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Święto dyni w Plewiskach Dzień Edukacji Narodowej w Komornikach

Wspaniała
zabawa,
dużo
uśmiechu i pełne głowy pomysłów - właśnie tak minęło
„Święto Dyni”, które odbyło się

w Plewiskach.

Czytaj dalej na str. 3

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Wójt Jan Broda i Przewodniczący
Rady
Gminy
Marian Adamski spotkali się
z dyrektorami oraz nauczycielami gminnych szkół i przedszkoli.
W sali sesyjnej urzędu gminy
Komorniki panowie skierowali
do gości słowa podziękowania
za codzienny wysiłek wkładany
w nauczanie i wychowanie naszych dzieci. Mówili o trudnej
roli dzisiejszego pedagoga,
zmagającego się ze zmianami
w systemie oświaty oraz coraz
bardziej wymagającą młodzieżą.

Czytaj dalej na str. 5

Reprezentanci pracowni plastycznej GOK w Komornikach
podczas XII Powiatowego Turnieju Rzeźbiarskiego
„Połączenie” to temat przewodni, z którym zmierzyli
się najzdolniejsi rzeźbiarzeamatorzy
biorący
udział
w XII Powiatowym Turnieju
Rzeźbiarskim.
W turnieju uczestniczyli zarówno uczniowie jak i dorośli
mieszkańcy powiatu poznańskiego. Wszyscy swoje prace
wykonywali w glinie szamotowej. Zawody odbyły się 25 października
2017
roku
w Mosińskim Ośrodku Kultury.

Czytaj dalej na str. 3

List od mieszkanki: Sygnalizacja Turniej piłki nożnej „Z podwórka
na stadion o Puchar Tymbarku”
świetlna w Plewiskach
Do Redakcji wpłynął kolejny
ciekawy list od mieszkanki.
Witam. Mieszkam na ulicy Północnej w Plewiskach. Dowożę
dziecko do nowej szkoły. Czy
nikt nie zauważył, że światła
z ul. Grunwaldzką mogłyby być
inteligentne? Nie wiem czy
to drogi system. Rano tworzy się
korek aż do ulicy Zielarskiej,

ponieważ blokuje czerwone
światło
na
skrzyżowaniu
z Grunwaldzką, a na Grunwaldzkiej ani jednego samochodu.
Owszem,
od
kiedy
są tam światła i przebudowano
to skrzyżowanie jest tam bezpieczniej.

Szanowni Państwo, drużyny
z Plewisk, Stęszewa i Buku rozegrały pierwsze zawody.

Czytaj dalej na str. 2

Czytaj dalej na str. 6

Turniej piłki nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” był okazją do oficjalnego
otwarcia nowego obiektu.
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List od mieszkanki: Sygnalizacja świetlna w Plewiskach
du.
Owszem,
od
kiedy
są tam światła i przebudowano
to skrzyżowanie jest tam bezpieczniej (wcześniej to był plac
gdzie każdy poruszał się jak
chciał). Ale stanie na czerwonym
świetle na pustej drodze w korku- to pomyłka . Dziwię się, że
mieszkańcy osiedla nic z tym nie
zrobili.
- Pozdrawiam Mieszkanka

Opinie mieszkańców:

Do Redakcji wpłynął kolejny
ciekawy list od mieszkanki.
Witam. Mieszkam na ulicy Północnej w Plewiskach. Dowożę

dziecko do nowej szkoły. Czy
nikt nie zauważył, że światła
z ul. Grunwaldzką mogłyby być
inteligentne? Nie wiem czy
to drogi system. Rano tworzy się

korek aż do ulicy Zielarskiej,
ponieważ blokuje czerwone
światło
na
skrzyżowaniu
z Grunwaldzką, a na Grunwaldzkiej ani jednego samocho-

Sygnalizacja ta to porażka. Mi
się osobiście zdarzyło stać na
czerwonym świetle, jako kierowca, w niedzielę o 5 rano, kiedy w całym mym otoczeniu nie
było żywej duszy. Na przejściu
dla pieszych świeciło się rzecz
jasna zielone!! Te światła powinny być wyłączane na weekendy i w środku tygodnia
w godzinach 22-6.

- Tulio

wróci do normy, tzn korki będą
również na Grunwaldzkiej

- system

Wkrótce otworzą Grunwaldzka
i juz tak pusto nie będzie

- Wivi

mieszkam również na Północnej
i korzystając z tej sygnalizacji
jako osoba piesza i jako kierowca
musze stwierdzić ze sygnalizacja
jest prawdopodobnie zle ustawiona i zmienia sie zbyt wolno,
natomiast wprowadzenie tzw
inteligentnej sygnalizacji wprowadziłoby konflikt miedzy kierowcami a pieszymi

- mieszkanka Plewisk

nie wiem, na ile by pomógł taki
system, bo od kiedy zamontowano ITS w Poznaniu, to stoję
na
wszystkich
światłach
na Grunwaldzkiej. Więc może
lepiej by nic nie zmieniali.

- Intelygent nie z mosiny

nic nie będziemy zmieniać,
po otwarciu Grunwaldzkiej
w obu kierunkach wszystko

Centrum Sportowe w Szreniawie

Powstaje Centrum Sportowe
w Szreniawie. Projekt budowy
kompleksu ma być gotowy
jeszcze w tym roku.
Trwają prace nad projektem
pełnowymiarowego
boiska
w Szreniawie. Nowy obiekt ze
sztuczną trawą i oświetleniem
o mocy 500 lux powstanie wraz
z zapleczem szatniowym, saunami, salką konferencyjną i trybunami na ok. 300 osób.
Dołączy do istniejącego kompleksu kortów tenisowych i boisk do koszykówki. Powstanie
przy nim parking i infrastruktura drogowa. Realizacja zadania rozpocznie się w przyszłym
roku i zostanie podzielona
na przynajmniej dwa lata budżetowe. Projekt, wykonywany
przez Pracownię Projektową
PL+ w konsultacji z GOSiR
ma być gotowy do końca roku.
Centrum Sportowe Szreniawa
będzie największym kompleksem sportowym w Gminie Komorniki.

UG Komorniki
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Święto dyni w Plewiskach - fotorelacja
Wspaniała
zabawa,
dużo
uśmiechu i pełne głowy pomysłów - właśnie tak minęło
„Święto Dyni”, które odbyło się
w Plewiskach.
Zarówno młodsi, jak i ci starsi
wykazali się dużą dozą kreatywności w tworzeniu kolorowych, ale przerażających dyni.
Fotorelacja poniżej.

* Zdjęcia udostępniono
z www.gokkomorniki.pl
Redakcja Plewiska.pl

Reprezentanci pracowni plastycznej GOK w Komornikach
podczas XII Powiatowego Turnieju Rzeźbiarskiego
1. Aleksandra Nowak, Zespół
Szkolno-Przedszkolny im. J.
Brzechwy w Dopiewie
2. Patrycja Ratajszczak, Szkoła
Podstawowa w Stęszewie
3. Zuzanna Klemczak, Szkoła
Podstawowa nr 1 w Mosinie
Wyróżnienie: Natalia Danielak,
Dom Kultury w Stęszewie

„Połączenie” to temat przewodni, z którym zmierzyli
się najzdolniejsi rzeźbiarzeamatorzy
biorący
udział
w XII Powiatowym Turnieju
Rzeźbiarskim.
W turnieju uczestniczyli zarówno uczniowie jak i dorośli
mieszkańcy powiatu poznańskiego. Wszyscy swoje prace
wykonywali w glinie szamotowej. Zawody odbyły się 25 października
2017
roku
w Mosińskim Ośrodku Kultury.
Prace oceniało profesjonalne
jury, w którego skład weszli artyści-rzeźbiarze i plastycy:
dr Jarosław Bogucki, kierownik
Pracowni Obrazowania Przestrzennego oraz dr Igor Mikoda
ad., kierownik Katedry Rzeźby
Wydziału Rzeźby i Działań
Przestrzennych Uniwersytetu

Artystycznego w Poznaniu.
Najlepsze spośród nich będą
prezentowane na wystawie pokonkursowej w mosińskim MOK
do listopada 2017 roku.

WYNIKI :
Kategoria A szkoły podstawowe,
klasy V – VII
1. Iga Postaremczak, Szkoła
Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Puszczykowie
2. Wiktoria Tylińska, Szkoła
Podstawowa nr 1 w Mosinie
3. Katarzyna Wiśniewska,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
Wyróżnienie: Maria Gruchot,
Zespół Szkół w Krośnie
Wyróżnienie: Filip Górecki,
Zespół Szkół w Krośnie
Kategoria B gimnazjum (oddziały gimnazjalne w szkołach
podstawowych)

Kategoria C szkoły ponadgimnazjalne (średnie, technika, licea, branżowe)
1. Oliwia Adamczyk, Zespół
Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie – Technikum
2. Zofia Szpakowska, Liceum
Plastyczne im. P. Potworowskiego w Poznaniu, reprezentowała gminę Swarzędz
3. Sylwia Izabela Jasiak, Zespół
Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie, Szkoła Branżowa I st.
Wyróżnienie: Roma Tomczak,
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Mosinie
Wyróżnienie: Karolina Molenda, Liceum Plastyczne im. P.
Potworowskiego w Poznaniu,
reprezentowała gminę Tarnowo
Podgórne
Kategoria D osoby dorosłe
1.
Krzysztof Mankiewicz,
Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
2. Maria Silska, Pecna
3. Andrzej Kończal, Gminny
Ośrodek Kultury w Komornikach

Wyróżnienie: Krzysztof Marciniak, Gminny Ośrodek Kultury
w Komornikach
Kategoria E opiekunowie i nauczyciele
1. Julia Kaczmarczyk-Piotrowska, Gminny Ośrodek Kultury w
Komornikach
2. Ewa Buksalewicz-Moskal,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie
Koordynatorem XII Powiatowe-

go Turnieju Rzeźbiarskiego w
Mosinie była Małgorzata Witt.
XII Powiatowy Turniej Rzeźbiarski w Mosinie był współfinansowany ze środków Powiatu
Poznańskiego.

Julia Kaczmarczyk-Piotrowska
Opracowanie: MOK MOSINA
Zdjęcia: MOK MOSINA, archiwum artystów
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Dzień Edukacji Narodowej w Komornikach 2017
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Wójt Jan Broda i Przewodniczący
Rady
Gminy
Marian Adamski spotkali się
z dyrektorami oraz nauczycielami gminnych szkół i przedszkoli.
W sali sesyjnej urzędu gminy
Komorniki panowie skierowali
do gości słowa podziękowania
za codzienny wysiłek wkładany
w nauczanie i wychowanie naszych dzieci. Mówili o trudnej
roli dzisiejszego pedagoga,
zmagającego się ze zmianami
w systemie oświaty oraz coraz
bardziej wymagającą młodzieżą.
Jan Broda podkreślił znaczenie
dyrektorów placówek i podziękował im za ciężką pracę przy
wdrożeniu reformy oświatowej
oraz
wyraził
nadzieję,
że pierwszy rok „po zmianach”,
choć nie będzie łatwy, zostanie
zaliczony do udanych. Nie zapominając o wszystkich pracownikach
oświaty,
Wójt
zaznaczył, że bez ich pracy placówki nie mogłyby sprawnie
funkcjonować.

Spotkanie było okazją do nagrodzenia wyróżnionych dyrektorów i pedagogów. Nagrody
Wójta otrzymali:
Bożena Czaińska – Dyrektor
szkoły nr 1 im. Janusza Korczaka
w Komornikach;
Barbara Koralewska-Idzikowska – dyrektor szkoły nr 2 im. E.
hr. Raczyńskiego w Komornikach;
Robert Witkowski – dyrektor
szkoły nr 1 im. J. i T. Działyńskich w Plewiskach;
Marlena Woźniak – dyrektor
szkoły nr 2 w Plewiskach;
Jolanta Marcinkowska – dyrektor szkoły im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach;
Janusz Judziński – dyrektor
szkoły im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach;
Krystyna Dziubała – szkoła nr 1
w Plewiskach;

Anna Mazur – szkoła nr 2
w Plewiskach;
Aneta Kin – szkoła w Chomęcicach;
Hanna Golak – Szkoła w Wirach;
Agnieszka Gałek i Agata
Szczepańska – szkoła nr 1
w Komornikach;
Justyna Nowak – szkoła nr 2 w
Komornikach oraz Hanna Potrawiak z przedszkola „Zielony
Zakątek” w Plewiskach.
Szczególne gratulacje otrzymała
Izabela Witkowska, nauczycielka
języka
angielskiego
w szkole w Wirach, odznaczonej
medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Ministra Edukacji
Narodowej.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
UG Komorniki

Angielski w Europie
Komunikowanie się w języku
obcym jest zwykle najbardziej
pożądaną umiejętnością, jeśli
chodzi o znajomość języka obcego. Często bywa też jedną
z najtrudniejszych do opanowania w procesie nauki języka.
Nie musi jednak tak być.

Zajęcia prowadzone metodą
bezpośrednią w Akademii Języków Obcych „Europa” w Plewiskach ukierunkowane są właśnie
na komunikację. Prawie cała
lekcja odbywa się w języku obcym, a uczniowie już od pierwszych
zajęć
uczą
się
wypowiadać całe zdania, rozwijając jednocześnie poprawne
odruchy językowe. Nauka przebiega podobnie jak nauka
pierwszego języka, który poznajemy jako dzieci: najpierw
słyszymy nowe słowo, dopiero

później poznajemy jego zapis.
Podane przez lektora słownictwo i omawiane struktury gramatyczne są ćwiczone w
kontekście.
Częste
i
systematyczne
powtórki
utrwalają materiał i pozwalają
na przyswojenie odruchów językowych, po to, aby w poprawny i zrozumiały sposób
reagować na komunikaty usłyszane w języku obcym w różnych sytuacjach życiowych.
Materiał językowy całego kursu
jest zorganizowany w przemyślany sposób i dedykowany
osobom na różnych stopniach
zaawansowania, począwszy od
całkowicie
początkujących.
Podczas kursu uczniowie operują aktualnym słownictwem
codziennego użytku, odpowiadając zawsze całym zdaniem na

pytania lektora. Co jakiś czas
omawiany jest jakiś aspekt gramatyczny, który jest następnie
ćwiczony w formie ustnej przez
szereg lekcji. Każda lekcja to
okazja do aktywnego użycia języka przez wszystkich uczniów
w grupie.
AJO „Europa” oferuje zajęcia
w kilkuosobowych grupach.
Nauczamy zarówno języka angielskiego, jak i niemieckiego,
który cieszy się coraz większym
zainteresowaniem. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą lektorów, przeszkolonych pod
kątem nauczania metodą bezpośrednią. Już dziś zapisz się na
kurs i zacznij mówić w języku
obcym.
Europa
www.eu-europa.pl
Artykuł sponsorowany
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Turniej piłki nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”
Szanowni Państwo, drużyny
z Plewisk, Stęszewa i Buku rozegrały pierwsze zawody na
boisku przy szkole nr 2 w Plewiskach.
Turniej piłki nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” był okazją do oficjalnego
otwarcia nowego obiektu. Wójt
Jan Broda cieszył się, że
uczniowie będą mieli do dyspozycji boisko i wyraził nadzieję,
że posłuży ono do przeprowadzenia wielu zawodów, oczywiście zawsze w duchu fair play.
Boisko z trawą syntetyczną
otoczone jest 4-torową bieżnią.
Rozgrywki poprzedził mecz
unihokeja z udziałem drużyn
szkół z Wir, Komornik i Plewisk.

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

Znakowanie rowerów w ramach akcji
“Poznański Rower- Bezpieczny Rower”

Praca na produkcji
Firma produkująca opakowania dla przemysłu farmaceutycznego poszukuję
pracowników na stanowiska produkcyjne.
Praca polega na obsługiwaniu maszyn, przeglądaniem towaru, nadzorowaniem
procesu montażowego, montażem ręcznym półproduktów.
Praca jest na 3 zmianach ( rano, popołudnie, nocki ) w systemie
czterobrygadowym ( praca również w weekendy )

Oferujemy:
- umowę o pracę od 1 dnia pracy
- wysokie zarobki ( do 3 tyś. netto )
- terminowość wypłat
- bardzo dobre warunki pracy
- miłą atmosferę :)

Wymagania:

W dniach:
• 07.11.2017r. w godz. 15:0018:00,
• 21.11.2017r. w godz. 10:0013:00,
• 05.12.2017r. w godz. 10:0013:00,
• 21.12.2017r. w godz. 15:0018:00,
w Komisariacie Policji w Komornikach odbędzie się znakowanie rowerów w ramach
programu prewencyjnego „Po-

znański Rower – Bezpieczny
Rower”.
Osoba rejestrująca rower powinna posiadać dowód osobisty
lub inny dokument potwierdzający jej tożsamość, oraz powinna przybyć z rowerem
wyposażonym w: dzwonek,
sprawny hamulec, światła i odblaski. Rower powinien posiadać
również numer ramy.
Ewa Matuszak

- podstawowa obsługa komputera
- chęci i zapał do pracy
- brak przeciwwskazań do pracy w nocy
- brak przeciwwskazań do dźwigania
- książeczka sanepidowska
Praca wymaga cierpliwości i dokładności, praca nie jest na akord.
Firma znajduje się w Komornikach.
Możliwe wspólne dojazdy z innymi pracownikami z niektórych miejscowości
Szukamy pracowników na stałe, nie na sezon, tak więc osoby
zainteresowane "dorobieniem" proszę o nie składanie aplikacji.
Kontakt: 723 060 489
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Informacje

Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl
"Tak obiektywne trudności – deszcz, wiatr, gradobicie i szarańcza. A wystarczy zobaczyć ile godzin dziennie
ekipy pracują. Pusto, cicho a po 16 to już nikogo. Oto cała tajemnica problemów z dotrzymaniem terminu"
Mieszkaniec "Tomasz" na temat informacji dot. remontu na ul. Grunwaldzkiej

Kącik Kultury

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

Koncerty:

26.11.17
– Snowman

Stopka redakcyjna

8.11.17
– Happysad

Plewiska.pl
Bezpłatny miesięcznik informacyjno-reklamowy.

9.11.17
– Renata Przemyk
- Kaliber 44

Redaktor naczelny:
Maja Dąbrowska
info@plewiska.pl
tel. 792-400-373

11.11.17
– Organek

11.11.17
– Przepraszam, co pan tu robi?

15.11.17
– Lord of the Dance

12.11.17
– Halka

16.11.17
– La La Land Concert

16.11.17
- Dwie drogi

17.11.17
– Grzegorz Hyży

18.11.17
– Nieporadnik mężczyzny

19.11.17
– Hurts

21.11.17
– Mumio

21.11.17
– T.Love

30.11.17
– Senne łagodne prześwity

Wydawca:
GrupaM40
ul. Grunwaldzka 519E/12
62-064 Plewiska
Druk:
Polskapresse sp. z o.o.
ul. Malwowa 158
60-175 Poznań.
Nakład 3000 egzemplarzy
Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść
ogłoszeń, reklam i tekstów
zamówionych. Redakcja
zastrzega sobie prawo
do redagowania i skracania
tekstów. W celu zamówienia
reklam prosimy o kontakt
pod numerem 792 400 373
lub na info@plewiska.pl

30.11.17
- Audiofeels

Spektakle:

24.11.17
– Coma

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

Kalendarz biegowy - Listopad 2017
11.11.2017 / 10:00 / miejsce - Poznań
2 Poznański Bieg Niepodległości.pl
11.11.2017 / 11:11 / miejsce – Luboń
Luboński Bieg Niepodległości
12.11.2017 / 10:00 / miejsce - Luboń
VII Luboński Rajd Nordic Walking im. Włodzimierza Kaczmarka
12.11.2017 / 13:00 / miejsce - Poznań, Lasek Marceliński
IV Marceliński Bieg Jesienny - 5/10 km
18.11.2017 / 08:00 / miejsce - Poznań, Park Cytadela
Parkrun: Poznań, trening, 5 km
19.11.2017 / 11:00 / miejsce - Poznań
V Olszak Półmaraton
25.11.2017 / 11:00 / miejsce - Poznań, Hala Arena Poznań
Poznań Run Hau 2017, charytatywne
26.11.2017 / 12:30 / miejsce - Puszczykowo
IV Bieg po Ciacho, dla dzieci, biegi towarzyszące
02.12.2017 / 8:30 / miejsce - Poznań, Jezioro Strzeszyński
IV Bieg Mikołajkowy Poznań 2017, charytatywne, biegi towarzyszące

