WIOSNA W POLU
I OGRODZIE

Przedwiośnie pokrzepiło
13,4

Rolnicy czekają na to,
aby uprawy nieco ożyły,
tak by można było ruszyć
w pole. Przedwiośnie
przywitało producentów
dobrą sytuacją na rynku
trzody i drobiu.

W powiecie wrzesińskim jest około 3200 rolników. Część ruszyła już
w pole, inni czekają na lepsze okno
pogodowe, a dokładnie – aż przyroda odżyje. W tym roku wyjątkowo przymroziło.
– Na polach na razie, że się tak
wyrażę, wszystko stoi. Wegetacja
jeszcze nie ruszyła. O tej porze
powinno być już wszystko zazielenione, a więc przyroda się trochę
spóźnia. Już powinniśmy działać.
Lada dzień wszyscy ruszą w pole
– mówi Andrzej Waszak, przewodniczący Rady Powiatowej
Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
– Na szczęście pandemia w pracach polowych nie przeszkadza.
Co prawda ceny tuczników poszły do góry, ale pasza jest strasznie droga. Zbóż paszowych w tej
chwili nie idzie kupić. Ceny są
bardzo wysokie, podrożały o 50–
60 proc. W takim układzie zadowolony jest tylko ten rolnik, któReklama

ha – to średnia wielkość gospodarstwa rolnego w powiecie
wrzesińskim
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zł za kilogram – o tyle wzrosła cena żywca w ostatnich tygodniach

ry sprzedaje zboże, natomiast ten,
który kupuje, już znacznie mniej.
Nie wiem, jak sytuacja rozwinie się
dalej – dodaje Andrzej Waszak.
Poprawiła się sytuacja na rynku trzody chlewnej. Od początku
lutego ceny tuczników stopniowo
rosły. Początkowo ich dynamika
nie była duża, ale kolejne tygodnie
przyniosły raptowny skok. W połowie marca stawki za tuczniki były
nawet o 2 zł wyższe niż półtora
miesiąca wcześniej.

– Cały czas pracuję w gospodarstwie. Na początku tygodnia
wysialiśmy drugą dawkę nawozu na rzepak. Produkujemy pasze do wykarmienia zwierząt.
W ciągu ostatnich dwóch tygodni
ceny trzody chlewnej ostro poszły
do góry, dzisiaj to trochę wyhamowało. Znacząco podrożały warchlaki, dlatego obecne ceny tuczników nie pokrywają kosztów poniesionych na zakup warchlaka.
Warchlak zdrożał o 150 zł na sztu-

ce, a tucznik o 1 zł za kilogram.
Do tego dochodzą wysokie koszty
paszy, zboża, komponenty do premiksów i soja są także w bardzo
wysokich cenach. Słowem, cena
tucznika nie pokrywa na tyle, aby
był z tego jakiś większy zysk – wyjaśnia Michał Koszarek, producent
trzody z Sędziwojewa i koordynator AgroUnii na powiat wrzesiński.
– Pracuję także społecznie. Jako
koordynator AgroUnii cały czas
prowadzę zbiórkę dla 17-letniego

Bartka z Podlasia, który stracił rodziców i próbuje utrzymać gospodarstwo. Zbieramy dla niego nasiona kukurydzy, odżywki. Kto
może, wpłaca na Zrzutce.pl – dodaje Michał Koszarek.
W Polsce pojawił się bardzo zjadliwy wirus grypy ptaków HAPI,
który sieje spustoszenie w gospodarstwach utrzymujących drób.
Wszelkiego rodzaju ptactwo jest
teraz wysoce zagrożone. Na razie
wirus nie uderzył w powiecie wrzesińskim, ale inspekcja weterynaryjna jest postawiona w stan gotowości bojowej. Gospodarstwa hodujące drób są stale kontrolowane przez Powiatowego Inspektora
Weterynarii.
– Jeśli nie jestem na terenie zapowietrzonym czy zagrożonym,
to w tym momencie zyskuję, ponieważ mam czysty towar, czyli mięso, a więc spokojnie mogę
to sprzedać, bo gdzie indziej jest
zakaz. Tylko że jest to sytuacja
na dzisiaj, a jutro może być zupełnie inaczej. Dlatego jest duża
niepewność – mówi Roman
Jerzykiewicz, hodowca drobiu
z Rudek.
– Podobnie jak w przypadku
ASF-u, też stosujemy pełną bioasekurację: jak najmniej gości, maty
bioasekuracyjne, szczelnie zamknięte budynki, walka z gryzoniami. A więc wszystko, co może
spowodować przedostanie się wirusa do gospodarstwa – dodaje
rolnik.
Filip Biernat
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AGRO-MASZYNY Mariusz Cichy
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SKLEP AGROTECHNICZNY

PRODUKCJA BETONÓW:

Oferujemy:

`
`
`
`

F]ÛĝFLGRPDV]\QUROQLF]\FK
NRPEDMQµZWUDNWRUµZ
ILOWU\ROHMHVPDU\
DNFHVRULDZDUV]WDWRZH
CLAAS, CASE, DEUTZ-FAHR,
JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON
i wiele innych

TOWAROWYCH
POSADZKOWYCH
DROGOWYCH
KONSTRUKCYJNYCH

PODSYPKI CEMENTOWE
STABILIZACJE
PRODUKCJA BLOCZKA BETONOWEGO
SPRZEDAŻ PIASKU I KRUSZYW
TRANSPORT

TULCE, ul. Gospodarcza 10

tel. 61 872 77 94, 664 326 915
www.agroleski.pl

tel. 888 785 892

zamowienia@xbeton.pl, biuro@xbeton.pl

www.xbeton.pl
XBETON Sp. z o.o. Sp. k.
ZAKŁAD PRODUKCYJNY:
STAW 9 / KOŁO WRZEŚNI, 62-420 STRZAŁKOWO

OFERUJEMY
całoroczny
oroczny skup wszystkich zbóż oraz
o rzepaku
up kukurydzy mokrej
skup
ożliwość odbioru z gospodarstw
możliwość
gospodarstwa oraz z pola
ługowe suszenie zbóż, rzepaku i kukurydzy
usługowe
nasiona kukurydzy FARMSAAT
siew buraków, kukurydzy, rzepaku oraz zbóż z wykorzystaniem
systemów GPS
zbiór zbóż, rzepaku oraz kukurydzy wysokowydajnymi kombajnami
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PRODUCENT CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO MASZYN ROLNICZYCH:
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Firma Rolmus specjalizuje się w obróbce skrawaniem.
Oferujemy usługi z zakresu: frezowania, toczenia, szlifowania,
spawania obróbki cieplnej oraz plastycznej.
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

www.rolmus.com.pl

ROLMUS P.P.H.UT. Export-Import| ul. Akacjowa 6, 62-300 Września
UFM   ]GBY   ]T[ZNLPXJBL!SPMNVTDPNQM
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To wşaƜnie na Ciebie czekamy!
Oferujemy:
yÂŠŭǇİŭƐƓðČİ
yÂċěǗƐŁěČǗěŢŁěĴƓƯƐŭǇě
ysŭǚŗŁǇŭƜčƓŭǗǇŭőƯ
y ŭŠŁěƛŁİČǗŢąƐƓěŠŁİ
y£ƓðČİƐƓǗǍŢŭǇŭČǗěƛŢǍČļŠðƛǗǍŢðČļ
Moǚemy CŁİróǇŢŁěǚ przygotowač do pracy i zatrudnič
w takich zawodach, jak̵ƛǗŗŁǠěƓǗ̶ļðƓƧŭǇŢŁŔČǗǍƛƐðǇðČǗ

Spróbuj swoich mŭǚŗŁwŭƜČŁƯŢðƛǇǠrmie
i znajēǘ swój wymarzony zawód!
W naszej Ǡrmie aǚ˘/3 pracowników to kobiety
zapraszamy Panie do aplikowania.
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CENTRUM PALIW I ROZPUSZCZALNIKÓW

Oleje i smary
dla rolnictwa
LUBRICANTS
516 994 600

www.cpir.pl
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Najlepszy nawóz dla twoich roślin
Nawożenie dolistne
jest obecnie
istotnym elementem
nowoczesnej
produkcji roślinnej.
Rośliny dobrze odżywione, czyli te, którym poprzez odpowiednie nawożenie dostarczono niezbędnych składników pokarmowych, mają większą naturalną odporność na stres. Kiedy jest
to szczególnie ważne? Między innymi w okresach niskich tempera-

tur, gdy brakuje wody, przy niedoborach składników pokarmowych
w glebie, gdy mamy zbyt niskie pH
lub nawet na polach, gdzie zbyt
zbita ziemia uniemożliwia właściwe natlenienie.
Samo wykonanie oprysku nalistnego nie gwarantuje jeszcze
sukcesu, ponieważ składniki pokarmowe, zanim ulegną asymilacji,
muszą najpierw zostać wchłonięte i zagospodarowane przez roślinę. W dużym uproszczeniu, można
wyróżnić kilka podstawowych etapów ich pobierania. Czyli: penetracja skórki (epidermy), ścian i błon
komórkowych, pobranie składników do komórek oraz rozprowadzenie ich w roślinie. Dlatego ważne jest, aby zabieg wykonać w dobrych warunkach atmosferycznych, unikając opadów i niskich

temperatur. Sam nawóz powinien nymi nawozami i środkami ochrołatwo się wchłaniać i szybko asy- ny roślin.
milować.
WUXAL MIKRO
– MISTRZOWSKIE
WUXAL – MINIMUM
NARZĘDZIE W TWOICH
OBJĘTOŚCI, MAKSIMUM
RĘKACH
KORZYŚCI
Nawozy dolistne WUXAL łatwo spełniają wyżej wymienione warunki. Zostały opracowane
w Niemczech, z myślą o łatwości
stosowania oraz maksymalnej skuteczności. Ich formulacja sprawia,
że krople nawozu szybko nie odparowują, pokrywają dużą część liścia, są odporne na zmywanie podczas opadów a składniki pokarmowe łatwo przenikają do komórek rośliny i są szybko przyswajane. Wysokiej jakości surowce zapewniają dobrą mieszalność z in-

W rodzinie produktów Wuxal
na szczególne wyróżnienie zasługuje nawóz dolistny Wuxal Mikro.
Jest to wysoko skoncentrowany, zawiesinowy nawóz mikroelementowy do uniwersalnego stosowania w uprawach polowych,
sadowniczych i warzywniczych.
Mikroelementy zawarte w nawozie są bardzo szybko przyswajane
przez rośliny, dlatego jest to idealny nawóz do stosowania interwencyjnego w przypadku widocznych
niedoborów, a także ich prewen-

cyjnego uzupełniania. Formuła nawozu (dodatkowo nawóz zawiera
azot, potas, magnez) oraz proporcje poszczególnych mikroelementów są specjalnie dobrane do wymagań fizjologicznych upraw intensywnych, dzięki czemu stosowanie nawozu Wuxal Mikro daje
gwarancję dostarczenia roślinom wszystkich składników niezbędnych w czasie intensywnego
wzrostu i ponadprzeciętnego plonowania. Ze względu na dużą zawartość potasu i boru nawóz rekomendowany jest także do stosowania w uprawie buraków cukrowych. Wuxal Mikro może być
stosowany łącznie z mocznikiem
i/lub z siarczanem magnezu.
Daria Maćkowiak
Transor Miłosław

MADE IN GERMANY

Nawożenie dolistne klasy PREMIUM

Wuxal MIKRO
Wysoko skoncentrowany, mikroelementowy nawóz
zawiesinowy do uniwersalnego stosowania
w uprawach polowych, sadowniczych i warzywnych.
Zalecany szczególnie do upraw intensywnych.
Idealny interwencyjnie oraz zapobiegawczo.
Polecany do jesiennego stosowania w uprawach ozimych
(zboża, rzepak) dla uzyskania ich optymalnego rozwoju przed
spoczynkiem zimowym i poprawy zimotrwałości.
Przez dużą zawartość potasu i boru jest rekomendowany
w uprawie buraków cukrowych.
Może być stosowany łącznie z mocznikiem
i/lub z siarczanem magnezu.

Do nabycia:
TRANSOR
62-320 Miłosław, ul. Dworcowa 27
tel. 61 43 83 044, www.transor.pl
e-mail: sprzedaz@transor.pl
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Czy fotowoltaika się opłaca?
Z panelami solarnymi zmniejszysz swoje rachunki za prąd nawet o 99%! Nadwyżkę wyprodukowanej
energii odbiera energetyka w ciągu 12 miesięcy od daty wprowadzenia jej do sieci.

Co możesz zyskać dzięki energii wytworzonej z paneli
solarnych?

• wydajną technologię najwyższej jakości
• instalacje fotowoltaiczne wykonane z komponentów wyłącznie od renomowanych marek
gwarantujących ich niezawodność przez wiele lat
• niezależność energetyczną
• korzystanie z niewyczerpanego źródła energii, gwarancję niezależności od rosnących cen prądu
• zwiększenie wartości twojej nieruchomości
• wzrost wartości dzięki instalacji solarnej, potwierdzony przez profesjonalnych rzeczoznawców
• mozliwość wpływu na ochronę środowiska
• produkcję energii elektrycznej bez emisji szkodliwych związków i gazów cieplarnianych
• możliwość uzyskania dofinansowania
• możliwość skorzystania z programów „Mój prąd”, „Czyste powietrze”, a także z kredytu
preferencyjnego lub leasingu

Jaki jest koszt instalacji fotowoltaicznej?

Mniejsze nawet
o 99% rachunki
za prąd
– to możliwe

Choć koszt zamontowania paneli może na początku zniechęcać, trzeba pamiętać, że jest to inwestycja, króra zwróci się w 6–8 lat, a przez kolejne 20–25 lat będzie przynosić korzyści w postaci znacznych oszczędności. Koszt inwestycji będzie zależeć nie tylko od wybranego rodzaju instalacji, ale także
od rocznego zużycia prądu. Im więcej prądu jest zużywane, tym większa moc instalacji fotowoltaicznej,
co przekłada się na większy koszt realizacji. Jednak perspektywa pewnego zysku, liczonego w dziesiątkach tysięcy złotych, zdecydowanie wygrywa z dość wysokim wkładem, zwłaszcza że istnieje szereg
możliwości pozyskania dofinansowania na inwestycję.

Jak sfinansować inwestycję?
Aktualnie dostępne źródła finansowania to: ulga termoizolacyjna – właściciel domu jednorodzinnego
może odliczyć od podatku dochodowego nawet 53 tys. zł; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – programy„Mój prąd”, „Czyste powietrze”; Wojewódzkie Fundusze Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Bank Ochrony
Środowiska; Banki Spółdzielcze
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Firma AGRONOWAK
6.83=%¯1$6,21$:$312,1$:2=<

KONTAKT:
Mariusz Nowak
tel. 600 374 460
m.nowak@agronowak.pl
BIURO:
ul. Kaliska 3 II piôtro
6300 :rzeķnia

www.agronowak.pl

ZAPRASZA DO
ZAKUPU WAPNA
ROLNICZEGO

wapno wôglanowe
wapno magnezowe
wapno granulowane
z kredy

Znamy warunki dopğaW do wapna
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

„WIOSNA – ACH, TO TY!”
Do redakcji „Wiadomości Wrzesińskich” wiosna wtargnęła 141 pracami plastycznymi młodych artystów. Ogrom i trud pracy jurorskiej
sprowadził komisję do parteru. Na kolanach
na podłodze „biura komisji” burzliwie obradowali: Katarzyna Kuzdrowska – z wykształcenia
informatyk, z zamiłowania grafik, Radosław
Karbowiak – plastyk, grafik komputerowy, regionalista, oraz Jolanta Kosmowska – sekretarz
redakcji „WW”.
Różnorodność technik, wrażliwość autorów,
ich postrzeganie świata, a także liczba nadesłanych prac zintensyfikowały rozterki wyborcze jurorów. Prace były niezwykle interesujące,
piękne i osadzone w kolorowym temacie wiosny. Nie sposób było nagrodzić wysiłki wszystkich, jednak wziąwszy pod uwagę nakład pra-

MIEJCE II

cy, interpretację tematu, technikę i wrażenie artystyczne, jury postanowiło nagrodzić prace:
Kasi Kawy z Wrześni (11 lat) - I miejsce
Mai Osses z Nekli (7 lat) – II miejsce
Leny Jasińskiej z Targowej Górki (9 lat) – III
miejsce
Ponadto jurorzy przyznali wyróżnienia:
Nadii Sipie z Bierzglinka (5 lat), Martynie
Daniszewskiej z Racławek (11 lat),
Maciejowi Przewoźnemu z Biechowa (5 lat),
Helence Menes ze Słomowa (7 lat).
Laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do redakcji przy ul. Harcerskiej 19 po odbiór
nagród, ufundowanych wespół z redakcją „WW”
przez: PHU AGRAR Sp. z o.o. Września, United
Chicken oraz Alpaki U Agi w Słomówku.
Redakcja

Maja Osses z Nekli, 7 lat

MIEJCE I

MIEJCE III

WYRÓŻNIENIA

Katarzyna Kawa z Wrześni, 11 lat

Lena Jasińska z Targowej Górki, 9 lat

NASI JURORZY

RADOSŁAW KARBOWIAK

Martyna Daniszewska z Racławek, 11 lat

właściciel pracowni Via Studio. Graﬁk komputerowy – logotypy, kompleksowa obsługa graﬁczna ﬁrm, autor ponad 40 okładek do książek, m.in.
dla Wydawnictwa Literackiego Atena. Plastyk - autor murali we Wrześni:
Wieża ciśnień na budynku PWiK przy ulicy Miłosławskiej, Wincenty
Dondajewski przy ulicy Moniuszki. Współautor wystroju wnętrza i autor
prac plastycznych w NEXT Resto Bar we Wrześni. Projektant tablic, m.in.:
z kruchty wrzesińskiej fary, pamięci wrzesińskich Żydów, pamięci wizyty
Macieja Płażyńskiego, Powstańców Wielkopolskich. Fotograf - autor wystaw, m.in.: „Do zobaczenia w Omanie” (2016), „Historie rodzinne albo piąta woda po kisielu” (2019). Regionalista - inicjator i współredaktor książki pt. „Wrzesińskie spotkania... Karola Wojtyły Jana Pawła II” (2012), od
kilku lat nieprzerwanie pracuje nad wydaniem dwóch kolejnych książek z tej serii: „Spotkania Kardynała Stefana Wyszyńskiego” i „Spotkania
z Wołyniem”.

Helena Menes ze Słomowa, 7 lat

KATARZYNA KUZDROWSKA
właścicielka ﬁrmy Progress Art. Pasjonatka graﬁki i designu, malarstwa
na płótnie i szkicu, rysunku w technologii digital art. Lubi łączyć tematykę historyczną z brandingiem dla ﬁrm (autorska ilustracja legend Ostrowa
Tumskiego na zlecenie Garden Cafe we Wrocławiu). Artystycznego sznytu
ręcznie malowanymi obrazami własnego autorstwa nadaje projektowanym stronom internetowym, gadżetom reklamowym, materiałom promocyjnym.

Maciej Przewoźny z Biechowa, 5 lat

Nadia Sipa z Bierzglinka, 5 lat
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Nasienne Przedsiębiorstwo Handlowe

AGROFLORA

6.83=%ĺ

PASZOWYCH
I KONSUMPCYJNYCH
oraz RZEPAKU I KUKURYDZY

W BRZEZIU
.2Ā20,Ā26Ā$:,$
02ĺ/,:2ęÅ
75$1632578
$7$.ĺ(86Ā8*,
SIEWU KUKURYDZY
I BURAKA CUKROWEGO

Rol-549

=$35$6=$0<

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY

Obłaczkowo 124 k. Wrześni
tel. 61 4366 129, 604 153 809

USŁUGI SPECJALISTYCZNE
WYSOKOŚCIOWE

OFERTA – WIOSNA 2021
-Ċ&=0,(Ĕ-$5<ELLA, KUCYK, EUNOVA, FARMER,
PAUSTIAN
36=(1,&$-$5$ARA%ELLA, RUSAáKA
36=(1Ī<72-$5( DUBLET, MAMUT
Ī<72-$5(BOJKO
=,(01,$.,6$'=(1,$.,DENAR, LORD, GWIAZDA,
SATINA, LILLY, VINETA, JUREK
1$6,21$75$:,,&+0,(6=$1.,

.217$.7
730 730 720
508 678 929

502 565 297
– GORĄCY
TELEFON „WW”!
dzwońcie, przysyłajcie
SMS-y, zdjęcia, ﬁlmiki
przez 24 h na dobę,
przez 7 dni w tygodniu.
Autor najciekawszego
newsa na końcu
miesiąca otrzyma

 wycinka drzew
w miejscach trudnodostępnych
 wycinanie drzew oraz regulacja
drzewostanu
 utrzymanie terenów zielonych
 liwidacja pni przez frezowania
 usługi podnośnikiem koszowym
 prace specjalistyczne, wysokościowe
o dużym stopniu trudności

ZAPRASZAMY

W SEZONIE: pn.–pt. 8.00–16.00 oraz sob. 8.00–12.00
POZA SEZONEM: pn.-pt. 8.00–15.00

dariuszklimczak@tlen.pl  608 753 637

OCZYSZCZALNIE
Œ&,(.Ð:

35=<âĊ&=$
.$1$/,=$&<-1(

BIOPREPARATY

=%,251,.,1$6=$0%$
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100 złotych
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www.pan-drzewko.pl

ul. eŬna {a, 62-300 7rzeŬnia
661 013 393, 665 892 732 | biuro@pan-drzewko.pl

62-300 WrzeĞnia ul. Fabryczna 6
tel. +48 601 727 372
www.czteryporyroku.org.pl
biuro@czteryporyroku.org.pl
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„Nigdzie nie pojedziemy...”
czyli jak zaprosić Francję
i Hiszpanię do ogrodu
W dobie COVID-19
Polakom brakuje
zagranicznych
wojaży. Czy jest
możliwe stworzenie
polskiego ogrodu
w śródziemnomorskim
klimacie? Co tworzy
oczekiwaną scenerię?
Na co zwrócić uwagę,
wybierając rośliny?
O tym wszystkim
w poniższym artykule.
Chęć otaczania się egzotyką
na polskich dworach była opisywana przez Izabelę Czartoryską
już w XIX w. Naturalnie, od tego
czasu wiele się zmieniło w temacie
dostępności „egzotycznych roślin”.
Aby osiągnąć efekt śródziemnomorski, musimy znaleźć kompromis między różnicami klimatycznymi: rozbieżnością temperaturową, czasem wegetacji, długością dnia, strefą mrozoodporności
(Września znajduje się w strefie 6b,
co oznacza, że możemy sobie pozwolić na dość dużo) oraz intensywnością nasłonecznienia.
Walorem, który rzuca się w oczy
jako pierwszy, jest kolor. Ogród
śródziemnomorski to ogród wysycony oranżami, żółcieniami, brązami, czerwieniami, błękitami,
turkusami, fioletami i odcieniami
bieli. Jest to ważny aspekt, którym
warto się kierować, wybierając zarówno roślinność, jak i małą architekturę.
Drzewa i krzewy, które poradzą
sobie w naszym klimacie, tworząc
klimat Prowansji lub Hiszpanii, to:
platan, oliwnik, tamaryszek, laurowiśnia, kolumnowe odmiany cisów, jałowców, cyprysików. W piętrze pośrednim doskonale wpiszą
się: róże, azalie, hortensje, lawendy, perowskie, irysy, macierzanki, skalnice, gipsówki, smagliczka
oraz wszelkie trawy ozdobne.
Po nasłonecznionych i uprzednio pomalowanych na pastelowo
ścianach warto pozwolić się piąć
takim pnączom, jak: milin, powojnik, glicynia lub winobluszcz. Jako
rośliny sezonowe możemy wykorzystać mirty, werbeny, portulaki,
nasturcje, słoneczniki, oleandry,
datury oraz popularne pelargonie
i surfinie.
Podobnie jak w przypadku
mieszkania, dobór odpowiednich
dodatków pozwoli na uwypuklenie
charakteru ogrodu. Zastosowanie
naturalnych materiałów, takich jak
żwirowe nawierzchnie, naturalny
granit lub piaskowiec, kamienne
lub ceglane murki, nadadzą ogrodowi sielskości i organiczności.
Planując strefę relaksu, warto pamiętać o akcencie wodnym,
w postaci niewielkiego kamiennego baseniku lub fontanny naściennej. Oświetlenie w postaci lampionów lub latarni doda uroku nocnej odsłonie ogrodu śródziemnomorskiego.
W każdym założeniu ogrodo-

wym najważniejszą rolę odgrywa
poczucie dobrego smaku i wyczucia. Nawet najpiękniejsze i najdroższe rośliny, dobrane przypadkowo i bez odpowiedniej wiedzy,
mogą stać się „różą u kożucha”.
Wybierając rośliny, sprawdźmy ich
wymagania mrozowe, pielęgnacyjne oraz ich intensywność wzrostu. Dla przykładu, piękny mrozoodporny bambus niezabezpieczony ekranem korzeniowym może
zniszczyć przydomowy trawnik
(mimo różnicy wysokości trawa
i kilkumetrowy bambus to ta sama
rodzina – herbicydy nie zadziałają
selektywnie, zniszczą bambus oraz
trawnik).
Mam świadomość, że stworzenie ogrodu marzeń oddającego słoneczną Hiszpanię lub Francję jest
trudne, ale na szczęście są osoby,
które znają temat i pomogą w jego
realizacji. Zachęcam Państwa
do kontaktu.
Ze słonecznikowym
pozdrowieniem
Inżynier arch.
krajobrazu
Michał Dominiczak
właściciel firmy
Pan Słonecznik
facebook.com/MrSlonecznik
@pan.sunflower
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 DRZEWA I KRZEWY
liściaste i iglaste

 RÓŻE
 THUJE
THUJA

PROMOCJA

metrowe tuje od 6 zł

Jacek Nowaczyk
6WDQLVâDZRZR

500 020 589 y 609 630 143 y biuro@zielonawiosna.pl

DRZEWKA I KRZEWY
OZDOBNE
tES[FXLBOBQBMJLV
T[D[FQJPOF

tCPOTBJ

WYCIECZKA
WIZY6A7A.2AKZ24ZEKá5Ká

tT[NBSBHEZ
tCSBCBOUZ

rYGLıEKGFQ\CITQF[

tUSBXZP[EPCOF

Września
ul. Leśmiana 5
880 242 195

WEJİCIE DO ZAGRODY

rFQMCTOKGPKGCNRCM

MCTOKGPKGOCTEJGYMâ
MQU\V\ĜQFQUQD[

rYCHGNGMUQE\GMMCYCJGTDCVC

MQU\V\ĜQFQUQD[^E\CUVTCYCPKCJ

ALPAKA TREKKING

ORGANIZACJA URODZIN

IQF\KPP[URCEGT\CNRCMâFQNCUW

rMCTOKGPKGCNRCE\GM

CNRCMCQUQD[s\Ĝ
CNRCMKQUQD[s\Ĝ

r\CLöEKCRNCUV[E\PG

rYCVCEWMTQYCNWDRQREQTP
rDCĞMK

rUQMYQFCMCYCJGTDCVC

MQU\V\Ĝ\CQUÏD^E\CUVTCYCPKCsJ

Złoż życzenia najbliższym

27 zł brutto

CENA ZA MODUŁ

RQY[ŏGLQUÏDFQNKE\CO[\ĜQFQUQD[
F\KGEKFQNCVITCVKU

5ĜQOÏYMQC^9T\GıPKC

5E5JE ZDJECIOWE
I WIELE INNYCH ATRACKJI

www.alpakiuagi.pl
607 613 514 | 691 070 853

Alpaki.u.Agi@wp.pl

NAJLEPSZA1DMOHSV]DRIHUWDQDZLRVQĘ
OFERTA

 trawy  torfy, kora  nawozy QDU]ĘG]LDRJURGQLF]H
 bambusy GRQLFHFHUDPLF]QHSODVWLNRZHQDVLRQD
SRPS\LXU]ĉG]HQLDGRRF]HNZRGQ\FKFHEXONLNZLDWyZ
S
S

%RJDW\DVRUW\PHQW drzew NU]HZyZLJODVW\FKOLŒFLDVW\FK
%RJD
%RJDW\D
 bylin  form szczepionych

ul. Objazdowa | tel. 61 436 11 62 | www.piechoccy.pl
&]\QQHSRQLHG]LDâHN²SLĉWHN  VRERWD
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W naszej
ofercie znajdziesz:

•
•
•
•
•
•

Części do maszyn
rolniczych
Asortyment ogrodniczy
Odzież roboczą
Oleje Fuchs
Zabawki rolnicze
i wiele innych!

Sklep GRENE Września, ul. Przemysłowa 2, tel. 601 900 530

W TYM SKLEPIE

ZAKUJESZ
WĘŻE
HYDRAULICZNE
Oferujemy Państwu fachową usługę
zakuwania węży hydraulicznych
na miejscu, zgodnie z życzeniem klienta.

