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Wymiana starych pieców
Mieszkańcy powiatu poznań-
skiego mają już możliwość
składania wniosków w sprawie
dopłaty do wymiany starych
pieców.

Na walkę o czystsze i zdrowsze
powietrze powiat przeznaczył
jak na razie 200 tysięcy złotych,
co nie oznacza, że to ostateczne
środki na ten cel. Dofinanso-
wanie dotyczy modernizacji lub
całkowitego usunięcia ogrze-
wania opartego na paliwie sta-
łym.

Każdy mieszkaniec powiatu
poznańskiego może złożyć taki
wniosek, ponieważ nie zostały
narzucone żadne kryteria do-
chodów.

Czytaj dalej na str. 2

Rugby wraca do Plewisk
Po 4 latach stadion w Plewi-
skach ponownie będzie areną
zmagań rugbystów podczas
Mistrzostw Rugby Europe U18.

Międzynarodowa Federacja
Rugby "RUGBY EUROPE" orga-

nizuje w dniach 24 - 31 marca
2018 roku na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego za-
wody sportowe rangi Mi-
strzostw Europy w Rugby ju-
niorów do lat 18.

Czytaj dalej na str. 3

Rusza rekrutacja do pu-
blicznych przedszkoli
Rekrutacja dzieci do publicz-
nych przedszkoli rusza już
1 marca i potrwa do 15 marca
2018 r.

Postępowanie rekrutacyjne do-
tyczy dzieci w wieku od 3 do 6
lat.

Do przedszkoli przyjmowane
będą dzieci mieszkające na ob-
szarze danej gminy.

Zasady rekrutacji do danego
przedszkola można znaleźć
na stronach internetowych pla-
cówek.

Czytaj dalej na str. 6
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Mieszkańcy powiatu poznań-
skiego mają już możliwość
składania wniosków w sprawie
dopłaty do wymiany starych
pieców.

Na walkę o czystsze i zdrowsze
powietrze powiat przeznaczył
jak na razie 200 tysięcy złotych,
co nie oznacza, że to ostateczne
środki na ten cel. Dofinanso-
wanie dotyczy modernizacji lub
całkowitego usunięcia ogrze-
wania opartego na paliwie sta-
łym.

Każdy mieszkaniec powiatu
poznańskiego może złożyć taki
wniosek, ponieważ nie zostały
narzucone żadne kryteria do-
chodów. Osoby zainteresowane
dofinansowaniem powinny zło-
żyć wniosek w starostwie po-
wiatu poznańskiego.

Istnieje możliwość wymiany

starego systemu grzewczego
na:

- ogrzewanie elektryczne,
- podłączenie do miejskiej sieci
ciepłowniczej,
- ogrzewanie za pomocą no-
woczesnego kotła, który jest
zasilany na olej opałowy lub
paliwo gazowe,
- pompę ciepła,
- ogrzewanie za pomocą zasi-
lanego automatycznie kotła na
paliwo stałe.

Jak już wiemy emisje substancji,
które powstają podczas palenia
w piecach węglowych, ma ne-
gatywny wpływ na nasze zdro-
wie i może doprowadzić
do wielu poważnych chorób
układu oddechowego. Dodat-
kowo wpływa na zanieczysz-
czenie środowiska.

źródło z cowgminie.info

Wymiana starych pieców w powiecie poznańskim

Likwidacja azbestu w Gminie Komorniki

Można już składać wnioski
w Urzędzie Gminy Komorniki
o dofinansowanie do likwidacji
wyrobów, które zawierają
azbest.

Dofinansowanie dotyczy usług
w zakresie demontażu, odbioru,
zapakowania, transportu i unie-
szkodliwienia azbestu. Wyso-
kość dofinansowania wynosi
100%. Wnioski o dofinansowa-

Narkotyki wśród młodzieży
i dorosłych są coraz po-
wszechniejszym zjawiskiem.
W grupach młodzieżowych
narkotyki są traktowane na
równi, jak inne używki. Dotyka
to coraz więcej osób.

Prawie 15% gimnazjalistów
miało kontakt z marihuaną,
a jeżeli chodzi o uczniów liceum
ponad 30% z nich zażywa nar-
kotyki regularnie.

W związku z tym w gminie Ko-
morniki rozpoczęła się akcja
bezpłatnego dostępu do testów.
Mogą one wykryć obecność
narkotyków, takich jak: amfeta-
mina, metamfetamina, kokaina,
ekstasy, morfiny, heroiny, feny-
cyklidyny, marihuana i haszysz.

Darmowe narkotesty dostępne
są w Gminnej Komisji Rozwią-

zywania Problemów Alkoholo-
wych i Uzależnień w Komorni-
kach oraz w aptekach na terenie
naszej gminy:

1. Apteka „W Ośrodku”, ul.
Stawna 7, Komorniki
2. Apteka „Plus”, ul. Pocztowa 6,
Komorniki
3. Apteka „Zdrowoteka”, ul. Ks.
Malinowskiego 9, Komorniki
4. Apteka „Przyjazna”, ul. Grun-
waldzka 517C, Plewiska
5. Apteka „W Przychodni”, ul.
Grunwadzka 58, Plewiska
6. Apteka „Fabianowska”, ul.
Miętowa 5/8, Plewiska
7. Apteka „Jaśminowa”, ul. Ko-
mornicka 192, Wiry

Testy może nabyć każda osoba,
która ukończyła 18 lat.

źródło z cowgminie.info

Darmowe narkotesty do pobrania w aptekach

nie mieszkańcy mogą składać do
10 lipa 2018r.

Wymagane dokumenty dostęp-
ne są w Urzędzie Gminy Ko-
morniki oraz na stronie
internetowej Gminy Komorni-
ki.

udostępniono z Komorniki.pl
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Rugby wraca do Plewisk
Po 4 latach stadion w Plewi-
skach ponownie będzie areną
zmagań rugbystów podczas
Mistrzostw Rugby Europe U18.

Międzynarodowa Federacja
Rugby "RUGBY EUROPE" orga-
nizuje w dniach 24 - 31 marca
2018 roku na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego za-
wody sportowe rangi
Mistrzostw Europy w Rugby ju-
niorów do lat 18. Organizatorem
EURO RUGBY 2018 jest Wielko-
polski Okręgowy Związek Rug-
by. Powołanemu Komitetowi
Organizacyjnemu przewodniczy
Pan Tomasz Rybacki.

Mistrzostwa odbywać się będą
na boiskach na terenie powia-
tów: poznańskiego, jarocińskie-
go, szamotulskiego i gro-
dziskiego. W zawodach weźmie
udział 16 drużyn z całej Europy.
W Plewiskach zagrają Gruzja,
Belgia, Francja, Holandia, Hisz-
pania, Portugalia i Rosja.

W Komornikach będziemy go-
ścić drużynę z Francji, której
treningi będzie można podpa-
trzeć na stadionie przy ul. Je-

ziornej.

Zapraszamy do Plewisk na na-
stępujące mecze:

25 marca 2018

- godz. 12:00 Gruzja – Holandia
- godz. 16:00 Francja – Rumunia

28 marca 2018

- godz. 12:00 zwycięzcy M1 i M4
- godz. 16:00 zwycięzcy M2 i M3

Poczęstujmy drużyny mocnym
dopingiem!

Wstęp na mecze jest bezpłatny.

Pozostałe mecze Mistrzostw
będą rozgrywane w Jarocinie,
Żerkowie, Poznaniu i Szamotu-
łach.

Komorniki.pl

Gmina Komorniki rusza z pomocą
Na początku marca w Gminie
Komorniki powstało Centrum
Integracji Społecznej. Celem
stowarzyszenia będą głównie
działania na rzecz reintegracji
zawodowej oraz społecznej
osób wykluczonych i zagrożo-
nych wykluczeniem społecz-
nym, a dodatkowo także
realizacja zatrudnienia socjal-
nego.

Do zadań Centrum Integracji
Społecznej w Komornikach bę-

dzie należało wsparcie oraz ak-
tywizacja środowisk wyklu-
czonych. Dotyczy to głównie
osób bezrobotnych, uzależnio-
nych od alkoholu i chorych
psychicznie. Takie działania
są konieczne, aby osoby wyklu-
czone mogły zrozumieć swój
potencjał i osiągnąć samodziel-
ność zarówno w życiu rodzin-
nym, jak i zawodowym.

Działania jakie podejmie Cen-
trum Integracji Społecznej mają

także uczyć umiejętności spo-
łecznych oraz to, jak powinni
zadbać o siebie i o swoich naj-
bliższych.

Organizacja chce dążyć do tego,
by takie osoby zamiast zgłaszać
się po zasiłek do pomocy spo-
łecznej, chciały spróbować same
coś osiągnąć i pracować sami
nad sobą.

źródło z cowgminie.info
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Mistrz parkowania

Nowe rowery miejskie na Junikowie

Poznański Rower Miejski staje
się coraz bardziej popularny
wśród mieszkańców powiatu
poznańskiego. W tym roku
mieszkańcy miasta będą mogli
korzystać z aż 112 stacji rowe-
rowych i 1217 rowerów. Od tego
roku zasięg Poznańskiego Ro-
weru Miejskiego zostanie po-
większony o 23 nowe stacje. Na
samym Junikowie powstaną
dwie nowe stacje Poznańskiego
Roweru Miejskiego.

Z pewnością stacje PRM w tej
okolicy są bardzo potrzebne,
ponieważ stanowią uzupełnienie
komunikacji miejskiej.

Z systemu może korzystać każ-
dy przy pomocy terminala przy
każdej stacji, bądź za pomocą
aplikacji Nextbike przeznaczo-
nej na telefony komórkowe.

Zdecydowanie większość miesz-
kańców korzysta z aplikacji, ale
każdy może jak najbardziej wy-
brać opcję wygodniejszą dla
siebie.

Zachęcamy do korzystania
z rowerów miejskich, ponieważ
jazda na rowerze posiada wiele
korzyści. Pobudzone do pracy
mięśnie podczas jazdy na ro-
werze pobierają zapasy energii z
komórek tłuszczowych, dzięki
czemu nie tylko możemy
schudnąć, ale również normali-
zuje się nam poziom cukru we
krwi. Ponadto dzięki rowero-
wym wycieczkom staniesz się
bardziej odporny na zmęczenie,
a do tego zdecydowanie lepiej
zniesiesz sytuacje stresowe.

źródło z cowgminie.info
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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

Wymarzony dom pod Poznaniem. Czy lokalizacja ma znaczenie?
Nie wystarczy budować w ko-
rzystnej cenie i estetycznie.
Liczy się przede wszystkim
wyjątkowa lokalizacja i jakość
wykonania w końcu szukamy
domu na długie lata. Mieszka-
nia na Osiedlu Nowe Tarnowo
to gwarancja zachowania naj-
wyższych standardów i idealnej
lokalizacji.

Wzrost zainteresowania miesz-
kaniem lub domem zlokalizo-
wanym w podpoznańskich
gminach nie dotyczy tylko
mieszkańców Poznania, ale
również mieszkańców sąsiadu-
jących z nim powiatów. Zauwa-
żalna jest również migracja
ludności pomiędzy otaczającymi
Poznań gminami.

Spoglądając na mapę Poznania
i sąsiadujących z nim 17 gmin
znajdziemy tu kilka „perełek”
do zamieszkania. Niewątpliwie
na tym tle wyróżnia się jedna -
- gmina Tarnowo Podgórne,
która uplasowała się w roku
2017 na 8. miejscu w rankingu
najbogatszych gmin w Polsce
z kwotą 5.228,37 złotych na

jednego mieszkańca. Do Tarno-
wa Podgórnego, prócz wysokich
zarobków oraz wielu miejsc
pracy, przyciąga kameralność
nowych inwestycji, cisza, przy-
roda i komfort mieszkania. Tar-
nowo Podgórne oferuje bliskość
administracji, przeszkoli i szkół,
wielu punktów usługowych
(w tym Term Tarnowskich, klu-
bów fitness) oraz znakomitą in-
frastrukturę i sieć dróg
rowerowych dla pasjonatów.

Firmą działającą na rynku bu-
dowlanym w tym regionie
od ponad 25 lat jest firma Jakon.
Bogate doświadczenie jako
generalny wykonawca oraz
projektant inwestycji przemy-
słowych, zaowocowało utwo-
rzeniem długo oczekiwanego
działu deweloperskiego. Pierw-
szym dużym projektem firmy na
tym terenie była budowa osiedla
Tarnowo Centrum, cieszącym
się wielkim zainteresowaniem
wśród klientów, obecnie po-
wstają ostatnie budynki. W po-
bliżu, w zacisznej okolicy przy
ul. Rzymskiej powstaje wyjąt-
kowe Osiedle Nowe Tarnowo.

I etap będący już w sprzedaży to
domy w zabudowie szeregowej
w nowoczesnym wydaniu, z ta-
rasem, balkonem, garażem oraz
ogrodem. Znakomitym rozwią-
zaniem niezwykle podnoszącym
komfort mieszkania jest wspól-
na strefa rekreacyjna wraz
z placem zabaw dla dzieci, do
wyłącznego użytku właścicieli
lokali.

Obecnie rozpoczęto Premierę
II etapu inwestycji Osiedle
Nowe Tarnowo, gdzie powstają
dwa budynki w niskiej zabudo-
wie, z udogodnieniami dla
przyszłych mieszkańców - win-
dą i podziemną halą garażową.
Do mieszkań przynależeć bę-
dzie przestronny balkon lub
ogródek. Dodatkowym atutem
inwestycji są lokale mieszkalne
zlokalizowane na klimatycznym
poddaszu. Więcej informacji na
stronie: www.nowetarnowo.pl

Jakon
www.jakon.pl

Artykuł sponsorowany

Rusza rekrutacja do publicznych przedszkoli
Rekrutacja dzieci do publicz-
nych przedszkoli rusza już
1 marca i potrwa do 15 marca
2018r.

Postępowanie rekrutacyjne do-
tyczy dzieci w wieku od 3 do 6
lat.

Do przedszkoli przyjmowane
będą dzieci mieszkające na ob-
szarze danej gminy.

Zasady rekrutacji do danego
przedszkola można znaleźć
na stronach internetowych pla-
cówek.

Rekrutacja do przedszkoli
przebiega drogą elektroniczną,
aby wziąć w niej udział należy
wejść na stronę:
nabor.pcss.pl/komorniki.

Natomiast rekrutacja do od-
działów przedszkolnych, które
znajdują się w szkołach podsta-
wowych, prowadzona jest bez-
pośrednio w szkołach.

Wniosek o przyjęcie dziecka do
publicznego przedszkola można
złożyć w trzech placówkach. Do
placówki pierwszego wyboru
należy dostarczyć wydrukowany
i podpisany wniosek oraz nie-
zbędne dokumenty.

udostępniono z Komorniki.pl
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Pierwszy Festiwal Bliżej Natury 2018
Honorowy patronat:
Prezydent Miasta Poznania Ja-
cek Jaśkowiak, Starosta Po-
znański Jan Grabkowski, JM
Rektor Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Andrzej Lesicki,
JM Rektor Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu prof. dr
hab. Jan Pikul

Udział biorą:
Emilia Bogucka, Bogumiła Ca-
niboł, Magdalena Cywicka, Łu-
kasz Cywicki, Krystyna
Czarnecka-Augustyniak, Zdzi-
sława Czombik, Bogusław Doba
Irena Dukat, Bożena Fibik-Beim
Sabina Gacek-Andrzejewska,
Dariusz Głowacki, Sylwia Gon-
deck, Wanda Gostyńska, Adam
Gostyński, Sylwia Gromacka-
Staśko, Maria Elenora Hebisz,
Maciej Hellwig, Elżbieta Jelińska
Małgorzata Jędrzejczak-Tom-
czak, Wanda Jędrzejewska, Julia
Kaczmarczyk-Piotrowska, Ro-
man Kosmala, Anna Kruczkow-
ska, Alicja Łuczak, Krzysztof
Mankiewicz, Krzysztof Marci-
niak, Roger Malter, Rozalia No-
wak, Jagoda Pawelczak, Teresa
Pietras, Maria Podskarbi-Hebisz
Elżbieta Ponińska, Antoni Rut,
Małgorzata Rzempowska-Skóra,
Maria Silska, Beata Staszczyk,
Ewa Stanisławska, Andrzej Sta-
nisławski, Dorota Starosta, Do-
minik Staśko, Karolina
Szumigała, Paweł Szumigała,
Małgorzata Świtońska, Prze-
mysław Tomczak, Engelbert
Weimann, Karina Wika, Fausty-
na Witaszczyk-Czerniak, Krzy-
sztofWiza, Dorota Zbroszko

Oprawa muzyczna: Mikołaj
Mielcarek z Katedralnej Ogól-
nokształcącej Szkoły Muzycznej
w Poznaniu.

Komisarze wystawy: Krzysztof
Mankiewicz, Krzysztof Marci-
niak, Dorota Zbroszko.

Kurator: Julia Kaczmarczyk-
Piotrowska.

Organizatorami Festiwalu są:
Fundacja Mundo Humano,
Ogród Botaniczny

Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, Fundacja
Rozwoju Miasta Poznania, Uni-
wersytet Przyrodniczy Wydział
Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu oraz Ośrodek Edu-
kacji Leśnej w Czeszewie. Nad-
leśnictwo Jarocin. Lasy
Państwowe.
Partnerem jest Fundacja Sur-
gere.
Jest to autorski projekt długo-
terminowy, który skupia się
wokół projektu edukacyjnego
pt. „Leśne przemiany”. Tego-
roczna koncepcja odnosi się do

szeroko pojętej promocji twór-
czości związanej z przyrodą.
Projekt nowego festiwalu po-
siada już długą tradycję wystaw
związanych z przyrodą oraz
plenerów artystycznych.
W ramach projektu odbędą się
następujące wydarzenia :

– Wernisaż - odbędzie się 15
MARCA 2018 r., o godz. 16.00 w
Pawilonie Ekspozycyjno-Dy-
daktycznym Ogrodu Botanicz-
nego UAM, ul. Dąbrowskiego
165, Poznań.
– Wystawa prac studentów
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu.
– Wystawa stała w Centrum
Zarządzania Łęgami w Ośrodku
Edukacji Leśnej w Czeszewie.
Nadleśnictwo Jarocin. Lasy
Państwowe.

Wystawy będą czynne do 22
kwietnia 2018 r.
Projekt z roku na rok realizo-
wany jest z większym rozma-
chem. Chcemy teraz się skupić
pod jedną ideą środowiska NGO,
studentów i artystów niezależ-
nych. Festiwal będzie towarzy-
szył dwóm wydarzeniom:
Festiwalowi Nauki i Sztuki oraz
Targom Edukacyjnym EKOFO-
RUM. Przygotowanie wernisażu
wystawy: Firma PUH ROBO-
KOP z Tarnowa Podgórnego.
Dofinansowano ze środków
budżetowych Miasta Poznania i
Fundacji Rozwoju Miasta Po-
znania.

Fundacja Surgere jest partne-
rem w organizacji projektu Fe-
stiwal Bliżej Natury 2018.
W ramach tego projektu do
wystawienia swoich prac zo-
stali zaproszeni bohaterowie 2
edycji filmu „Sześciu wspania-
łych”, który to przedstawia ar-
tystów z poszczególnych gmin
powiatu poznańskiego. Film jest
dotowany przez powiat po-
znański, również w tym roku
nagrywana jest jego 3 część
obejmująca pozostałe 5 gmin
powiatu. Na terenie Czeszewa w
Ośrodku Edukacji Leśnej od
pięciu lat organizowane są ple-
nery artystyczne, które zaini-
cjowała zafascynowana pięknem
tutejszej przyrody artystka Julia
Kaczmarczyk-Piotrowska. W
tym roku w ofercie pojawi się
również Festiwal twórczości
plastycznej pt.: “Bliżej Natury”.
“Bliżej Natury” to społeczny
program artystyczny, mający na
celu rozpowszechnianie twór-
czości, promowanie piękna
krajobrazu i alternatywnych
form spędzania czasu wolnego.
Ideą jest skupianie środowisk:
artystów, miłośników i przyja-
ciół sztuki.

Julia Kaczmarczyk -Piotrowska

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

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

Koncerty:

15.03.18
- Koncert Muzyki Filmowej

16.03.18
- Natalia Przybysz /
Mikromusic / Odet

17.03.18
- Pro Sinfonika: Hop! W hip hop

19.03.2018
- Tribute to John Williams:
Symphony Show

21.03.18
- Stray Dogg

24.03.18
- Kamil Bednarek z zespołem
- Julia Pietrucha

Spektakle:

16.03.18
- Kłamstwo

17.03.18
- Odys

22.03.18
- Sherlock Holmes – Dolina
strachu

24.03.18
- Mały Książę
- Skrzypek na dachu

27.03.18
- Królowa śniegu

29.03.18
- Dziady

"Owszem, parking jest mały, ale miejsca są również pod Lidlem i z tyłu za rynkiem. To są tak
małe odległości, że na prawdę nie trzeba stawać pod drzwiami sklepu blokując drogę."

Mieszkaniec "M." na temat kolejnego mistrza parkowania na Nowym Rynku




