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Modernizacja ul. Grunwaldzkiej
w Plewiskach

W tym numerze gazety pra-
gniemy przedstawić Państwu
cały proces modernicacji
ul. Grunwaldzkiej, od momentu
zatwierdzenia dokumnetów,
do rozpoczęcia prac.

29 października 2015 r
Powiat Poznański składa wnio-
sek o dofinansowanie przebu-
dowy – ulicy Grunwaldzkiej
w Plewiskach na odcinku
od ulicy Wołczyńskiej do ulicy
Szkolnej, w Plewiskach (gmina
Komorniki), etap I do Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019. W ramach pierw-
szego etapu przebudowy ulicy

Grunwaldzkiej w Plewiskach,
od ul. Wołczyńskiej do posesji
nr 493 (przy przedszkolu),
na odcinku o dł. 0,944 mb za-
planowano m.in: przebudowę
jezdni, ciągów dla pieszych
z dopuszczeniem ruchu rowe-
rowego, budowę zatok autobu-
sowych, miejsc postojowych,
przebudowę skrzyżowań z dro-
gami bocznymi oraz wykonanie
kanalizacji deszczowej.
Na skrzyżowaniu z ulicą Mięto-
wą zamontowana ma zostać
sygnalizacja świetlna. Celem
rozbudowy drogi powiatowej
2387P w m. Plewiska są poprawa
bezpieczeństwa i warunków
ruchu wszystkich użytkowni-

ków ruchu drogowego: pie-
szych, rowerzystów i sa-
mochodów. Koszt I etapu inwe-
stycji planowanej na długości
0,944 km, szacuje się na ok. 7,3
mln zł.

30 listopada 2015 r
Wojewoda Wielkopolski publi-
kuje wstępną listę rankingową
wniosków o dofinansowanie
zadań w ramach rządowego
programu. Wniosek Powiatu
Poznańskiego znalazł się na 7
miejscu z przyznaną dotacją
w wysokości 2.814.180 zł.

Czytaj dalej na str. 4

Komorniki w ogniu
Lipiec nie był spokojnym mie-
siącem dla Komornik, doszło do
dwóch poważnych pożarów.

Czytaj dalej na str. 3

I Park Śniadaniowy
w Komornikach
Szanowni Państwo,

16 lipca odbył się I Park Śnia-
daniowy w Komornikach. Spo-
tkanie, zorganizowane przez
Grupę Stukoty, a finansowane
ze środków programu Działaj
Lokalnie, miało na celu inte-

grację mieszkańców i ich rodzin.
Z całą pewnością można ogło-
sić, że ta inicjatywa mieszkań-
ców Komornik to absolutny
sukces. Znamy już datę drugie-
go Pikniku w Komornikach.

Czytaj dalej na str. 6

IV Plener w Czeszewie pod hasłem
„Zwierzę” już za nami
Od 4 lat na terenie Rezerwatu
przyrody Czeszewski Las od-
bywają się w lipcu plenery pla-
styczne. Malowniczy krajobraz
łąk i naturalnego lasu zasilają
wody Warty i Lutyni. To wła-
śnie tam pod wieloma inter-
pretacjami twórczymi, grupa
zapalonych artystów z dala
od zgiełku cywilizacyjnego
pragnie sprostać jego wyzwa-

niom. Powstają obrazy, szkice
rysunkowe, małe formy rzeź-
biarskie i obiekty. Łączy
je chęć „bycia, bliżej natury”.

W lipcu 2016 roku odbył
się plener pod hasłem: „Zwie-
rzę”.

Czytaj dalej na str. 2
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Opinie: Remont ul. Grunwaldzkiej

IV Plener w Czeszewie pod hasłem
„Zwierzę” już za nami
Od 4 lat na terenie Rezerwatu
przyrody Czeszewski Las od-
bywają się w lipcu plenery pla-
styczne. Malowniczy krajobraz
łąk i naturalnego lasu zasilają
wody Warty i Lutyni. To wła-
śnie tam pod wieloma inter-
pretacjami twórczymi, grupa
zapalonych artystów z dala
od zgiełku cywilizacyjnego
pragnie sprostać jego wyzwa-
niom. Powstają obrazy, szkice

rysunkowe, małe formy rzeź-
biarskie i obiekty. Łączy
je chęć „bycia, bliżej natury”.

W lipcu 2016 roku odbył
się plener pod hasłem: „Zwie-
rzę”. Edycja skierowana była
do uczestników Pracowni Pla-
stycznej Gminnego Ośrodka
Kultury w Komornikach i arty-
stów zaprzyjaźnionych. Zebrała
się grupa dorosłych i dzieci.

Ich wspólne zmagania arty-
styczne możemy zobaczyć
na wystawach poplenerowych.

Uroczyste otwarcie pleneru
miało miejsce w Ośrodku Edu-
kacji Leśnej w Czeszewie. To-
warzyszył mu wernisaż
komornickiej artystki tworzącej
z traw Doroty Zbroszko. Artyści
mieli możliwość skorzystania
ze spotkań edukacyjnych pro-

wadzonych przez podleśniczego
Marka Dobroczyńskiego z Le-
śnictwa Czeszewo Nadleśnictwo
Jarocin Lasy Państwowe. Zor-
ganizowano wyjazd do Muzeum
Narodowego im. Adama Mic-
kiewicza w Śmiełowie i spacer
do kościoła w Czeszewie.

Malowano na terenie Ośrodka
Edukacji Leśnej w Czeszewie,
terenie rezerwatu oraz Gospo-

darstwa Agroturystycznego
„U Leny”. Wieczory urozmaiciły
warsztaty małej formy rzeź-
biarskiej a także prezentacja
wyrobów jubilerskich Danuty
Przydanek.

Opr.: JKP GOK (K)

Poniżej fotorelacja z pleneru.

Bardzo chętnie umieszczamy
listy naszych mieszkańców.
Wiemy, że to właśnie Państwo
dostrzegacie najwięcej, dlatego
serdecznie zachęcamy do wy-
rażania swoich opinii.

„Szkoda ze nikt nie pomyślał
o mieszkańcach os Zielarskiego
którzy jeżdżąc 710 muszą
na przystanek isc az kolo strazy
lub na fabianowska paranoja!
dzieki ztm.”

- Marta

„Remont drogi i wszystkich me-
diów a SŁUPY LAMP ZOSTAJĄ
STARE! Po tylu latach remont
generalny i NIE ZMIENIAJĄ
OŚWIETLENIA z linii napo-
wietrznej! Paranoja! Była jedyna
szansa na piękny kompleksowy
remont! Wszystkie gminy przy
okazji takich remontów zmie-
niają oświetlenie bo kto wróci
do tego po remoncie? Nawet
w Skórzewie pomyślał o tym po-
wiat a na tak ważnej drodze po-
wiatowej Grunwaldzkiej

zabrakło wyobraźni! Wstyd jak
to będzie wyglądać i wszystkie
słupy i tak będzie trzeba wymie-
nić ale prowizorka z wymianą
kilku słupów trwa i znowu zo-
staną linie napowietrzne!”

- wp

„710 mógłby docelowo jeździć
tą trasą. A jeszcze lepiej by było,
gdyby Kolejową jechał do Skó-
rzewa i stamtąd Poznańską
do Poznania i dalej Złotowską
i Bukowską do Kaponiery. Taka

trasa by trochę wynagrodziła
utratę autobusu 77, który kilka
lat temu dojeżdżał do stacji Po-
znań Junikowo, a teraz dojeżdża
tylko do cmentarza na Junikowie.
Mieszkańcy Skórzewa też by byli
zadowoleni, bo by mieli bezpo-
średni autobus na Górczyn oraz
do CH Auchan.”

- 710

„Normalnie idą jak burza…”
- Maciej

„Można by tablice informacyjną
o objeździe zamieścić , kierowcy
skręcają w Kminkową i zawra-
cają ,błądzą bo nie wiedzą gdzie
trzeba jechać .”

- Iwo

„A na Skrytej poustawiali słupki,
że niby studzienki kanalizacyjne
się zapadają. Ludzie za szybko
jeździli i zamontowali spowal-
niacze. :)”

- Damian
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Komorniki w ogniu
Lipiec nie był spokojnym miesiącem dla Komornik, doszło do dwóch poważnych pożarów.

20.07 około godziny 20:00 do-
szło do pożaru w warsztacie
samochodowym w Komorni-
kach.
Do ugaszenia pożaru przystą-
piło aż 6 zastępów strażackich,
na szczęście nikomu nic się nie

W nocy z 15 na 16 lipca doszło
do pożaru w restauracji “La-
wendowy Zakątek” w Komorni-

stało. Niestety cześć warsztatu
została doszczętnie spalona.

Nie podano jeszcze możliwej
przyczyny pożaru.

Redakcja

kach. Nikt nie został ranny.
Niestety ogień wyrządził wiele
szkód materialnych.

Nie ma jeszcze potwierdzonych
informacji, co mogło wywołać
pożar.

* zdjęcia udostępniono z OSP Luboń* zdjęcia udostępniono z OSP Luboń

Kronika Policyjna

Zdarzenia zgłoszone w czerwcu
2016r.

01.06. Komorniki, ul. Poznańska
uszkodzenie ramy okiennej
w domu jednorodzinnym
Rosnówko
policjanci KP Komorniki za-
trzymali osobę poszukiwaną do
Aresztu Śledczego
Walerianowo, ul. Bukowa
włamanie do domu jednoro-
dzinnego

02.06. Rosnowo, ul. Czereśnio-
wa kradzież mebli ogrodowych

06.06. Głuchowo
policjanci KP Komorniki za-
trzymali osobę na tzw. ”gorącym
uczynku” kierowania gróźb ka-
ralnych

07.06. Plewiska
policjanci KP Komorniki za-
trzymali osobę poszukiwaną
do Aresztu Śledczego

12.06. Komorniki
policjanci KP Komorniki, odzy-
skali pojazd utracony na terenie
Niemiec

13.06. Komorniki ul. Kminkowa
kradzież katalizatora od pojazdu
Fiat

14.06. Chomęcice
policjanci KP Komorniki za-

trzymali osobę poszukiwaną
do Aresztu Śledczego
Plewiska, ul. Tęczowa
policjanci zatrzymali sprawcę
na tzw. „gorącym uczynku” wy-
muszenia rozbójniczego

15.06. Wiry, ul. Laskowska
policjanci KP Komorniki za-
trzymali osobę na tzw. „gorą-
cym uczynku” kierowania
pojazdem pomimo cofniętych
uprawnień

20.06. Rosnówko
policjanci KP Komorniki za-
trzymali osobę poszukiwaną do
Aresztu Śledczego

23.06. Łęczyca
policjanci KP Komorniki za-
trzymali osobę poszukiwaną
do Aresztu Śledczego
Plewiska, ul. Grunwaldzka
sklep Lidl, kradzież 42 szt. kawy

Jacobs

26.06. Plewiska
naruszenie nietykalności ciele-
snej

27.06. Komorniki, ul. Wąska
dokonano uszkodzenie poj. M-ki
Chrysler PT Cruiser
Komorniki, ul. Fabianowska
zaginięcie osoby

28.06. Głuchowo
policjanci KP Komorniki za-
trzymali osobę poszukiwaną
do Aresztu Śledczego

29.06. Komorniki, ul. Kościelna
kradzież pojazdu Mercedes
Sprinter

30.06. Plewiska, ul. Kminkowa
kradzież wkładów do lusterek
od poj. m-ki Volvo

Ponadto policjanci przyjęli 23
zgłoszenia innych przestępstw
w tym 9 oszustw na różnych
portalach internetowych.

Policja w Komornikach
prosi o wszelkie informacje,
które mogą przyczynić
się do ograniczenia przestęp-
czości lub do wykrycia
ich sprawców. Wszelkie spo-
strzeżenia można przekazywać
dzielnicowym. Zapewniamy
anonimowość.

W nagłych przypad-
kach na numer telefonu alar-
mowego KP Komorniki
601-799-114 lub do Oficera Dy-
żurnego Komendy Miejskiej
Policji w Poznaniu 997 lub 112.

Dzielnicowy KP Komorniki
sierż. Sebastian Kuriata
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Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach

W tym numerze gazety pra-
gniemy przedstawić Państwu
cały proces modernicacji
ul. Grunwaldzkiej, od momentu
zatwierdzenia dokumnetów,
do rozpoczęcia prac.

29 października 2015 r
Powiat Poznański składa wnio-
sek o dofinansowanie przebu-
dowy – ulicy Grunwaldzkiej
w Plewiskach na odcinku
od ulicy Wołczyńskiej do ulicy
Szkolnej, w Plewiskach (gmina
Komorniki), etap I do Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019. W ramach pierw-
szego etapu przebudowy ulicy
Grunwaldzkiej w Plewiskach,
od ul. Wołczyńskiej do posesji
nr 493 (przy przedszkolu),
na odcinku o dł. 0,944 mb za-
planowano m.in: przebudowę
jezdni, ciągów dla pieszych
z dopuszczeniem ruchu rowe-
rowego, budowę zatok autobu-
sowych, miejsc postojowych,
przebudowę skrzyżowań z dro-
gami bocznymi oraz wykonanie
kanalizacji deszczowej.
Na skrzyżowaniu z ulicą Mięto-
wą zamontowana ma zostać
sygnalizacja świetlna. Celem
rozbudowy drogi powiatowej
2387P w m. Plewiska są poprawa
bezpieczeństwa i warunków
ruchu wszystkich użytkowni-
ków ruchu drogowego: pie-
szych, rowerzystów i sa-

mochodów. Koszt I etapu inwe-
stycji planowanej na długości
0,944 km, szacuje się na ok. 7,3
mln zł.

30 listopada 2015 r
Wojewoda Wielkopolski publi-
kuje wstępną listę rankingową
wniosków o dofinansowanie
zadań w ramach rządowego
programu. Wniosek Powiatu
Poznańskiego znalazł się na 7
miejscu z przyznaną dotacją
w wysokości 2.814.180 zł.

19 stycznia 2016 r
Po rozpatrzeniu odwołań przez
Wojewodę Wielkopolskiego,
Minister Infrastruktury i Bu-
downictwa zatwierdził jako
ostateczną listę rankingową
projektów złożonych w ramach
naboru do dofinansowania
z Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019.
Wniosek Powiatu Poznańskiego
dotyczący przebudowy I etapu
ulicy Grunwaldzkiej w Plewi-
skach znalazł się na 9 miejscu,
tym samym został objęty dofi-
nansowaniem.

29 stycznia 2016 r
Wojewoda Wielkopolski za-
twierdził listę wniosków za-
kwalifikowanych do dofi-
nansowania w ramach „Pro-
gramu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019”
na rok 2016. Dotację otrzyma
łącznie 36 wniosków – 15 zadań
dotyczących dróg powiatowych
oraz 21 obejmujących drogi
gminne. Dofinansowanie na
drogi powiatowe otrzymały
wnioski, którym w ocenie me-
rytorycznej przyznano od 27,3
do 21,8 (na 42 pkt maksymalnie).
Dla dróg powiatowych w całym
województwie rozdysponowano
w ten sposób 32.215.126 zł do-
tacji rządowej. Wniosek Powiatu
Poznańskiego dotyczący I etapu
przebudowy ulicy Grunwaldz-
kiej w Plewiskach został

uwzględniony na 9 miejscu (23
pkt.) z przyznaną dotacją
2.814.179 zł

9 lutego 2016 r
Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu ogłosił przetarg
na rozbudowę drogi powiatowej
2387P Poznań-Komorniki
w m. Plewiska, etap I.

17 marca 2016 r
Wybrany został wykonawca ro-
bót. Wygrała firma Eurovia Pol-
ska S.A. Wartość umowy opiewa
na 3.960.229,44 zł.

25 marca 2016 r
W siedzibie Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Poznaniu podpi-
sana została umowa
na przebudowę I etapu ulicy
Grunwaldzkiej w Plewiskach
(gmina Komorniki). Wykonawcę
inwestycji reprezentowali peł-
nomocnicy firmy Eurovia S.A:
Robert Foszcz, Dyrektor Od-
działu Gorzów Wlkp. i Dariusz
Grozik Dyrektor Sektora Po-
znań. W imieniu Zarządu Dróg
Powiatowych w Poznaniu umo-
wę podpisał Marek Borowczak,
Dyrektor tut. Zarządu. Przeka-
zanie placu budowy nastąpi
w ciągu 7 dni od podpisania
umowy. Z kolei planowany ter-
min zakończenia zadania prze-
widywany jest na przełomie
sierpnia i września br.

30 marca 2016 r
W terenie przekazano plac bu-
dowy I etapu przebudowy
ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach.
Z ramienia Zamawiającego
udział w nim wzięli: Marek Be-
reżecki Zastępca Dyrektora
ds. inwestycyjnych Zarządu
Dróg Powiatowych w Poznaniu
oraz Andrzej Przybylski przed-
stawiciel tut. Zarządu, a także
Tomasz Szabelski pełniący
funkcję inspektora nadzoru in-
westorskiego. Wykonawcę,
tj . firmę Eurovia reprezentował
Łukasz Główczyński. Po prze-
kazaniu placu budowy, odbyło

się spotkanie informacyjne
w UG Komorniki z dodatkowym
udziałem Wójta Komornik Jana
Brody i Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych Marka Borowcza-
ka.

19 kwietnia 2016r
W związku z rozpoczęciem 26
kwietnia br. przebudowy ulicy
Grunwaldzkiej w Plewiskach
zmianie ulega organizacja ruchu
na odc. od ul. Wołczyńskiej
do ul. Skrytej. Organizacja ru-
chu na czas trwania prac wpro-
wadza utrzymanie ruchu
jednokierunkowego od strony
Poznania w kierunku Plewisk.
Z kolei kierowcy jadący
od strony Plewisk do Poznania
muszą kierować się objazdem
prowadzącym ulicami: Skrytą,
Fabianowską Trzebińską oraz
Wołczyńską do ul. Grunwaldz-
kiej. Tymczasowy projekt orga-
nizacji ruchu przedstawiony
przez Wykonawcę dotyczy prac
prowadzonych pomiędzy ulica-
mi Wołczyńską i Południową.
Dla kolejnego, przebudowywa-
nego odcinka drogi tj. od ul.
Południowej do ul. Północnej
(z uwzględnieniem budowy sy-
gnalizacji na skrzyżowaniu z ul.
Miętową) Wykonawca przed-
stawi nowy projekt organizacji
ruchu. Po jego zatwierdzeniu
przez tut. Zarząd, niezwłocznie
poinformujemy o wprowadza-
nych zmianach.
Termin zakończenia budowy
planowany jest na przełomie
sierpnia i września br. i do tego
czasu mogą też potrwać utrud-
nienia w ruchu. Tym samym
apelujemy do kierowców i pie-
szych o zachowanie ostrożności
i zwracanie uwagi na tymcza-
sowe oznakowanie, które za-
cznie obowiązywać z mo-
mentem rozpoczęcia robot
drogowych.

1 czerwca 2016r
W ramach przebudowy I etapu
ulicy Grunwaldzkiej w Plewi-
skach wykonano rozbiórkę sta-
rej nawierzchni jezdni – po
lewej stronie (z kierunku Po-
znania) na długości 350mb.
Obecnie na tym odcinku drogi

budowany jest kolektor desz-
czowy, po którym wykonywane
są koryto jezdni i podbudowa
pomocnicza oraz układany jest
krawężnik drogowy. W następ-
nej kolejności wykonawca
przystąpi do budowy chodników
i układania warstw bitumicz-
nych nawierzchni. Po zakoń-
czeniu tych prac, ekipy
remontowe przejdą na dalszy
odcinek tej strony jezdni, gdzie
wykonają podobny zakres robót.
Jednocześnie też trwa usuwanie
kolizji telekomunikacyjnych
na skrzyżowaniu ulicy Grun-
waldzkiej i Miętowej, gdzie do-
celowo zostanie zamontowana
sygnalizacja świetlna.

7 lipca 2016 r
Na 350 mb ulicy Grunwaldzkiej
w Plewiskach (od Poznania
po lewej stronie) po wybudo-
waniu kolektora deszczowego,
wykonano nową konstrukcję
nawierzchni do poziomu war-
stwy wiążącej (warstwa ścieral-
na będzie układana na całej
długości modernizowanej drogi,
w ostatnim etapie prowadzo-
nych prac). Wzdłuż tego odcinka
wykonano także ciąg pieszo-
rowerowy z kostki brukowej.
Obecnie ekipy remontowe
przesunęły się na kolejny odci-
nek, gdzie prowadzone są ro-
boty kanalizacyjne i sukce-
sywnie po wykonaniu kanału
deszczowego układane będą
warstwy podbudowy na-
wierzchni oraz wbudowywany
zostanie krawężnik i oporniki
ciągu pieszo-rowerowego.

13 lipca 2016 r
Od piątku, 15 lipca br. na prze-
budowywanym odcinku ulicy
Grunwaldzkiej w Plewiskach
zmieni się organizacja ruchu
polegająca na wydłużeniu ob-
jazdu. Kierowcy jadący od stro-
ny Plewisk do Poznania muszą
kierować się objazdem, który
prowadzić będzie ulicami: Ko-
lejową, Fabianowską, Trzebińską
oraz Wołczyńska do ul. Grun-
waldzkiej. Nadal utrzymany zo-
stanie ruch jednokierunkowy
od strony Poznania w kierunku
Plewisk. Zmiana organizacji ru-
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chu spowodowana jest przesu-
nięciem prac na kolejny odcinek
drogi tj. od ul. Południowej
do ul. Północnej. Cały czas ape-
lujemy do kierowców i pieszych
o zachowanie ostrożności
i zwracanie uwagi na tymcza-
sowe oznakowanie.

źródło: zdp.poznan.pl

Zmiana tras autobusów
w związku z przebudową ulicy
Grunwaldzkiej w Plewiskach.

Zarząd Transportu Miejskiego
w Poznaniu informuje, że
w związku z II etapem przebu-
dowy ulicy Grunwaldzkiej
w Plewiskach, od piątku 15 lipca
zostaną zmienione trasy prze-
jazdu autobusów linii nr 710
(w obu kierunkach) oraz 716
(w kierunku Junikowa):

Linia nr 710 (w obu kierunkach)

GÓRCZYN – . – Trzebińska –
Plewiska, Fabianowska – Plewi-
ska, Kolejowa – Plewiska,
Grunwaldzka – Plewiska,
Szkolna – PLEWISKA/KOŚCIÓŁ

Linia nr 716 (objazd w kierunku
Junikowa)
 
GŁUCHOWO / GOŁUSKI –
Plewiska, Grunwaldzka – Ple-
wiska, Kolejowa – Plewiska Fa-

bianowska – Plewiska, Połu-
dniowa – Plewiska, Zakładowa –
Poznań, Wołczyńska – Plewiska,
Wołczyńska – Grunwaldzka –
JUNIKOWO
 
Powrót po stałej trasie.

Wyłączone z użytkowania zo-
staną następujące przystanki:
· Plewiska/Wołczyńska –
na ulicy Grunwaldzkiej, w obu
kierunkach,
· Plewiska/Zachodnia – na ulicy
Skrytej, w obu kierunkach,
· Plewiska/Południowa –
na ulicy Grunwaldzkiej, w kie-
runku Junikowa,
· Plewiska/Skryta – na ulicy
Grunwaldzkiej, w kierunku Ju-
nikowa,
· Plewiska/Rynek – na ulicy
Grunwaldzkiej, w kierunku Ju-
nikowa.
 
Utworzone zostaną przystanki
tymczasowe:
· Plewiska/Podgórna - zostanie
tymczasowo przeniesiony z uli-
cy Skrytej na ulicę Fabianowską.
· Plewiska/Kolejowa – na ulicy
Fabianowskiej w rejonie skrzy-
żowania z ulicą Czarna Droga.

UG Komorniki

Szczepienie psów i kotów przeciw wściekliźnie

Wścieklizna jest groźną cho-
robą ludzi i  zwierząt, dlatego
coroczne szczepienie psów
i  kotów przeciw tej chorobie
jest ustawowym obowiązkiem
każdego posiadacza tych zwie-
rząt i  wykonywane jest na zle-
cenie Powiatowego Inspe-
ktoratu Weterynarii.

                  Na właścicielach spoczywa
obowiązek zabezpieczenia
zwierząt w  czasie akcji szcze-
pień, aby nie stanowiły zagro-
żenia dla innych zwierząt oraz
ludzi, w  tym także lekarza we-

terynarii dokonującego szcze-
pienia. Wszystkie psy najlepiej
doprowadzać do szczepienia
w  obroży i  na smyczy, co uła-
twia ich poskromienie i  unie-
możliwia ucieczkę, natomiast
psy agresywne należy zabez-
pieczyć kagańcem, aby uniknąć
pogryzień. Koty najlepiej do-
starczać w  transporterach
dla zwierząt, ponieważ koty
przynoszone i  trzymane na rę-
kach, chcąc się oswobodzić
często drapią swoich właści-
cieli i  uciekają jeszcze przed
wykonaniem szczepienia.
Zwierzęta do szczepień powin-
ny doprowadzać osoby dorosłe,
ponieważ dzieci nie potrafią
przytrzymać do zastrzyku na-
wet małych psów i  kotów,
co utrudnia sprawny przebieg
akcji szczepień, a  nawet może
być przyczyną wypadków.

Przed szczepieniem zwierzęcia
należy udać się do osoby wyda-
jącej zaświadczenie o  szczepie-
niu, które jest dokumentem
urzędowym poświadczającym
spełnienie ustawowego obo-
wiązku, a  w  międzyczasie lekarz
weterynarii będzie podchodził
kolejno do każdego właściciela
i  wykonywał zastrzyk u  jego
zwierzęcia. Standardowo wy-
konywane będą szczepienia
przeciwko wściekliźnie, jednak
na życzenie właściciela, za do-
datkową opłatą, będzie można
również wykonać u  zwierzęcia
szczepienie kompleksowe,
przeciw innym chorobom za-
kaźnym, ale chęć takiego
szczepienia należy wcześniej
zgłosić lekarzowi weterynarii
oraz osobie wydającej zaświad-
czenie.                      
                   

Urzędowy Lekarz Weterynarii
– Adam Czerwiński

04. sierpień 2016 (czwartek)
Plewiska
16:00 – 17:00  -   ul. Grunwaldzka
(przy remizie OSP)
17:30 – 18:00 - skrzyżowanie ul.
Południowej i  Żytniej
18:15 – 18:45 -   skrzyżowanie ul.
Fabianowskiej i  Słonecznej

27. sierpień 2016 (sobota)
Komorniki
08:00 – 12:00 - Klinika Wetery-
naryjna - ul. Staszica 41
11:00 – 11:45  - skrzyżowanie ul.
Młyńskiej i  Łąkowej
12:00 – 12:45 - ul. Kościelna
(przy Kościele)
13:15 – 13:45 - skrzyżowanie ul.
Żabikowskiej i  Wirowskiej

Szczepieniu przeciw wście-

kliźnie podlegają wszystkie
zwierzęta po ukończeniu  3-go
miesiąca życia (zgodnie
z  brzmieniem Ustawy z  dnia 11
marca 2004 r. o  ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwal-
czaniu chorób zakaźnych
zwierząt  Dz. U. z  2004 r.).

Źródło: komorniki.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

I Park Śniadaniowy w Komornikach
Szanowni Państwo,

16 lipca odbył się I Park Śnia-
daniowy w Komornikach. Spo-
tkanie, zorganizowane przez
Grupę Stukoty, a finansowane
ze środków programu Działaj
Lokalnie, miało na celu inte-
grację mieszkańców i ich rodzin.
Z całą pewnością można ogło-

sić, że ta inicjatywa mieszkań-
ców Komornik to absolutny
sukces. Znamy już datę drugie-
go Pikniku w Komornikach.

Tarta z pieczonego jogurtu
z malinami, jaglany brownie,
mufiny orkiszowe, soki
ze świeżych warzyw i owoców –
te i inne przysmaki  serwowano

na I Parku Śniadaniowym
w Komornikach.   Na polanę przy
stadionie przyszli mieszkańcy,
by spędzić wspólnie czas,
rodzinnie i sąsiedzko. Partyjka
szachów, badminton, boule –
dzieci miały co robić, a dorośli
mogli wymienić poglądy
w strefie dyskusji na temat życia
w gminie. Piknik został zorga-

nizowany przez Grupę Stukoty
we współpracy ze Stowarzy-
szeniem Światowid w ramach
programu    “Działaj lokal-
nie”  Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności i Akademii
Rozwoju Filantropii w Polsce.

Organizatorom gratulujemy
inicjatywy i w ich imieniu za-

praszamy na II Park Śniada-
niowy w Komornikach już 13
sierpnia.

Fot. Dorota Siudowska/Grupa
Stukoty

  UG Komorniki
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nej gwałtownie wzrosła. Wśród
najpopularniejszych znajdują
się: botoks, mezoterapia i za-
biegi z wykorzystaniem kwasu
hialuronowego. Jeszcze do nie-
dawna królowała moda na eks-

Naturalnie piękne usta
w każdym wieku

W ostatnich latach moda
na zabiegi medycyny estetycz-

Artykuł sponsorowany

Przepis na orzeźwiające bezalkoholowe Mojito
Składniki (na 1 szklankę):

• pół limonki – pokrojonej
w plastry
• kilka kostek lodu
• 6-7 listków  świeżej   mięty
• 1 łyżeczka miodu
• sprite
• woda gazowana
• opcjonalnie – kieliszek białego
rumu, martini bianco bądź in-
nego alkoholu

Wykonanie:

Do wysokiej szklanki wrzuć
mięte i limonkę. Dodaj łyżeczkę
miodu.   Następnie  zasyp lodem
do wysokości około 2/3
szklanki. Na końcu uzupełnij
spritem i woda gazowaną w
proporcji 1:1.   Opcjonalnie  dodaj
kieliszek alkoholu.

tremalnie powiększone usta,
które teraz są zwyczajnym faux
pas.

Oczywiście nie zmienia to faktu,
że piękne, nawilżone usta, po-
zbawione spierzchnięć i zmar-
szczek potrafią znacznie od-
młodzić całokształt owalu twa-
rzy, a także pozytywnie wpłynąć
na poczucie własnej wartości.
Czy można tego dokonać
bez kwasu hialuronowego?
Niestety nie.

Czy można zatem poprawić
wygląd ust bez efektu „kaczego
dziubka” lub „glonojada”?
Na szczęście na poznańskim
rynku specjalistów branży be-
auty jest jeszcze wielu lekarzy
znających aktualne trendy od-
mładzania skóry i potrafiących
w prawidłowy sposób wymode-
lować i odmłodzić zarówno
kontury jak i objętość ust.

Szukasz najlepszego specjalisty
na Plewiskach? Nie zapomnij,
że istnieje Biogenica! Tylko
w tym miejscu otrzymasz fa-
chową pomoc i doradztwo. Bę-
dziesz mieć gwarancję
najwyższej jakości usług, a po-
dany preparat będzie utrzymy-
wał się niezwykle długo. Zatem
jeżeli i Ty pragniesz mieć
na wakacje piękne usta nie
zwlekaj i zapisz się już dziś:
+48 61 661 77 77.

Uwaga: Do końca wakacji mo-
delowanie ust kwasem hialuro-
nowym (1 ml StylAge M) w cenie
750 zł.

BIOGENICA

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

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

Koncerty:

7.08.16r.
– Żywiec Miejskie Granie : Or-
ganek

12.08.16r.
– Żywiec Miejskie Granie : Kor-
tez

14.08.16r.
– XIX Koncerty Sołackie

20.08.16r.
- Żywiec Miejskie Granie: Fi-
smoll

25.08.16r.
– Ali Warren

27.08.16 - Żywiec Miejskie
Granie: Rasmentalism

Wydarzenia:

6.08.16r.
– Lato na Targach

7.08.16r.
– Wakacje w Aresenale

13.08.16r.
– Kraina Olimpia- Skwer Są-
siedzki

14.08.16r.
–XVI Światowy Przegląd Folk-
loru Integracje

22.08.16r.
– Festiwal Akademia Gitary

29.08.16r.
– Warsztaty plastyczne z Mło-
dym Uniwersytetem Artystycz-
nym

"Niestety mentalność na wsi jest jak jest i mina dekady zanim stosunek tych ludzi do zwierząt się zmieni. Mam
nadzieję że nigdy nie będę świadkiem takiego traktowania braci mniejszych bo nie reczyl bym za siebie. Pamiętajcie
żeby w te upały przed domem wystawić miskę wody. Zwierzęta będą na pewno wdzięczne."

mieszkaniec "Maciej G." na temat przetrzymywania kotka w klatce

Husky Syberyjski

Bulterier

Owczarek Niemiecki

Kącik dla dzieci

Przyporządkuj rasy
psów do obrazków.

Mops


