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Monitoring jakości powietrza
Szanowni Państwo,
do Redakcji wpłynęła wiado-
mość od Pana Łukasza w kwe-
stii możliwości zdobycia dla
Plewisk stacji monitoringu ja-
kości powietrza.

Uważamy, że jest to wspaniała
inicjatywa, szczególnie, że
w okresie zimowym powietrze
jest bardziej zanieczyszczone.
Treść wiadomości ze wszystkimi
szczegółami przedstawiamy w
tym artykule.

Czytaj dalej na str. 3

Wyniki I edycji Budżetu Obywatelskiego
Komorniki wybrały projekty do
realizacji w I edycji Budżetu
Obywatelskiego.

Plaża w Chomęcicach, Tor dla
rolkarzy i rowerzystów w Wi-
rach, Aktywne przejście dla
pieszych w Komornikach, Roz-
budowa placu zabaw przy
szkole podstawowej nr 1 w Ko-
mornikach, Pump Truck w Ple-
wiskach - przedstawiamy
zwycięskie projekty.

Przez trzy i pół miesiąca
mieszkańcy mogli zgłaszać
projekty na inwestycyjne i tzw.
miękkie zadania do przyszło-

rocznego budżetu gminy. Pula
na budżet obywatelski wynosiła
600 tys. zł. Na platformie inter-
netowej budżetu zarejestrowa-
no 42 wniosków, część z nich
w ogóle nie została zakończona,
a część nie przeszła pozytywnie
oceny formalnej.

Ostatecznie, po ocenie mery-
torycznej, do głosowania zo-
stało dopuszczonych 11
wniosków.

Czytaj dalej na str. 5

Złoty zapaśnik z Plewisk
Marcin Czosnowski, zawodnik
UKS „Grunwald” z Plewisk
zdobył złoty medal na Mi-
strzostwach Polski w zapasach
w stylu wolnym młodzików,
które odbywały się w dniach 3-
5 listopada w Brzegu Dolnym.

W turnieju uczestniczyło trzech

zawodników z Plewisk. Marcin
Czosnowski wygrał wszystkie
swoje walki w kategorii wagowej
do 100 kg (16 zawodników).

Czytaj dalej na str. 7

Mikołajkowe Odpalenie Choinki
Zapraszamy do obejrzenia
fotorelacji z Mikołajkowego
Odpalenia Choinki w Komor-
nikach, które odbyło się w nie-
dzielę 3 grudnia.

Już po raz trzeci mieszkańcy
Komornik spotkali się, żeby po-
czuć świąteczny nastrój i być
świadkiem uroczystego roz-
świetlenia choinki.

Fotorelacja na str. 2
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Mikołajkowe Odpalenie Choinki w Komornikach – fotorelacja
Zapraszamy do obejrzenia
fotorelacji z Mikołajkowego
Odpalenia Choinki w Komor-
nikach, które odbyło się w nie-
dzielę 3 grudnia.

Już po raz trzeci mieszkańcy
Komornik spotkali się, żeby po-
czuć świąteczny nastrój i być
świadkiem uroczystego roz-
świetlenia choinki.

Olga Karłowska,
Urząd Gminy Komorniki

Zdjęcia wykonane przez:
Antoni Pawlik

Wizyta Mikołaja z dalekiej Laponii
Informujemy, iż Prawdziwy
Mikołaj z Rovaniemi odwiedzi
naszą gminę!

We wtorek, 12 grudnia, zawita
on do szkół w Komornikach
i Plewiskach, a swój pobyt za-
kończy spotkaniem w Muzeum
Rolnictwa w Szreniawie, gdzie
od godz. 15.30 będziemy
wspólnie na niego czekać.

Na miejscu nie zabraknie ani-
macji i atrakcji dla dzieci. Miko-
łaj planuje przyjechać do
Muzeum ok. godz. 16.30.

To niepowtarzalna okazja, by
spotkać się z prawdziwym Mi-
kołajem. Zapraszamy rodziny
z dziećmi (wstęp bezpłatny)!

Wizyta Mikołaja z Rovaniemi
jest akcją promocyjną Konsulatu
Finlandii w Poznaniu.

Olga Karłowska
Sekretarz Gminy Komorniki
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Przejazd kolejowy - można? Ciąg dalszy
W numerze wrześniowym
opublikowaliśmy list od
mieszkańca, który skomento-
wał problem z przejazdem ko-
lejowym oddzielającym miasto
Poznań od Plewisk, proponując
tym samym rozwiązanie, dzięki
któremu problem powinien
znacząco się zmniejszyć.

Informujemy, że sprawa ma ciąg
dalszy. O to, co napisał do na-
szej Redakcji Pan Tomasz na
początku listopada:

Kontynuując interesujący nas

wątek informuję mieszkańców
Plewisk, że dzięki współpracy,
uprzejmości i zaangażowaniu
Urzędu Gminy Komorniki,
a w szczególności pracownikom
Wydziału Infrastruktury Komu-
nalnej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, udało się wykonać
następne małe posunięcie w po-
staci pisma do PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Na tą chwilę pozo-
staje nam czekać na ruch
ze strony kolejarzy, o czym będę
starał się informować na bieżąco
na łamach Plewiska.pl.

-Pan Tomasz

Po miesiącu oczekiwania PKP
wysłało odpowiedź w formie
dwustronicowego listu. Z jego
treści wynika, że w przypadku
tego konkretnego przejazdu
kolejowego nie jest możliwe
skrócenie czasu zamknięcia
rogatek, gdyż przejeżdża przez
niego dużo pociągów (czasem
kilka w bardzo krótkim odstępie
czasowym), gdzie sporą ich
część stanowi ruch towarowy,
przez którego "czas zamknięcia
rogatek musi być dłuższy, niż
w porównywalnej w artykule
sytuacji na stacji Warszawa

Rembertów" (o której pisał Pan
Tomasz w swoim liście do Re-
dakcji).

Pociągi poruszają się szybko
i jest ich sporo (około 130-150
na dobę), więc dróżnik musi
szczególnie uważać na bezpie-
czeństwo kierowców samocho-
dów, jak i pieszych. Według PKP
jest zbyt duże ryzyko, iż nie-
uważni kierowcy będą nagmin-
nie narażać życie swoje oraz
pasażerów pociągów, szczegól-
nie, że na tym odcinku drogi jest
duże natężenie ruchu.

Całą treść listu można prze-
czytać na naszej stronie inter-
netowej.

Pan Tomasz, jak i nasza Redak-
cja wyraża nadzieję, że to jesz-
cze nie koniec. Wierzymy, że
w przyszłości uda się znaleźć
inne, lepsze rozwiązanie, które
zadowoli wszystkich mieszkań-
ców Plewisk.

Redakcja Plewiska.pl

Monitoring jakości powietrza - stacja dla Plewisk
Szanowni Państwo,
do Redakcji wpłynęła wiado-
mość od Pana Łukasza w kwe-
stii możliwości zdobycia dla
Plewisk stacji monitoringu ja-
kości powietrza.

Uważamy, że jest to wspaniała
inicjatywa, szczególnie, że
w okresie zimowym powietrze
jest bardziej zanieczyszczone.
Treść wiadomości ze wszystkimi
szczegółami przedstawiamy
poniżej:

Sąsiedzi!
Czy chcemy mieć w Plewiskach
monitoring czystości powietrza?
Trwa akcja “Aviva – wiem czym
oddycham”. W związku z tym
zgłosiłem nas do konkursu. Jeśli
znajdziemy się wśród 100 loka-
lizacji o największej ilości głosów
w kraju – będziemy mieć taką
stację u nas! Głosowanie trwa do
10 grudnia. Wystarczy kliknąć w
link poniżej i wpisać swojego
maila.

Szukajcie lokalizacji Plewiska, ul.
Fabianowska 174, 62-064. Po
wpisaniu danych i głosowaniu
przyjdzie mail, którego TRZEBA
POTWIERDZIĆ - potwierdzenie
przyjdzie na podany adres ma-
ilowy.

Link: https://wiemczymoddy-
cham.pl/glosowanie/135a0477-
3944-4c2e-a44f-dadd83c049ee

Podajcie dalej, zachęcajcie zna-
jomych i sąsiadów do głosowa-
nia! Wygrajmy to razem – dla
naszego zdrowia!

-Łukasz Pawłowski

Bardzo zachęcamy do wzięcia
udziału w głosowaniu. Jak mówi
Pan Łukasz – to dla naszego
zdrowia!

Redakcja Plewiska

Stacja paliw w Plewiskach - kolejna decyzja środowiskowa
Jak zapewne większość miesz-
kańców Plewisk wie, planowa-
na jest budowa nowej stacji
paliw przy Hotelu Zacisze na ul.
Grunwaldzkiej. W związku z tą
sprawą Mieszkanka Plewisk
wysłała do Redakcji wiadomość
o następującej treści:

Wracam do sprawy powstania
stacji paliw w Plewiskach (przy
Hotelu Zacisze na ul. Grun-
waldzkiej), ponieważ sprawa jest
rozwojowa. Uprzejmie informuję,
iż toczy się postępowanie
w Urzędzie Gminy Komorniki
dotyczące wydania kolejnej de-
cyzji środowiskowej w zakresie
budowy stacji paliw w naszej
miejscowości. W dniu 17 listo-
pada br. wójt Gminy Komorniki
zdecydował się zawiesić postę-
powanie w sprawie wydania
decyzji środowiskowej do czasu
sporządzenia przez inwestora
raportu oddziaływania na śro-

dowisko.

Na stronie BIP-u Urzędu Gminy
Komorniki zamieszczono ob-
wieszczenie o toczącym się po-
stępowaniu Stacja Paliw
w Plewiskach z którego wynika,
że przed wydaniem decyzji śro-
dowiskowej w terminie 30 dni od
ukazania się obwieszczenia
(tj. 17.11.2017 r.) każdy z miesz-
kańców może złożyć swoje
uwagi i wnioski dot. przedmio-
towej sprawy.

Wszyscy, którzy z tej możliwości
chcą skorzystać zachęcam
do składania stosownych pism
w Urzędzie Gminy w Komorni-
kach, Wydział Infrastruktury
Komunalnej, Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska, pokój 114, w go-
dzinach pracy Urzędu (tel. 61 8
100 673). Wszystkich zaintere-
sowanych tematem proszę o
udział w tej sprawie.

Poniżej link do dokumentów:

http://bip.komorniki.pl/zaso-
by/files/komunalka/decyzje-
_srodowiakowe/2017_ listopad/
sbizhub_36117111713001.pdf

http://bip.komorniki.pl/zaso-
by/files/komunalka/decyzje-
_srodowiakowe/2017_ listopad/
sbizhub_36117111712590.pdf

http://bip.komorniki.pl/zaso-
by/files/komunalka/decyzje-
_srodowiakowe/2017_ listopad/
sbizhub_36117111713000.pdf

- Mieszkanka Plewisk

Serdecznie zachęcamy każdego,
kto jest zainteresowany tą
sprawą do składania wniosków i
uwag do Urzędu Gminy w Ko-
mornikach.

Redakcja Plewiska.pl
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Zajęcia taneczne dla dzieci w GOKu w Plewiskach
Gminny Ośrodek Kultury "Re-
miza" w Plewiskach zaprasza
na zajęcia taneczne dla dzieci
w wieku od 4 lat wzwyż.

Program zajęć oparty jest na
elementach tańca nowocze-
snego, łącząc techniki zaczerp-
nięte z innych stylów
tanecznych. Młodzi tancerze
uczą się układów, które później
prezentowane są dla rodziców.

Dzieci na treningach nabierają
koordynacji, rozwijają wy-
obraźnię i pamięć, a przy tym
tańczą i świetnie się bawią.

Program zajęć dopasowany jest
do wieku dziecka. Zajęcia od-
bywają się w Gminnym Ośrodku
Kultury "Remiza" w Plewiskach
w poniedziałki:

- 17:00 dla dzieci w wieku 4 lat,

- 17:45 dla dzieci w wieku 5 i 6
lat

- 18:00 dla dzieci 7 lat wzwyż

Zajęcia prowadzi instruktor
Anita Dziuba.

Anita Dziuba
GOK Plewiska

Wyniki I edycji Budżetu Obywatelskiego w Komornikach
Komorniki wybrały projekty do
realizacji w I edycji Budżetu
Obywatelskiego.

Plaża w Chomęcicach, Tor dla
rolkarzy i rowerzystów w Wi-
rach, Aktywne przejście dla
pieszych w Komornikach, Roz-
budowa placu zabaw przy
szkole podstawowej nr 1 w Ko-
mornikach, Pump Truck w Ple-
wiskach - przedstawiamy
zwycięskie projekty.

Przez trzy i pół miesiąca
mieszkańcy mogli zgłaszać
projekty na inwestycyjne i tzw.
miękkie zadania do przyszło-
rocznego budżetu gminy. Pula
na budżet obywatelski wynosiła
600 tys. zł. Na platformie inter-
netowej budżetu zarejestrowa-
no 42 wniosków, część z nich
w ogóle nie została zakończona,
a część nie przeszła pozytywnie
oceny formalnej.

Ostatecznie, po ocenie mery-
torycznej, do głosowania zo-
stało dopuszczonych 11
wniosków. W tej grupie znalazły
się tylko dwa projekty „miękkie”,
dlatego decyzją Zespołu
Wspierającego nie zostały one
poddane głosowaniu, a przeka-
zane automatycznie do realiza-
cji w ramach Budżetu

Obywatelskiego Gminy Komor-
niki 2018.

Są to:

1. WAKACYJNE SPŁYWY
KAJAKOWE
Rosnówko-Chomęcice

Wartość: 9.984 zł. Spływ kaja-
kowy od przystani wędkarskiej
na akwenie jeziora Rosnówko do
plaży gminnej na jeziorze Cho-
męcickim i z powrotem

2. SZRENIAWSKIE MŁODZIE-
ŻOWE IGRZYSKA SPORTOWE
Szreniawa

Wartość: 10.000 zł. Organizacja
12 zawodów sportowych - raz
w miesiącu, za każdym razem
w innej dyscyplinie sportowej.
Realizacja projektów ma za za-
danie aktywizację ruchową
dzieci i młodzieży zamieszkałej
we wsi Szreniawa oraz okoli-
cach.

Z dziewięciu projektów inwe-
stycyjnych, których wartość
nie mogła przekraczać 100 tys.
zł. najwięcej głosów zdobyły:

1. PLAŻA W CHOMĘCICACH
ul. Nad Jeziorem (miejsce przy-
gotowane do kąpieli)

Chomęcice

Wartość: 99.800 zł. Zorganizo-
wanie plaży m.in. z boiskiem do
piłki plażowej, atrakcjami dla
dzieci, nasadzeniem drzew
i roślin, toaletami, przebieral-
niami.

2. TOR DLA ROLKARZY
I ROWERZYSTÓW
Wiry

Wartość: 100.000 zł. Budowa
toru dla rolkarzy i rowerzystów
na terenie przy boisku Orlik.

3.DROGA DO SZKOŁY
aktywne przejścia dla pieszych
Komorniki

Wartość: 100.000 zł. Moderni-
zacja przejść dla pieszych (bez
sygnalizacji świetlnej) poprzez
modernizację nawierzchni
przed przejściami (zastosowanie
warstwy antypoślizgowej) oraz
dodanie pulsacyjnych diod za-
topionych w jezdni, mających
na celu zwrócenie uwagi kie-
rowców na osoby znajdujące się
na przejściu.

4. MODERNIZACJA I ROZBU-
DOWA PLACU ZABAW
przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka w Ko-

mornikach
Komorniki

Wartość: 93.220 zł. Projekt za-
kłada:
• akceptację miejsca pod roz-
budowę terenu rekreacyjnego
• zlecenie projektu firmie zaj-
mującej się budową placów za-
baw
• przygotowanie terenu pod
budowę placu zabaw
• montaż urządzeń na wyzna-
czonym miejscu, obsadzanie
terenów zielonych
• oddanie terenu rekreacyjnego
do użytkowania dla dzieci

5. PRZESTRZEŃ DLA MŁO-
DZIEŻY PUMPTRUCK
PLEWISKA
Plewiska

Wartość: 97.500 zł. Miejsce do
ćwiczenia jazdy na rowerze -
tor o specjalnie ukształtowanej,
falistej nawierzchni i wyprofi-
lowanych zakrętach.

Głosowanie nad projektami
trwało dwa tygodnie i było
przeprowadzone zarówno
w Internecie jak i tradycyjnie,
w miejscach publicznych. Pod-
sumowując, w głosowaniu
wzięło udział niemal 1700 osób,
oddano 86,28% głosów waż-

nych. Wartość obywatelskich
projektów przeznaczonych do
realizacji w 2018 roku wynosi
510.504,00zł

Największa liczba głosów od-
dana została przez mieszkań-
ców Komornik, a najstarszą
osobą głosującą była 94 letnia
mieszkanka Wir.

Szczegółowe statystyki doty-
czące głosowania dostępne są
na stronie www.komorniki.bu-
dzet-obywatelski.org

Była to pierwsza edycja Budżetu
Obywatelskiego w naszej gmi-
nie. Dziękujemy Państwu za
udział w akcji, autorom projek-
tów za składanie wniosków słu-
żących innym mieszkańcom
oraz za głosowanie. Jednocze-
śnie prosimy o zgłaszanie
ewentualnych uwag i opinii do-
tyczących Zasad Budżetu Oby-
watelskiego – pod adresem
konsultacje@komorniki.pl.

Realizacja zwycięskich projek-
tów będzie miała miejsce w 2018
r., o czym będziemy na bieżąco
informować na stronie interne-
towej i na łamach „Nowin Ko-
mornickich”.

Urząd Gminy Komorniki
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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

Wernisaż "Anioły" - fotorelacja z otwarcia wystawy
Zapraszamy do obejrzenia fo-
torelacji z wernisażu pt. "Anio-
ły", którego otwarcie miało
miejsce 16 listopada w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Ko-
mornikach.

W wystawie bierze udział 62
artystów z Polski, Niemiec,
Ukrainy i Białorusi. Prezento-
wane są prace wykonane
w różnych dyscyplinach arty-
stycznych: malarstwo, rysunek,

fotografia. Prace rzeźbiarskie
w drewnie zostały wyrzeźbione
podczas Sympozjum Rzeźbiar-
skiego 2017 – Szkółka jesienna
w Kargowej, które od wielu lat
organizuje Engelbert Weimann.
Aranżację wystawy wykonali:
Krzysztof Marciniak, Krzysztof
Mankiewicz, Krzysztof Wiza.

Oprawę muzyczną zapewnił
artystyczny duet: Izabela Frąc-
kowiak i Marta Torebko.

Wystawa pt.: „Anioły” odbywa
się pod honorowym patronatem
Wójta Gminy Komorniki Jana
Brody i Przewodniczącego Rady
Gminy Komorniki Mariana
Adamskiego. Kuratorem wysta-
wy jest artysta plastyk Julia
Kaczmarczyk-Piotrowska. Wy-
stawa jest czynna w Gminnym
Ośrodku Kultury w Komorni-
kach do 18.01.2018 w Galerii
Sala Piwnica, ul. Stawna 7/11.
Jest drugą realizacją projektu

pt.: „Anioły”, pierwsza miała
miejsce w 2015 roku. Przyznano
wyróżnienie dla najciekawszej
pracy. Otrzymała je Rozalia
Nowak za pracę malarską na
desce. Wyróżnienie przyznał
zaprzyjaźniony z pracownią
plastyczną GOK w Komornikach
prezes WZAP Antoni Rut.

Autorka zdjęć:
Julia Kaczmarczyk-Piotrowska

GOK Komorniki
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Wigilijny kompot z suszu - przepis tradycyjny
Kompot przygotowany jest
z suszonych jabłek, gruszek,
wędzonych śliwek, moreli -
z dodatkiem laski cynamonu
oraz goździków.

Najlepiej smakuje bardzo mocno
schłodzony dlatego warto go
przygotować dzień wcześniej.
Z pewnością ugasi pragnienie
oraz wspomoże trawienie po
wigilijnej kolacji. Jak zrobić
kompot z suszu? Wystarczy
włożyć suszone owoce do du-
żego garnka, dodać przyprawy
oraz zalać zimną wodą, gotować
około 45 minut na małym ogniu,
odstawić do wystygnięcia
i włożyć do lodówki aż się po-
rządnie schłodzi.

Składniki:
• garść wędzonych śliwek
z pestką
• 2 garści suszonych jabłek
• 2 garści suszonych gruszek

• 100 g moreli
• 2 laski cynamonu
• 1/2 skórki z cytryny
• 2-3 łyżki cukru
• 4 litry wody
• kilka ziaren goździków

Przygotowanie:

Owoce i przyprawy wkładamy
do dużego garnka. Zalewamy 4
litrami zimnej wody. Gotujemy
na małym ogniu przez około 45
minut. Ściągamy z ognia do
wystygnięcia. Wkładamy garnek
do lodówki aby dobrze schło-
dzić kompot. Tuż przed poda-
niem do kolacji przecedzamy
przez sito i nalewamy do
dzbanka.

Smacznego! :)

Udostępniono z:
jakpaczekwmasle.blogspot.com

Złoty zapaśnik z Plewisk

Marcin Czosnowski, zawodnik
UKS „Grunwald” z Plewisk
zdobył złoty medal na Mi-
strzostwach Polski w zapasach
w stylu wolnym młodzików,
które odbywały się w dniach 3-
5 listopada w Brzegu Dolnym.

W turnieju uczestniczyło trzech
zawodników z Plewisk. Marcin
Czosnowski wygrał wszystkie
swoje walki w kategorii wagowej
do 100 kg (16 zawodników). W
kategorii wagowej do 59 kg (28
zawodników) Jędrzej Jodłowski

zajął wysokie, 5. miejsce prze-
grywając walkę o brązowy me-
dal. Natomiast Stefan
Marcinkowski w kategorii wa-
gowej do 53 kg (30 zawodników)
wygrał trzy walki i zajął 10.
miejsce.

Zawodnikom i Trenerowi, Panu
Romanowi Królińskiemu gra-
tulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

Olga Karłowska
Sekretarz Gminy Komorniki

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:

08.12.17
- Agnieszka Chylińska

09.12.17
- Pidżama Porno

14.12.17
- Paulina Przybysz

15.12.17
- Dżem; - Santa Rock Fest

17.12.17
- Koncert Gwiazdkowy

31.12.17
- Koncert Sylwestrowy
w Teatrze Wielkim

Spektakle:

08.12.17
- Zakonnica w przebraniu

09.12.17
- Kraina Lodu

03-10.12.17
- Międzynarodowy Festiwal
Filmów Młodego Widza Ale Ki-
no!

11.12.17
- Śpiąca Królewna

15.12.17
- Dziadek do orzechów

27.12.17
- Będzie pani zadowolona, czyli
rzecz o ostatnim weselu we wsi
Kamyk

Zmarł Aleksander Klemczak
Szanowni Państwo,
z wielkim smutkiem zawiada-
miamy, iż w niedzielę 5 listopa-
da odszedł od nas Pan
Aleksander Klemczak, Zastępca
Wójta Gminy Komorniki w la-
tach 2002-2016.

Pozostanie na zawsze w naszej
pamięci.

Olga Karłowska
Sekretarz Gminy Komorniki

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 - Grudzień 2017

16.12.2017 / 12:00 / miejsce - Poznań
Biegi Cztery Pory Roku Logorun: Zima

19.12.2017 / 20:00 / miejsce – Poznań
13. Bieg Cytadela by Night oraz Drużynowe Mistrzostwa Cytadeli

26.12.2017 / 11:00 / miejsce - Pobiedziska
IV Towarzyskie Wybieganie Karpia

31.12.2017 / 12:00 / miejsce - Wiry
II Bieg Sylwestrowy - Wiry 2017

"Proponuje podejść i zobaczyć w jakiej odległości będzie stacja od okien mieszkańców. Ja bym chętnie
korzystał z tej stacji bo mam dość blisko ale umówmy się, nie kosztem ludzi tam mieszkających."

Mieszkaniec "Ern" na temat nawej stacji Paliw w Plewiskach




