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Kiepski finisz 
Szturmu

Tereny zielone 
czy miejsca 
parkingowe?

Cel na sezon 2014/2015 
był jasny – awans. Drugie miej-
sce, które zajął Szturm Junikowo 
Poznań na koniec sezonu to 
niewątpliwie porażka wszystkich 
zawodników, sztabu trenerskie-
go jak i całego zarządu.  Dnia 
7 czerwca do Plewisk zawitała 
żywa legenda Lecha Poznań – 
Piotr Reiss, by przypieczętować 
awans do okręgówki swojej 
drużyny. Akademia niewątpliwie 
była drużyną lepszą co najmniej 
o jedną klasę rozgrywkową, 
aplikując Szturmowi 7 bramek, 
przy czym nie tracąc żadnej. 
Ciekawostką jest fakt, iż Reis-
sik strzelił jedna bramkę a przy 
pięciu innych asystował! 

Czytaj dalej na str. 3

Mieszkańcy 
Skrytej chcą 
zmian

“Panie wójcie czy w Plewiskach 
jest przewidziana jakaś zieleń, 
fajnie że buduje się nowe ulicę 
ale poza kostka nic tam nie ma, 
sam beton, nawet ani jednego 
drzewa. Przykład ostatnio wy-
budowana ulica Czarna droga, 
droga była szeroka a w ogóle 
nie pomyślano o jakiejkolwiek 
zieleni, sam beton w koło. Nie 
można by wybudować tych dróg 
wzorując się na części ulicy zie-
larskiej, gdzie przy drodze rosną 
drzewa.”

Czytaj dalej na str. 5

Otrzymaliśmy od czytelnika na-
stępującą wiadomość mailową:

“W odniesieniu do artykułu 
“Parkowanie na Skrytej” – My 
mieszkańcy tej ulicy przesyłamy 
Redakcji pismo, które złożyliśmy 
w Urzędzie Gminy Komorniki. 
Dodam że wniosek ten został 
podpisany przez 70 właścicieli 
mieszkających przy ul. Skrytej. 
Pismo to pozostało jak na razie 
bez odpowiedzi przez władze 
Gminy. Pozostaje pytanie, czy 
nadmiar zajęć, czy ignorowanie 
takich postulatów przez władzę 
Gminy jest sposobem na ich re-
prezentowanie samorządowe?”

Czytaj dalej na str. 3
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Nasze Plewiska „Uważam, że brakuje placu zabaw dla dzieci dla mieszkańców z okolic ulic Słonecznej, Spokojnej, Gra-
nicznej i Fabianowskiej. Najbliższy w Plewiskach to ten na narożniku ulic Pasterskiej i Krótkiej. Kolejny w 
najbliższej okolicy jest dopiero w Fabianowie.”
- Katarzyna     Odpowiedź na www.plewiska.pl/forum

Park Podworski jest już dostępny 
dla mieszkańców!
W piątek 26 czerwca od godziny 13.00 został udostępniony mieszkańcom 
i przyjezdnym Park Podworski w Plewiskach (ul. Kolejowa 2). Instytut 
Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wraz z gminą Komorniki za-
praszają do zwiedzania urokliwego parku z XIX wieku wpisanego do re-
jestru zabytków i ogrodów botanicznych. 

Rozmowy dotyczące współpracy, budowa ogrodzenia oraz inne prace 
związane z przystosowaniem parku zajęły kilka lat. Otwarcie obiektu nie 
oznacza końca prac, ponieważ już wkrótce zostanie zlecone wykonanie 
projektu zagospodarowania parku, który będzie obejmował m. in. po-
wstanie kolejnych alejek i mini placu zabaw. 

Regulamin korzystania z parku w plewiskach 
przy ulicy Kolejowej/Ogrodowej

Teren Parku służy do wypoczynku oraz rekreacji w miejscach do tego 1. 
przeznaczonych w godzinach od 9.00 do zmierzchu.
Na terenie Parku obowiązuje zakaz:2. 

zaśmiecania terenu,• 
niszczenia roślinności oraz rozkopywania gruntu, a także • 
deptania trawników,
niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń • 
parkowych,
palenia ognisk, pozostawiania palących się przedmiotów,• 
spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz • 
używania środków odurzających,
przebywania w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków • 
odurzających,
zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo • 
innych użytkowników Parku,
wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, • 
wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych,
wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody administratora za • 
wyjątkiem wózków z dziećmi, wózków inwalidzkich, rowerów 
bądź innych pojazdów służbowych gospodarki komunalnej i 
Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
wprowadzania psów,• 
handlu i usług bez zezwolenia administratora Parku,• 
umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz • 
ogłoszeń,
organizowania imprez bez zgody administratora,• 
kąpania w zbiorniku wodnym,• 
płoszenia ptactwa i zwierzyny,• 
wchodzenia bez zezwolenia na teren wydzielonego ogrodu • 
botanicznego roślin zielarskich.

Korzystanie z Parku odbywa się na własną odpowiedzialność 3. 
korzystającego lub na odpowiedzialność opiekuna dziecka.
Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w 4. 
art.143,144,145 Kodeksu Wykroczeń.
Obowiązki administratora pełni Instytut Włókien Naturalnych i Roślin 5. 
Zielarskich tel. 61 651 71 90.
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Nasza Gmina„Osobiście uważam, że częstotliwość kursowania autobusu 710 w ogóle nie zachęca do korzystania z ko-
munikacji podmiejskiej. Natomiast problem linii 716 to przejazd kolejowy i brak wiaduktu. Częstotliwość 
też nie jest rewelacyjna.”
- Wojtek    Odpowiedź na www.plewiska.pl/forum

Mieszkańcy Skrytej chcą zmian
Otrzymaliśmy od czytelnika na-
stępującą wiadomość mailową:

“W odniesieniu do artykułu 
“Parkowanie na Skrytej” – My 
mieszkańcy tej ulicy przesyłamy 
Redakcji pismo, które złożyliśmy 
w Urzędzie Gminy Komorniki. 
Dodam że wniosek ten został 
podpisany przez 70 właścicieli 
mieszkających przy ul. Skrytej. 
Pismo to pozostało jak na razie 
bez odpowiedzi przez władze 
Gminy. Pozostaje pytanie, czy 
nadmiar zajęć, czy ignorowanie 
takich postulatów przez władzę 
Gminy jest sposobem na ich re-
prezentowanie samorządowe?”

Oto treść pisma:

“My mieszkańcy ulicy SKRYTEJ 
w Plewiskach zwracamy się 
do Władz Gminy Komorniki o 
wykonanie przynajmniej kilku 
tzw. spowalniaczy na drodze na 
odcinku Grunwaldzka – Fabia-
nowska.

Uzasadnienie: W ostatnim czasie 
większość z Nas zauważyła, że 
drogą jeżdżą samochody z pręd-
kością znacznie przekraczającą 
prędkość dozwoloną a niekiedy 
wręcz wyścigową. Mając na 
uwadze, że droga ta jest wąska 
a chodnikami spaceruje wiele 
matek z wózkami i z dziećmi jak 
również samych dzieci idących 
do szkół istnieje bardzo duże 
zagrożenie nieszczęśliwym wy-

padkiem. Ponadto każde domo-
stwo ma bezpośredni wyjazd na 
drogę gdzie niejednokrotnie już 
włączenie się do ruchu stwarza 
trudności i zagrożenie. Na drodze 
tej wiele samochodów zatrzymuje 
się / stoi /co dodatkowo wymu-
sza omijających o tzw. przepusz-
czenie jadących z przeciwka. 
Znane są zdarzenia pozbijanych 
lusterek bocznych przy samocho-
dach. Drogą tą aż strach jechać 
rowerem.

Reasumując, żądamy aby Władze 
Gminy dołożyły wszelkich starań 
i nasz wniosek rozpatrzyły i 
zrealizowały niezwłocznie tak, 
abyśmy jako mieszkańcy tej ulicy 
czuli się bezpieczni i zadowole-
ni. Nadmieniamy, że podobnej 
treści wniosek został już złożo-
ny 27.09.2011 roku W Urzędzie 
Gminy Komorniki i pozostał 
bez odpowiedzi. Zatem obecnie 
powiadomimy równocześnie 
Urząd gminy Komorniki a także 
stosowne Media.”

Oto, jak czytelnicy portalu 
Plewiska.pl odpowiedzieli w tej 
sprawie:

„To fakt, że Skrytą niektórzy 
kierowcy jeżdżą bardzo szybko. 
Ciekawe tylko dlaczego autor na-
wiązuje do artykułu ‚Parkowanie 
na Skrytej’, a o nieprawidłowym 
parkowaniu mieszkańców nic nie 
wspomina. Jasne, spowalniacze 
by się tam przydały, ale popatrz-

cie drodzy mieszkańcy Skrytej 
także na swoje zachowania za-
grażające bezpieczeństwu!”
- Paulina

„Na Fabianowskiej jest garb przy 
samym szeregowcu i tak jeżdżą 
tam jak rajdowcy, nie ważne, że 
obok jest szkoła i dzieci z niej wy-
chodzą, garby nic nie pomagają!”
- Katarzyna

„Jeżdżę tamtędy codziennie i nie 
widziałem jeszcze żadnego ‚raj-
dowca’ na tej drodze. Za to zimą 
można stracić przytomność, jak 
się tamtędy spaceruje, bo kilku 
mieszkańców pali czym popadnie 
w piecach - dym i smród spaleni-
zny niesie się na całe Plewiska.”
- Tomasz

„Popieram jak powyżej. Ile razy 
auta zostawiane są na drodze, 
bo się właścicielom nie chce 
bramy otworzyć żeby wjechać 
na posesję. Wielokrotnie byłam 
świadkiem jazdy ‚rajdowej’ sa-
mych mieszkańców... Więc drodzy 
mieszkańcy Skrytej – uwagi też 
do siebie...”
- Iwona

„Ze dwa spowalniacze tam ow-
szem załatwiłyby może sprawę 
‚rajdowców na tej ulicy’. A co 
załatwi sprawę ‚beznadziejnego 
parkowania wzdłuż ulicy’? I z 
innej beczki, co załatwi sprawę 
‚palenia czym się da w okresie 
grzewczym?’ Ktoś już tu pisał że 

zimą tamtędy często gęsto nie 
da się przejść bo paść można ze 
smrodu.”
- Efce

„Najwięcej szumu robią ci, którzy 
nie mieszkają na ul. Skrytej, a 
tylko chcą szybko nią przejechać. 
Według statystyk najczęstszą 
przyczyną wypadków jest nad-
mierna prędkość, a nie stojące na 
poboczu samochody! Sama wie-
lokrotnie z okna widziałam pę-
dzące samochody, wpadające na 
wyjeżdżające samochody z pose-
sji (mam nawet zdjęcia). Policja, 
owszem czasami się pojawia z 
radarem, ale w niedzielę o 8-9.00 
rano, jak część ludzi jeszcze śpi, 
a druga część idzie do kościoła. 
Skoro prawie wszyscy mieszkań-
cy w/w ulicy podpisali petycje 
o postawieniu spowalniaczy lub 
ograniczeniu prędkości do 40 
km/h, to świadczy tylko o tym, 
że nie czujemy się bezpiecznie na 
tej ulicy i boimy się o bezpieczeń-
stwo naszych dzieci, które jeżdżą 
też rowerami do szkół! Jest też 
inne wyjście, nikt kto się spieszy i 
łamie ciągle przepisy (przekracza 
prędkość) nie musi jeździć ulicą 
Skrytą – są inne. My mieszkańcy 
ul. Skrytej mamy dosyć wyścigów 
jakie są tu urządzane i żądamy 
od władz gminy konkretnych 
działań. Nie czekajcie aż będzie 
wypadek śmiertelny, bo kilka 
stłuczek, potrąceń i kilka karetek 
na raz rozwożących rannych już 
widziałam!”

- Maga

„A ja sobie myślę czytając te Pań-
stwa wywody o garbach i fatalnie 
parkowanych autach, że można 
by ulicę zostawić bez garbów, a 
problem rozwiązała by zmiana 
organizacji ruchu na jednokie-
runkową. W tym wypadku jeden 
z pasów mógłby służyć za par-
king przemiennie raz po lewej 
raz po prawej w odległościach np 
50m do 100m (coś jakby szykany) 
co wymusiłoby na tych krewkich 
kierujących ograniczenie pręd-
kości do tej przepisowej.”
- BezGarba

„Obserwuje dyskusje i jedno 
mi sie ciśnie. Żenada. Zwykła 
żenada. Mieszkałem wcześniej 
w gminie Dąbrówka i mimo, ze 
nie jestem mieszkańcem Skrytej 
rozumiem ich. Powód jest prosty
-to nie jest ulica do pędzenia. 
Jest tam 30. Nie potrafimy jej 
przestrzegać to trudno, gmina 
zrobi to za nas i dobrze! Co do 
aut na poboczach, nie dziwie sie, 
bo hak to mieszkaniec skrytej 
powiedział, zawsze tak sie tam 
stawało, bo nie każdy musi mieć 
parking; a kto ma pretensje 
trudno.. Zaskakujące jest tylko to, 
ze nikt, żadna kobieta, matka nie 
mowi o bezpieczeństwie dzieci, 
tylko o wygodzie wymijania aut. 
Pozdrawiam.”
- Dąbrowa

Komorniki wyżej w rankingu 
Forbesa: 5 miejsce w Polsce

We wrocławskiej Hali Stu-
lecia, w środę, 17 czerwca, wrę-
czono wyróżnienia laureatom 
rankingu Forbesa, w trakcie Kon-
gresu Regionów odbywającego 
się z udziałem samorządowców, 
ludzi nauki, biznesu i przedsta-
wicieli organizacji pozarządo-
wych z całego kraju.

Gmina Komorniki zajęła 5. 
miejsce w Rankingu Miast Atrak-
cyjnych dla Biznesu wg. magazy-
nu Forbes, w kategorii do 50 tys. 
mieszkańców. Wyróżnienie dla 
naszej gminy odebrał 17 czerwca 
wójt Jan Broda, podczas odby-
wającego się we Wrocławiu VI 
Ogólnopolskiego Kongresu Re-
gionów. To największe doroczne 
spotkanie przedstawicieli jedno-
stek samorządu terytorialnego 
poświęcono istotnym kwestiom 
funkcjonowania miast, gmin, po-
wiatów i województw.

W ubiegłorocznym ran-

kingu nasza gmina znalazła się na 
6. miejscu a dwa lata temu na 10.

Coroczny ranking „Forbe-
sa” i Centralnego Ośrodka Infor-

macji Gospodarczej (COIG) bada 
wskaźnik przyrostu liczby firm w 
przeliczeniu na 1000 mieszkań-
ców.

Nagrody
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Radni udzielili Absolutorium 
dla Wójta Jana Brody

Rada Gminy udzieliła 
pierwsze w tej kadencji absolu-
torium Wójtowi Komornik. Na 
sesji absolutoryjnej, 11 czerwca, 
wszyscy obecni radni pozytyw-
nie zaopiniowali sprawozdanie 
z wykonania budżetu gminy za 
2014 rok i pozytywnie ocenili 
prowadzoną przez Wójta polity-
kę finansową.

Budżet Gminy Komorniki 
w 2014 r., uchwalony w grudniu 
2013 r. wynosił po stronie do-
chodów 80.084.052,00 zł i po 
stronie wydatków 78.879.352,00 
zł. W ciągu roku wprowadzono 
jedenaście zmian w budżecie 
i w grudniu 2014 r. wartości te 
przedstawiały się następująco: 
dochody 82.685.143,24 i wydatki 
90.992.779,24 zł.

Po raz kolejny gmina może 
pochwalić się dobrym wykona-
niem budżetu: dochody wykona-
no na poziomie 83.523.427,79 zł, 
co stanowi 101,01 % planu. Wy-
datki zrealizowano natomiast w 
wysokości 85.679.969,50 zł, czyli 

94,16 % planu.
Na wydatki majątkowe w 

2014 r. przeznaczono 30% wy-
datków ogółem. Inwestycje kosz-
towały gminę 26.067.887,67 zł, co 
stanowiło 90% planu.

Tylko na zadania z zakre-
su transportu i łączności wydat-
kowano w 2014 r. 21.120.108,70 zł, 
czyli o prawie 6 milionów więcej 
niż w roku 2013 r. Inwestycje 
drogowe wyniosły 15 mln (w 2013 
r. nieco ponad 9 mln), z tego m.in. 
zakończono budowę ronda na 
obwodnicy Głuchowo-Komorni-
ki, budowę kanalizacji deszczo-
wej w Plewiskach i ulic: Cienistej 
w Wirach, Czarna Droga, Krót-
kiej i Suchej w Plewiskach, Krętej 
i Leśnej w Rosnówku, Wirowskiej 
w Komornikach i Środkowej w 
Chomęcicach.

Na publiczne drogi powia-
towe wydatkowano 358.392,99 zł 
– przekazano 201 000,00 zł na 
przebudowę dróg powiatowych 
na terenie gminy oraz zbudowa-
no zatokę postojową i przebudo-
wano linię napowietrzną przy ul. 
Łęczyckiej w Wirach.

W obszarze gospodar-
ka mieszkaniowa wydatkowano 
3.749.474,41 zł (90,92% planu), z 

czego 3.022.701,51 zł. przezna-
czono na wykup gruntów pod 
drogi. Pozostała kwota to koszty 
utrzymania budynków komunal-
nych i projekt kolejnych dwóch 
budynków.

Wyższe od wydatków ma-
jątkowych były w ubiegłym roku 
jedynie wydatki na oświatę. Od 
kilku lat ten obszar pochłania co-
raz więcej środków z gminnego 
budżetu. W 2014 r. na cele oświa-
towe wydano 34.761.422,26 zł (dla 
porównania: 2012 – 24.053.842,67 
zł, 2013 r. – 27.972.908,36 zł). 
Przypomnijmy, że z wydatków 
tych finansowano m.in. rozbu-
dowę szkół w Komornikach i Ple-
wiskach, budowę nowej szkoły 
w Plewiskach oraz trzech boisk 
sportowych przy szkołach w 
Plewiskach, Wirach i Chomęci-
cach. Ponadto, stale rosną koszty 
utrzymania placówek spowodo-
wane zwiększoną liczbą uczniów 
oraz dzieci w przedszkolach, a 
także zmieniającymi się przepi-
sami prawa oświatowego.

W 2014 roku Gmina Ko-
morniki spłaciła raty pożyczek 
zaciągniętych w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w kwocie 

2.344.700,00 zł oraz wykupio-
no obligacje komunalne w kwo-
cie 2.000.000 zł. Jednocześnie 
WFOSiGW umorzył gminie 20% 
(70.000 zł) pożyczki zaciągniętej 
na modernizację kotłowni i ter-
momodernizację budynku ko-
munalnego w Plewiskach.

Zadłużenie Gminy Ko-
morniki na koniec roku 2014 
wynosiło 34.988.300,00 zł, tj. 
41,89% wykonanych dochodów. 
Składają się na nie pożyczki w 
WFOŚiGW w kwocie 5.988.300, 
zł i obligacje komunalne w kwo-
cie 29.000.000,00 zł.

Radni oraz Wójt nie kryli 
zadowolenia z dobrego wykona-
nia budżetu. Wspólnie podzięko-
wali Pani skarbnik, Małgorzacie 
Pinczak za nadzór nad gospo-
darowaniem gminnymi finan-
sami. Wójt Broda podkreślił, że 
realizacja budżetu na poziomie 
blisko 100 % świadczy o dobrej 
współpracy rady z urzędem i 
rozsądnym zarządzaniu środka-
mi publicznymi, za co podzięko-
wał radnym, swojemu zastępcy 
Aleksandrowi Klemczakowi oraz 
swoim współpracownikom.

UG Komorniki

Polityka

Polityka „Witam. Chodząc z żoną na spacery stwierdziliśmy, że brakuje ławeczek żeby na chwilę przysiąść odpo-
cząć, zrelaksować się...
Może czas coś z tym fantem zrobić?”
- Rudolf    Odpowiedź na www.plewiska.pl/forum

Relacja z Rajdu 
Pieszego “Wzdłuż 
Strugi”

14.06.2015 o godz. 10 w Plewi-
skach wystartował Rajd Pieszy- 
pierwszy raz organizowany w 
Plewiskach.

Trasa ciekawa wśród piękna 
przyrody w otoczeniu kwitną-
cych zbóż maków i modraków.
Grupa licznie przybyłych tu-
rystów przeszła trasę długości 
ponad 10 km podziwiając
piękną przyrodę idąc …”wśród 
pól malowanych zbożem rozma-
itym”. Było przepięknie -na koń-
cu wszyscy zostali ugoszczeni 
przy domu kultury “Remiza”
kawą ciastem i kiełbaską i 
szczęśliwi pełni wrażeń wrócili 
do swoich domów.

Spotkanie Przyjaciół 
Gminy Komorniki- 
sprostowanie
Szanowni Państwo,

W czerwcowym wydaniu gazety 
Plewiska PL wkradł się błąd 
i niniejszym chcielibyśmy go 
sprostować.

Na stronie 5 wydania w artykule 
dotyczącym Spotkania Przyjaciół 
Gminy jednym z uczestników 
był Radny Powiatu Poznańskiego 
Mirosław Wieloch, a nie jak
zostało napisane “były” Radny.

Bardzo przepraszamy Pana 
Wielocha za błąd i jednocześnie 
dziękujemy naszym Czytelnikom
za dokładne czytanie naszych 
artykułów.
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Opinie„Wielokrotnie już na tym forum, przy akcjach tj. Podwórko NIVEA pokazaliśmy, że potrafimy się zorga-
nizować w jakimś konkretnym celu. Dlaczego nie wykorzystać naszego potencjału, w jeszcze bardziej 
ambitnej formie – przyczynić się do zrobienia czegoś dla Plewisk, obecnych i przyszłych mieszkańców.”
- Cezar     Odpowiedź na www.plewiska.pl/forum

Tereny zielone czy miejsca parkingowe?
Powraca temat braku terenów 
zielonych i samej zieleni w 
Plewiskach. Do Wójta wpłynęło 
następujące pytanie:

“Panie wójcie czy w Plewiskach 
jest przewidziana jakaś zieleń, 
fajnie że buduje się nowe ulicę 
ale poza kostka nic tam nie ma, 
sam beton, nawet ani jednego 
drzewa. Przykład ostatnio wy-
budowana ulica Czarna droga, 
droga była szeroka a w ogóle 
nie pomyślano o jakiejkolwiek 
zieleni, sam beton w koło. Nie 
można by wybudować tych dróg 
wzorując się na części ulicy zie-
larskiej, gdzie przy drodze rosną 
drzewa.”

Wójt odpowiada: “Starsza część 
Czarnej drogi jest na tyle wąska, 
że możliwe było zbudowanie 
jedynie ciągu pieszo-jezdnego. 
Przy budowie nowej części 
uwzględniono liczne postulaty 
mieszkańców i zapewniono im 
miejsca postojowe.”

Odpowiedź Wójta zachęca do 
pewnej refleksji: na czym nam – 
Plewiszczanom bardziej zależy? 
Na terenach zielonych, czy miej-
scach parkingowych? Z przykła-
du budowy Czarnej Drogi można 

wysnuć wniosek, że nie zawsze 
idzie pogodzić te dwie kwestie.

Oto, jak skomentowali tą sprawę 
nasi czytelnicy na portalu Ple-
wiska.pl

„Mieszkając przy Czarnej Dro-
dze codziennie widzę mamy 

spacerujące z wózkami. Jest 
to jedna z niewielu dróg w tej 
części Plewisk, którą mozna 
bezpiecznie spacerować, bo są 
przyzwoicie szerokie chodniki. 
Fakt – brak zieleni może przy-
gnębiać, ale stawiając na szali 
bezpieczne spacery z dzieckiem 

a piękno zieleni, wybieram to 
pierwsze.”
- Natalia

„Na zielarskiej tak (niektórym) 
brakowało zieleni, że przy jej 
budowie parę osób chodziło z 
petycjami, by tę zieleń zrobio-

no zamiast parkingów. Tak się 
stało, no i teraz tych parkingów 
w niektórych miejscach brakuje 
(okolice mniejszego placu za-
baw) i ludzie chodzą z petycjami, 
by je dorobić albo te trawniki 
rozjeżdżają (wraz z pracownika-
mi wodociągów), bądź parkują 
na zakazach ryzykując mandaty. 
Że o Strażewicza nie wspomnę – 
gdzie zamiast publicznego pasa 
zieleni wszyscy mają nielegalne 
parkingi pod domami.” 
- Sdr

„(..) Owszem pasowałoby więcej 
tego posadzić. Tylko żeby to nie 
wyglądało tak jak w niektórych 
miejscach na tej zasadzie że 
stanie drzewo, a potem stwier-
dzi się, że musi tam powstać 
chodnik. I zostanie nam później 
omijać je szerokim łukiem wy-
chodząc na ulicę, tak jak omija-
my słupy na chodniku kolejowej 
czy Grunwaldzkiej? Poza tym 
skoro władze wyrażają zgodę na 
wielorodzinne budownictwo, 
to muszą brać po uwagę że w 
rodzinie są średnio dwa auta 
i gdzieś je postawić trzeba. W 
myśl tą jestem za parkingami.”
- Iwona

Niebezpieczna roślina

„Szanowna Pani Sołtys,
w nowo otwartym Parku 
Podworskim rośnie olbrzymia 
kolonia barszczu Sosnowskie-
go (blisko głównego wejścia), 
bardzo niebezpieczna roślina, 
powodująca oparzenia najwyż-
szego stopnia i rany gojące się 
miesiącami, często pozosta-
wiającymi blizny. Roślina jest 
bardzo ekspansywna a ta w 
parku na etapie produkcji na-
sion. Za chwilę przeniesie się na 
resztę Plewiska (w Plewiskach, 
niestety, już rośnie w niektórych 
miejscach). Prośba, by ją osunąć 
zanim ktoś przez nią ucierpi.”
- Krystyna

„Szanowna Pani,
po konsultacji w Instytucie 
Włókien Naturalnych  uprzej-
mie informuję, że na terenie 
Parku nie rośnie  barszcz Sos-
nowskiego. To co przypomina 
tą roślinę to jest Arcydzięgiel.  
Uzyskałam również informację, 
że wszystkie baldaszkowate 
mogą powodować uczulenie 
tak więc dotykanie ich nie jest 
wskazane.”
- Małgorzata Zgoła

Bazar, targowisko

„Witam Panią,

chciałabym zapytać czy w 
planach przestrzennych Plewisk 
jest przewidziany jakiś bazar, 
targowisko? Wcześniej mieszka-
łam w Poznaniu i bardzo często 
korzystałam z dobrodziejstw 
takich miejsc. Muszę przyznać, 
że bardzo mi tego w Plewiskach 
brakuje. Może warto przemyśleć 
taką inicjatywę?? W samych 
Plewiskach oraz okolicy mamy 
wielu producentów dobrych 
produktów może warto to wy-
korzystać? Dodatkowo byłaby 
to szansa na utworzenie kilku 
miejsc pracy w naszym regio-
nie, a i do kasy gminy mogło-
by wpaść parę złotych. Będę 
wdzięczna za odpowiedź”
- Mieszkanka Plewisk

„Witam serdecznie,
niestety w najbliższych planach 
nie ma organizacji bazaru ani 
targowiska z uwagi na brak 
gruntów należących do gminy.”
- Małgorzata Zgoła

Chodniki na Kolejowej

„Witam, Jestem mieszkanką 
ul. Kolejowej (129) i chciałam 
się zorientować w sprawie 
CHODNIKÓW na tej że ulicy, 
ponieważ jest tam największe 
natężenie ruchu w Plewiskach 
co powoduje niebezpieczeństwo 
dla pieszych. Idą poboczem po 

„Pytanie do Sołtysa” to 
dział na portalu www.
plewiska.pl. W tym dziale 
sołtys Małgorzata Zgoła 
odpowiada na pytania 
mieszkańców Plewisk.

Chcesz zadać pytanie do 
sołtysa? Wyślij je do nas 
mailem na adres info@
plewiska.pl. W tytule 
maila napisz: „Pytanie do 
sołtysa”.

Regularnie publikujemy 
odpowiedzi Pani Sołtys 
na naszym portalu. 
Obserwuj na www.
plewiska.pl/pytanie-do-
soltysa/

Pytanie do sołtysa

opadach deszczu samochody 
nie zważając na przechodniów 
opryskują błotem, a zimą chodzi 
się po jezdni ponieważ są hałdy 
śniegu na poboczach. Proszę 
o pozytywne rozpatrzenie tej 
bardzo ważnej sprawy.”
- Aleksandra

„Witam serdecznie,
z informacji uzyskanej w Urzę-
dzie Gminy Komorniki wynika, 
że projekt przebudowy ulicy 
od skrzyżowania ul.Kolejowej i 
Fabianowskiej do Bertelsmana 
jest gotowy, jednakże gazownia 
zażyczyła sobie przebudowy 
sieci gazowej. Wystosowano 
pismo w tej sprawie do Zarządu 
Spółki. Po uzyskaniu odpowie-
dzi będzie wiadomo kiedy moż-
na ogłosić przetarg na remont 
tego odcinka. Kierownik Arka-
diusz Klemczak ma nadzieję że 
przetarg będzie można ogłosić 
już w czerwcu.”
- Małgorzata Zgoła

Brak odpływu deszczówki

„Witam serdecznie Pani Sołtys,
Miesiąc temu rozmawialiśmy 
o braku odpływu deszczówki. 
Woda zamiast spływać do stu-
dzienki kanalizacyjnej gromadzi 
się przed wjazdem na moją 
posesję
Sytuacja ma miejsce od samego 

początku wybrukowania drogi 
i niejednokrotnie zgłaszałem 
ten problem w Urzędzie Gminy 
Komorniki. W załączniku prze-
syłam zdjęcia potwierdzające 
wyżej opisaną sytuację. Liczę na 
zainteresowanie się sprawą z 
Pani strony.”
- Czytelnik

„Witam serdecznie,
o problemie przy Pana posesji 
rozmawiałam kilkakrotnie z 
Panem Pietrzykiem z Urzędu 
Gminy w Komornikach i otrzy-
małam zapewnienie że sprawa 
jest załatwiana. Mówił również, 
że Pan był świadkiem rozmowy 
– jego z wykonawcą który był 
na innej interwencji- i zapew-
niał że Południową będzie robił 
w ciągu dwóch tygodni. Nie-
stety jak widać zapewnienia nie 
mają pokrycia w działaniach. W 
tej sytuacji sporządzę pismo i 
przekażę do UG.”
- Małgorzata Zgoła

Plac Zabaw Nivea

„1. “Kiedy możemy liczyć na 
otwarcie parku w Plewiskach? 
Wg ostatniej wersji
Pani sołtys- miał to być koniec 
maja.”
2. “Kiedy rozpocznie się budowa 
placu zabaw Nivea i dokładnie 
w którym

miejscu będzie zlokalizowany?”
- Ania

„Szanowna Pani,
oto odpowiedzi na Pani pyta-
nia:
1. Park został otwarty w piątek 
26.06.2015.
2. Wójt Jan Broda poinformował 
że budowa placu zabaw Nivea 
rozpocznie się 10 lipca 2015. 
Plac zabaw mieścić się będzie 
na ulicy szkolnej za stadionem.”
- Małgorzata Zgoła
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Sport: Kiepski finisz Szturmu
Cel na sezon 2014/2015 

był jasny – awans. Drugie miej-
sce, które zajął Szturm Juniko-
wo Poznań na koniec sezonu to 
niewątpliwie porażka wszystkich 
zawodników, sztabu trenerskie-
go jak i całego zarządu. 

Dnia 7 czerwca do Plewisk 
zawitała żywa legenda Lecha Po-
znań – Piotr Reiss, by przypieczę-
tować awans do okręgówki swojej 
drużyny. Akademia niewątpliwie 
była drużyną lepszą co najmniej 
o jedną klasę rozgrywkową, apli-
kując Szturmowi 7 bramek, przy 
czym nie tracąc żadnej. Cieka-
wostką jest fakt, iż Reissik strzelił 
jedna bramkę a przy pięciu in-
nych asystował! Zrobił wszystko 
co do niego należało, świetnie 
się przy tym bawiąc. Serdecznie 
gratulujemy zawodnikom Akade-
mii zasłużonego awansu.

Tydzień później pod-
opieczni trenera Mirosława Wo-
łoszyna wybrali się do Golęcze-
wa. Obie drużyny odczuwające 
już trudy całego sezonu podeszły 
do meczu w zdziesiątkowanych 
składach. Szturmowcy jak na wi-
celidera przystało kontrolowa-
li przebieg meczu i ostatecznie 
wygrali 5:0. Hattricka ustrzelił 
Krzysztof Kryger, a po jednej 
bramce dołożyli Adam Drgas i 
Filip Bielecki. Mecz niestety za-
kończył się poważnym urazem 
Arkadiusza Skowrońskiego, u 
którego lekarze podejrzewają 

Lp. Drużyna M Pkt Bramki

1 Akademia Reissa Poznań 24 60 94-20

2 Szturm Junikowo Poznań 24 55 94-29

3 Czarni Kaźmierz 24 46 56-37

4 Rzemieślnik Kwilcz 24 40 54-45

5 Orkan Objezierze 24 37 43-47

6 Warta Wartosław 24 35 51-51

7 Tarnovia II Tarnowo 
Podgórne

24 34 44-46

8 Byki Obrowo 24 33 55-54

9 GKS Goleczewo 24 31 45-51

10 Rokita Rokietnica 24 25 42-50

11 Warta Obrzycko 24 25 30-51

12 Huragan Michorzewo 24 16 32-89

13 Rakieta Głuponie 24 7 19-89

Sport i kultura „Wielokrotnie obserwuję skręcających ze Skrytej w Podgórną, choć jest i zakaz i powtórnie w samej 
ulicy zakaz wjazdu! Może nie wszyscy znają znaki. Ale prawdziwy dramat przeżywa kierowca jadący 
Podgórną dojeżdżając do zakrętu”
- Piotr     Odpowiedź na www.plewiska.pl/forum

uszkodzenie więzadła obojczy-
kowo-barkowego. Z tego miejsca 
życzymy szybkiego powrotu do 
zdrowia. 

Na ostatni mecz sezonu 
do Plewisk przyjechały rezerwy 
występującej w III Lidze Tarnovi 
Tarnowo Podgórne, której tre-
nerem jest… Piotr Reiss. W 35 
minucie Szturm powinien wyjść 
na prowadzenie, lecz rzut karny 
po faulu na Dominiku Babińskim 
zmarnował Krzysztof Kryger. 
Niestety gospodarze nie wyko-
rzystali tuzina sytuacji, które 
stworzyli, a goście po kontrze 
wyszli na prowadzenie i dotrzy-
mali wynik do przerwy. W dru-
giej połowie mecz się wyrównał, 
a o adrenalinę zadbał sędzia, któ-

ry co po chwila mylił się w obie 
strony. Na 1:1 strzelił Bartosz Ki-
lan i gdy kibice myśleli że wszyst-
ko wraca do normy to kontrę 
znów wykorzystali goście - 1:2. 
W ostatniej minucie doliczonego 
czasu Mateusz Wieczorek za-
uważył wysuniętego bramkarza 
i piłka lobując go zatrzepotała w 
siatce. Piłkarze zatem na boisku 
podzielili się punktami, a  wynik 
zweryfikowano na walkower 3:0 
dla Szturmu. 

Szturm tak jak rok wcześ-
niej skończył ligę na drugim 
miejscu, tuz za Akademią Reissa 
Poznań. Podsumowując sezon 
możemy powiedzieć że plan nie 
został wykonany. Założeniem, 
o którym się mówiło głośno był 

awans. Wszystko szło dobrze do 
półmetku rozgrywek. Następnie 
przyszły kontuzje, a także ab-
sencje spowodowane karencją 
za żółte kartki i to było głów-
nym powodem braku awansu. 
26 czerwca odbyło się spotkanie 
zarządu z trenerami i zawodni-
kami. Zostały na nim poruszo-
ne wszystkie aspekty sportowe 

klubu, a także przedstawione 
założenia i cele na przyszły se-
zon. Więcej informacji podamy 
w najbliższym czasie. Informuje-
my również, że Szturm prowadzi 
ciągły nabór do drużyny. Więcej 
informacji na stronie interneto-
wej klubu.  

Szturm Junikowo

Plener malarski 2015: Artyści malują las!

Otwarta przestrzeń pod 
gołym niebem miejscem pracy 
artystów. Wzorem barbizończy-
ków  grupa zapalonych miłoś-
ników natury po rzaz kolejny 
uwieczni jej piękno. 

Tegoroczna edycja kry-
je się pod hasłem LAS.  Sztuka 
uwolniona od protez i rekwizy-
tów stanie się zapisem doznań 
zmysłowych. Letnia aura sprzyja 
takim rozważaniom, nie tylko w 
realistycznym ujęciu.  

Rezerwat przyrody jest 
zarazem atelier, nie tylko pełnym 
obrazów, inspiracji ale miejscem 
dźwięków i zjawisk.  Rola twór-
cy to dążenie do trwałego lub 
ulotnego zapisu utworu w jakim 
uczestniczy. To indywidualne 
doświadczenie, które wspoma-
ga  rekreację i rozwój zdolności.  
Urok wyznaczonego miejsca po-
zwala na uczestnictwo w pier-
wotnej, otaczającej namiastce,  
kolebce natury.  

Wśród dębów, mchu, pa-
proci, otaczającej wody,  arty-

sta zmierzy swoją wrażliwość 
z nieokiełznanym światem ferii 
barw i odgłosów. Terapeutyczny 
charakter doświadczenia przy-
pomina o gnozie sztuki, jej po-
wiązaniu – alternatywnej siatce 
połączeń między tym co nabyte 
izapomniane.  Pozostając pod 
wrażeniem rytmów, jawiących 
się niczym nie skrępowane i ko-
relujące z twórczością przelaną 

w formie rozlicznych pejzaży, 
studiów i szkiców.  

Cytując Vincenta van Gog-
ha „Kochajmy przyrodę, bo dzię-
ki niej lepiej rozumiemy sztukę” 
zapraszam na plener. 

Kurator: Julia Kaczmar-
czyk-Piotrowska 

Celem przedsięwzięcia 
jest promocja twórczości i pol-
skiej przyrody. Integracja środo-

wisk twórczych  i sympatyków 
kultury. Podczas pleneru  uczest-
nicy będą mogli skonfrontować 
swoje umiejętności wzajemnie 
korygować.  Pozytywny  wpływ 
na pogłębianie uzdolnień, ma 
spotkanie z przyrodnikiem, edu-
katorem leśnym.  Wymiana ar-
tystyczna w wielopoziomowym 
aspekcie – artystów profesjo-
nalnych i amatorów. Wzajemna 

twórczość uczestników Pracow-
ni Plastycznej w Komornikach i 
osób zainteresowanych wpływa 
na poszerzenie poszukiwań ar-
tystycznych i wiedzy przyrodni-
czej, która ułatwia umiejętność 
ekspresji artystycznej. 

Pracownia plastyczna 
GOK Komorniki skupia twórców 
zajmujących się działalnością 
plastyczną na zajęciach stacjo-
narnych odbywających się toku 
semestralnym. Jest organizato-
rem wystaw i konkursów.  Te-
goroczna propozycja to plener 
letni. 

Pracownia skupia tak-
że sympatyków, którzy chętnie 
dzielą się swoimi osiągnieciami.   
Wokół skupia się środowisko ar-
tystyczne i grupy partnerów w 
zakresie wspierania projektów 
edukacyjnych: Lasy Państwo-
we, Muzeum Podlaskie w Białym 
Stoku, Wielkopolski Związek  Ar-
tystów  Rzeźbiarzy, Ogród Bota-
niczny im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Wielkopolskim Par-
kiem Narodowym, Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego i Zespół Szkół 
Salezjańskich w Poznaniu. 

GOK Komorniki

Kultura
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Kronika policyjna

01.05 Plewiska ul. Kminkowa 
Policjanci KP Luboń zatrzymali 
mężczyznę na tzw. „gorącym 
uczynku” naruszenia nietykalno-
ści cielesnej policjantów
04.05 Komorniki ul. Komorni-
cka Uszkodzenie rolety ze-
wnętrznej
05.05 Plewiska ul. Tęczowa 
Uszkodzenie pojazdu Ford Focus
08.05 Wiry ul. Poznańska 
Kradzież radia samochodowe-
go oraz akumulatora z pojazdu 
Skoda
10.05 Wiry Plewiska ul. Lukre-
cjowa Uszkodzenie pojazdu Audi 
A4
10.05 Głuchowo ul. Parkowa 
Pobicie
10.05 Komorniki ul. Polna 
Uszkodzenie pojazdu Opel Astra
12.05 Komorniki ul. Młyńska 
Policjanci KP Komorniki zatrzy-
mali mężczyznę na tzw. „gorą-
cym uczynku” znęcania się nad 
rodziną
13.05 Plewiska ul. Kozłowskiego 
Kradzież pojazdu BMW
13.05 Komorniki ul. Wiśniowa 
Policjanci KP Komorniki zatrzy-
mali 2 mężczyzn na tzw. „gorą-
cym uczynku” kradzieży dwóch 
kół od ciągnika siodłowego
13.05 Szreniawa Policjanci KP 
Komorniki zatrzymali mężczy-
znę na tzw. „gorącym uczynku” 
kierowania pojazdem typu mo-
torower w stanie nietrzeźwości, 
wynik 0,38mg/l co daje 0,80 
promila
14.05 Plewiska ul. Stawna Wła-
manie do samochodu i kradzież 
elektronarzędzi

14.05 Komorniki ul. Storczyko-
wa Kradzież pojazdu Lexus RX
14.05 Komorniki ul. Żabikowska 
Uszkodzenie pojazdu Citroen C3
14.05 Łęczyca ul. Dworcowa 
Policjanci KP Komorniki zatrzy-
mali mężczyznę na tzw. „gorą-
cym uczynku” kradzieży kosy 
spalinowej
14.05 Plewiska ul. Grunwal-
dzka Policjanci KP Komorniki 
zatrzymali mężczyznę na tzw. 
„gorącym uczynku” kradzieży 
pistoletu lakierniczego
18.05 Głuchowo ul. Tęczowa 
Kradzież plecaka z dokumentami 
i pieniędzmi
19.05 Wiry ul. Południowa 
Włamanie do domu i kradzież 
pieniędzy oraz biżuterii 
20.05 Głuchowo Wypadek 
śmiertelny na terenie gospodar-
stwa rolnego
22.05 Plewiska ul. Kozłowskie-
go Kradzież dwóch rowerów z 
klatki schodowej
22.05 Plewiska ul. Miętowa 
Wypadek na budowie
25.05 Komorniki ul. Konwaliowa 
Policjanci z KWP Poznań odna-
leźli skradziony pojazd Citroen 
C4
25.05 Chomęcice ul. Poznańska 
Wypadek Porażenie prądem
26.05 Chomęcice ul. Poznań-
ska Kradzież pojazdu Mercedes 
Sprinter
26.05 Plewiska ul. Skryta Kra-
dzież pojazdu Audi A4
27.05 Plewiska ul. Fabianowska 
kradzież pojazdu BMW
27.05 Plewiska ul. Zielarska 
Uszkodzenia pojazdu VW Beatle

Wydarzenia„Sobota, piękna pogoda jedni mają ogródki drudzy balkony. Czasem ci co mają ogródki mają tez psy – 
ale z nimi nie wychodzą na spacer – co skutkuje tym, ze Ci co mają balkony w oparach smrodu psiego 
moczu i innych fekaliów musza żyć – wstyd!”
- Ewa     Odpowiedź na www.plewiska.pl/forum

27.05 Wiry Policjanci KP Ko-
morniki zatrzymali osobę po-
szukiwaną do Aresztu Śledczego
27.05 Chomęcice, Wypalanki 
Kradzież przewodów linii napo-
wietrznej energetycznej
29.05 Plewiska ul. Kozłowskiego 
Włamanie do mieszkania
29.05 Komorniki ul. Polna Kra-
dzież telefonu komórkowego po 
włamaniu do samochodu
29.05 Wiry Policjanci KP Komor-
niki zatrzymali osobę poszuki-
waną do Aresztu Śledczego
31.05 Komorniki ul. Jeziorna 
Policjanci KMP Poznań za-
trzymali mężczyznę na tzw. 
„gorącym uczynku” kierowania 
pojazdem Honda Civic w stanie 
po użyciu środków odurzających 
– pobrano krew do badań.

Ponadto policjanci przyjęli 5 
zgłoszeń innych przestępstw 
w tym 2 oszustwa na różnych 
portalach internetowych.
Policja w Komornikach prosi o 
wszelkie informacje, które mogą 
przyczynić się do ograniczenia 
przestępczości lub do wykrycia 
ich sprawców. Wszelkie spo-
strzeżenia można przekazywać 
dzielnicowym. Zapewniamy 
anonimowość. W nagłych 
przypadkach na numer telefonu 
alarmowego KP Komorniki 601-
799-114 lub do Oficera Dyżurne-
go Komendy Miejskiej Policji w 
Poznaniu 997 lub 112.

Kierownik Ogniwa Prewencji
Policji w Komornikach
mł.asp. Karol Przysło

Orły wygrywają 
8-2. Pogrom z 
Pogromem Luboń

Fantastyczne momen-
ty mogliśmy przeżywać w nie-
dzielne południe 14 czerwca na 
stadionie w Plewiskach.

Tradycyjnie już w czar-
nych strojach przed własną 
publicznością Orły nie zawodzą 
i tym razem wygraliśmy aż 8-2 
z rywalem z Lubonia. Pełni mo-
tywacji i wiary w zwycięstwo 
mogliśmy budować wynik już 

od pierwszych minut spotkania. 
Popis Roberta Lewandowskiego 
pobił nasz napastnik, a więc Ma-
ciej, który strzelił tego dnia aż 4 
bramki, 2 trafienia zaliczył Kamil, 
a po jednym Łukasz i Kuba. To 
było niestety ostatnie w sezonie 
14/15 spotkanie na naszym boi-
sku.

Do oficjalnego zakończe-
nia rundy pozostał jeszcze tylko 
jeden mecz z drużyną Złotych ze 
Złotkowa.

KS Orły Plewiska

Sport

Najlepsze miejsca na ochłodę koło Plewisk
Przed nami upalne miesiące! 
Temperatury mogą sięgać nawet 
30 stopni Celsjusza. Gdzie w tą 
prawdziwie letnią pogodę można 
szukać ochłody? 

Jezioro Kierskie

To największy zbiornik wodny 
w okolicy. Do dyspozycji 
plażowiczów są dwa strzeżone 
kąpieliska – w Krzyżownikach 
oraz Kiekrzu. Koło plaży w 
Krzyżownikach można wybrać 
się na spacer ścieżkami 
wzdłuż jeziora. Natomiast fani 
żeglarstwa i windsurfingu mogą 
się wybrać do Kiekrza, gdzie w 
miejscowych ośrodkach można 
wypożyczyć sprzęt wodny.

Jezioro Rusałka

Akwen wodny, położony w 
granicach Poznania. Znajduje 
się tu kąpielisko z pomostami, 
wypożyczalnią sprzętu 
wodnego, szatniami oraz 
punktami gastronomicznymi. 
Wybierając się tu samochodem, 
warto wziąć pod uwagę sporą 

odległość dzielącą parking od 
plaży.

Jezioro Strzeszyńskie

Znajduje się blisko jeziora 
Kierskiego. Do dyspozycji 
plażowiczów jest tu kąpielisko 
z długim pomostem oraz 
restauracja. Warto podkreślić, 
że Strzeszynek to najczystszy 
akwen w okolicy.

Jezioro Lusowowskie

Lusowo posiada odnowione 
kąpielisko z piaszczystą 
plażą, pomostami, boiskami 
do siatkówki i trybunami dla 
kibiców oraz ogrodzonym 
placem zabaw dla najmłodszych. 
Można tu wypożyczyć 
sprzęt do sportów wodnych. 
Znajduje się tu również punkt 
gastronomiczny.

Jezioro Maltańskie

Najpopularniejsze miejskie 
jezioro w Poznaniu. Znajduje się 
tu strzeżone kąpielisko, pomost, 
punkty gastronomiczne oraz 
wiele dodatkowych atrakcji (tor 
saneczkowy, kolejka górska).

Termy Maltańskie

Największa miejska 
pływalnia kusi latem dwoma 

zewnętrznymi basenami 
z wieloma zjeżdzalniami. 
Dwugodzinny bilet w weekend 
dla trzyosobowej rodziny 
kosztuje 85 zł.

Tarnowskie Termy

To zupełnie nowa pływalnia 
w okolicy. Do dyspozycji 
jest przestrzeń podzielona 
na 3 strefy: sportu, zabawy i 
rekreacji, saun. 
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Informacje „Sama mam ogródek i psa, ale popieram założyciela tematu. Raz wyprowadzam psa, innym razem wy-
puszczam do ogrodu, ale od razu sprzątam po nim. Mam sąsiadów z psami, którzy w swoich ogrodach 
nie zawsze sprzątają i przy tych temperaturach powstaje smród nie do zniesienia.”
- Gosia     Odpowiedź na www.plewiska.pl/forum

Ogrody
PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE

PROJEKT GRATIS
przy naszym wykonastwie

Pielęgnacja
Systemy nawadniające
Oczka wodne i kaskady

Mała architektura
Brukarstwo

biuro@modrzew-ogrody.pl    www.modrzew-ogrody.pl

tel. 502 320 559


