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Wielkopolski Dzień Ochrony Środowiska 2017
Świetlica Edukacyjna PRONA-
TURA i Pracownia Plastyczna
MANUFAKTURA Gminnego
Ośrodka Kultury w Komorni-
kach gościły w dniu 4 czerwca
2017 r. w Ogrodzie Botanicz-
nym UAM w Poznaniu. Zorga-
nizowano tam imprezę z okazji
Dnia Dziecka promującą „zie-
lone" inicjatywy pod hasłem:
"My dzieci Świata, dbamy
o naturę jak o najlepszego bra-
ta".

W Ośrodku Kultury prowadzone
są projekty edukacyjne, które
wpisują się w zakres działań
przedsięwzięcia. Promowaliśmy
wyroby rękodzielnicze naszych
uczestników.

Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się kwiaty z bibuły. Poka-
zaliśmy: kwiaty słonecznika,
frezje, szafrany, róże i wiele in-
nych kompozycji. Papieropla-
styka florystyczna wzbogacana
jest o nowe wzory przez Janinę
Szot i Zdzisławę Szaj oraz Marię
Hippann.

Odbył się także warsztat „Na
medal", który poprowadzili Jo-
lanta i Krzysztof Marciniakowie.
Rozpoczęli prace nad cyklem
przyrodniczym w formie me-
dalierskiej, który samodzielnie
malowały dzieci.

Czytaj dalej na str. 3

Trzy medale zapaśników w Krotoszynie
Na Ogólnopolskim Turnieju
Klasyfikacyjnym młodzików
i młodziczek w zapasach, który
odbył się 13 maja w Krotoszy-
nie, znakomicie spisali się
zawodnicy z Plewisk. Do UKS
Grunwald Plewiska trafiły
aż trzy medale.

Złoto zdobyli Jędrzej Jodłowski
w kat. wagowej 59 kg oraz Mar-
cin Czosnowski w kat. wagowej
100 kg.

Czytaj dalej na str. 2

Jak skutecznie chronić
się przed kleszczami?
Choć kalendarzowe lato za-
częło się stosunkowo niedaw-
no, wysokie temperatury
towarzyszą nam już od dłuż-
szego czasu. Jedni z otwartymi
ramionami przyjmują upalną
aurę. Inni natomiast wolą
ukryć się w domu przed palą-
cym Słońcem.

Czytaj dalej na str. 7

Cykl porad prawnych Str. 5
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Trzy medale zapaśników w Krotoszynie
Na Ogólnopolskim Turnieju
Klasyfikacyjnym młodzików
i młodziczek w zapasach, który
odbył się 13 maja w Krotoszy-
nie, znakomicie spisali się
zawodnicy z Plewisk. Do UKS
Grunwald Plewiska trafiły
aż trzy medale.

Złoto zdobyli Jędrzej Jodłowski
w kat. wagowej 59 kg oraz Mar-
cin Czosnowski w kat. wagowej
100 kg. Srebrny medal wywal-
czyła zaś Oliwia Paczkowska
w kat. wagowej 67kg w zapasach
dziewcząt. W turnieju starto-
wało ok. 300 zawodników i za-
wodniczek z całej Polski,
a poziom zawodów był bardzo
wysoki.

Gratulujemy zawodnikom UKS
Grunwald Plewiska i trenerowi
Romanowi Królińskiemu.

UG Komorniki

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu
Redakcja Plewiska.pl otrzymała
wiadomość od Kierownika Ro-
bót prowadzonych na ul.
Grunwaldzkiej.

“Od środy 12 lipca cały odcinek
przebudowy ul. Grunwaldzkiej,
(od restauracji Figa do ul.
Szkolnej) będzie jednokierun-
kowy. Ruch tylko w stronę Ko-
mornik.

Dojazd do Poznania z Nowego
Rynku przez ul. Zimową lub
Grunwaldzką, a następnie
Szkolną w Fabianowską.

Proszę zwracać uwagę na
oznakowanie tymczasowe.”

Redakcja Plewiska.pl
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Wielkopolski Dzień Ochrony Środowiska 2017
Świetlica Edukacyjna PRONA-
TURA i Pracownia Plastyczna
MANUFAKTURA Gminnego
Ośrodka Kultury w Komorni-
kach gościły w dniu 4 czerwca
2017 r. w Ogrodzie Botanicz-
nym UAM w Poznaniu. Zorga-
nizowano tam imprezę z okazji
Dnia Dziecka promującą „zie-
lone" inicjatywy pod hasłem:
"My dzieci Świata, dbamy
o naturę jak o najlepszego bra-
ta".

W Ośrodku Kultury prowadzone
są projekty edukacyjne, które
wpisują się w zakres działań
przedsięwzięcia. Promowaliśmy
wyroby rękodzielnicze naszych
uczestników.

Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się kwiaty z bibuły. Poka-
zaliśmy: kwiaty słonecznika,

frezje, szafrany, róże i wiele in-
nych kompozycji. Papieropla-
styka florystyczna wzbogacana
jest o nowe wzory przez Janinę
Szot i Zdzisławę Szaj oraz Marię
Hippann.

Odbył się także warsztat „Na
medal", który poprowadzili Jo-
lanta i Krzysztof Marciniakowie.
Rozpoczęli prace nad cyklem
przyrodniczym w formie me-
dalierskiej, który samodzielnie
malowały dzieci.

Agnieszka Czyż–Bolewicz pro-
mowała kolorowe posiłki
z owoców. Friut design zapra-
szał do wspólnego, kulinarnego
przeżycia i tworzenia szaszły-
ków z owoców.

"Jaszczurka zwinka| to warsz-
taty rzeźbiarskie, prowadzone

przez Julię Kaczmarczyk-Pio-
trowską (opiekuna grupy). Tutaj
dzieci mogły spróbować swoich
sił tworząc obiekty przestrzen-
nez masy plastycznej.

O technikach tworzenia na-
szyjnków z eko korali opowia-
dała Lilianna Stawniak.

Stoisko wzbogacili współpra-
cujący rzeźbiarze z Wielkopol-
ski: Marta A. Bielawska, Andrzej
Kończal, Krzysztof Mankiewicz,
Małgorzata Witt, Izabela Szak-
szon. Wykonywali instalacje
typu site specyfik z wcześniej
przygotowanych stelaży, za-
projektowanych przez dzieci.
Były to motyle, kosmos, kot
i magiczny tulipan.

Stowarzyszenie Twórcze Ekoart
zaproponowało konkurs na

najlepszy rysunek wykonany
kredą oraz wystawę twórczości
swoich członków.

Wspólne przeżywanie sztuki
urozmaicił występ muzyczny
Janusza Raptusa Waścińskiego,
zwłaszcza utwór pt.: „Piosenka
ekologiczna".

Wielkopolski Dzień Ochrony
Środowiska organizowany przez
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego,
Stowarzyszenie Centrum Pro-
mocji Ekorozwoju oraz Ogród
Botaniczny Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wydarzenie to wpisuje się
w międzynarodową inicjatywę
mającą na celu promocję zrów-
noważonego rozwoju oraz in-
stytucji, organizacji i firm
działających na jego rzecz.

Pracownia plastyczna w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Ko-
mornikach działa od początku
października do końca czerwca
proponując ofertę dla dorosłych
i dzieci. W czasie letnim orga-
nizowane są plenery i wakacyjne
spotkania ze sztuką i przyrodą.
Oferta świetlicy PRONATURA
skierowana jest do grup zorga-
nizowanych. Obejmuje warsz-
taty, spotkania, wypady. Pro-
ponujemy liczne wystawy,
konkursy oraz ferie.

Serdecznie zapraszamy!
Kontakt: 61-8107-449,
ul. Stawna 7/11.
Prowadzi Julia Kaczmarczyk-
Piotrowska.

Opracowanie oraz zdjęcia JKP
(GOK Komorniki)
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Poznańska Policja Ostrzega
Drodzy Mieszkańcy,

w ostatnim czasie na terenie
jednostek podległych KMP
w Poznaniu doszło do kilku
zdarzeń przestępczych na
szkodę osób starszych przy
wykorzystaniu oszustw na tzw.
"wnuczka", "policjanta", "agenta
CBŚ", a także na "wypadek sa-
mochodowy".

W związku z powyższym proszę
o umieszczenie komunikatu
prewencyjnego "Poznańska Po-
licja Ostrzega" mającego na celu
edukację seniorów na temat
występujących zagrożeń, które
może wpłynąć na zmniejszenie
ilości zdarzeń przestępczych na
ich szkodę. Za okazaną pomoc z
góry dziękuję.

sierż Ewa Matuszak
Kp Komorniki
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Zdarzenia, które miały miejsce
w czerwcu.

10.06.17

Komorniki - ul. Polna
Usuwanie roju pszczół

15.06.2017

Skórzewo - ul. Trzmiela
Uszkodzenie rury gazowej
podczas prac budowlanych.

22.06.2017

Poznań – ul. Sycowa
Zderzenie dwóch samochodów
osobowych.

OSP Plewiska
zdjęcia udostępnione z:

facebook.com/ospplewiska Uszkodzenie rury gazowej w SkórzewieZderzenie dwóch samochodów osobowych

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

Cykl porad prawnych

31 maja 2017r. weszły w życie
nowe przepisy karne dotyczące
uchylania się od wykonania
obowiązku alimentacyjnego.

Zgodnie z nowelizacją przepisu
art. 209 § 1 Kodeksu karnego
osoba, której dług alimentacyjny
(określony co do wysokości
orzeczeniem sądowym, ugodą
zawartą przed sądem albo in-
nym organem albo inną umową)
stanowi równowartość co naj-
mniej trzech należnych świad-
czeń okresowych (zwykle
miesięcznych), podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do
roku.

Dotychczas Kodeks karny
przewidywał jako przesłankę
odpowiedzialności „uporczywe
uchylanie się” od obowiązku
alimentacyjnego, co w praktyce
dawało możliwość uniknięcia
odpowiedzialności karnej
w przypadku przekazania
dziecku co pewien czas nawet
niewielkiej kwoty tytułem ali-
mentów. Jak podkreśla Mini-
sterstwo Sprawiedliwości,
wprowadzenie obiektywnego
kryterium w postaci równo-
wartości trzech świadczeń
okresowych, pozwoli zapobiec
dowolności interpretacji w za-
kresie „uporczywości” w uchy-
laniu się od płacenia alimentów.

Surowszej odpowiedzialności
podlega sprawca czynu, który
naraża osobę uprawnioną na
niemożność zaspokojenia pod-
stawowych potrzeb życiowych.
Podlega on wtedy grzywnie,
karze ograniczenia wolności al-
bo pozbawienia wolności nawet
do lat 2. Dotyczy to sytuacji, gdy
np. na skutek uchylania się
przez jednego z rodziców od
uiszczania renty alimentacyjnej
drugi rodzic nie jest w stanie
zakupić dla dziecka jedzenia,
ubrań, środków czystości, le-
karstw, czy też pokryć kosztów
niezbędnego leczenia lub
kształcenia.

Ściganie przestępstwa nastę-
puje na wniosek pokrzywdzo-

nego, organu pomocy społecz-
nej lub organu podejmującego
działania wobec dłużnika ali-
mentacyjnego. Natomiast jeżeli
pokrzywdzonemu przyznano
odpowiednie świadczenia ro-
dzinne albo świadczenia pie-
niężne wypłacane
w przypadku bezskuteczności
egzekucji alimentów, ściganie
przestępstwa odbywa się
z urzędu.

Dłużnicy alimentacyjni nie będą
podlegać karze, jeśli nie później
niż przed upływem 30 dni od
dnia pierwszego przesłuchania
w charakterze podejrzanego
uiszczą w całości zaległe ali-
menty.

Ministerstwo Sprawiedliwości
podkreśla, że skazani na karę
pozbawienia wolności nie będą
musieli odbywać kary w wię-
zieniu. Mogą bowiem podlegać
dozorowi elektronicznemu
i pracować, by wywiązać się
z ciążącego na nich obowiązku
alimentacyjnego. Ministerstwo
Sprawiedliwości wdraża pro-
gram pracy więźniów, a przepisy
Kodeksu karnego wykonawcze-
go nakazują w pierwszej kolej-
ności kierować do pracy
skazanych z obowiązkiem ali-
mentacyjnym.

Odpowiedzialność karna nie
będzie dotyczyła sytuacji,
w których obiektywnie, ponad
wszelką wątpliwość, rodzic nie
jest w stanie spełnić obowiązku
alimentacyjnego, np. z uwagi

na własne ubóstwo spowodo-
wane bezrobociem. Minister-
stwo Sprawiedliwości zapewnia,
że nowe regulacje dotyczyć bę-
dą tylko tych dłużników ali-
mentacyjnych, co do których
(z ustaleń postępowania) będzie
wynikać, że stać ich na płacenie
alimentów, ale uchylają się od
tego obowiązku z przyczyn
niedających się zaakceptować
moralnie, ani społecznie. Nowe
przepisy obejmować przy tym
będą tylko te przypadki, które
zaistnieją już po wejściu w życie
ustawy.

Skuteczność ściągalności ali-
mentów jest obecnie w Polsce
bardzo niska. Nowelizacja Ko-
deksu karnego oraz ustawy
o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów ma
polepszyć tę sytuację, a wpro-
wadzone zmiany chronić nie

tylko interes i dobro dzieci, lecz
także wszystkich podatników.

Źródło:
- www.ms.gov.pl

- ustawa z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeks karny

Artykuł powstał przy współ-
pracy z Adwokat Agnieszką
Marciniak

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Marciniak

ul. Grunwaldzka 519e/2
62-064 Plewiska

tel. + 48 600 364 964
www.acadwokat.pl

Zmiany w prawie w zakresie skuteczniejszej
egzekucji roszczeń alimentacyjnych
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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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Siłownia Be Fit przemienia się w My Gym

Rozmawiamy z Panem Jakubem
Rudyńskim, członkiem zarządu
My Gym S.A. – ogólnopolskiego
operatora sieci My Gym oraz
Be Fit.

Zacznijmy od tego, skąd w dzi-
siejszych czasach taka popu-
larność wszelkiego rodzaju
aktywności fizycznej w Polsce?

Myślę, że Polacy w końcu zro-
zumieli, że warto się ruszać,
uprawiać sport przede wszyst-
kim dla swojego zdrowia i jako
odskocznia od codzienności.
Dodatkowo ten rozwój jest stale
stymulowany poprzez środki
masowego przekazu, gdzie bar-
dzo istotny jest kult perfekcyj-
nego ciała. Dzięki temu mogła
się rozwinąć branża fitness,
która w ostatnich latach bardzo
dynamicznie wzrasta. Jeszcze
10-15 lat temu widok biegacza
na ulicy w Polsce był czymś
niespotykanym. Dzisiaj zamy-
kamy ulice i tysiące osób świet-
nie się bawi w trakcie
maratonów. Nie bez znaczenia
jest również poprawiająca się
sytuacja ekonomiczna Polaków.
Te wszystkie aspekty sprawiają,
że o szeroko pojętym stylu życia
fit rozmawia się już praktycznie

wszędzie.

Zarządza Pan siecią klubów
fitness. Jakie są perspektywy
dla tej branży?

Rynek klubów fitness rośnie
bardzo dynamicznie w Polsce.
Gonimy pod względem ilości
osób korzystających z tej usługi
rynki zachodnie. Jeszcze 3-4
lata temu ok. 4% Polaków po-
siadało członkostwo w klubie
fitness. Dziś szacuje się, że jest
to 6%, a w dużych miastach ok.
8%. Na zachodzie jest to ok. 16%
do nawet 30% w Skandynawii.
Oznacza to, że nasz rynek uro-
śnie jeszcze ponad dwukrot-
nie.

No właśnie, nawet w okolicach
Plewisk tych klubów jest coraz
więcej. Nie boicie się konku-
rencji?
Ostatnie lata w branży to głów-
nie otwarcia nowych klubów. Po
raz pierwszy w historii mamy
więcej miejsc w klubach niż
chętnych. Konkurencji się nie
boimy, mamy swoją strategię
działania, ale jesteśmy świadomi
jak zmienia się rynek i musimy
stale podnosić naszą jakość
usług, jeśli chcemy zadowalać
naszych członków klubu Be Fit
przy ul. Grunwaldzkiej 519B.

Jest Pan rodowitym Poznania-
kiem. Jak to się stało, że za-
rządza Pan spółką z siedzibą w
Rumii?

Jesteśmy właśnie w trakcie
przenoszenia siedziby do Kutna.
Więc to jest jedna z pierwszych
zmian. W branży fitness praco-
wałem jako konsultant – dora-
dzałem jak prowadzić kluby
fitness. Tam poznałem Pana
Tomasza Jędrzejczaka – obec-
nego prezesa spółki, który pro-
wadził swoje kluby pod marką
Be Fit, m.in. w Plewiskach. Ry-
nek klubów się zmienia na rzecz
klubów sieciowych i Panowie
podjęli decyzję o konsolidacji 3
marek – My Gym, Be Fit oraz
Zodiak Gym. Moją obecność
o aktualnej strukturze zawdzię-
czam aktualnemu prezesowi.

A kolejne zmiany?

Jesteśmy w trakcie konsolidacji.
Dzisiaj mamy już w sieci 13 klu-
bów, a w 2018 roku ma być ich
20. Jednym z nich jest Be Fit
Plewiska. Docelowo wszystkie
kluby będą funkcjonowały pod
marką My Gym. W najbliższych
miesiącach czeka nas więc re-
branding klubu w Plewiskach i
zmieni się on z Be Fit na My
Gym. Aktualnie wykonujemy
dużą pracę, której jeszcze nasi
członkowie nie widzą, ale w
niedalekiej przyszłości na wła-
snej skórze odczują korzyści z
tej zmiany.

Brzmi dość tajemniczo. Może
coś więcej o tych zmianach?

Nie chcemy, żeby rebranding

polegał tylko na zmianie logo-
typu i przemalowaniu ścian.
Będzie nowa oferta. Częściowo
klienci już mogą z niej skorzy-
stać, czyli członkostwa OPEN za
99zł miesięcznie. Chcemy uru-
chomić karnet sieciowy, czyli
umożliwić korzystanie ze
wszystkich naszych klubów w
Polsce. W trakcie wyjazdu np.
na wakacje nasz członek klubu
będzie mógł zrobić trening w
Gdańsku czy Szczecinie. Głów-
na zmiana jednak jaką odczują
mieszkańcy i członkowie klubu
w Plewiskach to remont klubu.
Zdajemy sobie sprawę z konku-
rencyjności rynku i chcemy
mieszkańcom Plewisk zapewnić
możliwość ćwiczenia w profe-
sjonalnym klubie. Zamierzamy
stworzyć strefę funkcjonalną z
prawdziwego zdarzenia, syste-
matycznie wymieniać sprzęt na
nowy dbając równocześnie o
wyjątkową lokalną atmosferę.
Chcemy, żeby klub przy ul.
Grunwaldzkiej 519B utrzymał
kameralny i lokalny klimat. Ko-
lejna zmiana to chęć objęcia
naszych członków pełniejszą
opieką trenerską tak, żeby
zwiększyć skuteczność i bez-
pieczeństwo treningów. Uru-
chamiamy właśnie aplikację
mobilną dla naszych członków –
będzie im jeszcze łatwiej zapi-
sywać się na zajęcia.

Plan chyba dość ambitny biorąc
pod uwagę liczbę konsolido-
wanych klubów?

Zdecydowanie. Pracy mamy
dość sporo, ale mamy już zespół
ludzi, który myślę, że bez pro-
blemów zrealizuje nasze plany.
Pierwsze zmiany na pewno po-
jawią się już na jesień tego roku.
Całość procesu rebrandingu i
zmian w klubie Be Fit Plewiska
na My Gym Plewiska zamkniemy
do końca roku 2017.

Czyli pozostaje nam tylko ży-
czyć powodzenia?

Będziemy bardzo szczęśliwi gdy
uda się nam już zapewnić
członkom i mieszkańcom Ple-
wisk nową jakość w naszym
klubie fitness. W kolejnym
numerze czytelnicy znajdą do
wykorzystania darmowe wej-
ściówki, więc pewne elementy
będzie można już przetestować
lub zaczekać na ostateczny
efekt metamorfozy. Zachęcam
do śledzenia naszego profilu na
Facebooku – Be Fit Plewiska.
Tam będziemy zamieszczać
bieżące informacje, a w najbliż-
szym czasie przy naszym wej-
ściu obok Piotra i Pawła pojawi
się nasz baner już z nową mar-
ką.

Serdecznie zapraszamy do od-
wiedzenia nas. Nasz zespół
również nie może się już do-
czekać zmian. :)

Be FiT

Jak skutecznie chronić się przed kleszczami?

Choć kalendarzowe lato za-
częło się stosunkowo niedaw-
no, wysokie temperatury
towarzyszą nam już od dłuż-
szego czasu. Jedni z otwartymi
ramionami przyjmują upalną
aurę. Inni natomiast wolą
ukryć się w domu przed palą-
cym Słońcem. Niezależnie od
nastawienia, prawdopodobnie
każdy lubi widok rozkwitającej
przyrody. Zielone drzewa oraz
kolorowe kwiaty są prawdziwą
ucztą dla oka. Takie warunki
sprzyjają spędzaniu czasu na
łonie natury, najlepiej z rodziną
i przyjaciółmi. Należy jednak
mieć się na baczności. Chwilę
beztroskiego relaksu mogą

skutecznie uprzykrzyć nam
kleszcze.

Wbrew powszechnym przeko-
naniom, nie są one zagrożeniem
wyłącznie w trakcie okresu let-
niego. Równie dobrze możemy
natknąć się na nie w marcu,
a nawet w listopadzie. Niemniej,
lato stanowi okres wzmożonej
aktywności tych insektów.

Najpopularniejsze gatunki
szczególnie upodobały sobie
miejsca cechujące się wysoką
wilgocią. W związku z tym naj-
większe ryzyko ukąszenia wy-
stępuje w lasach liściastych oraz
mieszanych. Nie oznacza to

jednak, że w lasach iglastych
jest całkowicie bezpiecznie.
Z biegiem czasu kleszcze
wypracowywały sobie coraz
to skuteczniejsze metody żero-
wania. Największe zagrożenie
występuje na skraju lasu oraz
w pobliżu często uczęszczanych
szlaków.

W świadomości społecznej wy-
tworzyło się przekonanie,
że kleszcze żyją tylko w lasach
położonych z dala od miast.
Niestety taki pogląd stanowi
wyłącznie wyjątkowo popularny
mit. Kleszcze potrzebują do
rozwoju odpowiednich warun-
ków i dostępu do żywicieli. Te
kryteria spełniają również
miejskie parki, ogrody działko-
we, a nawet domowe piwnice.

Samo ukłucie kleszcza nie jest
bolesne. Dzieje się tak, ponie-
waż pasożyt wprowadza do or-
ganizmu żywiciela substancję,
która pełni funkcję znieczulenia.
Dzięki temu we wstępnej fazie
ofiara nie odczuwa dyskomfor-
tu, a na skórze nie pojawiają się
zaczerwienienia. Cały szkopuł
tkwi w komplikacjach po uką-
szeniu. Spowodowane są one
wirusami i bakteriami, które
wywołują boreliozę, a nawet
zapalenie opon mózgowych.

W istocie lepiej zapobiegać niż
leczyć. Zasady profilaktyki
przed kleszczami nie są zbyt
jednoznaczne. Poza tym nie
dają też stuprocentowej pew-
ności, że nic nam nie grozi.
Najważniejszy jest dobór odpo-
wiedniego stroju. Planując wy-
cieczkę na łono natury należy
ubrać długie spodnie, bluzkę
z długim rękawem oraz nakrycie
głowy. Podczas spaceru powin-
niście trzymać się z dala
od przydrożnych zarośli i drzew.
Wbrew pozorom, w sercu lasu
zagrożenie jest o wiele mniej-
sze. Dodatkowo można zasto-
sować środki chemiczne
powstrzymujące kleszcze. Nie
należy jednak z nimi przesa-
dzać, ponieważ nadmiar toksyn
może wywołać skutki uboczne.
Zastosowanie się do powyż-
szych zaleceń pozwala zmniej-
szyć do minimum ryzyko
ukąszenia.

Kiedy kleszcz znajdzie się już na
ciele ofiary, szuka odpowied-
niego miejsca na wykonanie
wkłucia. Najczęściej wybiera
miejsce za uchem, pachwiny, li-
nię włosów oraz zgięcie za ko-
lanem i łokciem. Po powrocie
ze spaceru po lesie należy do-
kładnie obejrzeć swoje ciało
ze wskazaniem na powyższe

punkty, a także wyprać ubrania
w wysokiej temperaturze.

Może okazać się, że pomimo
zachowania ostrożności kleszcz
zdołał dobrać się do naszej krwi.
Wówczas trzeba pozbyć się
intruza zanim dojdzie do
zakażenia groźnymi wirusami.
W żadnym wypadku nie należy
go przypalać ani smarować
tłuszczem. Takie działania mogą
tylko pogorszyć sytuację. Jedyną
słuszną metodą jest złapanie
insekta pęsetą jak najbliżej skó-
ry. Następnie należy przekręcić
go i jednocześnie wyciągnąć
w zdecydowany sposób.

Niewykluczone, że interwencja
była nieumiejętnie wykonana
albo przeprowadzona zbyt
późno. Załóżmy, że kleszcz
zdążył już wprowadzić bakterie
do krwi. W takiej sytuacji po-
winno się obserwować miejsce
ukąszenia przez kilka tygodni.
W razie wystąpienia rumienia
trzeba jak najszybciej udać się
do lekarza. W przypadku, gdy
nie jest się w stanie samodziel-
nie pozbyć się intruza również
zaleca się skorzystanie z po-
mocy specjalisty.

Jakub Nowak
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Informacje

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 - Lipiec 2016

16.07.2017 / 9:00 / miejsce - Kórnik
Bieg Zamoyskiego 2017

25.07.2017 / 17:30 / miejsce – Poznań
City Trail on Tour Poznań

29.07.2017 / 9:00 / miejsce - Jeziory
V edycja Pogoń za Wilkiem

"Z ul. Zimowej to nie dość , że urządzono sobie składowisko materiałów budowlanych, śmieciowisko i parking
dla ciężkiego sprzętu, ciężarówek i osobówek to jeszcze ruch do Poznania puszczają! To jakaś masakra jest, a
płyty betonowe, które imitują jezdnię ledwo zipią z wystającymi prętami zbrojeniowymi. "

Mieszkaniec o zmianie organizacji ruchu podczas remontu ul. Grunwaldzkiej




