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Zapraszamy do gorących dyskusji na www.plewiska.pl

II Park Śniadaniowy w Komornikach

Zapraszamy na fotorelację z II
Parku Śniadaniowego, który
odbył się w sobotę 26 sierpnia.
Organizatorem eventu była
Grupa Stukoty, która po raz kolejny przygotowała dla wszystkich
odwiedzających
moc
atrakcji: warsztaty dla najmłodszych, eksperymenty naukowe,
nauka szycia i inne zabawy.
Czytaj dalej na str. 5

List od mieszkańca: Przejazd Plan działania OSP Plewiska - Kronika wydarzeń
Str. 4
priorytetowego
kolejowy – można?
Szeroko na Wąskiej w Mosinie 2017
Rejon 822W
Do redakcji wpłynął kolejny że proces zamykania szlabanów (Plewiska – lewa strona miejciekawy list od mieszkańca:

znacznie różni się od tego u nas.

W celu uniknięcia opisywania
historii dotyczącej problemu
przejazdu kolejowego oddzielającego miasto Poznań od wsi
Plewiska, który i tak wszyscy
których on dotyczy znają,
od razu przejdę do meritum
sprawy.

Dało się zauważyć, że podczas
podjazdu
pociągu
SKM-ki
(Warszawska Szybka Kolej
Miejska) na peron w pobliżu
przejazdu kolejowego, dróżnik
w odróżnieniu od naszego, nie
zamyka zapór tylko obserwuje
wysiadających i wsiadających
pasażerów. Następnie, kiedy
drzwi są już zamknięte, dróżnik
zamyka szlabany, podnosi chorągiewkę, a pociąg rusza w dalszą podróż.

Mieszkając jakiś czas temu
w dzielnicy Rembertów w Warszawie, miałem okazję zaobserwować, że w tym miejscu
mieszkańcy stolicy mają bardzo
podobny problem z przejazdem
kolejowym. Pokonując kilka razy
w tygodniu wskazane miejsce,
ze zdziwieniem zauważyłem,

Czytaj dalej na str. 2

scowości od ul. Grunwaldzkiej
jadąc z Poznania)

W wyniku wielokrotnych interwencji i próśb mieszkańców
oraz instytucji samorządowych
ustalono, że na ul. Fabianowskiej w Plewiskach dochodzi
często do łamania przepisów
ruchu
drogowego
przez
jeżdżących tam kierowców
pojazdów.
Dochodzi głównie do przekraczania dozwolonej prędkości
oraz nie stosowania się do zakazu wjazdu pojazdów ciężarowych.
Czytaj dalej na str. 4

Na znanej ulicy w centrum
Mosiny, ulicy Wąskiej (30.07.17)
mogliśmy odwiedzić stoiska
prezentujące dorobek artystyczny z powiatu poznańskiego. Trzynasta edycja przyciągnęła ponad 100 wystawców
z regionu.
W tym roku zaprezentowaliśmy
ofertę warsztatową pracowni
plastycznej Gminnego Ośrodka
Kultury "Manufaktura" w Komornikach i świetlicy edukacyjnej "Pronatura".

Czytaj dalej na str. 7

Kącik dla dzieci

Str. 6
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List od mieszkańca: Przejazd kolejowy – można?
Do redakcji wpłynął kolejny
ciekawy list od mieszkańca:
W celu uniknięcia opisywania
historii dotyczącej problemu
przejazdu kolejowego oddzielającego miasto Poznań od wsi
Plewiska, który i tak wszyscy
których on dotyczy znają,
od razu przejdę do meritum
sprawy.

wyliczeń wynika, że w ten
sposób, biorąc pod uwagę,
że na każdym przejeździe możemy zaoszczędzić 5-6 minuty,
powoduje skrócenie czasu zamknięcia przejazdu do około
3 godzin na dobę!!! Nadmieniam
również, że jak donoszą media
przejazd kolejowy Poznań –
Plewiska zamknięty jest około
5 godzin w ciągu doby.

Mieszkając jakiś czas temu
w dzielnicy Rembertów w Warszawie, miałem okazję zaobserwować, że w tym miejscu
mieszkańcy stolicy mają bardzo
podobny problem z przejazdem
kolejowym. Pokonując kilka razy
w tygodniu wskazane miejsce,
ze zdziwieniem zauważyłem,
że proces zamykania szlabanów
znacznie różni się od tego u nas.

Mam nadzieję, że ten krótki
tekst przyczyni się do dalszej
konstruktywnej dyskusji na
wspomniany temat, a także będzie motorem do podjęcia działań, który pozwoli wykorzystać
dobry sposób Warszawiaków.

Dało się zauważyć, że podczas
podjazdu
pociągu
SKM-ki
(Warszawska Szybka Kolej
Miejska) na peron w pobliżu
przejazdu kolejowego, dróżnik
w odróżnieniu od naszego, nie
zamyka zapór tylko obserwuje
wysiadających i wsiadających
pasażerów. Następnie, kiedy
drzwi są już zamknięte, dróżnik
zamyka szlabany, podnosi chorągiewkę, a pociąg rusza w dalszą podróż. Idąc dalej, analizując
pobieżnie rozkład jazdy PKP
między Junikowem, a Poznaniem naliczyłem 17 pociągów
pasażerskich poruszających się
tą trasą. Biorąc pod uwagę tam
i z powrotem daje nam to wynik
34 pociągi w ciągu doby. Z moich

Czasami, jak stoję jako pierwszy
przed szlabanem, jadąc w kierunku Poznania, patrzę sobie
w lewą stronę, gdzie widać
przejazd na Skórzewie. Kiedy
u nas stoimy i czekamy 5 min na
pociąg, tam przejazd jest otwarty… Automat go zamyka tylko na
chwilę przed pociągiem i jakoś
nie słychać by kiedykolwiek doszło tam do tragedii… Ja rozumiem, że są tu perony (też
uważam, że powinny być po
dwóch stronach) jednak dróżnik
chyba przegina…

- Tomek

Wielu mieszkańców zabrało głos
w dyskusji:

A może zamienić dróżnika automatem – może tylko ta kwestia
rozwiązała by problem?

- przejazd to tu to tam

Jakieś 3 może 4 lata temu stałem
na przejeździe w stronę Skórzewa. Pamiętam było to w 25
grudnia czekałem 45 minut,
prawie wszyscy nawrócili i pojechali inną trasą, a ja sobie
mówiłem jeszcze chwile jeszcze
chwile…
Po x czasie jechał pociąg osobowy z prędkością nawet nie pieszej osoby… aby zatrzymać się
ostatnim wagonem na wysokości
przejazdu. To dopiero było cze-

kanie.

- Plewiszczanin

Tomek dobrze gada, a projekt
i wykonanie tych peronów potwierdza, że z myśleniem logicznym to u nas ciężko, a
uprawnienia to czasami w czipsach można znaleźć.

- Bif

Co do wyliczeń to wszystko ładnie pięknie, tylko nie uwzględniono
w
nich pociągów

towarowych, których jeździ
tu sporo, bo to przecież trasa
na Berlin. Dodatkowo dziwi mnie
zawsze specyfika tego przejazdu.
Często zamyka się go na 10-15
minut, żeby w tym czasie przepuścić za jednym razem 3 składy.
A kawałek dalej, na Kolejowej,
gdzie są rogatki automatyczne,
zamykają się one na ok 30 sek
przed
przejazdem
pociągu
i otwierają zaraz po jego przejeździe, przez co stoi się tam góra
2-3 minuty. Tam jakoś nie ma
problemu z długim postojem.
Rozumiem, że przejazd na
Grunwaldzkiej ma trochę inną
specyfikę,
że
względu
na przystanki znajdujące się
przy nich, ale to też by szło
przecież
usprawnić,
żeby
to postoje skrócić.

- Maciej

W tym samym czasie pojawiła
się miła informacja o pierwszych konsultacjach społecznych w sprawie przebudowy
przejazdu kolejowego:
Węzeł ten ma powstać na granicy Poznania oraz gminy Komorniki i ułatwić przejazd ulicą
Grunwaldzką z Plewisk do Poznania i z powrotem. Pasy ruchu
dla samochodów, autobusów,
rowerów i pieszych mają być
poprowadzone bezkolizyjnie w
stosunku do torów kolejowych.
Plan zakłada umożliwienie
mieszkańcom łatwego przesiadanie się między autobusami
i koleją. Dwupoziomowy zintegrowany węzeł komunikacyjny
ma kosztować 60 milionów złotych. W kosztach ma partycypować Miasto Poznań wraz
z powiatem i gminą Komorniki.

Cyt. Ryszard Bączkowski/
biuro prasowe
www.poznan.pl

zdjęcia udostępniono ze strony:
www.poznan.pl
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List od mieszkańca: Niebezpieczna ulica Skryta
Ulica Skryta nadal należy do
jednych z najniebezpieczniejszych ulic w Plewiskach.
Otrzymaliśmy wiadomość od
kolejnego mieszkańca:
Dziś ok. godz. 6.40 na ulicy
Skrytej w Plewiskach miał
miejsce incydent, w efekcie którego jeden z pojazdów wjechał
na chodnik, skosił słupek i prawie uderzył w płot. Ta sytuacja
skłoniła mnie do podjęcia tematu bezpieczeństwa na tej ulicy!!
Niedawno pojawiła się jedna
“hopka” na wysokości sklepiku,
ale ona nie rozwiązuje problemu.
Dalej auta pędzą często powyżej
80 km/h. W miejscu dzisiejszego
zdarzenia mogły spacerować
dzieci, matki z wózkami, kobiety
w ciąży i tak można wymieniać… Wyjazd i wjazd na posesję
wiąże się z coraz większym niebezpieczeństwem. Czy naprawdę
nie można jakoś rozwiązać tego
problemu? Ustawienie policji
z radarem na dłuższy czas? Sygnalizacja
świetlna
przed
przejściami dla pieszych, która
zmienia światło na czerwone
gdy prędkość zostanie przekroczona? Naprawdę musi dojść do
tragedii aby gmina podjęła jakiekolwiek konkretne działania?
Mieszkańcy jednej z najstarszych ulic w Plewiskach boją się
o swoje zdrowie i zdrowie swoich dzieci. Jak widać nie jest
to pozbawione podstaw!! Gdyby
dziś w tym miejscu szły dzieci
do szkoły… to Plewiska były

by na ustach ludzi w całej Polsce, na wszystkich portalach
i we wszystkich wiadomościach.
O taką wątpliwą “reklamę” chodzi naszym włodarzom??

- Mieszkaniec ul. Skrytej

Wielu mieszkańców potwierdziło, że problem przejazdu
ulicą Skrytą jest nierozwiązany:
Osobiście uważam, że głównym
problemem nie jest prędkość, ale
auta parkujące na jezdni lub
częściowo na jezdni. Samochody
często parkują na zakrętach,
na przejściach dla pieszych lub
tuż przed nimi i po prostu zasłaniają/ograniczają widok. Co
więcej
oznakowanie
samej
“hopki” także pozostawia wiele
do życzenia. Znak o niej informujący
zasłaniają
drzewa
i można go zauważyć praktycznie dopiero w chwili jego mijania…

- Mieszkanka

Świetny artykuł! Czy musi dojść
do tragedii, żeby coś zrobili z tą
nadmierną prędkością na tej
ulicy?
Do “Mieszkanki” – nie ma pani
racji, głównym problemem jest
NADMIERNA PRĘDKOŚĆ!!! Już
było kilka potrąceń ludzi i rozjechanych zwierząt, o stłuczkach
już nie wspomnę. Wszyscy traktują tą ulicę jak przelotówkę, nikt
się
nie
zastanawia,
że
tu mieszkają ludzie, którzy oba-

wiają się o swoje bezpieczeństwo!
Czy naprawdę przeszkadza komuś 5 parkujących samochodów
na całej ulicy, jadąc 40 km/h
(bo tyle powinien jechać)!
Zastanówcie się nad tym!
To jest przecież wiejska, gęsto
zabudowana droga, a nie ulica
szybkiego ruchu! Więcej zrozumienia!

było pierwszeństwo, bo osoby,
które muszą wyminąć auta zamiast zwolnić czy się zatrzymać
dodają gazu byle zdążyć przed
autami jadącymi swoim pasem. I
w sumie nie dziwię się, bo ile
razy można zatrzymywać się na

- Mieszkaniec Skrytej

Zgadzam się w całej rozciągłości.
Przekraczanie prędkości, parkowanie w całości na chodniku albo w całości na pasie ruchu
w miejscu gdzie jest “podwójna
ciągła”, tuż przed przejściem dla
pieszych lub przed zakrętem
(przy skrzyżowaniu z Podgórną,
jadąc w stronę Fabianowskiej)
to na Skrytej normalka. A najgorsze jest to, że wielokrotnie
widziałem patrol straży gminnej
czy policji, który przejeżdżał
obok i nic sobie z tego nie robił.
Nikomu nie muszę tłumaczyć jak
bardzo jest to niebezpieczne.
Sam czasami chodzę tamtędy
z dzieckiem.

-;

Zgadzam się z powyższym komentarzem, auta często stoją na
szerokość jednego pasa jezdni,
albo zaparkowane są auta na
połowie chodnika po obu stronach jezdni na tej samej wysokości i to na zakręcie. Ciężko
przejechać tą ulicą bez jazdy
slalomem. Byłam świadkiem
wielu sytuacji gdzie wymuszane

Gmina Komorniki przyjmuje repatriantów z Kazachstanu
Tatiana i Grigoriy – repatrianci
z Kazachstanu zostali nowymi
mieszkańcami Plewisk. To
młode małżeństwo otrzymało
zaproszenie od Gminy Komorniki do osiedlenia się na naszym terenie.

Uchwałę w tej sprawie podjęła
Rada Gminy w lipcu br., w
oparciu o ustawę o repatriacji
z 2000 r. Zgodnie z jej zapisami,
gmina udziela repatriantom
pomocy przez zapewnienie
mieszkania, wsparcie w znalezieniu pracy oraz wsparcie socjalne.
Pani Tatiana zwróciła się do
Wójta Jana Brody z prośbą
o umożliwienie osiedlenia się na
terenie gminy. Korzystając
z okazji, że gmina weszła w posiadanie mieszkania w wyniku
postępowania
spadkowego,
Wójt wyszedł z inicjatywą zaproszenia repatriantów. Procedura została przeprowadzona
we współpracy z Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem
Wojewody Wielkopolskiego.
Od grudnia ubiegłego roku para
przebywała w ośrodku adaptacyjnym w Pułtusku. Zarówno
Pani Tatiana jak i Pan Grigoryi
posługują się językiem polskim

i nie powinni mieć problemu
w znalezieniu pracy na terenie
gminy.

W piątek, 11 sierpnia w Urzędzie
Gminy przekazano małżeństwu
klucze do mieszkania komunalnego w Plewiskach. Mamy na-

dzieję, że nasi nowi sąsiedzi
prędko poczują się u nas jak
u siebie w domu.
GOK Komorniki

tak krótkim odcinku z powodu
zablokowania swojego pasu.
Należałoby zrobić z tym porządek zanim dojdzie do tragedii na
tej ulicy.

- up
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OSP Plewiska - Kronika wydarzeń
Zdarzenia, które miały miejsce
w sierpniu.
6.08.17
Głuchowo - ul. Morelowa
Pożar domu. W działaniach
uczestniczyło 13 jednostek
straży pożarnej.
11.08.2017
Autostrada A2
Zderzenie 4 samochodów osobowych.
14.08.2017

Pożar domu w Głuchowie

Pożar domu w Głuchowie

Wypadek na A2

Wypadek na A2

Wypadek na S11

Wypadek na S11

Droga Ekspresowa S11
Dachowanie busa. W zdarzeniu
została ranna jedna osoba.
19.08.2017
Komorniki ul. Poznańska
Pożar samochodu
21.08.2017
Rosnówko ul. Kręta
Szerszenie
Plewiska ul. Zielarska
Zalana piwnica
22.08.2017
Chomęcice
Gniazdo os
26.08.2017
Droga Ekspresowa S11
Zderzenie samochodu osobowego z dostawczym. W zdarzeniu nikt nie został ranny,
a w miejscu działań występowały chwilowe utrudnienia
w ruchu pojazdów..
OSP Plewiska
zdjęcia udostępnione z:
facebook.com/ospplewiska

Plan działania priorytetowego – Rejon 822W oraz 821W Plewiska
skiej w Plewiskach dochodzi
często do łamania przepisów
ruchu
drogowego
przez
jeżdżących tam kierowców
pojazdów.

Rejon 822W
(Plewiska – lewa strona miejscowości od ul. Grunwaldzkiej
jadąc z Poznania)

Dochodzi głównie do przekraczania dozwolonej prędkości
oraz nie stosowania się do zakazu wjazdu pojazdów ciężarowych. Nadmieniam, że wzdłuż
danych ulic znajdują się bardzo
liczne
zabudowania.
Piesi
uczestnicy ruchu drogowego jak
i rowerzyści, a w szczególności
dzieci narażeni są na niebezpieczeństwo przez kierowców
nadmiernie przekraczających
prędkość. Mieszkańcy czują
obawę o swoje bezpieczeństwo.

ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach. Kierowcy sami szukają
dróg objazdowych, chcąc nadrobić stracony czas w objazdach, przez co nie stosują się do
ograniczenia prędkości i ustawionych znaków drogowych.
Ulica Fabianowska jest długim
prostym odcinkiem bez progów
zwalniających, co sprzyja rozwijaniu prędkości. Do przedmiotowego procederu dochodzi
głównie w dni powszednie w
godzinach tzw. szczytu komunikacyjnego, tj. między 7:009:00 oraz 15:00-17:30.
Rejon 821W
(Plewiska – prawa strona
miejscowości od ul. Grunwaldzkiej jadąc z Poznania)

W wyniku wielokrotnych interwencji i próśb mieszkańców
oraz instytucji samorządowych
ustalono, że na ul. Fabianow-

Do zdarzeń tych dochodzi
głównie z uwagi na wprowadzenie tymczasowej organizacji
ruchu w związku z przebudową

Z przeprowadzonej analizy
przestępstw i wykroczeń w rejonie 821W w obrębie Osiedla
Zielarskiego w Plewiskach,

a także w wyniku wielokrotnych
interwencji, próśb mieszkańców
oraz instytucji samorządowych
wynika, że głównym obecnie
problemem jest niestosowanie
się mieszkańców do przepisów
ruchu drogowego na Osiedlu
Zielarskim.
Na osiedlu obowiązuje znak D40 „Strefa zamieszkania”, który
zobowiązuje
użytkowników
dróg, m.in. do ograniczenia
prędkości do 20km/h, parkowania w miejscach wyznaczonych i pierwszeństwa pieszych
nad pojazdami. Z uwagi na duże
obszary zabudowy szeregowej
i piętrowej występuje tu niski
współczynnik miejsc postojowych do ilości pojazdów.
Te dwa czynniki skutkują wzrostem popełnianych wykroczeń
w związku z przepisami ruchu
drogowego. Wykroczenia po-

pełniane są w sposób ciągły
i nagminny.

W związku z wprowadzonymi
planami priorytetowymi Policjanci KP Komorniki informują,
że we wskazanych rejonach
będą odbywać się liczne kontrole patroli Policji mające na
celu wyeliminowanie danych
zagrożeń. Mieszkańców prosi
się o stosowanie do przepisów
ruchu drogowego, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo.
Użytkownicy pojazdów, którzy
nie będą stosować się do w/w
przepisów muszą liczyć się
z wyciągnięciem wobec nich
konsekwencji prawnych.
st. sierż. Grzegorz Otocki
Dzielnicowy rejonu 822W,
sierż. Adrian Bezulski
Dzielnicowy rejonu 821W
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II Park Śniadaniowy w Komornikach
Zapraszamy na fotorelację z II
Parku Śniadaniowego, który
odbył się w sobotę 26 sierpnia.
Organizatorem eventu była
Grupa Stukoty, która po raz kolejny przygotowała dla wszystkich
odwiedzających
moc
atrakcji: warsztaty dla najmłodszych, eksperymenty naukowe,
nauka szycia i inne zabawy. Park
Śniadaniowy będzie zgłoszony
w ramach budżetu obywatelskiego.

Redakcja Plewiska
Autorka zdjęć:
Dorota Siudowska Fotografia

Angielski w Europie
Artykuł
sponsorowany

Nauka języka angielskiego jest
dziś powszechna także wśród
najmłodszych dzieci. Rozpoczęcie nauki we wczesnym
dzieciństwie i jej kontynuacja
przez kolejne lata na wszystkich szczeblach edukacji, to
najlepszy sposób na sprawne
posługiwanie się językiem obcym w dorosłym życiu. Dla
wielu jest to również możliwość odkrycia zdolności językowych, które w przyszłości
mogą zaowocować znajomością
kilku języków obcych.

Jak co roku, Akademia Europa
zaprasza dzieci w wieku od 3 do
6 lat z Plewisk i okolic na zajęcia
ENGLISH KIDS CLUB. Uczestnictwo w kursie to nauka języka
angielskiego pod okiem fachowców w dziedzinie nauczania i pracy z dziećmi.
Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach rówieśników. Podczas nauki, oprócz
sprawności językowych, dzieci
rozwijają także umiejętności
manualne, rytmiczne i społeczne. Z punktu widzenia rodzica,
jak i lektora, tak spędzony czas
to dla dziecka szansa na poszerzenie horyzontów w wielu
dziedzinach
i
pozytywne

wspieranie jego rozwoju. Dla
dzieci ENGLISH KIDS CLUB to
dobra zabawa w języku angielskim, nowe odkrycia i przyjemnie spędzony czas.
Warto
stwarzać
sytuacje,
w których dziecko będzie miało
kontakt z językiem obcym. Zajęcia prowadzone przez Akademię Europa dla najmłodszych
dzieci stanowią dobrą okazję
do częstego i regularnego kontaktu z językiem angielskim,
co z pewnością zaprocentuje
w przyszłości.

Europa
www.eu-europa.pl

06

Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl
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redakcją, a my umieścimy Twoją wiadomość w gazecie lub na portalu Plewiska.pl

Kącik dla dzieci

Tym razem
czekają na Ciebie dwa
bardzo trudne zadania.
Czy poradzisz sobie
z przerysowanką oraz
połączeniem kropek?
Powodzenia!

Przepis na ciasto ananasowe
Ciasto z dodatkiem ananasa
z puszki oraz dowolnych orzechów przykryte pyszną bitą
śmietaną.
Składniki na ciasto:
• 2,5 szklanki mąki
• 0,5 szklanki mielonych orzechów
• 1,5 szklanki cukru
• 0,5 szklanki posiekanych
orzechów
• 3 łyżeczki sody
• 3 jajka
• puszka ananasów

Ponadto:
• 400ml śmietany kremówki
36%
• 0,5 szklanki cukru pudru

Sposób przygotowania:
Kawałki
ananasa
pokroić
w kostkę, sok odlać. Mąkę
przesiać z mielonymi orzechami, cukrem i sodą. Dodać jajka
i sok, wymieszać. Pod koniec
połączyć z kawałkami ananasa
i posiekanymi orzechami. Piec
ok. 45 minut w temp. 180 stopni.
Śmietanę ubić z cukrem pudrem. Jeśli masa będzie za mało
gęsta można dodać Śnieżkę
w proszku.
Na wystudzone ciasto wyłożyć
ubitą śmietanę.

Udostepniono z:
http://slodkoscioli.cba.pl
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Drodzy mieszkańcy nasz fanpage, facebook.com/Plewiska/ ma już ponad 2000 polubień! Dziękujemy.

Szeroko na Wąskiej w Mosinie 2017. Okno pracowni
z widokiem na ul. Wąską w Mosinie.
Na znanej ulicy w centrum
Mosiny, ulicy Wąskiej (30.07.17)
mogliśmy odwiedzić stoiska
prezentujące dorobek artystyczny z powiatu poznańskiego.
Prezentacja
skupiła
profesjonalistów, hobbystów
i kolekcjonerów. Trzynasta
edycja przyciągnęła ponad 100
wystawców z regionu.
W tym roku zaprezentowaliśmy
ofertę warsztatową pracowni
plastycznej Gminnego Ośrodka

Kultury "Manufaktura" w Komornikach i świetlicy edukacyjnej "Pronatura". Na naszym
stoisku można było spróbować
swoich sił w rysunku kredką
akwarelową
inspirowanym
kwiatami (Julia KaczmarczykPiotrowska), wykonać medal
w formie wypukłego odlewu
i pomalować wzory zwierząt
i roślin (Jolanta Marciniak,
Krzysztof Marciniak), wykonać

formę przestrzenną z bibuły
w kształcie kwiatka: róży, narcyza, słonecznika i innych (Janina Szot), stworzyć własną
bransoletkę (Lilianna Stawniak),
zobaczyć wystawę plenerową
(Andrzej Hamera) i wykonać
roślinną biżuterię z masy plastycznej (Danuta Przydanek).
Zaproponowaliśmy wielkoformatowe malarstwo dla dzieci
pt.: „Widok z mojego okna”.

Prezentację wzbogacił występ
muzyczny Janusza Raptusa Waścińskiego. Stworzona oferta
przyciągnęła liczne grono odbiorców. Niemałym wyzwaniem
był udział w konkursie pt.: „Artystyczne okno”. Okno pracowni
znalazło się w czołówce nagrodzonych - pierwsze jako praca
zbiorowa! Nasze artystyczne
okno wykonane zostało z oryginalnych kwiatów z bibuły,

a dodatkową atrakcją była
możliwość sfotografowania się
w tej barwnej, kwietnej ramie.

Serdecznie zapraszamy do
pracowni plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach już w październiku.
Julia Kaczmarczyk-Piotrowska
GOK Komorniki
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Informacje

"Byłoby super namierzyć winnego i ukarać dla przykładu… To podły człowiek skoro zrobił coś takiego :("
Mieszkaniec "mika" na temat porzuconego na parkingu psa

Praca w Plewiskach
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Redaktor naczelny:
Maja Dąbrowska
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Szanowni Państwo,

poniższymi ofertami stażu:

zachęcamy do odbycia płatnego
stażu z Urzędu Pracy w Agencji
Interaktywnej Grupa M40.

– Płatny staż – Web developer
– Płatny staż w dziale marketingu
– Płatny staż – Copywriter/SEO
– Płatny staż – Junior Account
Manager

Firma M40.pl powstała w połowie 2007 roku. Posiadamy
wieloletnie
doświadczenie
w dziedzinie marketingu internetowego (Strony www, ecommerce,
pozycjonowanie,
adwords itp.) Zajmujemy się
szeroko pojętym marketingiem
online.
Zapraszamy wszystkie osoby (do
30. roku życia) zainteresowane

W razie jakichkolwiek pytań
zachęcamy do kontaktu.

Maciej Jeżewski
tel: 519 441 847
mail: maciej.j@grupam40.pl
Grupa M40 Sp. z o.o.
www.grupam40.pl

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 - Wrzesień 2017
09.09.2017 / 10:00 / miejsce - Poznań
Wildecki Bieg Śniadaniowy vol. 4
10.09.2017 / 10:00 / miejsce – Swarzędz
2. PÓŁMARATON SZPOT SWARZĘDZ
23.09.2017 / 8:00 / miejsce - Oborniki
IV Korona Wielkopolski
23.09.2017 / 12:00 / miejsce - Poznań, Malta
Bieg Cztery Pory Roku Logorun - Jesień

Kącik Kultury

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

Koncerty:

Spektakle:

8.09.17
– Osoka

16.09.17
– Drugi spektakl

9.09.17
– Ray Wilson

19.09.17
– Obwód głowy

10.09.17
– Michał Urbaniak

23.09.17
- Randka w ciemno

16.09.17
– Krystyna Prońko

26.09.17
–Dwie drogi

18.09.17
– Kayah & Bregovic

30.09.17
– Ojczyzna

22.09.17
– Jazzpospolita

