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List od mieszkańca Plewisk – co
możemy zrobić ze smogiem?
Cieszymy się, że wśród miesz-
kańców pojawiają się osoby,
które oprócz narzekania chcą
też działać. Poniżej przedsta-
wiamy list od mieszkańca:

“Drodzy Mieszkańcy, cytując
mojego przedmówcę “problem ze
smogiem powraca”… no i? Zro-
biliście coś oprócz napisania 37
komentarzy z narzekaniem? Je-
stem koordynatorem akcji Zielo-
ne-Plewiska, którą rozpocząłem
prawie rok temu poruszony
właśnie stanem powietrza i zie-
leni w naszej miejscowości. "

Czytaj dalej na str. 2

"Leśne Przemiany" w Gminnym Ośrodku Kultury w Komornikach
W Komornikach, podczas zi-
mowej przerwy w nauce
(6.02.17 – 10.02.17), dzieci
uczestniczyły w akcji: “Ferie
artystyczno-przyrodnicze. Le-
śne przemiany!”. Zaczarowany
świat sztuki w połączeniu
z naturą to propozycja Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Ko-
mornikach, która odbyła się już
po raz czwarty.

Podczas trwania przedsięwzię-
cia zrealizowano artystyczno-
przyrodniczy program autorski
Julii Kaczmarczyk-Piotrowskiej,

odnoszący się do syntezy pla-
styki z przyrodą. Spotkania
urozmaicone były zajęciami
plenerowymi i tanecznymi.
W programie udział wzięli, pod
czujnym okiem Izabeli Frącko-
wiak z mini prelekcjami
i warsztatami dla dzieci, zapro-
szeni goście: Sebastian Staśkie-
wicz z Fundacji Ratuj Ryby,
Marta Torebko – kompozytorka
i tancerka, edukatorzy leśni
i muzealni.

Czytaj dalej na str. 3

Relacja ze spotkania Klubu
Przedsiębiorczych Kobiet
Plewisk
W tym numerze przedstawia-
my dwie relacje ze spotkania
Klubu Przedsiębiorczych Ko-
biet Plewisk - styczniową oraz
lutową.

Czytaj dalej na str. 5
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List od mieszkańca Plewisk – co
możemy zrobić ze smogiem?
Cieszymy się, że wśród miesz-
kańców pojawiają się osoby,
które oprócz narzekania chcą
też działać. Poniżej przedsta-
wiamy list od mieszkańca:

“Drodzy Mieszkańcy, cytując
mojego przedmówcę “problem ze
smogiem powraca”… no i? Zro-
biliście coś oprócz napisania 37
komentarzy z narzekaniem? Je-
stem koordynatorem akcji Zielo-
ne-Plewiska, którą rozpocząłem
prawie rok temu poruszony
właśnie stanem powietrza i zie-
leni w naszej miejscowości. Za-
miast narzekać możemy coś
zrobić . W tym roku po raz
pierwszy zbieramy 1% podatku
na zazielenienie naszej miejsco-
wości (KRS: 0000120069, Cel
szczegółowy “ZIELONE PLEWI-
SKA”) jestem bardzo ciekaw jaką
kwotę uda się zebrać? W tym
roku chcemy sadzić drzewa, ale
nic nie stoi na przeszkodzie, żeby
za rok umówić się na zbieranie

pieniędzy na wymianę pieców!

Czy ktokolwiek posiadający piec
na węgiel jest zainteresowany
wymianą go na nowocześniejszy
albo jeszcze lepiej gazowy? Jaką
kwotę dofinansowania musiałby
otrzymać, by zdecydować się na
taki krok? Wszystko jest do zro-
bienia! Jeżeli jest zainteresowa-
nie taką akcją dla nas i przede
wszystkim dla naszych dzieci
kontaktujcie się ze mną:
tomasz_ lubinski@o2.pl

Jeżeli chodzi natomiast o samą
akcję sadzenia drzew, to mam
nadzieję, że za około miesiąc
posadzimy w naszej miejscowo-
ści kolejne drzewa. W tej chwili
zaproponowane miejsca anali-
zowane są w gminie (ul. Fabia-
nowska, ul. Stawna, ul. Miętowa,
wybieg dla psów). Pozdrawiam,
Tomasz Lubiński"

źródło: zielone-plewiska.blog.pl

Drugi Bieg Poznaniaka dla Przedszkolaka
2 Bieg Poznaniaka dla Przed-
szkolaka organizowany jest
2 kwietnia 2017 przez Stowa-
rzyszenia na Rzecz Edukacji
Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
“Aperio”.

Podczas całej charytatywnej
imprezy pomagać nam będą, jak
zwykle, Harcerki i Harcerze ze
Szczepu Łazarz. Jesteśmy im za
to niezmiernie wdzięczni.

Zapraszamy na bieg na dystan-
sie 5 i 10 km, marsz NW 5km
oraz biegi dzieci i młodzieży
200-2000 m.

Bieg odbędzie się w Wielkopol-
skim Parku Narodowym koło
Szreniawy. Cały zysk z biegu

zostanie przekazany na pod-
opiecznych Stowarzyszenia na
Rzecz Edukacji Dzieci i Mło-
dzieży z Autyzmem „Aperio”.

Każda kwota przekazana na
rzecz Stowarzyszenia "Aperio"
wspiera terapię dzieci oraz ich
rodziny.

Wpisowe:
dorośli – 35zł, dzieci – 15zł.

Niech to będzie bieg na 100%!
Daj w nim z siebie wszystko,
aby zachęcić innych do prze-
kazania 1% podatku na rzecz
Stowarzyszenia.

udostępniono ze strony:
biegpoznaniaka.pl

Krajobrazy Plewisk
Przedstawiamy panoramiczne
zdjęcie wysłane przez naszą
czytelniczkę, panią Dagmarę
zatytułowane "Rozwój w naszej
wsi".
Zachęcamy naszych czytelników
do przesyłania pozytywnych
zdjęć zwiazanych z Plewiskami
na adres: info@plewiska.pl wraz
ze zgodą na ich publikację.

Pokażmy za pomocą zdjęć, że
nasza wieś ma w sobie mnóstwo
uroku oraz wiele ciekawych
miejsc.

Redakcja Plewiska.pl
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"Leśne Przemiany" w Gminnym
Ośrodku Kultury w Komornikach
W Komornikach, podczas zi-
mowej przerwy w nauce
(6.02.17 – 10.02.17), dzieci
uczestniczyły w akcji: “Ferie
artystyczno-przyrodnicze. Le-
śne przemiany!”. Zaczarowany
świat sztuki w połączeniu
z naturą to propozycja Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Ko-
mornikach, która odbyła się już
po raz czwarty.

Podczas trwania przedsięwzię-
cia zrealizowano artystyczno-
przyrodniczy program autorski
Julii Kaczmarczyk-Piotrowskiej,
odnoszący się do syntezy pla-
styki z przyrodą. Spotkania
urozmaicone były zajęciami
plenerowymi i tanecznymi.
W programie udział wzięli, pod
czujnym okiem Izabeli Frącko-
wiak z mini prelekcjami
i warsztatami dla dzieci, zapro-
szeni goście: Sebastian Staśkie-
wicz z Fundacji Ratuj Ryby,
Marta Torebko – kompozytorka
i tancerka, edukatorzy leśni
i muzealni. Odbyły się plenery
i wycieczki do Muzeum im. Ar-
kadego Fiedlera w Puszczyko-
wie, Centrum Zarządzania
Łęgami w Czeszewie w Nadle-
śnictwie Jarocin oraz Muzeum
Łowiectwa w Uzarzewie. Na
koniec zimowego odpoczynku
na dzieci czekała niespodzianka
w Pizzerii włoskiej Armando w
Komornikach.

Dzięki tej inicjatywie dzieci
miały możliwość uprawiania
twórczości wartości tkwiącej
w rozwoju osobowości czło-
wieka podejmując tematy zain-
spirowane spontanicznie,
w oryginalnej formie. Sztuka
jest tworzeniem nowych treści,
niepowtarzalnych wartości
zwłaszcza, gdy w rolę artysty
wczuwa się dziecko. Procesy
nieskrępowanej zabawy powo-
dują naśladowanie rzeczywi-

stości, fuzja z kompetentną
wiedzą przyrodniczą prowokuje
procesy poznawcze i wyzwala
wyobraźnię. Kształtowanie
zdolności jest właśnie takim
polem, które poddane obser-
wacji i stymulacji, owocuje kre-
atywną postawą twórczą.
Powrót do źródeł sprowokowa-
ny został poprzez stymulowanie
dzieci i dostarczenie poprzez
„trening” ogólnodyscyplinarny
możliwości: malowania, ryso-
wania, modelowania, rzeźbienia,
konstruowania przestrzennego
i mini dramy. Stymulacja odpo-
wiednimi bodźcami pogłębiła
wytworzenie się atmosfery po-
szukiwawczej w zakresie formy
i warsztatu, w wytwarzaniu na-
stroju poprzez wprowadzenie
elementów z innych dziedzin.

Ważnym czynnikiem kształtu-
jącym warsztat było stosowanie
materiałów naturalnych i „od-
zyskanych” sugerujące postawę
proekologiczną w zrównowa-
żonym rozwoju w aspekcie
twórczości.

Julia Kaczmarczyk -
Piotrowska

specjalista ds. edukacyjno -
artystycznych GOK

w Komornikach

odnoszący się do syntezy pla-
styki z przyrodą. Spotkania
urozmaicone były zajęciami
plenerowymi i tanecznymi.
W programie udział wzięli, pod
czujnym okiem Izabeli Frącko-
wiak z mini prelekcjami
i warsztatami dla dzieci, zapro-
szeni goście: Sebastian Staśkie-
wicz z Fundacji Ratuj Ryby,
Marta Torebko – kompozytorka
i tancerka, edukatorzy leśni
i muzealni.

Czytaj dalej na str. 3
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Relacja ze spotkania Klubu Przedsiębiorczych Kobiet Plewisk
Spotkanie styczniowe:

Pierwsze noworoczne spotkanie
Klubu Przedsiębiorczych Kobiet
Plewisk odbyło się w zaprzyjaź-
nionym już Pensjonacie “Zaci-
sze” 24 stycznia br. Tym razem
za sprawą Marii Bieńkowskiej
Klubowiczki mogły wysłuchać,
na jakie aspekty ubezpieczeń na
życie zwrócić uwagę w szcze-
gólności, aby ustrzec się przed
czyhającymi pułapkami.

Ponadto spotkanie uświetniła

Marcelina Bujnicka, która wy-
konała wszystkim paniom za-
bieg “satynowe dłonie” na bazie
kosmetyków Mary Key, opo-
wiadając przy okazji o tym, jak
praca z tą właśnie firmą spełnia
ją zawodowo. Do klubu dołą-
czyło siedem nowych Pań,
z czego bardzo się cieszymy!

Jak zawsze nie zabrakło loso-
wania niespodzianek.

Monika Zygmunt – Jakuć
(Założycielka Klubu)

Spotkanie lutowe:

Kolejne spotkanie Klubu Przed-
siębiorczych Kobiet Plewisk za
nami. 21 lutego, mimo chłodnej
aury, po raz kolejny spotkałyśmy
się w progach Hotelu „Zacisze”.
Był czas na rozmowy przy kawie
i herbacie, ale jak na kobiety
przedsiębiorcze przystało, nie
zabrakło również wartościo-
wych wystąpień naszych Klu-
bowiczek.

Krystyna Ratajczak uchyliła nam
rąbka tajemnicy i wprowadziła
w niezwykły i fascynujący świat
refleksologii, w którym jest
całkowicie i bez reszty zanu-
rzona, oferując swoje profesjo-
nalne usługi wszystkim
potrzebującym.

Natomiast Aldona Kłobska opo-
wiedziała nam o tym, jak ważny
i, na szczęście coraz bardziej
doceniany, jest zrównoważony
rozwój w biznesie. Dzięki niej
mamy większą świadomość, na
co warto zwracać uwagę, robiąc
codzienne zakupy, prowadząc
własne mniejsze czy też większe
biznesy. Wszystko co robimy ma
znaczenie i mamy większy
wpływ na otaczającą nas rze-
czywistość, niż nam się wyda-

je. Tradycyjnie, nie zabrakło lo-
sowania z nagrodami, które już
na stałe wpisało się w nasze
spotkania. Jednak w spotkaniach
KPKP nie chodzi o prezenty,
lecz o to, by się wzajemnie
wspierać, wymieniać pomysłami
i by wspólnie coś tworzyć.

Zapraszamy wszystkie Panie na
kolejne spotkanie, które odbę-
dzie się już 28.03.2017 r. o godz.
18:00 Może warto wyjść z domu
i poznać kobiety… takie jak
Ty?

Monika Zygmunt – Jakuć
(Założycielka Klubu)

Cykl porad prawnych

Jesteś wierzycielem lub dłuż-
nikiem? Sprawdź, jakie zmiany
planowane są w przepisach
dotyczących przedawnienia
roszczeń.

Projekt zmian dotyczący zasad
przedawnienia roszczeń cy-
wilnoprawnych

W dniu 1 lutego 2017 r. Mini-
sterstwo Sprawiedliwości
przedstawiło założenia projektu
nowelizacji Kodeksu cywilnego,
który ma wprowadzić zmiany
w zakresie przedawnienia rosz-
czeń cywilnoprawnych.

Projekt ma na celu ochronę in-
teresów zarówno dłużników jak
i wierzycieli. Przede wszystkim
to sąd z urzędu będzie musiał
ustalić, czy dochodzone rosz-
czenie jest przedawnione. Po-
nadto, skróceniu ma ulec
podstawowy termin przedaw-
nienia z 10 do 6 lat. Początek
biegu przedawnienia rozpocznie
się z dniem, w którym wierzy-
ciel dowiedział się o roszczeniu
i o osobie zobowiązanej z tytułu
roszczenia. Natomiast jako ko-
niec biegu przedawnienia pro-
jekt zakłada ostatni dzień roku
kalendarzowego, w którym
upływa termin. Skróceniu do 3
lat ma ulec także czas prowa-
dzenia egzekucji na podstawie
prawomocnego wyroku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się
więcej na powyższy temat, za-
chęcamy do zapoznania się z
pełną treścią artykułu na stro-
nie:
plewiska.pl/mieszkancow/por
ady-prawne/

Artykuł powstał przy współ-
pracy z:

adw. Agnieszką Marciniak
Kancelaria Adwokacka

ul. Grunwaldzka 519e/2
62-064 Plewiska

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

Dlaczego warto mieszkać w Plewiskach
Całe swoje życie mieszkałam
w Poznaniu. Najpierw chodzi-
łam tu do przedszkola, później
była podstawówka, gimnazjum,
liceum i studia. Teraz, kiedy
mam już swoją rodzinę i sied-
mioletniego synka, to najwyż-
szy czas, żeby pomyśleć
o własnym, nowym m4.

Pojawiła się wtedy myśl:
„a może tak kupić mieszkanie
z dala od miejskiego zgiełku”.. .

Ze względu na szkołę mojego
syna, która znajduje się w Po-
znaniu, w grę wchodziły tylko
gminy bezpośrednio sąsiadujące
z Poznaniem.

Zapoznając się z udogodnienia-
mi, jakie oferują miasta i wsie
w pobliżu stolicy Wielkopolski,
jednogłośnie zdecydowaliśmy
całą rodziną, że zamieszkamy
w Plewiskach.

Bardzo ważnym aspektem przy
wyborze miejsca zamieszkania
był przede wszyskim dojazd do
Poznania. Plewiska posiadają aż
cztery drogi dojazdu do stolicy
Wielkopolski: autostradę A2, ul.
Głogowską, ul. Grunwaldzką i ul.
Kolejową. Dzięki temu, w kilka
minut jestesmy w stanie dotrzeć
do centrum miasta.

Myślę, że dla każdej matki

istotną sprawą jest rownież do-
stępność placówek oświato-
wych. Tu również wybrana
przez nas wieś mile nas zasko-
czyła. Na temat szkoły podsta-
wowej w Plewiskach słyszałam
bardzo dużo pozytywnych opi-
nii. W bliskiej okolicy znajdują
się rownież inne szkoły, np. w
Skórzewie oddalonym od Ple-
wisk ok. 5 km, czy też Komor-
nikach - 4 km.

Kolejnym, bardzo ważnym dla
nas argumentem za zakupem
nieruchomości przy zachodniej
granicy miasta Poznania jest
konkurencyjna cena mieszkań
i domów. Kupująć w Plewiskach
lokal mieszkalny można zaosz-

czędzić środki i przeznaczyć je
chociażby na wykończenie za-
kupionej nieruchomości.

W Plewiskach funkcjonuje wiele
instytucji kulturalnych takich
jak biblioteka publiczna czy dom
kultury, w którym, jak sie do-
wiedziałam, jest bardzo wiele
zajęć zarówno dla najmłod-
szych, jak i dla dorosłych, np.
koło gospodyń domowych.

Wszystkie wyżej wymienione
zalety Plewisk przekonały
mnie, że jest to idealne miejsce
dla całej mojej rodziny.

Nowa mieszkanka Plewisk

"Mieszkam na Tęczowej często wracam do domu o 3/4 nad ranem i często
widzę policję w krzakach jak stoją schowani ale widać to nic nie daje…."

mieszkaniec "Marek" na temat kradzieży aut w Plewiskach
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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

Przepis na szybkie ciasto z jabłkami
Ciasto szybkie, łatwe oraz
smaczne. Ekspresowe, dzięki
zastosowaniu gotowego ciasta
francuskiego, idealne, gdy ma-
my nagłą ochotę na coś słod-
kiego. Oczywiście ciasto można
przygotować z dodatkiem do-
wolnych owoców oraz na wła-
snoręcznie przygotowanym
cieście francuskim.

składniki:

• płat gotowego ciasta francu-
skiego
• 4 duże jabłka
• 1 opakowaniu kisielu poma-

rańczowego
• 2 łyżeczki cynamonu
• 1 łyżeczka przyprawy do
szarlotki

Sposób przygotowania:

Płatem gotowego francuskiego
ciasta wyłożyć przygotowaną
tortownice, ponakłuwać widel-
cem. Resztę ciasta zostawić.
Jabłka obrać, pozbawić gniazd
nasiennych, pokroić w średnią
kostkę. Przełożyć do rondla,
zalać odrobiną wody, dodać
cukier do smaku, cynamon
i przyprawę do szarlotki oraz

dusić na małym ognia do
zmięknięcia jabłek. Po zdjęciu
z ognia, dodać proszek kisielo-
wy i wymieszać. Masę jabłkową
wyłożyć na ciasto. Z pozostałe-
go ciasta powycinać paski
i ułożyć je na wierzchu w sza-
chownicę.

Piec ok. 35 minut w temperatu-
rze 180 stopni.

Wierzch można posypać cu-
krem pudrem.

Udostępniono z http://slodko-
scioli.cba.pl

Kącik dla dzieci

autorka: Magda Nowakowska

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 - Marzec 2016

08-03-2017/18:00 - 21:00/ miejsce - os. Stare Żegrze
Poznaj Poznań w biegu na orientację - FINAŁ

18-03-2017/08:45 - 14:00/ miejsce – Dziewicza Góra, 62-004
Czerwonak
Grand Prix Dziewiczej Góry - ostatnia edycja sezonu 2016/2017
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OSP Plewiska - Kronika wydarzeń

Zdarzenia, które miały miejsce
w lutym.

1.02.2017

Szreniawa, DK nr 5
Do zderzenia samochodu do-
stawczego z osobowym zadys-
ponowano OSP Luboń, dwa
zastępy ze Szkoły Aspirantów
PSP. Dwie osoby z samochodu
osobowego zostały zabrane
przez Pogotowie Ratunkowe do
szpitala

6.02.2017

Droga między Gołuchowem,
a Gołuskami Po godzinie 14 za-
dysponowano OSP Dopiewo,
JRG 2 do wypadku. W zderzeniu
samochodu toyota z peugeotem
jedna osoba została ranna, za-
brana przez Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe

8.02.2017

Plewiska, ul. Południowa
Po godzinie 11 zadysponowano
OSP Luboń, Szkołę Aspirantów
PSP do pożaru samochodu
osobowego

8.02.17

Komorniki, ul. Kolumba
monitoring pożarowy

13.02.17

Szreniawa, os. Dworcowa
pomoc Zespołowi Ratownictwa
Medycznego w zniesieniu pa-

cjenta

20.02.17

Komorniki, ul. Poznańska
pożar samochodu

21.02.17

Komorniki, autostrada A2
wypadek dwóch samochodów
24.02.17

Głuchowo
Pożar samochodu osobowego
marki Fiat

Chomięcice, ul. Stęszewska
Pomoc pogotowiu ratunkowe-

mu w otwarciu drzwi do
mieszkania

Chomięcice, ul. Poznańska
Przyjazd do szkoły podstawowej
gdzie był wyczuwalny zapach
propan butanu. Nie stwierdzono
zagrożenia na terenie szkoły

26.02.17

Komorniki, ul. Daimlera
O godzinie 12:15 zadysponowano
OSP Luboń do pożaru samo-
chodu przy salonie Toyoty

OSP Plewiska
zdjęcia udostępnione z:

facebook.com/ospplewiska

pożar samochodu osobowego w Plewiskach

zderzenie samochodów na Drodze Krajowej nr 5

zderzenie samochodów na Drodze Krajowej nr 5

zderzenie dwóch samochodów osobowych na drodze między Głuchowem, a Gołuskami

pożar samochodu przy salonie Toyoty w Komornikach

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:

3.03.17
– Gwiazdy światowych estrad:
Olli Mustonen

4.03.17
- Koncert Muzyki Filmowej –
Hans Zimmer Tribute
- John Mayall

5.03.17
– Amerykańskie brzmienia

8.03.17
- Kuba Badach. Tribute to
Andrzej Zaucha.

10.03.17
– Smolik i Kev Fox

11.03.17
- Cugowscy: Zamknięty Krąg
- Happysad

14.03.17
– Marika

25.03.17
– Anna Maria Jopek

26.03.17
- Patrycja Markowska i
Grzegorz Markowski

Spektakle:

11.03.17
- O szczytach rozpaczy i uśmie-
chu stewardessy

12.03.17
– Dom Lalki

16.03.17
- Królowa śniegu

17.03.17
- Ania z Zielonego Wzgórza

18.03.17
- In Memory of George Michael

23.03.16
- Zakonnica w przebraniu

Konkurs na wykonanie kartki wielkanocnej pt.: "WZÓR"
Święta Wielkanocne to okres
budzącej się przyrody. Poja-
wiają się pąki, liście, kwiaty.
Zwierzęta wydają na świat
swoje potomstwo. Ten barwny
czas ma swoje odzwierciedle-
nie w twórczości plastycznej.

W tym okresie dzielimy się ra-
dością podziwiania i uczestni-

czenia w kolejnym cyklu bu-
dzącej się natury. Kartka świą-
teczna jest symbolem pamięci
o naszych bliskich i życzliwym
pozdrowieniem. Wzór to orygi-
nalny motyw stworzony na
szczególną okazję.

Zachęcamy do opracowania
karki świątecznej w dowolnej

technice plastycznej w formacie
A5. Wzór powinien cechować
się powtarzalnością w sposobie
wykonywania, mieć inspiracje
w kulturze regionu. Cennymi
motywami będą rodzime ga-
tunki świata fauny i flory.

Tworzenie wzoru to jedna z ży-
wotnych inspiracji dziedziną

plastyki obrzędowej. Magiczna
moc ziół, pędów, palmy wielka-
nocnej, kurzych łapek, kwiat
trzciny, gałązki wierzbowej,
mchu, spiralki i innych moty-
wów wypracowanych przez
pokolenia jest nadal aktualna
i warta uwiecznienia.

Opr. Julia KP GOK (K)

"Akurat drzewa absorbują pyły i zanieczyszczenia chemiczne :-) tyle, że robią to w okresie wiosna-
jesień, no ale chociaż są w stanie pomóc z zanieczyszczeniami pochodzącymi od samochodów."

mieszkaniec "Tomek" na temat "Co możemy zrobić ze smogiem?"




