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V Plener artystyczny w Czeszewie dobiegł końca
Od 10 do 13 lipca 2017 trwał
V plener artystyczny artystów
związanych z pracownią plastyczną Gminnego Ośrodka
Kultury w Komornikach oraz
sympatyków i zaprzyjaźnionych twórców.
Tegoroczna
edycja odbyła się pod hasłem

„Łąka”. W wydarzeniu udział
wzięło 22 pasjonatów sztuk
plastycznych.
Twórcy pracowali na terenie
rezerwatów przyrody: Czeszewski Las, Centrum Zarządzania Łęgami, Nadleśnictwa

Jarocin,
Lasy
Państwowe
oraz na terenie Gospodarstwa
Agroturystycznego „U Leny”
w Orzechowie. Prace plastyczne powstawały w technice
kredki akwarelowej. Nie zabrakło warsztatów, podczas których rozwijano takie umie-

Jak przygotować samochód przed podróżą?
Podczas planowania wakacyjnego urlopu kluczową kwestią
jest dobór odpowiedniego
środka transportu. Dla wielu
wczasowiczów pociąg stanowi
jedyną możliwość aby dostać
się w upragnione miejsce. Nierzadko zdarza się jednak, że
dojazd trwa kilkanaście godzin.
Niestety, opuszczenie składu
wcale nie przynosi ulgi.
W końcu trzeba jeszcze „przytaszczyć toboły” do miejsca
zakwaterowania. Podróżowanie
pociągiem zdecydowanie nie
idzie w parze z założeniem, że
urlop powinien nas zrelaksować i pomóc naładować baterie.
Coraz więcej osób decyduje się
na podróż samolotem, nawet
jeśli nie mają do pokonania
ogromnego dystansu. Tanie linie

lotnicze całkowicie zrewolucjonizowały sposób postrzegania
tego środku lokomocji, który już
nie kojarzy się wyłącznie
z przedsiębiorcami i dygnitarzami. Ceny biletów są kuszące,
a w dodatku jesteśmy w stanie

ekspresowo przedostać się do
celu. Problemem często bywają
jednak ograniczenia związane
z ilością bagażu jaki możemy
ze sobą zabrać.

Czytaj dalej na str. 7

jętności jak opracowanie formy
rzeźbiarskiej w płaskorzeźbie
i zastosowania mas plastycznych do wytwarzania wzorów
w formie wklęsłej i wypukłej.

rator i pomysłodawca pleneru
oraz Jolanta Marciniak –
uczestniczka zajęć pracowni
plastycznej
„Manufaktura”
w Komornikach.

Zajęcia poprowadziły Julia
Kaczmarczyk-Piotrowska – ku-

Czytaj dalej na str. 2
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OZE w Gminie Komorniki
Na dachu nowej szkoły podstawowej w Plewiskach przy ul.
prof. W. Strażewicza działa instalacja fotowoltaiczna.
Panele fotowoltaiczne zostały
umieszczone
na
każdym
z trzech segmentów kompleksu
szkolnego. Jest to pierwszy
przykład wykorzystania odnawialnych źródeł energii na budynku użyteczności publicznej
w gminie Komorniki.
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V Plener artystyczny w Czeszewie dobiegł końca
Od 10 do 13 lipca 2017 trwał
V plener artystyczny artystów
związanych z pracownią plastyczną Gminnego Ośrodka
Kultury w Komornikach oraz
sympatyków i zaprzyjaźnionych twórców.
Tegoroczna
edycja odbyła się pod hasłem
„Łąka”. W wydarzeniu udział
wzięło 22 pasjonatów sztuk
plastycznych.
Twórcy pracowali na terenie
rezerwatów przyrody: Czeszewski Las, Centrum Zarządzania Łęgami, Nadleśnictwa
Jarocin,
Lasy
Państwowe
oraz na terenie Gospodarstwa
Agroturystycznego „U Leny”
w Orzechowie. Prace plastyczne powstawały w technice
kredki akwarelowej. Nie zabrakło warsztatów, podczas których rozwijano takie umiejętności jak opracowanie formy
rzeźbiarskiej w płaskorzeźbie
i zastosowania mas plastycznych do wytwarzania wzorów
w formie wklęsłej i wypukłej.
Zajęcia poprowadziły Julia
Kaczmarczyk-Piotrowska – kurator i pomysłodawca pleneru
oraz Jolanta Marciniak –
uczestniczka zajęć pracowni
plastycznej
„Manufaktura”
w Komornikach.
Plener posiada otwartą formułę
i zaadresowany jest do szerokiego grona odbiorców sztuki:
dorosłych i dzieci pod egidą
projektu edukacyjnego pt.: „Leśne Przemiany”. Tegoroczni
uczestnicy przyjechali z Komornik, Gdańska, Wrześni,
Brzegu
oraz z okolicznych
miejscowości.
Na zakończenie ogłoszono temat kolejnej, VI edycji, która
odbędzie się pod hasłem „Rzeka”.
Od połowy lipca urok czeszewskiej łąki możemy podziwiać na
pierwszej wystawie poplenerowej w Centrum Zarządzania
Łęgami w Czeszewie, ul. Szkolna
29, Orzechowo. W kolejnych
miesiącach wystawa będzie
krążyć po kraju i trafi do zaprzyjaźnionych ośrodków edukacyjnych
i
kulturalnych,

między innymi Ośrodka Edukacji Leśnej LKP Lasy Beskidu Sądeckiego w Roztoce Ryterskiej,
Nadleśnictwo Piwniczna, Lasy
Państwowe.
Głównym organizatorem jest
Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach, a współorganizatorami
Zespół
Parków
Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego, Lasy Państwowe.

GOK Komorniki
Zdjęcia udostępniono z: GOK
Komorniki
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Do PUK Komorniki dostarczono pierwsze
autobusy w ramach projektu WRPO
niepełnosprawnym, starszym
oraz rodzicom z dziećmi
w wózkach,
• wyposażone w elektroniczne
dynamiczne tablice informacyjne, wyświetlające informacje
o bieżącym przystanku i dwóch
następnych,
• posiadające urządzenia do
głosowego informowania pasażerów niewidomych i niedowidzących,
• wyposażone w 6 portów USB
do ładowania urządzeń elektronicznych,
• całkowicie monitorowane, co
zwiększa bezpieczeństwo podróżowania,

W dniu 8 czerwca 2017 roku
w siedzibie PUK Komorniki
miał miejsce uroczysty odbiór
trzech nowych autobusów
miejskich SOLARIS URBINO
12, w ramach projektu finansowanego z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
Pojazdy wyprodukowała i dostarczyła firma Solaris. Jest to
pierwsza transza najnowocześniejszych na chwilę obecną
autobusów, które w latach 2017
– 2018 wyjadą na drogi Gminy
Komorniki.

Punktualnie o godzinie 13:00,
w obecności przedstawicieli
Spółki Prezesa Zarządu Piotra
Wróblewskiego i Dyrektora
Transportu Andrzeja Jezierskiego, Wójta Gminy Komorniki
Jana Brody, Przewodniczącego
Rady Gminy Komorniki Mariana
Adamskiego, Dyrektora ZTM-U
w Poznaniu Piotra Snuszki, Dyrektora Poznańskiego Banku
Spółdzielczego O. Komorniki
Wojciecha Bartkowiaka oraz
miłośników komunikacji miejskiej z Poznania nastąpiło przekazanie trzech pojazdów przez
przedstawicieli firmy Solaris.

Zakupione autobusy należą do
najnowocześniejszych pojazdów
miejskich. Przede wszystkim
spełniają normę emisji spalin
EURO VI, co oznacza, że mają
najniższą emisję CO2. W zakresie emisji spalin, jak i norm hałasu,
są
to
pojazdy
zdecydowanie
pro-środowiskowe.
Nowe SOLARIS URBINO 12
w PUK Komorniki to pojazdy
przyjazne dla podróżujących:
• niskopodwoziowe – uławiające
dostęp i podróżowanie osobom

• zwiększające komfort podróżowania w okresie letnim, dzięki
klimatyzacji wnętrza całego
pojazdu,
• posiadające wygodne siedziska, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo podróżnych, oraz
kierowcy.
Nowe autobusy to także większa
niezawodność realizacji rozkładu jazdy, gdyż zmniejsza się
prawdopodobieństwo występowania awarii pojazdów, a pasażerowie zyskują większą
pewność osiągnięcia celu po-

dróży w spodziewanym czasie.
W ramach projektu WRPO, PUK
Komorniki łącznie wymieni
8 autobusów o standardach
emisji spalin EURO I i EURO II
na nowoczesne, niskoemisyjne
i niskopodłogowe autobusy
spełniające standard emisji
spalin EURO VI. Kolejna transza
dostaw autobusów zaplanowana
jest we wrześniu 2017 roku –
2 pojazdy SOLARIS URBINO 10
oraz w marcu 2018 roku – 3 pojazdy SOLARIS URBINO 12.
Od kwietnia br. w ramach projektu działa w Gminie Komorniki System Zarządzania Flotą
oraz System Informacji Pasażerskiej, którego integralną
częścią są cztery elektroniczne
Tablice Informacji Pasażerskiej
zlokalizowanie w Komornikach
i Plewiskach. Tablice informują
o rzeczywistym czasie odjazdu
autobusów oraz o zdarzeniach
mających wpływ na kursowanie
autobusów. Są to pierwsze dynamiczne tablice informacyjne
zainstalowane na terenie aglomeracji poznańskiej poza miastem Poznań.

Krzysztof Brandt,
Agnieszka Przybył
PUK Komorniki Sp. z o.o.
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OSP Plewiska - Kronika wydarzeń
Zdarzenia, które miały miejsce
w lipcu.
04.07.17
Gołuski - ul. Szkolna
Wypadek samochodu osobowego
z
samochodem
ciężarowym.
W zdarzeniu
została ranna jedna osoba
zabrana
przez
Zespół
Ratownictwa Medycznego do
szpitala.
Plewiska
O godzinie 14:28 podczas prac
budowlanych doszło do wycieku
gazu.
Przed
przyjazdem
zastępów pracownikom budowy
udało się zatrzymać wypływ
gazu.
OSP Plewiska
zdjęcia udostępnione z:
facebook.com/ospplewiska

Wypadek samochodu osobowego z ciężarowym w Gołuskach na ulicy Szkolnej

Kradzież księgi z pomnika
Jeśli ktoś z Państwa posiada jakiekolwiek informacje na temat
kradzieży księgi z obelisku
znajdującego się przy Ośrodku
Kultury w Komornikach, prosi-

my zgłaszać na Komisariat Policji w Komornikach.

Dziękujemy.
GOK Komorniki

Pomnik Myśli JPII w Komornikach
odsłonięty w kwietniu 2014 r. z okazji kanonizacji

Widok "Pomnika Myśli JPII" w Komornikach od dnia 19 VI 2017 r. bez tablicy
pamiątkowej

Widok tablicy pamiątkowej w kształcie Księgi z cytatami Jana Pawła II

Wyciek gazu w Plewiskach
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OZE w Gminie Komorniki
Na dachu nowej szkoły podstawowej w Plewiskach przy ul.
prof. W. Strażewicza działa instalacja fotowoltaiczna.

Panele fotowoltaiczne zostały
umieszczone
na
każdym
z trzech segmentów kompleksu
szkolnego. Jest to pierwszy
przykład wykorzystania odnawialnych źródeł energii na budynku użyteczności publicznej
w gminie Komorniki.

emituje spalin i nie powoduje
hałasu.
Fotowoltaika to rozwiązanie
ekologiczne i ekonomiczne –
szkoła będzie sama produkować
prąd na własne potrzeby.
Korzystanie z paneli słonecznych zniweluje w znacznym
stopniu straty energetyczne.

GOK Komorniki

Roboty realizowała firma EkoSolar Sp. z o.o. wyłoniona
w przetargu ograniczonym.
Zakres prac obejmował kompleksowe wybudowanie instalacji fotowoltaicznej z przyłączeniem systemu instalacji do
sieci energetycznej (moc przyłączeniowa 90 kW). Całkowita
moc instalacji fotowoltaicznej
to 98,83 kWp.
Zadanie o wartości 517.814,26
złotych zostało dofinansowane
przez WFOŚiGW w Poznaniu
w formie pożyczki częściowo
umarzalnej w wysokości 489
tysięcy złotych.
Ogniwa fotowoltaiczne produkują przez bardzo długi okres
energię z promieniowania słonecznego. W przeciwieństwie
do innych typów elektrowni,
fotowoltaika nie wymaga dostarczenia paliw kopalnych, nie

Polecane kąpieliska w Wielkopolsce
Pogoda podczas tegorocznych
wakacji nie rozpieszcza, jednak
zdaniem synoptyków fala upałów w tym roku jeszcze przed
nami. Każdy miłośnik letnich
uniesień pewnie z radością
spogląda na takie prognozy –
otwierają one bowiem szansę
na spędzenie letniego weekendu nad jeziorem.
Niebezpieczne kąpiele w nieznanych akwenach
Same sprzyjające warunki atmosferyczne nie powinny nam
przesłonić bezpiecznego spędzenia wypoczynku. Najważniejszym czynnikiem, którym
powinniśmy się kierować przy
wyborze właściwego miejsca do
plażowania jest czystość danego
kąpieliska. Kąpiel w zanieczyszczonym i niezdatnym do
rekreacji akwenie może grozić
dotkliwymi konsekwencjami.

Rola Sanepidu
Zgodnie z ustawą o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, rozporządzeniem Ministra Zdrowia
w sprawie prowadzenia nadzoru
nad jakością wody w kąpielisku
i miejscu wykorzystywanym do
kąpieli oraz z Prawem Wodnym,
otwarte akweny rekreacyjne

muszą zostać przebadane przez
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
celem potwierdzenia jego zdatności do kąpieli.

Wielkopolskie kąpieliska na
plus
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
przebadał jakość wody w 96
miejscach wykorzystywanych
do kąpieli oraz w 26 kąpieliskach otwartych na terenie naszego województwa. Nie licząc
plaży Kujanki, przy budynku dla
ratowników na jeziorze Borówno w powiecie złotowskim,
wszystkie przebadane akweny
zostały zakwalifikowane jako
zdatne do korzystania.

Kąpieliska w okolicy Plewisk
W naszym powiecie zostało
zdiagnozowanych aż 11 plaż.
Wszystkie z nich zostały zatwierdzone jako zdatne do kąpieli. Wśród przebadanych
kąpielisk były: Kaskada (jez.
Kierskie), Kamińsko (jez. Kamińskie), Oaza – Błonie Kórnik
(jez. Kórnickie), Lusowo (jez.
Lusowskie), MKŻ, Hotel Szablewski (oba - jez. Łódzko–Dymaczewskie), Zborowo (jez.
Niepruszewskie),
Chomęcice

(jez. Chomęcicko-Rosnowskie),
Glinianki (Zbiornik Wodny), Eko
Plaża (jez. Stęszewsko-Kołatkowskie) oraz plaża na Jeziorze
Jarosławieckim.

Pilnuj swojego kąpieliska
Podany komunikat o zdatności

wody do użytku nie musi być
dokumentem
ostatecznym.
WPWIS zastrzega sobie prawo
do kolejnych komunikatów na
temat stanu kąpielisk i ich jakości wody. Trzeba pamiętać, że
po każdej zimie przychodzi
piękne lato, tak jak po każdym
cierpieniu w końcu przyjedzie

czas na chwile radości. Jeżeli
interesuje Państwa aktualny
stan kąpielisk, polecamy zapoznać się z Rządowym Serwisem
Kąpieliskowym.

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

Jak przygotować samochód przed podróżą?
Podczas planowania wakacyjnego urlopu kluczową kwestią
jest dobór odpowiedniego
środka transportu. Dla wielu
wczasowiczów pociąg stanowi
jedyną możliwość aby dostać
się w upragnione miejsce. Nierzadko zdarza się jednak, że
dojazd trwa kilkanaście godzin.
Niestety, opuszczenie składu
wcale nie przynosi ulgi.
W końcu trzeba jeszcze „przytaszczyć toboły” do miejsca
zakwaterowania. Podróżowanie
pociągiem zdecydowanie nie
idzie w parze z założeniem, że
urlop powinien nas zrelaksować i pomóc naładować baterie.
Coraz więcej osób decyduje się
na podróż samolotem, nawet
jeśli nie mają do pokonania
ogromnego dystansu. Tanie linie
lotnicze całkowicie zrewolucjonizowały sposób postrzegania
tego środku lokomocji, który już
nie kojarzy się wyłącznie
z przedsiębiorcami i dygnitarzami. Ceny biletów są kuszące,
a w dodatku jesteśmy w stanie
ekspresowo przedostać się do
celu. Problemem często bywają
jednak ograniczenia związane
z ilością bagażu jaki możemy
ze sobą zabrać. Masa torby
podręcznej musi zamknąć
się w 10 kilogramach, a każda
nadwyżka wiąże się z dodatkową opłatą.
Najlepszym kompromisem zdaje
się być podróż własnym samochodem. Ilość bagażu jaki
chcemy zabrać ogranicza wyłącznie ładowność bagażnika.
Ponadto sami możemy zaplanować trasę. Dzięki temu
w każdej chwili możemy zarządzić postój. Przede wszystkim
jednak nie jesteśmy zależni od
jakiegokolwiek przewoźnika. Ta

ogromna zaleta szybko może
zamienić się w wadę, gdy samochód odmówi Wam posłuszeństwa. Jak zatem zadbać o
auto przed wyruszeniem w
drogę?

Wykonaj przegląd
Jeśli pojawiły się już sygnały
mogące zwiastować usterkę,
niezwłocznie udaj się do serwisu samochodowego. Nie odkładaj sprawy na później. Defekt
może okazać się na tyle poważny, że naprawa będzie oznaczała
długotrwałą rozłąkę z samochodem. Ostatnia rzecz, której
chcesz w takiej sytuacji
to upływający urlop pracowniczy, podczas gdy jesteś uziemiony ze względu na zepsute
auto. Przy okazji wizyty u specjalisty warto również uzupełnić
poziom oleju oraz płynu chłodniczego.

zapewni Ci komfort psychiczny
i pozwoli uzyskać odszkodowanie.

Pamiętaj o dokumentach
Nie zapomnij o zabraniu
wszystkich niezbędnych dokumentów. Dowód osobisty i prawo jazdy nie wystarczą.
Pamiętaj o przygotowaniu dowodu rejestracyjnego oraz
książki serwisowej. Jeżeli Twoje
auto jest ubezpieczone, weź
również polisę. Poza ogólnymi
postanowieniami
znajdziesz
na niej również bazę telefonów
kontaktowych, które pozwolą
Ci sprawnie rozwiązać ewentualne problemy.

Sprawdź przepisy
Przepisy ruchu drogowego mo-

gą całkowicie różnić się w poszczególnych
państwach.
Oczywiście nie musisz studiować całego kodeksu. W zupełności wystarczy jeśli sprawdzisz
zasady dotyczące ograniczeń
prędkości, wyposażenia samochodu oraz oświetlenia. Warto
również nadmienić, że ubezpieczenie OC w zupełności wystarczy na terenie Unii
Europejskiej. Jeżeli wybierasz
się do kraju, który nie należy
do wspólnoty, sprawdź jakie
dokumenty są tam wymagane.

Zaplanuj trasę
W dobie smartfonów i mobilnego internetu to nie powinien
być duży problem. Zwróć jednak
uwagę czy Twoje urządzenie
do nawigacji posiada zaktualizowaną bazę map. Nawet mapy

Google mogą być nieco przestarzałe, zwłaszcza jeśli udajesz
się w jakiś dziewiczy zakątek.
Zastanów się też nad doborem
odpowiedniej trasy. Najszybsza
droga wcale nie musi być mniej
wyczerpująca. Może warto wybrać nieco dłuższą ścieżkę, ale
za to usianą urzekającymi widokami, które nie pozostawią
miejsca na nudę?
Zapewne kiedy planujesz urlop
jesteś już myślami w miejscu
docelowym. Warto jednak zachować chłodną głowę i zadbać
o odpowiednią profilaktykę.
Lepiej pozamykać wszystkie
sprawy
przed
wyjazdem,
aby po wyjeździe nic nie zakłóciło Twojego wypoczynku.

Zadbaj o bezpieczeństwo
Wybierając się na wakacje zazwyczaj towarzyszy nam wyłącznie niesłabnący entuzjazm.
W przypływie euforii nie można
jednak zapomnieć o zdrowym
rozsądku. Złodzieje samochodów potrafią bezlitośnie wykorzystać nieuwagę beztroskich
turystów,
którzy
uchodzą
za niezwykle łatwy cel. Alarmująca jest też skala niepokojów
społecznych trawiących całą
Europę. Ostatnie czego potrzebujesz to rozwścieczony tłum
wyładowujący swoją frustrację
na Twoim aucie.
Lepiej nieco zainwestować zawczasu, niż później pluć sobie
w brodę, że kilka miesięcy pracy
poszło z dymem. Spraw sobie
pakiet ubezpieczeniowy, który

Przepis na pyszne wakacyjne gofry
Wakacyjny przysmak, czyli gofry. Tym razem w klasycznym
wydaniu. Można podawać je z
dowolnymi dodatkami: dżemem, bitą śmietaną, owocami,
czy z samym cukrem pudrem.
W każdej z tych odsłon są jednakowo smaczne!
Składniki:
• 2 szklanki mąki
• 2 szklanki mleka
• 2 jajka
• 1/3 szklanki oleju
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Sposób przygotowania:
Mąkę przesiać z proszkiem do
pieczenia. Białka ubić na
sztywną pianę, dodać żółtka,
wymieszać. Dodać pozostałe
składniki, wymieszać.
Piec w gofrownicy ok 5 minut
(zależy to od mocy naszej gofrownicy, więc piec aż się zarumieni).

zródło:
http://slodkoscioli.cba.pl
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Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl

Informacje

"Wow niezła inwestycja !"

Mieszkaniec "Plewiskowy" na temat instalacji fotowoltaicznej na szkole w Plewiskach

Kącik Kultury

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

Koncerty:

Spektakle:

10.08.17
– Not Pretty Enought

17.08.17
– Teatr na Wolnym: Kolacja dla
głupca

12.08.17
– Akademia Gitary: Inauguracja
Festiwalu
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Nakład 3000 egzemplarzy
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tekstów. W celu zamówienia
reklam prosimy o kontakt
pod numerem 792 400 373
lub na info@plewiska.pl

15.08.17
– Dzień z Presleyem, czyli
Presley Warty Poznania
18.08.17
– Miejskie granie

18.08.17
– Kafka/Schulz: Objawienia i
herezje, Teatr Wielki w Poznaniu
20.08.17
- One mąż show, Och Teatr/Warszawa

21.08.17
- Amorphis

23.08.17
– Mayday, Teatr Muzyczny w
Poznaniu

24.08.17
– Staromiejskie koncerty
organowe

25.08.17
– Kolacja na cztery ręce, Teatr
Kamienica/Warszawa

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 - Sierpień 2017
05.08.2017 / 9:00 / miejsce - Poznań
Parkrun
12.08.2017 / 9:00 / miejsce – Poznań
Runmageddon Poznań 2017 - Classic, Nocny Rekrut, Kids!
12.08.2017 / 9:00 / miejsce - Poznań, Ogród Botaniczny
Botaniczna Piątka – edycja letnia
18.08.2017 / 21:00 / miejsce - Poznań, Malta
Największy bieg na świecie

