Wręczenie nagród i wyróżnień
odbyło się w dniach 24-25 maja
podczas „Forum Gmin na 5!”
w Warszawie.
Komorniki.pl

Ranking przeprowadzany od
2014 roku ma na celu ocenę jakości obsługi, której doświadczyć
mogą
potencjalni
inwestorzy lub przedsiębiorcy
kontaktując się z polskimi
urzędami na poziomie lokalnym.
Ocenie podlegają m.in. użyteczność oficjalnych witryn
www, łatwość ich użytkowania,
kontakt drogą elektroniczną
z użyciem metody „tajemniczego klienta” oraz rozwiązania
unikatowe, zwiększające końcową wartość dla użytkownika.
W tegorocznej edycji zostało
przebadanych 675 jednostek
samorządu terytorialnego na
poziomie lokalnym, które charakteryzują się najwyższą potencjalną atrakcyjnością inwestycyjną zgodnie z wcześniej
przeprowadzonymi badaniami
Instytutu
Przedsiębiorstwa
Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie.
Badanie składało się z dwóch
części. Pierwszą z nich była
ocena witryn internetowych,
w których brano pod uwagę
głównie kwestie dotyczące
przedsiębiorczości. Sprawdzano
m.in. łatwość poszukiwania informacji na temat występują-

Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach
W ostatnich dniach maja została podpisana umowa na budowę największej inwestycji
w Gminie Komorniki, którą
będzie Centrum Tradycji
i Kultury.
Obiekt, który powstanie w najstarszej, historycznej części
Komornik będzie służył mieszkańcom gminy jako centralne

miejsce spotkań oferujące bogaty wachlarz usług z dziedziny
kultury, sztuki i rozrywki.
W obiekcie będą miały swoją
siedzibę Gminna Biblioteka oraz
Gminny Ośrodek Kultury. Ponadto do dyspozycji użytkowników Centrum będzie sala
widowiskowa na 300 osób,
foyer oraz kawiarnia.

Wykonawca, firma PTB NickelSp.zo.o, zgodnie z umową
realizować będzie inwestycję za
cenę 27.912 tys. zł. Rozpoczęcie
prac zaplanowano na koniec
czerwca br., a nowy obiekt zostanie oddany do użytku
w pierwszej połowie 2020 roku.

Komorniki.pl
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Absolutorium dla Wójta Jana Brody
Po raz ostatni w tej kadencji
samorządu Rada Gminy Komorniki udzieliła Wójtowi Janowi Brodzie absolutorium,
dając tym samym wyraz zaufania i aprobaty dla realizacji
budżetu gminy w 2017 roku.
Dochody gminy w 2017 roku
wynosiły ponad 138,5 mln złotych (98% planu), z czego największą część stanowiły wpływy
z podatku PIT (prawie 40 mln zł)
i z podatku CIT (6,4 mln zł).
Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych
i prawnych wyniosły ponad 28
mln zł, a od czynności cywilnoprawnych 3,6 mln zł.
Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości 140,5 mln
zł (96,21 % planu).
Najwięcej, bo ponad 56 mln zł
przeznaczono na oświatę. Zakończono budowę kompleksu
szkolnego w Plewiskach oraz
rozpoczęto budowę szkoły w
Chomęcicach. Na bieżące utrzymanie szkół wydano 21 mln zł,

a przedszkoli 5,7 mln zł. Subwencja oświatowa wynosiła
w ubiegłym roku 22,5 mln zł).
Ogromna część gminnej kasy
jest przeznaczana na wychowanie przedszkolne. Gmina
udzieliła dotacji przedszkolom
publicznym i niepublicznym
w wysokości 13,3 mln zł.
Na wydatki majątkowe w 2017
roku gmina przeznaczyła 35 mln
zł. Najwięcej środków pochłonęła realizacja Programu Budowy Dróg, w tym m.in. budowa
ulic: łączącej ul. Młyńską z Żabikowską w Komornikach,
przebudowa ul. G. Daimlera
w Komornikach, ul. Żwirowej,
Pasieki, Piaskowej i nad Wirynką
w Komornikach; budowa ul.
Morelowej i Brzoskwiniowej
w Głuchowie, przebudowa ul.
Fabianowskiej z kanalizacją
deszczową w Plewiskach, budowa ul. Vivaldiego w Szreniawie, ul. Jabłoniowej w Rosnowie,
oraz przebudowa ulic Polnej
i Poznańskiej w Chomęcicach.
Gmina dołożyła się także do

powiatowych inwestycji drogowych – 2,5 mln zł przeznaczono na przebudowę ul.
Szkolnej w Plewiskach, a 2 mln
zł dołożono do rozbudowy drogi
powiatowej Poznań – Komorniki
od ul. Wołczyńskiej do Szkolnej
w Plewiskach.
Ponadto 6,3 mln zł przeznaczono na budowę kanalizacji
deszczowej w ul. Grunwaldzkiej
w Plewiskach wraz ze zbiornikami retencyjnymi.
Po stronie wydatków majątkowych odnotować należy także
wykup gruntów i nieruchomości pod drogi (3,7 mln zł), i budowę mieszkań socjalnych (0,5
mln zł). Inwestycje gminne
zrealizowane są na poziomie
94,68% planu.

Lokalny transport zbiorowy
kosztował gminę w ubiegłym
roku 4,3 mln zł. Kwota ta została
przekazana w postaci dotacji dla
Zarządu Transportu Miejskiego
w Poznaniu na przewozy na terenie gminy i Poznania.

W 2017 roku Gmina Komorniki
spłaciła raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie
540,6 tys. zł. Wykupiono obligacje komunalne w kwocie
5 mln zł. Jednocześnie WFOSiGW umorzył gminie 484 tys.
pożyczki zaciągniętej na budowę odcinków kanalizacji deszczowej w Plewiskach, budowę
zbiornika retencyjnego i budowę kanalizacji deszczowej
w Wirach.
Zadłużenie Gminy Komorniki
z tytułu zaciągniętych pożyczek
i emisji obligacji komunalnych
na koniec roku 2017 wynosiło
33,7 tys. zł., co stanowi 24,35 %
wykonanych dochodów. Składają się na nie pożyczki
w WFOŚiGW w kwocie 5,7 mln
zł. i obligacje komunalne
w kwocie 28 tys. zł.
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu pozytywnie oceniła
wykonanie gminnego budżetu,
podobnie jak komisja rewizyjna
i pozostałe komisje rady gminy.

– Realizacja budżetu na tak wysokim poziomie świadczy, że
został on dobrze przygotowany
i rozsądnie realizowany. Było to
możliwe dzięki dobrej współpracy z radą gminy, wspólnej
wizji rozwoju naszej gminy
i ciężkiej pracy urzędników
i
kierowników
jednostek.
Szczególnie zaś dziękuję Pani
Skarbnik, Małgorzacie Pinczak,
która na co dzień koordynuje
budżet i czuwa nad jego prawidłową realizacją – podsumował
Wójt Jan Broda.
– Jesteśmy zadowoleni, że mimo
tak wysokich kosztów oświaty i
dużych nakładów na inwestycje,
udało się zmniejszyć deficyt
gminy. To świadczy o dobrej
kondycji finansowej gminy
i mądrym zarządzaniu jej finansami – komentowali radni.

Absolutorium zostało udzielone
jednogłośnie.
Komorniki.pl
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Zapraszamy na spływy kajakowe!
Wraz ze wsparciem GOSiR Komorniki w ramach budżetu
obywatelskiego powstał projekt
dotyczący „Spływów kajakowych po jeziorze Rosnowskim
i Chomęcickim”, który jest adresowany do mieszkańców
Gminy Komorniki.
W ramach projektu w Lipcu
i Sierpniu organizowane będą
spływy kajakowe na odcinku 8 –
10 km na Jeziorze Rosnowskim
i Chomęcickim. W spływach
jednorazowo będzie mogło
wziąć udział 30 osób.
Do dyspozycji uczestnicy będą
mieli 13 kajaków dwuosobowych
wraz z osprzętem. Dostępne

będą również dwie plaże na
początku i na końcu spływu,
z możliwością bezpiecznego
wodowania sprzętu pływającego. Na plaży znajdującej się
na jeziorze Chomęcickim,
która znajduje się w połowie
proponowanej trasy uczestnicy
będą
mieli
zaplanowany
krótki odpoczynek regeneracyjny z możliwością wykąpania
się w jeziorze.
Podczas spływów kajakowych
nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwał na miejscu
instruktor, a także ratownik
w kajaku asekuracyjnym. Ponadto uczestnicy spływu zostaną odpowiednio przeszkoleni

przed wejściem do kajaków.
Współorganizatorem wydarzenia będzie KS Stomil Poznań,
który prowadzi sekcję kajakową.
Wszystkich
mieszkańców
w każdym wieku serdecznie
zapraszamy do udziału w spływach kajakowych.

Dla mieszkańców Gminy Komorniki spływ będzie bezpłatny.
Udostępnione z Komorniki.pl

Solid Security Sp. z o. o. zatrudni Pracownika Ochrony, 506-188-091
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Park Śniadaniowy
W niedzielę, 17 czerwca 2018
r. odbył się pierwszy piknik
trzeciej edycji Parku Śniadaniowego w Komornikach.

i rodzin. Ponadto odbyła się joga
na trawie. W międzyczasie dla
uczestników były przygotowane
przepyszne napoje i przekąski.

Uczestnicy podczas pikniku
mogli skorzystać z porad dietetycznych, warsztatów szycia,
senoplastyki oraz warsztatów
robienia bransoletek. Dla dzieci
przygotowano również wiele
animacji, była także możliwość
zagrania w szachy dla dzieci

Park Śniadaniowy ponownie
zorganizowała Grupa Stukoty.
Wszystkich chętnych na kolejny
Park Śniadaniowy zapraszamy
ponownie 9 września.

Udostępnione z Komorniki.pl

Wakacyjne warsztaty w Szreniawie
Zapraszamy dzieci i młodzież
do uczestnictwa w projekcie
edukacyjnym finansowanym
ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt.
Wakacyjne warsztaty w Szreniawie.
W lipcu i sierpniu, na terenie
muzeum prowadzone będą
bezpłatne warsztaty edukacyjne
dla dzieci i młodzieży. W wybranych tygodniach od wtorku
do piątku prezentowany będzie
inny temat. Wszystkie zajęcia
mają charakter interaktywny.

Harmonogram Wakacyjnych
warsztatów w Szreniawie
Tydzień z tkaniną
17 – 20.07, godz. 09.00 – 14.00
Na pierwszy cykl warsztatów
w Szreniawie
zapraszamy
wszystkich zainteresowanych
tkactwem. W trakcie warsztatów będzie można nauczyć się
sztuki zakładania osnowy oraz
samego tkania. Utkany przez
siebie materiał będzie można
zabrać na pamiątkę. Zajęcia od-

będą się w pałacu.

7 – 10.08, godz. 11.00 – 13.00

Tydzień z kwiatami papierowymi

Uczestnicy dowiedzą się skąd
się bierze mleko i jakie jeszcze
produkty możemy z niego uzyskać. Ponadto dzieci będą mogły
nakarmić najmniejsze zwierzęta
(króliki, kozy, owce). Na koniec
spotkania, w zależności od pogody, przewidziana jest przejażdżka bryczką. Zajęcia odbędą
się w oborze.

24 – 27.07, godz. 11.00 – 13.00
Podczas zajęć będzie okazja, aby
pod okiem twórczyni ludowej
nauczyć się technik wykonywania kwiatów z krepy. Wykonaną przez siebie pracę będzie
można zabrać na pamiątkę. Zajęcia odbędą się w namiocie
przed sceną.

Tydzień z garncarzem
31.07 – 3.08, godz. 11.00 – 13.00
Na stanowisku będzie można
zobaczyć garncarza pracującego
na tradycyjnym kole garncarskim. Osoby zainteresowane
będą miały okazję samodzielnie
uformować naczynie gliniane
i zabrać je na pamiątkę. Zajęcia
odbędą się na placu przed sceną.

Tydzień ze zwierzętami gospodarskimi

Tydzień z wikliną
14 – 17.08, godz. 11.00 – 13.00
Na ostatni cykl warsztatów zapraszamy osoby zainteresowane
wyplataniem koszyków z wikliny. Wraz z wikliniarką będzie
można nauczyć się sposobów
formowania wikliny. Każdy
uczestnik wykonany przez siebie koszyk będzie mógł zabrać
na pamiątkę. Zajęcia odbędą się
w namiocie przed sceną.

Udostępnione z Komorniki.pl
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redakcją, a my umieścimy Twoją wiadomość w gazecie lub na portalu Plewiska.pl

Gmina Komorniki przystąpiła do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
8 czerwca 2018r. w Urzędzie
Gminy Komorniki podpisana
została umowa o udzielenie
pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na
realizację
zadania
pn.
"Wzmocnienie wojewódzkich
kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej
poprzez zwiększenie liczby
połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej (PKM)”.
W imieniu Gminy Komorniki
umowę podpisał Wójt Jan Broda,
natomiast Województwo Wielkopolskie reprezentował Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.
Wcześniej, na czwartkowej sesji
Rady Gminy Komorniki radni
podjęli uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu.
Umowa została zawarta na
3 lata. Jest ona następstwem
podpisanego w grudniu 2017
roku porozumienia pomiędzy
Województwem Wielkopolskim,
Miastem Poznań, Powiatem
Poznańskim, Stowarzyszeniem
Metropolia Poznań oraz gminami i powiatami położonymi

wzdłuż 4 linii kolejowych,
w którym strony zadeklarowały
partycypację w kosztach uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych na linii
komunikacyjnej Poznań Główny
– Wolsztyn, Wolsztyn – Poznań
Główny.
Poznańska Kolej Metropolitalna
to system regularnych kolejowych połączeń regionalnych
oparty na zasadzie solidaryzmu
wszystkich
samorządów
współuczestniczących w projekcie. Kursy pociągów w godzinach szczytu mają się
odbywać nawet co 30 minut,
zapewniając pasażerom odpowiedni komfort podróżowania.
Uruchomienie PKM następować
będzie etapami, począwszy od
połowy 2018 roku. Zakończenie
wdrażania projektu przewidziane jest na 2021 rok i uzależnione jest od zakończenia
remontów poszczególnych linii
kolejowych przez PKP PLK SA.
Przewozy realizowane będą
przez samorządowego przewoźnika kolejowego w naszym
regionie – spółkę Koleje Wielkopolskie.

Komorniki.pl

Kronika Policyjna
08.05.2018
Komorniki, ul. Poznańska
n/n sprawca dokonał włamania
do domu i kradzieży biżuterii.
14.05.2018
Zdarzenia zgłoszone w maju
2018r.
01.05.2018
Komorniki, ul. Wirowska
n/n sprawca dokonał kradzieży
elementów wyposażenia domu
w budowie.
05.05.2018
Komorniki, ul. Stawna
n/n sprawca dokonał krótkotrwałego użycia, a następnie
uszkodzenia pojazdu m-ki
Mercedes.
Komorniki, ul. Morenowa
n/n sprawca dokonał kradzieży
pojazdu m-ki Ford Fiesta.
06.05.2018
Komorniki, ul. Malinowskiego
n/n sprawca dokonał uszkodzenia pojazdu Nissan Primera.

Komorniki, ul. Jesionowa
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania mężczyzny popełniającego przestępstwo kierowania pojazdem
w stanie nietrzeźwości.
Głuchowo, ul. Brzoskwiniowa
n/n sprawca dokonał uszkodzenia elementów ogrodzenia
posesji.
Wiry, ul. Południowa
ustalony sprawca dokonał naruszenia nietykalności cielesnej
mężczyzny.

Plewiska, ul. Miętowa
n/n sprawca dokonał kradzieży
pojazdu m-ki Renault Master.

ustalony sprawca dokonał
przywłaszczenia elektronarzędzia.

Wiry, ul. Czereśniowa
n/n sprawca dokonał kradzieży
roweru i elektronarzędzi.

30.05.2018

Plewiska, ul. Tymiankowa
n/n sprawca dokonał kradzieży
elementów pojazdu Volvo.
24.05.2018
Chomęcice, ul. Stęszewska
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania osoby
popełniającej przestępstwo posiadania środków odurzających.
27.05.2018
Wiry, ul. Laskowska
n/n sprawca dokonał kradzieży
portfela z dokumentami i pieniędzmi.

Komorniki, ul. Wąska
n/n sprawca dokonał kradzieży
akumulatorów z zaparkowanych
pojazdów.
Komorniki, ul. Fabianowska
ustalony sprawca dokonał
przywłaszczenia
elementów
wyposażenia biurowego.
Plewiska, ul. Fabianowska
n/n sprawca dokonał przywłaszczenia portfela z dokumentami i pieniędzmi.
31.05.2018

Komorniki, ul. Łąkowa
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania mężczyzny bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa uszkodzenia
mienia.

28.05.2018

Plewiska, ul. Tęczowa
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania osoby
popełniającej
przestępstwo
rozboju.

Komorniki, ul. Fabianowska
n/n sprawca dokonał przywłaszczenia telefonu komórkowego Huawei.

Plewiska, ul. Tęczowa
n/n sprawca dokonał uszkodzenia pojazdu m-ki Opel Vivaro.

23.05.2018

Plewiska, Szkolna

Ponadto policjanci przyjęli 21

16.05.2018

zgłoszeń innych przestępstw
w tym 2 to oszustwa na różnych portalach internetowych.
sierż. Adrian Bezulski
Dzielnicowy Komisariatu
Policji w Komornikach
Policja w Komornikach prosi
o wszelkie informacje, które
mogą przyczynić się do ograniczenia przestępczości lub do
wykrycia ich sprawców. Wszelkie spostrzeżenia można przekazywać dzielnicowym.

Zapewniamy anonimowość.
W nagłych przypadkach prosimy o kontakt na numer telefonu
alarmowego KP Komorniki 601799-114 lub do Oficera Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu 997 lub 112.

Chcesz wiedzieć czy w Twojej
okolicy jest bezpiecznie? Możesz mieć na to wpływ!! Reaguj
na zagrożenia!! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikację Moja
Komenda www.policja.pl
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Wakacje… Kto ma wakacje ten ma…
w wakacje, to zazwyczaj dzielące nas kilometry powodują, że
ta opcja przestaje być dla nas
odpowiednia.

Czas sąsiadów i przyjaciół jest
również ograniczony i na wagę
złota. Jeśli jednak mają oni
dzieci w wieku naszych pociech
to jest szansa, że zabiorą je ze
sobą nad jezioro czy na lody.

Urlop osobno
Zawsze rodzice mogą wziąć
urlop w dwóch różnych terminach, tak aby móc zapewnić
opiekę dzieciom. Tylko czy o to
chodzi w wakacjach, żeby spędzać je osobno?

Dzieci cieszą się z końca roku
szkolnego. Dwa miesiące wolnego od szkoły to nie lada
gratka. Problem pojawia się,
kiedy rodzicie chodzący do
pracy zadają sobie pytanie: „co
zrobić z dziećmi w wakacje?”
Z pociechami w wieku przedszkolnym jest łatwiej. Placówki
przedszkolne pełnią dyżury,
zapewniając pociechom opiekę.
Natomiast kiedy dzieci idą do
szkoły pojawia się kłopot.

A może do babci?

Pierwszym rozwiązaniem jakie
przychodzi nam do głowy jest
pomoc ze strony babci, znajomych czy też sąsiadów.
Niestety instytucja nazywana
„babcią” miała sens jakieś 15-20
lat temu.
Babcie obecnych czasów zazwyczaj pracują, wyjeżdżają na
wakacje czy inne formy wypoczynku.
Jeżeli już okaże się, że akurat
nasza babcia ma wolny czas

• Budynie śmietankowe
- 500 ml mleka
- 4 łyżki cukru
- 200 g masła
• Masa malinowa:
- 500 g malin
- 2 galaretki malinowe
• Masa śmietankowa:
- 500 ml śmietanki (30%)
- 2 łyżki cukru pudru
- 1 opakowanie żelatyny

Sposób przygotowania:
1. Krem budyniowy: z mleka
odlać pół szklanki i wymieszać
z proszkiem budyniowym.
Resztę mleka zagotować z cukrem. Wlać rozrobiony budyń i
jeszcze raz zagotować. Ostudzić
od czasu do czasu mieszając.
Miękkie masło utrzeć mikserem
na puszystą masę, stopniowo
dodawać ostudzony do tempe-

Znajomi, którzy wysyłali swoje
pociechy na obozy również
mogą służyć radą w tym zakresie.

Opiekunka?
Jednym z alternatywnych sposobów zapewnienia dzieciom
opieki jest zatrudnienie opiekunki.

Obóz jest jednak kosztowną
opcją. W przypadku, kiedy mamy więcej niż jedno dziecko
możemy znacznie osłabić budżet domowy, co będzie wiązało
się z odmówieniem sobie wyjazdu dla całej rodzinki.

Półkolonie i zajęcia organizowane przez miasto

Może na obóz?
Obóz jest jedną z opcji zapewnienia dzieciom miło spędzonego czasu w wakacje.

Wszystko zależy od zapewnionych
atrakcji,
wyżywienia
i czasu trwania.

Jest to jednak rozwiązanie połowiczne, ponieważ zazwyczaj
takie wyjazdy trwają od tygodnia do dwóch. Wybór obozów
jest całkiem spory, wystarczy
poszukać w Internecie, czy też

Zazwyczaj turnus obejmuje
okres tygodniowy. Dzieci mają
zapewnioną opiekę od godzin
porannych do nawet późnego
popołudnia. A co najważniejsze
dzieci będą miały co wspomi-

Jest to jakieś rozwiązanie, które
zazwyczaj wiąże się mimo
wszystko z siedzeniem w domu,
aby nie zostawić tej drugiej,
pracującej połówki samej.

ratury pokojowej budyń. Blaszkę
o wymiarach 24 x 24 cm wyłożyć
papierem do pieczenia. Na spodzie ułożyć warstwę herbatników, następnie wyłożyć krem
budyniowy i przykryć drugą
warstwą herbatników. Wstawić
do lodówki.

- 2 duże paczki herbatników
- ½ tabliczki czekolady (mlecznej lub deserowej)

nać.

Oferta półkolonii jest bardzo
obszerna i bogata. Można znaleźć dla każdego dziecka coś, co
go zainteresuje. Od zajęć sportowych, po zajęcia plastyczne,
muzyczne i edukacyjne. Różnią
się również ceny za takowe zajęcia, zaczynają się od ok 50 zł,
a kończą na kwocie nawet 1 000
zł.

Przepis: 3 Bit z malinami

Składniki:

popytać w szkole.

2. Masa malinowa: maliny przełożyć do garnuszka i zagotować
ze szklanką wody Następnie
odstawić z ognia, wsypać galaretki i mieszać do ich rozpuszczenia. Wystudzić i schłodzić.
Gdy masa zacznie tężeć, rozprowadzić ją na cieście i przykryć jeszcze jedną warstwą
herbatników. Całość ponownie
wstawić do lodówki do stężenia.
3. Masa śmietanowa: kremówkę
ubić na sztywno, pod koniec
dodając cukier puder. Żelatynę
przygotować według przepisu
na opakowaniu i połączyć
z kremówką. Wyłożyć na herbatniki i wyrównać. Wierzch
posypać startą czekoladą. Gotowe ciasto wstawić do lodówki
na min. 3-4 godz. (a najlepiej na
całą noc).

Ważne, aby poszukać jej jeszcze
przed wakacjami.
Opiekę nad dzieckiem można
powierzyć np. studentce, która
chciałaby sobie dorobić przez
wakacje.
Dziecko w wieku szkolnym powinno zdać nam relację co robiło z nianią. Czy siedziało cały
dzień przed telewizorem, czy
było na placu zabaw - wszystkiego się dowiemy.
Opiekunka nie jest jednak najtańszą opcją zapewnienia opieki
dziecku i może okazać się, że
czas spędzony z nianią nie będzie dla dziecka ciekawym rozwiązaniem.
Bez względu na jaką opcję się
zdecydujemy nie będzie ani łatwo, ani tanio.

Każdy rodzic chciałby, aby jego
dziecko przeżyło czas wakacji
beztrosko i w pełni szczęścia.
Katarzyna Krasińska
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Informacje

Kącik Kultury
Specjalnie dla mieszkańców Plewisk, stworzyliśmy krótką rozpiskę
zaplanowanych wydarzeń kulturalnych w Poznaniu.
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Plewiska.pl
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Klaudia Zagajewska
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Koncerty:

Spektakle:

8.07.18
- Koncert Operowy nad Wartą
- Tyler Bryant & The
Shakedown

4.07.18
- Widowisko Orzeł i Krzyż –
Niepodległa oraz Biesiada
Staropolska

13.07.18
- #NaFalach: Big Cyc

6.07.18
- Kulturalny Stary Rynek
- Sztuka Szuka Malucha

14.07.18
- Michał Ruksza – Piękniejemy
(recital)

14.07.18
- Kino nad Wartą

21.07.18
Artyści i Przyjaciele Piwnicy Pod
Baranami dla Mieczysława

21.07.18
Edison Festival – Taste the
Music

25.07.18
- Algiers

28.07.18
- Kino #NaWolnym

27.07.18
- #NaFalach: Luxtorpeda

Dobry Start 300+
W 2018 r. rusza program „Dobry Start”. Jest to 300 zł
wsparcia wypłacanego raz
w roku wszystkim uczniom.
Świadczenie „Dobry Start”
przysługuje dzieciom do ukończenia 20. roku życia. Natomiast dzieci niepełnosprawne
uczące się w szkole otrzymają je
do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Program nie będzie przysługiwał na dzieci uczące się
w przedszkolu oraz realizujące
roczne przygotowanie szkolne
(zerówka) w szkole lub przedszkolu.
Co ważne, rodziny otrzymają
świadczenie bez względu na
dochód w rodzinie.
Aby otrzymać wsparcie należy
złożyć wniosek. Może to zrobić
mama lub tata dziecka, opiekun
prawny lub opiekun faktyczny
dziecka, a w przypadku dzieci
przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy.
Wnioski o świadczenie będą
przyjmowane i realizowane
przez te same instytucje, które
realizują obecnie świadczenie
wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, czyli
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Komornikach, pokój nr 15 i 16
mieszczący się w Urzędzie

Gminy Komorniki, ul. Stawna 1
na parterze przy Biurze Podawczym.
Wniosek (podobnie jak wnioski
o świadczenie wychowawcze
z programu „Rodzina 500+”,
wnioski o ustalenie prawa do
zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz
wniosek o ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego) będzie można składać już od 1 lipca 2018 r. online
przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz
przez bankowość elektroniczną,
również korzystając z Profilu
zaufanego, a od 1 sierpnia
2018r. drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek "Dobry Start’’
należy złożyć do 30 listopada.
Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny
wyprawkę otrzymają nie później
niż 30 września. W przypadku
wniosków złożonych w kolejnych miesiącach w ciągu
2 miesięcy od dnia złożenia
wniosku.

Udostępnione z Komorniki.pl

