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Mieszkańcy posadzili nowe drzewa w Plewiskach
7 kwietnia 2018 już po raz
czwarty mieszkańcy Plewisk
sadzili drzewa w ramach akcji
Zielone-Plewiska.
Tym razem do akcji włączyła
się firma Lidl, która ufundowała
piękne, duże, 3-4 metrowe
drzewa. Pogoda w tym dniu była
przepiękna. Uczestnicy akcji,
głównie małe dzieci, chętnie
łapały za łopatę i dzielnie pomagały sadzić drzewa.
W sumie posadzono 10 klonów
oraz 16 sadzonek lip.

Czytaj dalej na str. 2

Klasa dwujęzyczna w SP nr 2 w Plewiskach
W roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 2
w Plewiskach otwiera jeden
oddział klasy VII dwujęzycznej.
W procesie rekrutacji do tego
oddziału mogą wziąć udział
uczniowie klas VI z terenu
Gminy Komorniki.
Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny,

w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach:
polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem
nauczania. Prowadzone są przy
tym w dwóch językach co najmniej dwa zajęcia edukacyjne,
z wyjątkiem zajęć obejmujących
język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część
geografii dotyczącą geografii

Polski, w tym co najmniej jedne
zajęcia edukacyjne wybrane
spośród zajęć obejmujących:
biologię, chemię, fizykę, część
geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się
do
historii
powszechnej lub matematykę.

Czytaj dalej na str. 3

Sezon linii turystycznych
nr 0 i 100 rozpoczęty
28 kwietnia rozpoczął się kolejny sezon linii turystycznych:
tramwajowej nr 0 oraz autobusowej nr 100. Na wycieczkę
po Poznaniu liniami turystycznymi 0 i 100 będzie można
wybrać się w soboty, niedziele
i święta. Tramwaje nr 0 i autobusy nr 100 będą kursowały
do ostatniego weekendu września.

Czytaj dalej na str. 5
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Mieszkańcy posadzili nowe drzewa w Plewiskach
7 kwietnia 2018 już po raz
czwarty mieszkańcy Plewisk
sadzili drzewa w ramach akcji
Zielone-Plewiska.

w najbliższym otoczeniu sklepu
Lidl przy ul. Grunwaldzkiej
oraz 16 sadzonek lip wokół biblioteki.

Tym razem do akcji włączyła
się firma Lidl, która ufundowała
piękne, duże, 3-4 metrowe
drzewa. Pogoda w tym dniu była
przepiękna. Uczestnicy akcji,
głównie małe dzieci, chętnie
łapały za łopatę i dzielnie pomagały sadzić drzewa.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w akcji. Dzięki
Waszej pracy, kolejne miejsca
w Plewiskach wkrótce się zazielenią!

Udostępnione z Komorniki.pl

W sumie posadzono 10 klonów

Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności
Urząd Statystyczny w Poznaniu
informuje, że:
Od kwietnia do czerwca br. na
terenie gminy Komorniki,
w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane
będzie Europejskie badanie
warunków życia ludności (EUSILC).
Jeśli to Państwa gospodarstwo
domowe zostało wylosowane,
chcielibyśmy prosić o przychylność wobec ankietera
i życzliwą współpracę. Dzięki
Państwa udziałowi w badaniu
możliwe będzie pozyskanie
wielu istotnych informacji

o warunkach życia polskich gospodarstw domowych (w tym:
warunkach mieszkaniowych,
aktywności ekonomicznej, dochodach czy stanie zdrowia).
W przypadku wątpliwości,
w celu potwierdzenia tożsamości ankieterów, prosimy o kontakt z pracownikami urzędu
statystycznego:

Urząd Statystyczny w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 27/29
60-624 Poznań

Centrala telefoniczna

tel. +48 61 27 98 200, 300
fax +48 61 27 98 100

Sekretariat
tel. +48 61 27 98 266

Urząd Statystyczny gwarantuje
poufność informacji.
Ankieterzy realizujący badanie
w terenie zobowiązani są do
zachowania tajemnicy, a dane
indywidualne zbierane w badaniu wykorzystywane są jedynie
do analiz zbiorczych.

Komorniki.pl
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Klasa dwujęzyczna w SP nr 2 w Plewiskach
W roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 2
w Plewiskach otwiera jeden
oddział klasy VII dwujęzycznej.
W procesie rekrutacji do tego
oddziału mogą wziąć udział
uczniowie klas VI z terenu

Gminy Komorniki.

Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny,
w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach:
polskim oraz obcym nowożyt-

nym będącym drugim językiem
nauczania. Prowadzone są przy
tym w dwóch językach co najmniej dwa zajęcia edukacyjne,
z wyjątkiem zajęć obejmujących
język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część

geografii dotyczącą geografii
Polski, w tym co najmniej jedne
zajęcia edukacyjne wybrane
spośród zajęć obejmujących:
biologię, chemię, fizykę, część
geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się
do
historii
powszechnej lub matematykę.

W naszej szkole nauczanie
dwujęzyczne będzie prowadzone na przedmiotach takich
jak: matematyka, chemia, geografia.
Terminarz rekrutacji
1. 23 – 27 kwietnia – składanie
wniosków o przyjęcie do klasy
VII dwujęzycznej.
2. 15 maja godz. 13.30 – przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.
3. 24 maja godz. 12.00 – podanie
do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu
predyspozycji językowych (lista
wyników sprawdzianu nie jest
jednoznaczna z przyjęciem

kandydata do oddziału dwujęzycznego).

4. Od 22 czerwca do 26 czerwca
– dostarczenie świadectwa
ukończenia klasy VI.
5. 29 czerwca godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych
nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału
dwujęzycznego).
6. 2 lipca do 3 lipca– złożenie
przez rodziców potwierdzania
woli zapisu dziecka do klasy VII
szkoły podstawowej dwujęzycznej. Brak potwierdzenia
woli przez rodziców jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego
procesu postępowania rekrutacyjnego.
7. 6 lipca godz. 12.00 – podanie
do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Komorniki.pl

Gmina Komorniki poza Poznańską Koleją Metropolitalną
Poznańska Kolej Metropolitalna ruszy już 10 czerwca i obejmować będzie zasięgiem obszar
w promieniu około 50 km od
Poznania. Obszar ten będzie
wyznaczony przez stacje końcowe na dziewięciu liniach kolejowych.

Jednak Gmina Komorniki nie
przystąpiła do tego projektu.

Odmowa dotyczy jednego
z przystanków na trasie – przystanku Szreniawa. Niestety
projekt budowy węzła przesiadkowego w Szreniawie nie

dostał dofinansowania w konkursie środków w ramach
zadania „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze
oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie
ilości połączeń kolejowych.”

Szreniawa dla Gminy Komorniki
jest strategicznym punktem na
trasie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej dlatego na rok 2018
przeznaczono prawie 4 mln
złotych na budowę węzła
przesiadkowego. Gmina Komorniki nie wyklucza, że

w przyszłości przystąpi do porozumienia, ale najpierw należy
skupić się na powstaniu węzła
przesiadkowego.

Udostępnione z
cowgminie.info
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Sezon linii turystycznych nr 0 i 100 rozpoczęty
28 kwietnia rozpoczął się kolejny sezon linii turystycznych:
tramwajowej nr 0 oraz autobusowej nr 100. Na wycieczkę
po Poznaniu liniami turystycznymi 0 i 100 będzie można
wybrać się w soboty, niedziele
i święta. Tramwaje nr 0 i autobusy nr 100 będą kursowały
do ostatniego weekendu września.
Kursując trasami linii turystycznych po drodze będzie
można zwiedzić m.in. Stary
Rynek, Muzeum Narodowe,
odwiedzić Nowe Zoo, czy pospacerować nad Maltą.

W tym roku linia tramwajowa
nr 0 będzie rozpoczynać trasę
w Zajezdni Madalińskiego. Natomiast linia nr 100 będzie kursować sprzed Dworca Głównego
PKP, więc będzie ułatwieniem
dla osób korzystających z kolei.

bilety jednoprzejazdowe lub
jednodniowe.

Na sezon 2018 zaplanowano
także kursy z przewodnikiem,
a na linii nr 0 – także kursy
nocne w wybrane soboty.

Bilety jednodniowe kosztują
natomiast 8 zł (normalny), 6 zł
(ulgowy), 24 zł (rodzinny – dla
maksymalnie 5 osób, w tym 2
dorosłych).

Jeśli chodzi o bilety, osoby, które planują przejażdżkę liniami
turystycznymi, mają do wyboru

Bilety jednoprzejazdowe kosztują 4 zł (normalny), 3 zł (ulgowy
– dzieci w wieku do 16 lat) i 12 zł
(rodzinny – dla maksymalnie 5
osób, w tym 2 dorosłych).

Poniżej przedstawiamy dokładne trasy kursowania linii tury-

stycznych nr 0 oraz 100:

Tramwajowa linia turystyczna
nr 0
Kursy o godz. 11.00, 12.45, 14.25,
15.45, 17.05 z Zajezdni Madalińskiego:
ZAJEZDNIA MADALIŃSKIEGO –
Hetmańska – (Muzeum Głogowska – pierwszy kurs) – Głogowska – Matyi – Królowej
Jadwigi – rondo Rataje – Jana
Pawła II – rondo Śródka – Wyszyńskiego – Estkowskiego –
Małe Garbary – pl. Wielkopolski
– por. J. Lewandowskiej – Mielżyńskiego – Fredry – Dąbrowskiego – Kraszewskiego –
Zwierzyniecka – Święty Marcin
– Towarowa – Matyi – Wierzbięcice – 28 Czerwca 1956r. –
ZAJEZDNIA MADALIŃSKIEGO

Kursy z przewodnikiem
W tym sezonie będzie można
wybrać się w podróż historycznymi pojazdami z przewodnikiem. Na linii nr 0 kursy
z przewodnikiem odbędą się
w dniach 13 i 27 maja, 10 i 24
czerwca, 8 i 22 lipca, 12 i 26
sierpnia (o godz. 12.45, 14.25
i 15.45).

Kursy nocne
Przejazdy wieczorowe, rozpoczynające się o godz. 21.00 wykonywane będą z przystanku Pl.
Wielkopolski w następujące soboty: 5 maja, 2 czerwca, 30
czerwca, 14 lipca, 29 lipca, 18
sierpnia, 8 września.

Podziękowania za pomoc
Droga redakcjo,

Mimo iż mój poprzedni list dotyczący stanu ul. Niecałej
w Plewiskach spotkał się z dużą
falą niezrozumienia ze strony
Plewiszczan, to chciałam bardzo podziękować za pomoc.

To dzięki Wam Władze Gminy
Komorniki postanowiły wyrównać drogę nawożąc gruz.

Pozdrawiam,
Mieszkanka Plewisk ;)

Autobusowa linia turystyczna
nr 100
Kursy odbywają się o godz.
10.00, 10.40, 11.20, 12.00, 12.40,
13.20, 14.23, 15.03, 15.40, 16.20,
17.00, 17.40
POZNAŃ GŁÓWNY – Dworcowa
– Święty Marcin – Kościuszki –
pl. Andersa – al. Niepodległości
– Święty Marcin – Zwierzyniecka – Kraszewskiego – Kościelna – nad Wierzbakiem – al.
Wielkopolska – Solna – Wolnica
– Małe Garbary – Estkowskiego
– Wyszyńskiego – rondo Śródka
– Warszawska – Świętego Michała – Termalna – Grodzieńska
– Krańcowa – NOWE ZOO
NOWE ZOO – Krańcowa –
Grodzieńska – Termalna – św.
Michała – Warszawska – rondo
Śródka – Jana Pawła II – Kórnicka – most św. Rocha – Podgórna – a. Marcinkowskiego –
pl. Wolności – 27 Grudnia –
Fredry – Kościuszki – pl. Andersa – al. Niepodległości –
Święty Marcin – Dworcowa –
POZNAŃ GŁÓWNY
Na linii nr 100 kursy z przewodnikiem odbędą się o z przystanku Poznań Główny o godz.
12.00, 13.20 i 15.03 w dniach 6
i 20 maja, 3 i 17 czerwca, 1 i 15
lipca, 5 i 19 sierpnia.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz turystów do korzystania z poznańskich linii
turystycznych.

Udostępniono z cowgminie.info

Przepis na: Lassi truskawkowe
Składniki:
- 50 dag świeżych truskawek
- 3 łyżki cukru
- ¼ łyżeczki mielonego kardamonu
- szczypta soli
- 2 szklanki jogurtu naturalnego
- 1 szklanka pokruszonego lodu
- truskawki do dekoracji

Sposób przygotowania:
Miksujemy truskawki z cukrem,
kardamonem i szczyptą soli.
Dodajemy jogurt i lód, miksujemy dalej, aż napój będzie jednolity.
Wlewamy do szklaneczek, dekorujemy truskawkami. Z danej
ilość składników wychodzą 3-4
szklanki napoju o poj. 200 ml.
Truskawki także można zastąpić
innym owocem, np. kiwi.
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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

Zdobądź szkolenie, staż i pracę
Projekt „Z nami równaj szanse
– zmieniam swoje życie, jestem
aktywny!” to oferta skierowana
do niepełnosprawnych osób
bezrobotnych.
W ramach projektu oferowane
są:
- płatny 3-miesięczny staż zawodowy – STYPENDIUM STAŻOWE 1350zł netto miesięcznie,
- bezpłatne kursy zawodowe–
dobierane indywidualnie na
podstawie preferencji, uczestnika, podczas szkoleń wypłacane jest stypendium szkoleniowe,
- pomoc w planowaniu kariery
i znalezieniu pracy,
- szkolenia z autoprezentacji

i radzenia sobie ze stresem.

Wymagania wobec kandydata:
- orzeczenie o niepełnosprawności (stopień lekki, umiarkowany, znaczny),
- osoba zarejestrowana w PUP –
przyznany III profil pomocy lub
osoba bierna zawodowo,
- osoba korzystająca z pomocy
społecznej, pomocy żywnościowej w ramach programu
POPŻ,
- miejsce zamieszkania - woj.
wielkopolskie.

Pierwszeństwo w rekrutacji
będą miały osoby:
korzystające z pomocy żywnościowej w ramach programu
POPŻ, osoby spełniające przesłankę ubóstwa, doświadczające
wielokrotnego
wykluczenia
społecznego rozumianego jako

wykluczenie z powodu więcej
niż jednej przesłanki, osoby
ze znacznym stopniem niepełnosprawności i/lub z niepełnosprawnościami
sprzężonymi
i/lub niepełnosprawnością intelektualną i/lub osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Na terenie Wielkopolski realizowanych jest kilka projektów,
dlatego zapraszamy do aplikowania również osoby, które nie
spełniają powyższych kryteriów,
ale chciałyby wziąć udział
w kursie zawodowym, podjąć
staż lub zatrudnienie.
Osoby zainteresowane udziałem
w projekcie prosimy o kontakt
pod numerem telefonu: 577666
854; lub wysyłając e-mail: staze@profesja-poznan.pl

Komorniki.pl
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Drodzy mieszkańcy nasz fanpage, facebook.com/Plewiska/ ma już ponad 3000 polubień! Dziękujemy.

Dzielni policjanci z Komornik
Policjanci z Komornik zatrzymali sprawcę kradzieży towaru
ze sklepu spożywczego.

czyzna podchodzi do drzwi
wejściowych sklepu i wybija
szybę.

Do zdarzenia doszło w podpoznańskich Plewiskach. Włamywacza
nagrały
kamery
monitoringu sklepowego. Kilka
godzin później był już w rękach
Policji. Teraz odpowie za kradzież z włamaniem.

Z jego wnętrza wyniósł wyroby
tytoniowe i alkohol. Straty jakie
oszacował właściciel sklepu
wynoszą blisko 3000 zł.

27 marca br. policjanci z Komisariatu Policji w Komornikach
otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednego ze sklepów spożywczych w Plewiskach. Całe
zdarzenie zarejestrowały kamery sklepowego monitoringu.
Na nagraniu widać, jak męż-

Półkolonie letnie 2018
Przyjmujemy już zapisy na
Sportowe Półkolonie, które
będą odbywały się na kortach
tenisowych w Szreniawie, na
stadionie GOSiR w Plewiskach
i Termach Tarnowskich.

W programie oprócz treningów
sportowych przewidziane są
wycieczki m.in.do kina, do Jump
Areny, na basen oraz inne
atrakcje.
Zapraszamy dzieci w wieku 7-13
lat, które rozpoczynają dopiero

swoją przygodę z tenisem
ziemnym, piłką nożną czy pływaniem, a także te, które chcą
doskonalić swoje umiejętności.
Cena za turnus 320 zł dla
mieszkańców gmin Komorniki,
400 zł dla dzieci spoza gminy.
Zapisy i informacje tel. 61 8107
947, 505 792 837, e-mail:biuro.gosir@komorniki.pl

Udostępnione z
gosirkomorniki.pl

Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Komornikach, który
przejrzał zarejestrowane nagranie od razu wiedział kim jest
sprawca. Chwilę po tym policjanci byli już u niego w mieszkaniu. Tam odnaleźli skradzione
pięćdziesiąt paczek papierosów
oraz kilkanaście butelek alkoholu.

Mężczyzna miał przy sobie rzeczy, ubrania, obuwie oraz plecak, które posiadał w trakcie
włamania.
37-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem i został
objęty policyjnym dozorem.
Grozi mu teraz nawet do 10 lat
więzienia.

Naszym funkcjonariuszom gratulujemy skuteczności. Wielkie
brawa!
Komorniki.pl
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Informacje

"Problem smogu jest bardzo duży, może gmina przeznaczy część swoich dochodów ( ponad 140 mln

na 2018r.) i dofinansuje zakup nowoczesnych pieców dla mieszkańców opalających węglem,"
Mieszkaniec "mieszkaniec." na temat poziomu smogu w Plewiskach

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

Koncerty:

Spektakle:

12.05.18
- Baciary
- Two Timer

7.05.18
- Śpiąca Królewna
- Balladyna

13.05.18
- Sylwia Przybysz

13.05.18
- Alibi do wynajęcia

Stopka redakcyjna

16.05.18
- Arena
- Danny Bryant

15.05.18
- Mężczyzna idealny

Plewiska.pl
Bezpłatny miesięcznik informacyjno-reklamowy.

19.05.18
- Jubileuszowa Atmosfera Golec
uOrkierstry

Redaktor naczelny:
Klaudia Zagajewska
info@plewiska.pl
tel. 792-400-373

26.05.18
- The Cookers
- Mój ulubiony Młynarski

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

31.05.18
- Ania Dąbrowska: The best of

24.05.18
- Elektra
- Madagaskar
30.05.18
- Hymn do miłości
- Kanapka z człowiekiem

