
UKAZUJE SIĘ OD 1988 ROKUUKAZUJE SIĘ OD 1988 ROKU

DWUTYGODNIK • ROK XXXV • 24 czerwca 2022 r. • NR 12 (609) • ISSN 0867-3225 • BEZPŁATNY

Śladami  
Klaudyny Potockiej
-  str. 10

10 lat
„Gościnnych”.
-  str. 5

Kórnickie Spotkania z Białą Damą
- fotorelacja ze święta miasta - str. 12-13

 F
ot

o.
  Ł

G

Muzyka z Kórnika
- program
-  str. 15



Szukasz pomocy? Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym 
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Sprawozdanie 
burmistrza

ceny gazu, a  gmina dzięki temu zaosz-
czędziła.

Rozmowy na temat 
dworca Gądki

Także 13 czerwca wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły i radny Rady Powiatu Poznańskiego 
Filip Żelazny spotkali się z poseł na Sejm 
RP Jadwigą Emilewicz, z którą rozmawiali 
na temat możliwości przekazania gminie 
dworca w Gądkach. Powstać ma tam zin-
tegrowany węzeł przesiadkowy. Obecnie 
ustalana jest sytuacja terenu wobec plano-
wanej rozbudowy linii kolejowej. Posłanka 
zapoznała się także z planami rozbudowy 
szkoły podstawowej w  Kamionkach, 
która będzie dofinansowana z  funduszy 
rządowych. 
Kolejne spotkanie dotyczące węzła prze-
siadkowego odbyło się 22 czerwca w War-
szawie. Wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
spotkał się z  prezesem spółki PKP PLK 
Ireneuszem Merchelem oraz dyrektorem 
Biura Strategii Emilią Szkudlarz. Przed-
stawiono plan sytuacyjny dla budowy 
zintegrowanego węzła przesiadkowego 
w Gądkach wraz z infrastrukturą technicz-
ną, ścieżkami rowerowymi i  ciągami ko-
munikacyjnymi. W spotkaniu uczestniczyli 
także: posłanka Jadwiga Emilewicz  (inicja-
torka spotkania) i radny Filip Żelazny. 

SukceSy Sportowe Szkół

Gmina Kórnik nadal utrzymuje się czo-
łówce „Najbardziej Usportowionej Gminy 
w  Powiecie Poznańskim”. W  rywalizacji 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu Po-
znańskiego roku szkolnego 2021/2022 
gmina Kórnik zajęła 2. miejsce. Dzięki 

zmodernizują kotłowinię

8 czerwca burmistrz Przemysław Pachol-
ski spotkał się z wiceprezesem Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Śremie Markiem Man-
sweldem. Tematem rozmowy była między 
innymi modernizacja kotłowni na osiedlu 
przy ul. Staszica w Kórniku.

o aGlomeracji kórnickiej...

9 czerwca wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak rozmawiał on-line z przedsta-
wicielami spółki Wody Polskie w sprawie 
granic tzw. aglomeracji kórnickiej wobec 
wymogów Krajowego Programu Oczysz-
czania Ścieków Komunalnych. 

komitet obradował

10 czerwca w siedzibie Fundacji Zakłady 
Kórnickie spotkali się członkowie komitetu 
społecznego budowy pomnika Władysła-
wa Zamoyskiego w Kórniku. W obradach 
uczestniczył wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak. 

wylicytowane Spotkanie

Pan Jakub Mąderek, entuzjasta lokalnej 
historii, twórca strony z archiwalnymi zdję-
ciami  „Kórnik - spacer w czasie” ramach 
wygranej licytacji WOŚP – spotkał się 10 
czerwca z  burmistrzem Przemysławem 
Pacholskim podczas obiadu w restauracji 
Biała Dama. Zwiedził także ratusz wraz 
z wieżą ratuszową.

wSpólnie kupią Gaz

Wiceburmistrz Bronisław Dominiak 
w  imieniu samorządu Kórnika podpisał 
13 czerwca Porozumienie dotyczące grupy 
zakupowej gazu ziemnego. Oznacza to, że 
nasza gmina oraz 20 innych podmiotów 
zakupią gaz u jednego dostawcy w możli-
wie najniższej cenie.
Wśród sygnatariuszy znalazły się powiat 
poznański i  obornicki, dwanaście miast 
i gmin oraz siedem instytucji samorządo-
wych. Rozpisanie przetargu planowane 
jest na połowę lipca. 
Do końca września z wybraną w przetargu 
firmą mają zostać podpisane umowy.
W  obecnym roku, dzięki podpisanej 
w 2019 roku dwuletniej umowie, gminne 
jednostki uniknęły znacznych podwyżek 

sukcesom sportowym uczniów ze szkół 
z naszej gminy zgromadziliśmy 1971 pkt. 
Wyprzedziła nas tylko Mosina.
W poszczególnych konkurencjach na wy-
sokich miejscach uplasowali się:
- Szkoła Podstawowa w Kamionkach zajęła 
4 miejsce w Igrzyskach Dzieci i 5 miejsce 
w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
- Zespół Szkół w Kórniku zajął 3 miejsce 
w Licealiadzie.
14 czerwca w Puszczykowie podsumowa-
no rok zmagań sportowych. W spotkaniu 
uczestniczył burmistrz Przemysław Pa-
cholski. 

...z perSpektywy Gminnej

14 czerwca wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły uczestniczył on-line w posiedzeniu 
Zespołu Prawno-Urbanistycznego przy 
Komitecie Przestrzennego Zagospodaro-
wania Kraju PAN oraz seminarium „Wybra-
ne problemy prawne zagospodarowania 
przestrzennego z  perspektywy gminnej”  
organizowanym przez OEES City Lab. 
Referaty dotyczyły przepisów z  zakresu 
prawa dotyczącego zagospodarowania 
przestrzennego.

obrady rady metropolii

Również 14 czerwca wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły uczestniczył w obradach Rady 
Metropolii Poznań pod przewodnictwem 
Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaś-
kowiaka, podczas której przedstawiono 
sprawozdania finansowe i merytoryczne 
z  działalności w  2021 roku. Powołano 
radę doradczą do spraw przygotowania 
i  wdrażania Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 
2021-2027. Przystąpiono do opracowy-
wania Planu Zrównoważonej Mobilności 
oraz Strategii rozwoju ponadlokalnego 
dla Metropolii. 

cd. na str. 4

◊  red.
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rozmowy z pSe

Przedstawiciel PSE Jan Koprowski oraz 
Andrzej Kubik reprezentujący firmę Elbud 
spotkali się 14 czerwca z wiceburmistrzem 
Bronisławem Dominiakiem. Omawiano 
szczegóły modernizacji sieci elektroener-
getycznej w okolicach Kromolic. 

rozmowy z konSerwatorem 
zabytków

Tego samego dnia wiceburmistrz Broni-
sław Dominiak spotkał się z reprezentu-
jącymi urząd Powiatowego Konserwatora 
Zabytków dyrektorem Wiesławem Bie-
gańskim oraz Ewą Grzegorczyk, a  także 
Piotrem Libickim Pełnomocnikiem Prezy-
denta Poznania ds. Estetyki Miasta. Oma-
wiano między innymi wytyczne w sprawie 
stawiania ogródków restauracyjnych na 
terenie zabytkowym, a  także renowacji 
Ucha Igielnego. 

wizyta Gościa z pobiedziSk

17 czerwca gościł w  Urzędzie Miasta 
i Gminy Kórnik wiceburmistrz Pobiedzisk 
Artur Ostatkiewicz. Podczas spotkania 
z wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym 
rozmawiał o współpracy gmin w ramach 
ZGO WCR Jarocin, a także współpracy ZGO 
z hutą szkła w Pobiedziskach.

u przedSzkolaków

Także 17 czerwca wiceburmistrz Broni-
sław Dominiak uczestniczył w zakończeniu 
roku w  Przedszkolu Cztery Pory Roku 
w Bninie. Z tej okazji zostało przygotowane 
przez przedszkolaków pod kierunkiem 
ich wychowawców, a  także przy dużym 
zaangażowaniu rodziców przedstawienie, 
które wykonane zostało znakomicie i po-
zostanie na długo miłym wspomnieniem 
dla wszystkich.  

Spotkanie 
z komendantem miejSkim pSp

20 czerwca wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły i komendant gminny OSP Kórnik 
Andrzej Szyc gościli u komendanta miej-
skiego PSP w Poznaniu Jacka Michalaka. 
Rozmawiano o  sprawach bieżących 
i potrzebach jednostek ochotniczych z te-
renu naszej gminy oraz szkoleniach dla 
strażaków, w szczególności z powstającej 
jednostki w Robakowie.

dySkuSja publiczna

20 czerwca odbyła się w sali OSP Kórnik 
dyskusja publiczna w  sprawie Projektu 
studium uwarunkowań i  kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy 
Kórnik, obejmującego grunty miejscowo-
ści Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin, 
Czołowo, Konarskie, Radzewo, Czmoniec, 

Czmoń i Błażejewko oraz części obrębów 
Żerniki, Gądki, Borówiec, Skrzynki, Kórnik, 
Biernatki – jezioro i Dziećmierowo na za-
chód od S11. W trakcie dyskusji złożonych 
zostało wiele wniosków o wprowadzenie 
zmian do Projektu studium. Uwagi w tej 
sprawie można składać do dnia 1 sierpnia 
2022 roku.  

obrady w SchroniSku

21 czerwca w  Skałowie wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły uczestniczył w XII zgro-
madzeniu Związku Międzygminnego 
„Schronisko dla Zwierząt”.
Zmieniono plan finansowy na rok bieżący 
oraz wieloletnią prognozę finansową. 
Przedstawiono i  zatwierdzono spra-
wozdania z  wykonania budżetu w  roku 
minionym oraz opinie RIO na ten temat. 
Przedstawiono prezentację o działaniach 
podjętych wobec interpelacji złożonej 
przez swarzędzki Klubu Radnych Koalicji 
Obywatelskiej w sprawie sytuacji w schro-
nisku oraz wnioski komisji rewizyjnej, po-
czym udzielono absolutorium zarządowi. 

StowarzySzenie S-11 
podSumowało rok 

Także 21 czerwca obradowało stowarzy-
szenie „Droga ekspresowa S-11”. Pod-
sumowano miniony rok oraz udzielono 
absolutoria organom stowarzyszenia. 
W obradach uczestniczył burmistrz Prze-
mysław Pacholski. 

cd. ze str. 3

Można już głosować w Budżecie Oby-
watelskim Gminy Kórnik na 2023 rok!
Do głosowania zakwalifikowało się 13 za-
dań - 10 dużych (do 400 tys. zł) i trzy małe 
(do 30 tys. zł). Głosować na jeden projekt 
duży i  jeden projekt mały może każdy 
mieszkaniec Miasta i Gminy Kórnik, tylko 
on-line na stronie 
https://kornik.budzet-obywatelski.org/. 
Konsultacje potrwają do 30 września 
2022 roku. 
Zadania w kolejności wylosowanej na 
kartę do głosowania oraz szacunkowa 
kwota realizacji:
1. Bezpieczny i Nowoczesny Teren Rekre-
acyjny w Błażejewie - 250 000 zł
2. Polana Piknikowa z Wigwamem w Żer-
nikach - 400 000 zł
3. Miasteczko Ruchu Drogowego w  Mo-
ścienicy - 400 000 zł
4. Śnieg co roku w Robakowie! - 400 000 zł
5. Kórnik - Bnin - Park linowy nad prome-
nadą dla małych i dużych. Niski tor linowy. 
- 286 000 zł
6. A my jeździmy, a my skaczemy !!! Ten 
Pumptrack nie jest robiony dla ściemy!!! 

Czmoń - 400 000 zł
7. Tężnia solankowa - zdrowie i ekologia 
w Kórniku - 400 000 zł
8. Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne 
w Szczodrzykowie - 400 000 zł
9. CBA - Centrum Borówieckiej Aktywno-
ści - sąsiedzka przystań relaksu (ścieżka 
edukacyjna, ogród deszczowy, siłownia 
plenerowa, łąka kwietna, szachy plenero-
we) - 400 000 zł
10. Wybieg dla psów – Kamionki - 160 000 zł

Zadania małe
11. Trochę radości w szarej rzeczywistości- 
kreatywne warsztaty dla dzieci - 6 000 zł
12. ŚLADEM ROBACZKA - bieg na orienta-
cję w Robakowie - 29 000 zł
13. Cyfrowe Archiwum Społeczne - Ka-
mionki, Koninko, Szczytniki - 12 120 zł

Głosuj w Budżecie Obywatelskim

Podczas losowania kolejności 
na karcie do głosowania

10 lat „Gościnnych”!

Środowiskowy Dom Samopomocy  
„Gościnni” działa już 10 lat!

W dniu 25 października 2011 r. Rada Miejska 
w Kórniku powołała Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Kórniku, którego działalność 
rozpoczęła się z dniem 1 marca 2012 roku. 
Utworzenie Domu było naturalną odpowie-
dzią samorządu na obecne w środowisku 
osób z niepełnosprawnościami problemy. 
Placówka została początkowo przeznaczona 
dla 15 osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną lub przewlekle chorych psychicznie 
zamieszkałych na terenie naszej Gminy. 
W styczniu 2015 roku udało nam się posze-
rzyć liczbę uczestników do 25.
Głównym celem placówki jest zwiększenie 
zaradności i samodzielności życiowej oraz 
integracja uczestników. Cel ten realizowany 
jest poprzez: integrację społeczną, trening 
funkcjonowania w  codziennym życiu, 
trening umiejętności interpersonalnych 
i rozwiązywania problemów.
Z okazji jubileuszu w czwartek, 9 czerwca 
w Domu Integracji Międzypokoleniowej zo-
stała zorganizowana niezwykła uroczystość. 
Podczas tego cudownego dnia spędzonego 
wśród grona przyjaciół, przybyłych na 
zaproszenie, panowało mnóstwo emocji.
Przybyłych licznie gości powitała dyrektor 
Anita Wachowiak.
Uczestnicy zajęć w ŚDS „Gościnni” zaprezen-
towali niezwykłe przedstawienie pt. „Co jest 
najpiękniejsze w świecie”, które dostarczyło 
wszystkim wiele wspomnień i wzruszeń.

Dopełnienie występu stanowiła multime-
dialna prezentacja przedstawiająca bogaty 
– imponujący dorobek „Gościnnych”.
Bardzo miłym akcentem uroczystości było 
podziękowanie wszystkim przybyłym go-
ściom i wręczenie przez uczestników Domu 
mandatów PRZYJACIELA GOŚCINNYCH oraz 
własnoręcznie wykonanych pamiątek.
Serdeczne podziękowania zostały skiero-
wane do: Pana Przemysława Pacholskiego, 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik za zainte-
resowanie i wspieranie działalności Domu, 
Pana Jerzego Lechnerowskiego, członka 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego za 
zaangażowanie w  tworzenie i  rozwijanie 
Domu, Księdza Proboszcza Grzegorza 
Zbączyniaka za wsparcie duchowe, którym 
otacza „Gościnnych”, Starosty Poznańskiego 
i reprezentującego go w tamtym dniu Pana 
Antoniego Kalisza, który przy każdej możli-
wej okazji zawsze pyta co słychać u „Gościn-
nych”. Podziękowań nie było końca. Wspo-
mniano także: Panią Anettę Szarzyńską 
i Stowarzyszenie „Klaudynka” oraz obecną 
prezeskę Jadwigę Woźniak, bez których 
nigdy nie byłoby tego Domu, wszystkich 
pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik 
oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkie-
go i Starostwa Powiatowego, Zgromadzenie 
Sióstr Miłosierdzia, radnych Miasta i Gminy 
za wsparcie w  inicjatywach „Gościnnych”, 
Pana Sławka Animuckiego i Kórnicki Ośro-
dek Kultury, panią Elżbietę Duszczak i Bi-
bliotekę Publiczną, Panią Agnieszkę Mieloch 
i Ośrodek Pomocy Społecznej, Pana Roberta 
Jankowskiego i Dom Integracji Międzypo-

koleniowej, Pana Bartosza Karasia i Oazę, 
szkoły i przedszkola z terenu gminy Kórnik, 
Pana Łukasza Grzegorowskiego, Panią 
Krystynę Janicką i Kórnickie Towarzystwo 
Pomocy Społecznej, Pana Filipa Żelaznego, 
Panią Beatę Urbaniak i Pana Jerzego Dzi-
lińskiego ze spółki Kombus, Pana Huberta 
Marciniaka, Pana Andrzeja Sznurę, Pana 
Roberta Wrzesińskiego, Panią Magdalenę 
Pawlaczyk, Hurtownię owoców i warzyw 
Gacek; Pana Stanisława Duszczaka i Koło 
Pszczelarzy z Kórnika, Firmę Ogórkiewicz, 
ekipę z firmy VIATRIS.
Podziękowania były także dla byłych i obec-
nych współpracowników, wolontariuszy 
oraz rodzin i uczestników zajęć. 
Z ust gości padło wiele ciepłych i miłych 
słów, gratulacji i upominków, które prze-
kazali na ręce Pani Anity.  Burmistrz Prze-
mysław Pacholski odczytał list gratulacyjny. 
Uroczystości towarzyszyła wystawa prac 
powstałych w Domu.
Po części oficjalnej odbył się smaczny po-
częstunek i tradycyjne śpiewanie „sto lat”.
Oczywiście nie zabrakło jubileuszowego 
tortu!
Niewątpliwie ten dzień pełen wrażeń, wzru-
szeń i wspomnień na długo będzie w pa-
mięci wszystkich uczestników jubileuszu. 
Bogatą fotorelację dzięki Panu Andrzejowi 
Sznurze można obejrzeć na Fb Środowisko-
wego Domu. 

◊  Robert Wrzesiński
Foto. DF Foto Wideo Studio 
Andrzej Sznura

◊  red.
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Punkt wymiany żywności, czyli lodówka 
społeczna jest już w Kórniku.
Pierwsza lodówka społeczna dostępna dla 
wszystkich potrzebujących, dzięki wsparciu 
Gminy Kórnik oraz przychylności Komen-
danta OSP Andrzeja Szyca stanęła przy ul. 
20 Października 93 na terenie OSP. Dzięki 
zaangażowaniu wolontariuszy Rzeczodzielni 
Kórnik oraz osób dobrej woli, możemy 
podzielić się nadwyżką żywności z  innymi 
ludźmi.
„Ograniczmy marnowanie żywności – dziel-
my się z  innymi” – to hasło przewodnie, 
o którym wszyscy powinniśmy pamiętać. 
Z  lodówki może korzystać każdy, kto ma 
taką potrzebę. Pamiętajmy, że ludzi potrze-
bujących jest bardzo wielu. 
W  lodówce należy zostawiać produkty 
spożywcze, które mają ważny termin do 
spożycia, można umieszczać produkty 
świeże, nieprzeterminowane, jak również 
wyroby własne z podpisaną datą ważno-
ści, ale także konserwy, pieczywo, jogurty, 
owoce, warzywa… Obok na półce można 
zostawić produkty suche, takie jak: ryż, 
kasze, mąki, cukier czy słodkości. Jednym 
słowem zostawiamy produkty, które sami 
chcielibyśmy zjeść.
Warto wspomnieć, że wolontariuszki Rze-
czodzielni, pełnią dyżury dbając o porządek 
w lodówce i wokół niej.
Zapraszamy do korzystania z lodówki spo-
łecznej, dzięki której pomożemy potrzebu-
jącym, a sami będziemy marnować mniej 
dobrego jedzenia.
Zachęcamy także, lokalnych przedsiębior-
ców, do przekazywania nadwyżek żywności, 
które zapewne będą ogromnym wsparciem 
dla innych osób.
Szczegółowe zasady dotyczące korzystania 
z lodówki zamieszczone są na urządzeniu. 
Zapraszamy i nadwyżki jedzenia do lodówki 
wkładamy !

Kórnik 
Rzeczodzielnia 
informuje !

◊  M.M.

KTPS informuje

Informacja KTPS  dotycząca zbiórki pu-
blicznej dla  Mariusza i Malwiny, którzy 
w nocy  2 maja 2022 r  stracili w pożarze  
dom i cały swój dobytek. 
Aby pomóc rodzinie, KTPS niezwłocznie 
uruchomiło pomoc w postaci zbiórki pienię-
dzy na  portalu Zrzutka.pl oraz  udostępniło 
specjalne  konto w BS Kórnik nr 
50 9076 0008 2001 0007 0739 0010.
Jak zawsze ofiarność kórniczan jest ogrom-
na i w krótkim czasie konto dla  pogorzelców   
zapełniło się złotówkami. 
Jednocześnie z wymienioną zbiórką, Kórnic-
kie Towarzystwo Pomocy Społecznej zbiera 
pieniądze  na leczenie 3 letniego  Bruna 
z Dziećmierowa, którego  czeka  skompli-
kowana operacja serca, po której także 
kosztowna rehabilitacja.
Pieniądze na oba cele pozyskiwaliśmy także 
podczas  Kórnickich Spotkań z  Białą Damą 
11-12 czerwca.
Stoisko „różności” , na którym sprzeda-
waliśmy cegiełki - losy cieszyło się dużym 
zainteresowaniem zarówno mieszkańców 
jak i gości. Sprzedano 620 cegiełek – losów, 
z których każdy wygrywał, a  jego numer 

wskazywał wylosowaną niespodziankę.  
Wiele emocji wzbudziły licytacje złotego ser-
duszka ufundowanego przez  nasze Towa-
rzystwo oraz tarczy strzeleckiej ofiarowanej 
przez Kórnicko Bnińskie Bractwo Kurkowe. 
Po zaciętej walce tarcza  przeszła na wła-
sność Firmy Perfekt Tynk z Błażejewa, a jej 
zwycięzca, p. Michał Okuńkowski, jako 
dodatkowy bonus uzyskał także pewne 
przywileje, które posiadają jedynie człon-
kowie KBBK.
Całkowity dochód ze sprzedaży cegiełek 
i  licytacji wyniósł 15.331,37 zł.  Pieniądze 
zostały wpłacone na konto dla  pogorzelców 
z Radzewa  i dla  małego Bruna z Dziećmie-
rowa na rehabilitację.
Składamy serdeczne podziękowanie oso-
bom, które zaangażowały się w zbiórkę: Elż-
biecie, Henryce, Pawłowi, Majce, Alicji, Sylwii, 
Irenie, Renacie, Paulinie, Joli i Adamowi oraz 
wolontariuszom z Rzeczodzielni.
Dziękujemy wszystkim osobom, które za-
kupiły cegiełki i wrzuciły datki do skarbonki.

◊  Za Zarząd KTPS
Krystyna Janicka

KBBK

„Śmierć przychodzi cicho.  
Niezapowiedziana, nieproszona.  

Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili,  
jest zawsze gościem nie na czas….”

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,  
że 11 czerwca 2022 r.,  
zmarła nasza droga koleżanka  

Pogrzeb odbył się w środę   
15 czerwca 2022 r. o godz. 10:00  
na Cmentarzu Parafialnym  
w Robakowie.                                       

Rodzinie zmarłej składamy  
wyrazy szczerego współczucia i żalu.
Spoczywaj w spokoju. 

Barbara  
              Szczęsna

Iwona, Bogunia, Hania,  
Donia, Jola, Renia 

Z ogromnym smutkiem  żegnamy  
naszą wieloletnią Członkinię  

 Rodzinie Zmarłej   
wyrazy szczerego współczucia składa

śp. Henrykę  
          Adamską

 Zarząd Kórnickiego Towarzystwa  
Pomocy Społecznej.

Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe  
im. ks. Szczepana Janasika z żalem  
pożegnało żonę Brata  
Stanisława Szczęsnego  

Spoczęła w grobowcu rodzinnym  
na cmentarzu w Robakowie

Barbarę Szczęsną  
z domu Błotną.

W ostatnim numerze „Kórniczanina”  
w artykule „Wspomnienie” o śp. Stefanii 
Matuszak wystąpiły niezamierzone nie-
ścisłości,  za które przepraszam.
1. Data śmierci to 14 maja 2022 r., 
a nie 21 maja 2022
2. Zmarła z domu nazywała się ORGANISZ-
CZAK a nie Organiściak, dotyczy to również 
nazwiska zmarłej mamy p. Marii.

◊  ARA

◊  ŁG

 „Pogotowie Rojowe” Koła Pszczelarzy 
 w Kórniku, aktywnie działa do końca sierpnia.
Jeśli więc zauważymy rojące się pszczoły, mo-
żemy zgłosić to do dyżurującej i koordynującej 

osoby w Kole Pszczelarzy w Kórniku.

Telefon :  

571 370 159 

 lub 604 068 299

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PROCEDURA PLANISTYCZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w  związku 
z  przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), 
zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobo-
wych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepod-
ległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka 
Lewicka – Bachman,  e - mail: abi@umig.
kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane 
będą w celu wypełniania obowiązku prawne-
go ciążącego na Administratorze w związku 
z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta 
i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO, oraz ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych 
będą osoby upoważnione przez Administra-
tora do przetwarzania danych w ramach wy-
konywania swoich obowiązków służbowych, 
projektant sporządzający projekt miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego/
studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego, oraz podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przecho-
wywane wieczyście (kategoria archiwalna 
A), zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednoli-
tych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w  sprawie organizacji i  zakresu działania 
archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz prawo ich spro-
stowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą prze-
kazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie 
będzie używane zautomatyzowane podejmo-
wanie decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, 
w przypadku gdy Państwa dane osobowe 
przetwarzane są niezgodnie z  przepisami 
RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warun-
kiem ustawowym i jest niezbędne w celu re-
alizacji obowiązku prawnego wykonywanego 
przez Administratora. W przypadku braku 
podania przez Państwa  niezbędnych danych, 
będzie to miało wpływ na dalsze procedowa-
nie sprawy, włącznie z pozostawieniem wnio-
sku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem 
postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, 
adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich 
przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do 
przeprowadzenia procedury planistycznej.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 

wsi Dachowa w rejonie ulicy Poznań-
skiej i Srebrnej, gmina Kórnik 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2022 r. poz. 503) oraz uchwa-
ły Rady Miasta i  Gminy Kórnik nr 
XXXV/486/2021 z  dnia 25 sierpnia 
2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla wsi Dachowa w rejonie 
ulicy Poznańskiej i  Srebrnej, gmina 
Kórnik, w dniach od 4 lipca 2022 r. do 
26 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Mia-
sta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 
62-035 Kórnik. Projekt  planu dostępny 
będzie w okresie wyłożenia również na 
stronie www.kornik.pl w dziale ,,Sprawy 
obywatelskie” w  zakładce ,,Projekty 
mpzp wyłożone do publicznego wglą-
du” oraz na platformie konsultacyjnej 
kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 19 lipca 
2022 r. o godzinie 16:00 w świetlicy 
wiejskiej w Dachowie, ul. Okrężna 34, 
62-023 Dachowa o godz. 16:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać 
w formie papierowej lub elektronicznej 
w tym za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: 
kornik@kornik.pl lub platforma kon-
sultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl) do 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na 
adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 
z  podaniem imienia i  nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 10 sierpnia 
2022 r. Informuję o możliwości zapo-
znania się z niezbędną dokumentacją 
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik – 
preferowane wcześniejsze umówienie 
się telefoniczne.

Grafik dyżurów radnych RS w miesiącach 
lipiec - sierpień 2022 r. (czwartki), 
godz. 10:00 – 12:00
w Domu Integracji Międzypokoleniowej:
- 7 lipca radna Anna Wojtaszek,
- 14 lipca radny Tadeusz Warkocki,
- 21 lipca radna Irena Kaczmarek,
- 28 lipca radna Anna Wojtaszek,

- 4 sierpnia radna Aleksandra Grzelak,
- 11 sierpnia radny Tadeusz Warkocki,
- 18 sierpnia radna Barbara Fluder,
- 25 sierpnia radna Aleksandra Grzelak.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE !

Rada Seniorów 
informuje

    Rodzina zmarłej  

składa serdeczne podziękowanie: 
 duszpasterzom Kórnika,  
Zakładowi Pogrzebowemu p. Orlewicz, 
sąsiadom zmarłej, licznie zgromadzonym 
mieszkańcom Kornika i okolicy  
oraz redakcji Kórniczanin  
za wzruszające pożegnanie naszej  
ukochanej MAMY, babci i prababci.

śp. Marii 
      Urszuli  
      Doerffer

Sprostowanie



24 CZERWCA

DYSKOTEKA SENIORA. Spotkanie mu-
zyczne, taneczne ze śpiewem i konkursa-
mi. Strój w stylu lat 60. I 70. Mile widziany. 
Dom Integracji Międzypokoleniowej, pl. 
Powstańców Wlkp. 13, godz. 18:00-21:00, 
wstęp wolny.

25 CZERWCA

V KÓRNICKIE WIANKI. W  programie 
warsztaty, gry, zabawy, koncerty oraz 
spektakl świętojański z  udziałem chóru 
Castellum Cantans i zespołu ART DANCE. 
Kórnickie Centrum Rekreacji i  Sportu 
Oaza-Błonie, godz. 17:00-23:00. 

26 CZERWCA

BOTANICZNA PIĄTKA KÓRNIK.  Dla do-
rosłych trasa 5 km, dla dzieci dystans od 
150 do 1000 m. Arboretum w  Kórniku, 
godz. 8:00-13:30. Informacja oraz zapisy 
na stronie: www.botaniczna5.pl

28 CZERWCA

PRZEDSTAWIENIE PT. PRZYGODY KRA-
SNALA HAŁABATY. Klub Rodzica Przed-
szkola nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku-
-Bninie. Miejsce: Dom Integracji Między-
pokoleniowej, pl. Powstańców Wlkp. 13, 
godz. 18:00-21:00, wstęp wolny.

30 CZERWCA

WIECZOREK TANECZNY. Włoskie przebo-
je. Godz. 20:00, Plaża Oaza Błonie.
KAWIARENKA SENIORALNA. Otwarte 
spotkania towarzyskie w Domu Integracji 
Międzypokoleniowej, Plac Powstańców 
Wlkp. 13, godz. 9:00-12:00.

2 LIPCA

KONCERT MARII PIEŚNI ZAMOYSKIEJ. 
Wystąpią: Matra Błaszak – sopran, Mał-
gorzata Woltmann-Żebrowska – mezzo-
sopran, Marta Gidaszewska – skrzypce, 
Przemysław Witek – fortepian. Organi-
zator: Fundacja Zakłady Kórnickie i Kór-
nickie Towarzystwo Śpiewacze Castellum 
Cantans. Miejsce: Zamek w Kórniku, godz. 
18:00 wstęp wolny, zapisy: 61 898 02 91 
lub danuta@fzk.pl

3 LIPCA

MUZYKA Z KÓRNIKA. KONCERT INAUGU-
RACYJNY. Lucyna Białas – sopran, Piotr 
Kalina – tenor, Orkiestra Kameralna Te-
atru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki 
w  Poznaniu, Tadeusz Żmijewski –dyry-
gent. Przeboje muzyki operowej oraz 
drobne muzyczne niespodzianki. Rynek 
w Kórniku, godz. 18:00.

10 LIPCA

MUZYKA Z KÓRNIKA. ALE MUSICALE. Zu-
zanna Kaczmarek, Wojciech Daniel, grupa 
taneczna ART DANCE pod dyrekcją Mar-
cina Rolczyńskiego. Przeboje z musicali: 
My Fair Lady, Dzwonnik z Notre Dame, 
Upiór w Operze, Nędznicy, Grease. Rynek 
w Kórniku, godz. 18:00.

17 LIPCA

MUZYKA Z  KÓRNIKA.  SOLIDARNI 
Z  UKRAINĄ. Występ polsko-ukraińskiej 
grupy DAGADANA. Rynek w  Kórniku, 
godz. 18:00.

22 LIPCA

KONCERT NA RYNKU. Sławek Uniatowski, 
w programie przeboje Zbigniewa Wodec-
kiego. Rynek w Kórniku, godz. 18:00.

23 LIPCA

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA POZNAJ 
PIĘKNO GMINY KÓRNIK. Zbiórka godz. 
10:00, przystanek w  Kórniku (w  stronę 
Bnina, przy sklepie Tęcza), rejestracja Tel. 
790 262 404. Dom Integracji Międzypoko-
leniowej. Przewodnik Marek Kaczmarek.

24 LIPCA

MUZYKA Z  KÓRNIKA. ALE FESTIWALE 
czyli PRL SIĘ BAWI NA FEST. Anna Mi-
chalak & Retro Boys w składzie: Sławomir 
Olgierd Kramm, Klaudiusz Kapłon, To-
masz Raczkiewicz. Przeboje z opolskich 
i sopockich festiwalów. Rynek w Kórniku, 
godz. 18:00.

31 LIPCA

MUZYKA Z  KÓRNIKA. ZABIERZ MNIE 
ZE SOBĄ. Koncert z  okazji obchodów 
20 rocznicy restytucji Fundacji Zakłady 
Kórnickie. Zespół OSTY w składzie Joanna 
Skowrońska - wokal/flet, Rafał Igiel – 
perkusja, Jacek Skowroński – fortepian. 
Polskie pieśni ludowe w nowoczesnych, 
autorskich aranżacjach. Arboretum 
w Kórniku, godz. 18:00.

Organizujesz ciekawe wydarzenie  
na terenie gminy Kórnik?
Wiesz o ciekawym koncercie, spektaklu, 
wystawie?
Napisz o tym na adres 
kultura@kornik.pl

◊  Opr. SK
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140 lat temu, 24 czerwca 1882 roku, 
powstała w  Kórniku pierwsza w  Polsce 
zawodowa szkoła gospodarstwa domo-
wego – dzieło nowatorskie i odważne, za 
którego stworzeniem stoją: inspirowana 
naukami francuskich oratorian, Genera-
łowa Jadwiga Zamoyska oraz, wspierająca 
ją z wielkim oddaniem, hrabianka Maria 
Zamoyska. Szkoła Domowej Pracy Kobiet 
była kwintesencją spójnego systemu wy-
chowawczego stworzonego przez córkę 
Celestyny i Tytusa Działyńskich.

Generałowa (postrzegana zazwyczaj 
przez pryzmat świętości życia, surowości 
obyczajów i  działania opartego o  kon-
serwatywne wzorce) była kobietą ze 
wszech miar postępową. Podstawę tego 
postępu widziała jednak w poszanowaniu 
tradycyjnych wartości i zachowaniu rów-
nowagi pomiędzy rozwojem duchowym 
i intelektualnym, a doskonaleniem umie-
jętności praktycznych. Opierając swój 
system wychowawczy na katechizmie, 
promowała emancypację kobiet w stylu 
dalekim od współczesnych wyobrażeń. 
Codziennym obowiązkom gospodyni 
domu nadawała rangę zadania ważnego 
zarówno w  porządku duchowym, jak 

i  społecznym. Jej szkoła ratowała przed 
wykluczeniem społecznym kobiety róż-
nych stanów, zapewniając im solidne 
wykształcenie zawodowe, umiejętność 
zarządzania gospodarstwem domowym 
i jego budżetem oraz kształtując mocne 
charaktery oparte o  stabilny system 
wartości. W  placówce nie brakło także 
zajęć z  historii, geografii, języka ojczy-
stego oraz lekcji śpiewu. Z tego powodu 
Fundacja Zakłady Kórnickie czci jubileusz 
jednego ze swoich pierwszych Zakładów 
śpiewająco.
O  niezwykłej historii Szkoły Domowej 
Pracy Kobiet będziemy jeszcze przypomi-
nać, tymczasem zapraszamy na dwa wy-
darzenia zorganizowane przez Fundację 
Zakłady Kórnickie w związku z obchodami 
140. rocznicy utworzenia tej niezmier-
nie nowoczesnej wówczas placówki 
edukacyjnej: 25 czerwca o  godz. 16.00 
w  Bramie Poznania zespół „Rock and 
Fire” zagra koncert zatytułowany „Pew-
na dziewczyna”, zaś 26 czerwca o godz. 
18.00 – w  Zamku Kórnickim odbędzie 
się – zorganizowany przez Fundację we 
współpracy z  Kórnickim Towarzystwem 
Śpiewaczym Castellum Cantans koncert 
pieśni Marii Zamoyskiej „Ze śpiewnika 

Szkoły Domowej Pracy Kobiet”.  Odszu-
kane dwa lata temu przez Martę Błaszak 
utwory – będące dowodem niezwykłego 
talentu kompozytorskiego i  wrażliwości 
muzycznej Marii Zamoyskiej, będzie 
można usłyszeć w  wykonaniu Chóru 
Castellum Cantans oraz zaproszonych 
przez Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze 
artystów: Marty Błaszak (sopran), Mał-
gorzaty Woltmann-Żebrowskiej (mezzo-
sopran), Marty Gidaszewskiej (skrzypce) 
i Przemysława Witka (fortepian). 
Wstęp na obydwa koncerty jest wolny. 
W  przypadku koncertu pieśni Marii Za-
moyskiej, niezbędna jest wcześniejsza 
rezerwacja po adresem danuta@fzk.pl 
lub nr telefonu 61 898 02 91.

Szkoła Domowej Pracy Kobiet śpiewająco 

◊  Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie
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 w Gminie Kórnik

Premiera 
książki

Biblioteka Kórnicka PAN 
oraz Krzysztof Budzyń, 
redaktor i wydawca 
zapraszają na prezentację książki 
architekta Stefana Wojciechowskiego 
Urbanizacja. 
Powinność, nieuchronność czy zagrożenie?

Do listy niebezpieczeństw naszej cywilizacji 
należy dopisać urbanizację pożerającą naszą 
żywicielkę Ziemię. W Polsce ma ona wymiar 
katastrofy ekologicznej. 
Autor przedstawia nie tylko genezę, skalę 
i skutki problemu, ale podaje sposób okiełzna-
nia tego groźnego zjawiska.
Krzysztof Budzyń

Zamek w Kórniku 
27 czerwca 2022 r. godz. 17:00.

Uwaga: liczba uczestników ograniczona do 
50 osób. Zapisy: tel. 607 99 22 70 

Klaudyna z Działyńskich Potocka jest bo-
haterką trzeciej książeczki z serii o Wielkich 
Postaciach Kórnika, w której Stowarzyszenie 
Teatralne Legion przypomina znaczące 
postaci magnackich rodów związanych 
z Kórnikiem. 
Siostra Tytusa Działyńskiego urodziła się 
w Kórniku, w oficynie nazywanej do dziś 
na jej cześć Klaudiówką lub Klaudynów-
ką. Znana jest historykom i  miłośnikom 
literatury jako opiekunka artystów i osoba 
zaangażowana w pomoc rodakom podczas 
powstania listopadowego i w okresie popo-
wstaniowej emigracji. 
Jej legendę ze źródłami i faktami spróbował 
skonfrontować Grzegorz Kubacki, historyk 
i bibliotekarz pracujący w Bibliotece Kórnic-
kiej PAN. Dzięki stypendium z Funduszu im. 
Brzękowskich podążając śladami bohaterki 
odwiedził Paryż, Genewę oraz Brukselę. 
Odszukał pamiątki i  przewertował kore-
spondencję osób związanych z Klaudyną.

Opowieść rozpoczynają informacje 
o  przodkach Teofili Klaudyny Potockiej, 
począwszy od sławnej Białej Damy. Pozna-
jemy rodziców małej Claudine i środowisko 
w jakim się wychowywała. Dowiadujemy się 
nieco o mężu – Bernardzie Potockim, choć 
autor nie ukrywa, że tej postaci nie darzy 
sympatią. Przełomem w  życiu hrabianki 
z Kórnika jest okres powstania listopado-
wego. Nie tylko angażuje się w opiekę nad 
rannymi wojakami, ale także kształtuje się 
jej patriotyzm. Jej listy nie są już pisane 
po francusku a  w  języku polskim. Grze-
gorz Kubacki wprowadza nas na salony 
drezdeńskiej emigracji. Opisuje znane 
z  historii i  literatury postacie, które tak 
wiele zawdzięczają swojej patronce z rodu 
Działyńskich. Dowiadujemy się dlaczego 
rękopis „Dziadów” Mickiewicza trafiły do 
zbiorów kórnickich, co było natchnieniem 
dla twórczości Wincentego Pola w  tym 
okresie oraz o zażyłości Klaudyny i Stefana 
Garczyńskiego. Na kartach książki przewi-
jają się nazwiska takie jak Mielżyńscy, Karol 
Libelt, Ignacy Domejko, Józef Bem, Antoni 

Edward Odyniec, Janusz Czetwertyński, 
Juliusz Słowacki czy Fryderyk Chopin. Na-
wiązując do tego ostatniego, Grzegorz 
Kubacki argumentuje, dlaczego jego zda-
niem fortepian prezentowany w salonie 
kórnickiego zamku nie mógł być używany 
przez genialnego Fryderyka w drezdeńskim 
mieszkaniu Potockich. 
Zbyt wczesna śmierć bohaterki oraz jej 
zasługi stworzyły legendę „opiekuńczego 
anioła” powstańców i emigrantów. 
Książka Grzegorza Kubackiego przypomina 
nam postać sławnej kórniczanki nie tylko 
jako owianej tą legendą bogini, ale też 
kobiety z krwi i kości, która żyła wśród cie-
kawych ludzi w trudnych dla swej ojczyzny 
czasach.

Tak jak wspomniałem, książka Klaudyna 
Potocka. Między romantycznymi artystami 
a wielką polityką jest trzecim z serii wydaw-
nictw przygotowanych przez Teatr Legion 
przy współpracy z  Biblioteką Kórnicką 
PAN, Fundacją Zakłady Kórnickie, Miastem 
i Gminą Kórnik oraz firmą TFP. Wcześniej-
sze traktowały o Białej Damie (autorstwa 
Anety Falk, Małgorzaty i Mikołaja Potockich) 
i  Tytusie Działyńskim (autorstwa Edyty 
Bątkiewicz- Szymanowskiej). Kto następny?

Śladami Klaudyny Potockiej

◊  ŁG

W dniu 15 maja 2022r. 
do Komisariatu Policji w Kórniku, 

przyniesiono portfel koloru brązo-
wego marki ŻAKO, z pieniędzmi, 

odnaleziony na ul. Szkolnej 
w Kórniku.  

Właściciela prosimy o kontakt 
i odebranie przedmiotu.

Komisariat Policji w Kórniku

8 czerwca br. odbyło się, ostatnie przed 
przerwą wakacyjną, spotkanie Klubu Po-
dróżnika z Kórnika. Tym razem prelegent 
przyjechał do nas aż z  Warszawy, gdzie 
mieszka, śpiewa, pisze książki i skąd wyrusza 
na swoje liczne wyprawy. Michał Szulim, 
bo o  nim mowa, ma już spory dorobek 
artystyczny. Jest autorem książki „Miejsce 
za miejscem”, czyli podróże małe i duże 
(2017), jej drugiej (2019) i  trzeciej części 
(2022), autorem własnej audycji w Polskim 
Radiu Dla Ciebie, dziennikarzem, a  także 
wokalistą zespołu PLATEAU, z którym nagrał 
6 płyt i zagrał blisko 900 koncertów. Przede 
wszystkim jest jednak doświadczonym po-
dróżnikiem – zwiedził m.in. Etiopię, Meksyk, 
Madagaskar, Iran, Chiny, Izrael, Jordanię, 
Kubę, Gruzję, Sri Lankę, Tajlandię, Europę, 
a także Argentynę i Urugwaj. O tych dwóch 
ostatnich państwach podróżnik opowiedział 
klubowiczom w czerwcową środę, pośród 
książek czytelni Biblioteki Publicznej w Kór-
niku - Filii w  Kórniku/Bninie. Z  prelekcji, 
okraszonej licznymi fotografiami, dowie-
dzieliśmy się wielu interesujących historii, 
np.: o narodowym tańcu argentyńskim – 
tangu, czy o najbiedniejszym prezydencie 
świata. Po prezentacji można było zakupić 
najnowszą książkę Michała Szulima, oczywi-

ście z autografem autora.
 Pierwszy popandemiczny (a w ogóle już 
szósty!) sezon Klubu Podróżnika z Kórnika 
uważamy za niezwykle udany. Od listopa-
da 2021 r. do czerwca 2022 r. odbyło się 
sześć spotkań, w trakcie których prelegenci 
zabrali nas we wszystkie strony świata! 
Poza wycieczką do Argentyny i Urugwaju 
ze wspomnianym już Michałem Szulimem, 
przemierzaliśmy Fiatem 126P gorącą Afrykę 
z Arkadym Pawłem Fiedlerem,  by niedługo 
później z Kasią Augustyn polować na zorzę 
polarną w szwedzkiej Laponii, w najzimniej-
szym miesiącu roku. Śremski dziennikarz 
Jędrzej Józefowicz zabrał nas na obfitującą 
w wiele przygód pieszą pielgrzymkę do Rzy-
mu, Agnieszka Michalska oprowadziła po 
niemal całej Tajlandii zdradzając mnóstwo 
ciekawostek z  życia Azjatów, natomiast 
z Anną i Maciejem Bąk prześledziliśmy ich 
siedmiomiesięczną podróż z plecakiem po  
Azji Południowo- Wschodniej i  Australii. 
W czasie tych wszystkich spotkań nie zabra-
kło dobrej atmosfery, humoru, niespodzia-
nek, a także momentów wzruszeń. 
Bardzo dziękujemy publiczności, która tak 
licznie i chętnie uczestniczy w naszych spo-
tkaniach. Mamy nadzieję spotkać się z Wami 
w  kolejnym sezonie działalności Klubu. 

Szykujemy jak zawsze ciekawe prelekcje 
z nietuzinkowymi podróżnikami. Jednym 
z  potwierdzonych gości będzie Monika 
Witkowska, znana himalaistka, która właśnie 
(20 czerwca br.) rozpoczęła wyprawę na K2. 
Zapraszamy serdecznie na spotkania po-
dróżnicze, które wznowimy we wrześniu. 
Tymczasem życzymy niezapomnianych 
i bezpiecznych wakacji, pięknych podróży 
i dobrego wypoczynku.

Podsumowanie VI sezonu Klubu Podróżnika 

◊  KPzK

We wtorek 21 czerwca 2022 w siedzibie 
KOK odbył się wernisaż wystawy „Warsztat 
fotograficzny”. Zaprezentowano cztery 
fotograficzne cykle, zrealizowane przez 
uczestniczki i uczestników pracowni 
fotografii Kórnickiego Ośrodka Kultury, 
prowadzonej przez Michała Sitę. Auto-
rzy zdjęć - Jarosław Janowski, Krzysztof 
Napieralski, Natalia Pyrzowska i Hanna 
Strzykowska - zbudowali niejednoznaczne 
i pełne metaforyki formy wystawiennicze. 
Wnikliwe i pełne humoru spojrzenie na 
otaczającą przestrzeń Borówca, próby 
zgłębienia procesu dorastania córki, fa-
scynujące niezwykłością ujęcia wody, czy 
też Kórnik z perspektywy drona zachwyciły 
licznie zgromadzonych gości. Bonusem 
spotkania był pokaz slajdów dokumentu-
jący rok warsztatów i proces budowania 
poszczególnych cyklów. Wystawa będzie 
dostępna przez całe wakacje. Zachęcam 
szczególnie młodzież szkolną i opiekunów 
do zapoznania się z nią i szukania inspiracji 
do własnych prób fotograficznych. 

Wystawa pracowni  fotograficznej w KOK

◊  Sławek Animucki

Foto. W. Zimniak
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Z inicjatywy Małgorzaty Potockiej, 
za zgodą życzliwej Dyrekcji, w ramach 
„15 wydarzeń na 15-lecie Legionu”, 
widzowie filmu Legionu „Nocne zwie-
dzanie Zamku” zaproszeni zostali 
13 czerwca na ciąg dalszy odkrywania 
tajemnic zamkowych.
Naszymi przewodniczkami były: Mał-
gorzata Potocka, oprowadzająca grupę 
dorosłych,  której opowieść o dawnych 
właścicielach Kórnika pomogła zwiedzają-
cym zrozumieć ich wybory i losy – a postaci 
to nietuzinkowe! Podzieliła się też z nami 
własnymi odkryciami dotyczącymi Białej 
Damy, obalając narosłe wokół tej postaci 
mity i legendy. Monika Szczepaniak zajęła 
się  grupą zachwyconych jej zamkowymi 
opowieściami dzieci, wypatrujących Białej 
Damy nie tylko na obrazie. I nie tylko Białej 
Damy, bo opowieść o dawnych mieszkań-
cach zamku  była w każdym podziwianym 
artefakcie.
Punktem kulminacyjnym była możliwość 
podziwiania przepięknych widoków z 
zamkowej wieży, na którą prowadzi 86 
schodków, jak wyliczyły dzieci. Zachód 
słońca odbijający się w jeziorze zapierał 
dech w piersi. Wdzięczni jesteśmy bur-
grabiemu Leszkowi Grześkowiakowi za 
te przeżycia zobaczenia Kórnika z lotu 
ptaka. Dla dzieci to wspomnienia na całe 
życie, i dla dorosłych Zamek o zmroku, 
wyciszony, z „duchami” przodków zrobił 
niezapomniane wrażenie.
 Z wdzięcznością

W gościnie 
na Zamku

◊  Legion
Fot. Halina Buda

W  dniach 2-3 czerwca zainteresowani 
historią uczniowie klas ósmych Szkoły 
Podstawowej im. Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata w Kamionkach pojechali 
na dwudniową wycieczkę do Krakowa 
i  Oświęcimia. Pierwszego dnia młodzież 
zwiedzała Kraków. Wędrując z przewod-
nikiem obejrzeliśmy najważniejsze zabytki 
królewskiego miasta: Wawel z reprezenta-
cyjnymi komnatami królewskimi, Katedrę, 
Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta, 
Kościół Mariacki, Sukiennice. Drugi dzień 
wycieczki poświęcony był zwiedzaniu 
Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz- Bir-
kenau. Obóz Auschwitz stał się dla świata 
symbolem terroru i  ludobójstwa. Prze-
mierzając Muzeum wraz z przewodnikiem 
oprowadzającym nas po poszczególnych 
sektorach obozu, oglądając zdjęcia czuli-
śmy ogromny ból, wzruszenie i przeraże-
nie. Podsumowaniem pobytu w Miejscu 

Pamięci były warsztaty dla uczniów, na 
które nasza szkoła otrzymała zaproszenie 
w ramach pobytu studyjnego dla placówek 
oświatowych. Edukatorzy przeprowadzili 
zajęcia na temat: „ Jednostka wobec 
rzeczywistości obozowej”. Młodzież za-
poznała się z  fragmentami wspomnień 
byłych więźniów obozu  i zaprezentowała 
swoje przemyślenia na temat materiałów 
źródłowych. Po dwóch dniach intensyw-
nego zwiedzania zakończyliśmy naszą 
wycieczkę bogatsi o nową wiedzę, a także 
z poczuciem wdzięczności za możliwość 
wyjazdu, po którym na pewno nie zabrak-
nie nam wspomnień. Opiekę na uczniami 
w trakcie wyjazdu sprawowali nauczyciele 
przedmiotów humanistycznych i dyrektor 
szkoły Wojciech Dziuda.  

Wycieczka do Krakowa

◊ Marta Stefańska
Malwina Panek
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Kapsuła czasu 
Dużymi krokami, zbliża się czas pożegnania 
zerówkowiczów SP w Robakowie z odzia-
łem przedszkolnym. W  związku z  tym 
Odważne Jeżyki, postanowiły pozostawić 
po sobie, nie jeden ślad, zapisując swe 
działania w historii szkoły. Dzieci zasadziły 
swoje własne grupowe drzewko, a  także 
przygotowały kapsułę czasu, która będzie 
świetnym powodem do wspólnego spotka-
nia za kilka lat. Uczniowie umieścili w słoiku 
czasu, pamiątkowe drobiazgi w  postaci 
zabawek, świadomi tego, że zostaną one 
odzyskane dopiero za długi czas. Jesteśmy 
bardzo ciekawi naszych reakcji  i wywoła-
nych w nas emocji, na widok sentymen-
talnych przedmiotów, przywołujących 
wspomnienia z okresu zabaw i beztroski.  
Ostatecznie zobaczymy je dopiero koń-
cząc szkołę podstawową . Miejsce ukrycia 
naszych skarbów z  listem dla przyszłych 
pokoleń, to kryjówka znana tylko wtajem-
niczonym i niech tak pozostanie.

Dzień Rodziny 
Dzień Rodziny, to wyjątkowe święto, które 
umożliwia wyznanie uczuć, najbardziej 
kochanym przez nas bliskim. Swoją mi-
łość i podziękowanie za trud wychowania, 
wyrazili wszyscy uczniowie klas 0-3, w przy-
gotowanych w  formie nagrań piosenek, 
wierszy oraz układów tanecznych, zadedy-
kowanych specjalnie Rodzicom. Nadszedł 
również dzień, kiedy to szkolna zerówka, 
mogła zaprezentować przed najbliższymi 
swoje zdolności artystyczne na żywo. 
Podczas spotkania, rodzice z  zapartym 
tchem oglądali występ swoich pociech. 
Zerówkowicze chętnie zaprosili wszystkich 
uczestników do wspólnej zabawy, podczas 
której, musieli wykazać się zdolnościami ta-
necznymi, a także językowymi. Ze względu 
na celebrację Dnia Rodziny, dzieci rozdały 
rodzicom oryginalne upominki, które będą 
słodką ozdobą i pamiątką naszego spotka-
nia. Wspaniała zabawa, przypieczętowana 
została ogniskiem, które było świetną 
okazją do wzajemnej integracji. Muzyka 
grająca w tle, porwała do tańca, nie jednego 
uczestnika imprezy. Koniecznie musimy to 
jeszcze powtórzyć!

Wieści z 
SP Robakowo

◊  Aleksandra Świątek
◊  Dorota Strojna

Benefisem podsumowano bogatą karierę 
zawodową odchodzącej na emeryturę 
nauczycielki i  dyrektorki Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Kórniku-Bninie Zofii Talar-
czyk. Społeczność szkolna przygotowała 
ciekawy program artystyczny przeplatany 
wspomnieniami i  litanią zasłużonych 
komplementów skierowanych do głównej 
bohaterki wieczoru.

Pani Zofia pochodzi z rodziny o nauczyciel-
skich tradycjach. Pracę w bnińskiej szkole 
rozpoczęła w 1981 roku jako nauczyciel 

matematyki. Od roku 1991 pełniła funkcję 
wicedyrektora szkoły, a od 2005 roku była 
jej dyrektorem.

Wspomnienia współpracowników doty-
czące pani dyrektor zobrazowano archi-
walnymi zdjęciami, zarówno tymi rodzin-
nymi, jak i „z życia szkoły”. Na fotografiach 
szkoła piękniała z  każdą rozbudową 
i modernizacją, a wśród dawnych uczniów 
odnajdywały się niektóre obecne nauczy-
cielki.  Były anegdoty i chwile wzruszenia, 
kwiaty i prezenty. 

Swoją panią dyrektor pożegnali uczniowie 
(delegacje klas i chór szkolny), nauczyciele, 
współpracownicy, nauczyciele emeryci 
z  dawną dyrektorką Ireną Kaczmarek, 
przedstawiciele rady rodziców, burmistrz 
Przemysław Pacholski z wiceburmistrzem 
Bronisławem Dominiakiem oraz były bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski. 

Wszystkiego najlepszego Pani Dyrektor!

Benefis Zofii Talarczyk

◊  ŁG

W  przedszkolu Kolumb Kraina Małego 
Odkrywcy z Bnina w tym roku szczególne 
miejsce zajmowała sztuka. Braliśmy udział 
w ogólnopolskim projekcie „Zabawa sztuką”, 
w ramach którego dzieci wykonywały okre-
ślone prace 
plastyczne. 
Z okazji Świa-
towego Dnia 
Sztuki (15.04) 
w  Bibliotece 
P u b l i c z n e j 
Filia w Bninie 
odbyła  s ię 
wystawa na-
szych dzieł, 
a my oczywi-
ście wybrali-
śmy się, żeby 
je obejrzeć.
Mali Odkryw-
cy byli bardzo 
dumni widząc 
swoje prace wystawione na honorowych 
miejscach. Z wielkim entuzjazmem wspo-
minali, jak wyglądało tworzenie tych obra-
zów, który artysta ich  inspirował i z jakich 
materiałów korzystali. Te dzieci, które  
wcześniej  odwiedziły  wystawę ze swoimi 
rodzicami z dumą  opowiadały o reakcjach 

najbliższych. Pani Klaudyna - kierownik 
Filii - ciepło przyjęła Małych Odkrywców, 
oprowadziła po wystawie, wśród regałów 
z książkami  i jeszcze przeczytała  bajeczkę. 
To była bardzo miła wycieczka.

A przed nami 
o s t a t n i e 
w  tym roku 
spotkanie ze 
sztuką - wy-
cieczka do 
m u z e u m 
w  Rogalinie, 
z w i e d z a -
nie  ga ler i i 
o b r a z ó w 
i  malarskie 
w a r s z t a t y . 
Rozwijajmy 
i  utrwalajmy 
u dzieci zain-
teresowanie 
a r t y z m e m 

i kreatywność, bo jak powiedział Pablo Pi-
casso „wszystkie dzieci rodzą się artystami. 
Sztuka polega na tym, by pozostać nimi do 
końca życia”. 

Pierwszego czerwca wszystkie dzieci 
z Przedszkola w Szczodrzykowie pojechały 
do Kórnika na Błonie, aby radośnie obcho-
dzić swój ulubiony dzień, czyli Dzień Dziecka. 
W tym roku był to dzień na sportowo. Każda 
grupa uczestniczyła w różnorodnych kon-
kurencjach: przeciąganie liny, rzut do celu, 
przejście przez kolorowy tunel. Po zakończe-
niu Olimpiady dzieci zjadły hot-dogi, które 
smakowały wszystkim. To nie był koniec 
przygotowanych atrakcji. Następnego dnia 
na dzieci czekała kolejna niespodzianka 
w postaci dmuchańca. W przerwie między 

zabawą przedszkolaki zajadały pyszne lody. 
W kolejnych dniach każda grupa pojechała 
na wycieczkę do „Zaczarowanej Zagrody” 
w Ulejnie, którą ufundowała Rada Rodziców. 
Obchody Dnia Dziecka były przepełnione 
śmiechem, radością i zadowoleniem. Czer-
wiec zostanie nam na długo w  pamięci. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się w organizacje tego świę-
ta, a w szczególności dziękujemy Radzie 
Rodziców.

Sztuka w Krainie Odkrywców

◊  Eliza Kłosowicz
Przedszkole Kolumb
 Kraina Małego Odkrywcy

Wspaniałe dni 

W dniach 9 i 10  czerwca 2022 r. gościliśmy w  
szkole „Naukobus” z Centrum Nauki Koper-
nik w Warszawie.  Był to niezwykły zaszczyt 
dla naszej  społeczności szkolnej. Przyjazd 
„Naukobusa” był realizowany w  ramach 
wspólnego Programu Ministra Edukacji 
i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod 
nazwą Nauka dla Ciebie. Program ten jest 
finansowany  w  ramach dotacji Ministra 
Edukacji i Nauki. Szkoła  finansowała noclegi 
i wyżywienie edukatorów. Eksponaty zostały 
rozlokowane w sali gimnastycznej i ucznio-
wie każdej klasy  mieli osobne zajęcia. 

    Wystawa została przez uczniów odebrana 
z wielkim zaciekawieniem i  radością, bo  
mogli dotknąć każdego eksponatu, prze-
prowadzić samodzielnie doświadczenie, 
a  w  każdych problemowych sytuacjach, 
mogli spytać o podpowiedź edukatorów 
z  Centrum Nauki Kopernik. Uczniowie 
szczególną uwagę skupiali na  eksponatach, 
każdy chciał je poznać i „wypróbować”, choć 
czasem sprawiało im to trudność. Starsi 

uczniowie czytali z uwagą instrukcje, młodsi 
słuchali najczęściej edukatorów. Największe 
zainteresowanie u najmłodszych wzbudza-
ły: „Człowiek- układanka” oraz „Kula pla-
zmowa”, ponieważ wielką frajdę sprawiało 
im uzupełnianie ludzkiego ciała o brakujące 
elementy oraz drobne wyładowania elektro-
statyczne przy kuli plazmowej wywoływały 
u nich trochę niepokoju i  radości. U star-
szych wielką popularnością cieszyły się: 
„Łamigłówki” i „Wirujące krzesło”- należało 
przy nich popisać się niezwykłym intelektem 
(logicznym i matematycznym), a wirujące 
krzesło wywoływało u  nich zaskoczenie 
z  powodu niespodziewanych zmian kie-
runku ruchu. Podczas wystawy uczniowie 
poznali wiele zjawisk naukowych, były to 
m.in.: zasady zachowania energii i pędu; 
twierdzenie Pitagorasa; elementy anatomii 
człowieka; zagadnienia z  elektrostatyki; 
wpływ przyśpieszania ziemskiego na ruch 
ciał; prędkość rozchodzenia się światła 
i dźwięku oraz powstawanie ruchomego 
obrazu. 

Serdecznie dziękujemy rodzicom:  panu 
Marcinowi  Szelągowi, p. Tomaszowi Zie-
lińskiemu i p. Arturowi  Adamczakowi  za 
pomoc w  rozpakowaniu i  w  składaniu 
eksponatów. 

„Naukobus” w SP w Szczodrzykowie

◊  SP Szczodrzykowo
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Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Arboretum w  Kórniku słynie z  bogatej 
kolekcji egzotycznych, wiekowych 
drzew i  krzewów. Różnorodna 
flora, podmokły teren oraz bliskie 
sąsiedztwo jezior i  lasów tworzy 
nisze ekologiczne dla wielu ga-
tunków zwierząt. Spacerując po 
Arboretum warto być czujnym 
i  nasłuchiwać dźwięków otacza-
jącej nas przyrody, gdyż wśród 
starodrzewów parku można spo-
tkać cały szereg gatunków ptaków, 
m.in. dzięcioła zielonego, trznadla, 
kowalika czy jemiołuszkę. Co 
ciekawe, Arboretum jest również 
miejscem występowania aż sze-
ściu przedstawicieli rodziny sikor. 
W parku i jego okolicach gniazdują 
popularne bogatki, modraszki, 
jak również mniej znane sikory 
ubogie, czarnogłówki, czubatki 
i  sosnówki. Wszystkie są objęte 
ochroną gatunkową. 
Sikory to niewielkie, ruchliwe 
i dość pękate wróblowe, o krótkich 
dziobach, które występują na tere-
nie Europy, Azji, Afryki i  Ameryki 
Północnej. Zamieszkują różnora-
kie środowiska: ostoje leśne, parki, 
tereny uprawne i zurbanizowane, 
gnieżdżąc się w  dziuplach, zało-
mach pni, a często również w bud-
kach lęgowych, które występują 
na terenie Arboretum. W jednym 
lęgu samica składa ok. 13 jaj, 
wysiaduje je sama. W  okresie 
wiosenno-letnim, gdy dostępność 
do zróżnicowanego pokarmu jest 
bogata, sikory żywią się pokarmem 
głównie owadami, w  tym także 
ich larwami i  gąsienicami. Zimą 
sikory są w dużej mierze zależne 
od człowieka, zjadając najchętniej 
wysokotłuszczowe ziarna słonecz-
nika (niesolone!), różnego rodzaju 
orzechy, zadowalając się również 
słoniną, a nawet kawałkami jabłek. 
Są to ptaki przeważająco osiadłe, 
rzadko migrujące, na zimę łączące 
się w mieszane, koczujące stadka. 
Spróbuj je rozpoznać!

Bogatka. Ta największa i  najlicz-
niej występująca krajowa siko-
ra, zamieszkuje nie tylko stare 
puszcze i  lasy, ale również miejskie 
parki i  ogrody. Gniazduje w  gniazdach, 
pół-gniazdach, załomach drzewnych czy 
stworzonych przez człowieka budkach 
lęgowych, jednak, co ciekawe, potrafi 
również zamieszkać w  skrzynce z  bez-
piecznikami, skrzynce na listy, szlabanie 

czy w  metalowym słupku ogrodowym. 
Bogatka jest ptakiem wszystkożernym, 
latem żywi się owadami, zimą musi za-
dowolić się dietą roślinną. Jedno pisklę 

potrzebuje do 5 gramów pokarmu dzien-
nie. Przy karmniku obowiązuje ściśle 
określona hierarchia. Pierwszy częstuje 
się samiec, ozdobiony szeroką, czarną 
smugą na piersi, później cała reszta. Taki 
system skutecznie zapobiega niepokojom 
i bójkom. 

Modraszka. Jest również częstym, nie-
zwykle kolorowym gościem w karmniku. 
Ta bogato ubarwiona sikora charaktery-
zuje się żółtym brzuchem, błękitną „cza-

peczką” na głowie oraz ciemno-
zielonym grzbietem z wyraźnymi 
niebieskimi akcentami. Jednak to, 
czym zachwyca się ludzkie oko, 
jest tylko ułamkiem tego, co widzą 
inne ptaki. W widzianym przez nie 
promieniowaniu ultrafioletowym, 
błękitne akcenty święcą niczym 
lampki. 

Czarnogłówka. Zamieszkuje pod-
mokłe lasy liściaste, zadrzewienia 
śródpolne oraz parki. Jej ubarwie-
nie jest szarobrązowe, brudnobia-
łe z  czarną czapeczką i  czarnym 
śliniakiem. Gniazduje w dziuplach, 
zazwyczaj powiększając już istnie-
jące otwory, np. po spróchniałych 
gałęziach. Zdarza się jednak, że 
w  drzewach o  miękkim drewnie 
czarnogłówka sama wykuwa swój 
dom.
 
Sikora uboga. Przez badaczy 
z Białowieskiego Parku Narodowe-
go została uznana za gatunek po-
siadający najwięcej pierwotnych 
cech. Zwodniczo podobna do czar-
nogłówki. Te dwa ptaki najłatwiej 
odróżnić po głosie. Sikory ubogiej 
raczej nie spotkamy przy karm-
niku, jest to ptak zamieszkujący 
rozległe i stare kompleksy leśne, 
nieśmiały i stroniący od człowieka. 

Sosnówka. Jest najmniejszą z  si-
kor. Sosnówka ma upierzenie 
bardzo podobne do sikory ubo-
giej, przez co nierzadko te dwa 
gatunki są mylone. Od jej ubogiej 
kuzynki wyróżnia ją biała, okrągła 
plamka na potylicy oraz wyjątko-
wo drobne rozmiary. Zimą, gdy 
dostępność do pokarmu jest ogra-
niczona, zjada nasiona świerków, 
często decyduje się na korzystanie 
z karmników. 
Czubatka. Zdecydowanie różniąca 
się od swoich kuzynek, skromna 
sikora czubatka charakteryzuje 
się jasnym ubarwieniem oraz 
czubem z  piór na górze głowy. 
Żyje w dużych, co najmniej kilku-
nastohektarowych kompleksach 

leśnych, a  z  gotowych budek lęgowych 
korzysta niechętnie. Preferuje dziuple, 
które często rozbudowuje lub buduje 
sama od podstaw. Czubatka stroni od 
ludzi i do karmników przylatuje rzadko. 

Ptasi Mieszkańcy Kórnickiego Arboretum

◊ Martyna Lasek
Instytut Dendrologii PAN

Sikora bogatka. Fot. Martyna Lasek

Sikora modraszka. Fot. Martyna Lasek 

Sikora czubatka. Fot. Martyna Lasek 

Wolny czas to okazja do odpoczyn-
ku, relaksu czy poznawania nowych 
miejsc. Czasem jednak chodzi o coś 
zgoła przeciwnego: chęć fizycznego 
zmęczenia, potrzebę rywalizacji i po-
szukiwanie mocnych wrażeń. Rzecz ja-
sna w atrakcyjnej formie i przestrzeni.

Na terenie powiatu poznańskiego i oko-
licznych gmin wachlarz miejsc oferują-
cych emocjonujące atrakcje jest bardzo 
zróżnicowany. Dobrą zabawę zapewniają 
obiekty od Kowbojskiego Miasteczka 
Luboń z  propozycjami w  stylu mecha-
nicznego byka rodeo, przez park tram-
polin Jump Space w Śremie, a kończąc na 
unikatowej kręgielni parkietowej w  tym 
samym mieście.

Nie tylko na torze
Cztery kilometry – taka trasa czeka na 
Torze Poznań – najdłuższym samocho-
dowym torze wyścigowy w Polsce. Obok 
działa również zewnętrzny tor kartingo-
wy. Przy niekorzystnej pogodzie lepszym 
wyborem będzie E1 Gokart w Skórzewie, 
czyli halowy, dwupoziomowy tor z moż-
liwością wyjazdu na zewnątrz. Miłośnicy 
sportów motorowych doskonale znają tor 
motocrossowy w Obornikach, usytuowa-
ny na krawędzi doliny Warty. Od czasu do 
czasu sprawdzają tam swe siły uczestnicy 
biegów Formoza Challenge. Odmien-
nych wrażeń dostarczają przejażdżki 
psimi zaprzęgami w Traperskiej Osadzie 
w Bolechówku. Na atrakcyjną eskapadę 
mogą też liczyć pasażerowie Mosińskiej 
Kolei Drezynowej, napędzający siłą swych 
mięśni drezyny ręczne i rowerowe.
Ostatnio jak grzyby po deszczu wyrastają 
kolejne miejsca służące do wyczynowej 
jazdy na rowerach, hulajnogach czy 
rolkach. Na skateparkach można pojeź-
dzić w  Buku, Kostrzynie, Koziegłowach, 
Luboniu, Murowanej Goślinie, Prze-
źmierowie, Siekierkach, Suchym Lesie, 
Swarzędzu i Tarnowie Podgórnym. Pump-
tracki, czyli tory w formie pętli z licznymi 
wzniesieniami funkcjonują w  Borówcu, 
Dąbrówce, Promnicach, Puszczykowie, 
Śremie, Więckowicach i  Suchym Lesie 
(największy w  regionie). Z  rowerowego 
toru crossowego w Skałowie korzystają 
też uczestnicy Dzikiego Biegu w  Lesie. 
Gratką dla fanów terenowej jazdy ro-
werem jest trasa Maximus Singletrack 
w  Puszczy Zielonce między Owińskami 
a Uroczyskiem Maruszka. 

W górę serca!
Nad ziemię można się wznieść na różne 
sposoby, zależnie od własnych upodobań 
i… lęku wysokości. Tuż nad powierzchnią 
gruntu zamontowano urządzenia niskich 
parków linowych przy Pałacu Jankowice 
i w Skórzewie. Nieco wyżej wspinają się 
goście mini parku linowego oraz Podnieb-
nej Eko Wioski w DELI Parku. W niedawno 
powstałej Nadrzewnej Osadzie w Muro-
wanej Goślinie oraz w  Parku Linowym 
Adrenalina w  Obornikach bezpieczeń-
stwo zapewnia stała (nieprzepinana) 
asekuracja. Spragnieni najmocniejszych 
wrażeń mogą wybrać spośród pięciu 
tras linowych w Cascader Park Kobylnica 
z najtrudniejszą trasą Everest na czele.
Kto chciałby unieść się w  przestworza, 
może skorzystać z  lotów, oferowanych 
przez Airport Biernat z  Gądek. Na pa-
sażerów czeka zarówno zwykła Cessna, 

jak i  wodnosamolot. Z  Lądowiska Sło-
nawy prowadzonego przez Obornickie 
Stowarzyszenie Lotnicze startują małe 
samoloty i motolotnie, a Stowarzyszenie 
Sportów Lotniczych Czerwonaki zrzesza 
miłośników paralotniarstwa. Szybki po-
wrót na ziemię to z kolei domena ekipy 
Sky Camp Poznań, która zapewnia skoki 
spadochronowe: w tandemie, samodziel-
ne i sportowe. 

Rakietą i kijem
Tenis ziemny i golf to sporty dawniej ko-
jarzone z wyższymi sferami. Dzisiaj każdy 
może poczuć emocje związane z taką grą. 
Malowniczy Oskoma Trzaskowo Golf Club 
kusi jedną z najładniejszych przestrzeni 
do nauki gry w Polsce. Od niedawna gra-
cze mogą wybrać również Black Water 
Links Tarnowo Podgórne dysponujące 
pełnowymiarowym polem golfowym 
z największą w kraju strefą do treningu 
krótkiej gry.
Miłośnicy gry na korcie powinni zwrócić 
uwagę na Hotel Rodan w Skrzynkach, ca-

◊  Piotr Basiński
Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna

„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu 
wspólnie z Poznańską Lokalną Organi-
zacją Turystyczną (PLOT) przybliżamy 
nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, 
by zachęcić do mikroturystyki – samo-
dzielnego zwiedzania najbliższej okolicy 
i poznawania mniej lub bardziej znanych 
turystycznych perełek okolic Poznania. 
Kolejne teksty cyklu ukażą się równole-
gle na łamach informatorów samorzą-
dowych 12 gmin członkowskich PLOT, 
w  Naszym Głosie Poznańskim oraz 
w Prasowej Powiatowej 17.

Szczypta 
adrenaliny

łoroczne centrum tenisa ziemnego i bad-
mintona. Silnym ośrodkiem tenisowym 
pozostaje też Puszczykowo. W  mieście 
zlokalizowane są obiekty Sportoteki oraz 
jedenaście kortów Centrum Tenisowego 
Angie. W odwodzie pozostają korty Swa-
rzędzkiego Centrum Sportu i  Rekreacji 
czy Park Tenisowy Tarnowo Podgórne.

Zespołowa rywalizacja
Do aktywnej integracji świetnie nadaje 
się paintball, jak i ASG (Air Soft Gun, wy-
korzystujące repliki broni) czy laser tag 
(strzelanie z laserów) – atrakcje dostępne 
w  Fort Knox War Zone w  Mieczewie – 
dawnej bazie wojskowej w środku lasu. 
Podobne aktywności oferuje Stowarzy-
szenie Zawsze Czujni – Semper Vigilant, 
które za swą bazę obrało pole w  Szla-
chęcinie. Fani laserowego paintballa 
mogą też rywalizować na arenie Wielkiej 

Spluwy w  Bogucinie, obiekcie Dystrykt 
Laser Tag w Śremie albo w leśnej bazie 
Twój Cel Laser Tag w Rogalinku.

Tor motocrossowy w Obornikach  
(fot. Szymon Piestrzyński)

Sky Camp Poznań (fot. Jakub Konwent)
Skatepark w Kostrzynie 
(fot. Archiwum UM w Kostrzynie)

Dziki Bieg w Lesie na torze crossowym  
w Skałowie (fot. Archiwum UM w Kostrzynie)
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11 czerwca na sali w Radzewie odbył się 
towarzyski turniej unihokeja z okazji Dnia 
Dziecka w kategorii młodziczek. Gościliśmy 
dwie drużyny z dużymi tradycjami uniho-
kejowymi: UKS Jastrzębie Żytowiecko i UKS 
Junior Kębłowo. Radzevianki nie były gościn-
ne. Odniosły dwa zwycięstwa i cieszyły się 
z wygranej w całych zawodach. Wyróżnienia 
po meczach odbierały: Natalia Socha i Oliwia 
Płachta. W drużynie All Stars znalazło się 
miejsce dla 4 naszych zawodniczek, a były 
nimi: Sandra Olejniczak, Patrycja Jańczak, 
Agata Malinowska i Barbara Zielińska. Ze-
spół tworzyły także: Karina Taciak, Marianna 
Krenc, Agnieszka B., Lena Boguś, Marta 
Jankowska, Zuzanna Bogaczyńska, Pola 
Mizera, Wiktoria Snuszka, Laura Martyniak. 
Dziękujemy sponsorom drużyny: firmom 
KRAM oraz SMART PROJECT, a także wszyst-
kim zaangażowanym w organizację turnieju.
13 czerwca w  tym samym miejscu odbył 
się ostatni w tym sezonie turniej Szkolnej 
Ligi Unihokeja. Uczestniczyły w nim 4 nasze 
drużyny: dziewczęta z klas 1-2, chłopcy z klas 

1-2, dziewczęta z klas 3-4, chłopcy z klas 
3-4. Reprezentanci z Radzewa strzelili aż 50 
bramek i okazali się lepsi od przeciwników 
w każdej kategorii. Nagrody indywidualne 
odbierali: Natalia Socha, Alan Bazanowski, 
Agnieszka B. i Wojciech Woźniak. Dziękuje-
my Urzędowi Miasta i Gminy Kórnik, który 
wsparł tę piękną inicjatywę oraz panu, który 
zasponsorował medale. Podziękowania 

także w stronę ibsługi technicznej zawodów 
oraz kibiców, dzięki którym było tak głośno.
Na początku czerwca trójka naszych zawod-
niczek uczestniczyła wraz z Reprezentacją 
Polski do lat 17 w międzynarodowym tur-
nieju w Czechach. Były to: Roksana Baza-
nowska, Zofia Brylewska i Julia Marciniak.

Aż pięć medali zdobyli juniorzy młodsi TFP 
Kórnik podczas torowego Pucharu Polski 
w  Kaliszu, który był zarazem ostatnią 
eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży. Impreza finałowa na przełomie 
lipca i sierpnia odbędzie się w Pruszkowie. 
Pierwszego dnia rozegrano sprinty, oraz 
wielobój olimpijski OMNIUM, składający 
się z czterech konkurencji średniodystan-
sowych. W sprincie nie miał sobie równych 
Julian Gabrusewicz, który po za tym, że 
w eliminacjach uzyskał najlepszy czas dnia, 
to w późniejszych bojach sprinterskich wy-
grał wszystkie wyścigi. Bardzo obiecująco 
wypadł w eliminacjach drugi zawodnik TFP 
Tomasz Łamaszewski, który uzyskał trzeci 
czas eliminacji. Niestety w bezpośrednim 
pojedynku o wejście do ćwierćfinału uległ 
bardziej doświadczonemu Mikołajowi 
Dziedurze z Warmii Biskupiec. Ostatecznie 
Łamaszewski zakończył sprinty na 9 miejscu, 
a Emilia Wojciechowska w konkurencjach 
dziewcząt wywalczyłą 14 miejsce. Bardzo 
dobrze wypadła nasza trójka zawodników 
w  wielobojowy Omnim. Brązowy medal 
zdobył wspierany przez kolegów Erik Pacho-
lec, a koledzy z drużyny Franciszek Mumot 
i Szymon Ilski zajęli kolejno miejsca 11 i 16. 
Drugiego dnia rozegrano wyścig na 2 km na 
dochodzenie, a  trener Taciak wystawił do 
boju tylko Emilię Wojciechowską, która uzy-
skała bardzo dobry 10 czas dnia. Następnie 
obaj sprinterzy Jedynki Kórnik w pięknym 
stylu przebrnęli do finału rywalizacji w Ke-
irinie (wyścigi za motorem), wygrywając 
wcześniej wszystkie biegi eliminacyjne. 
W wielkim finale (6 zawodników) trafili na 

siebie, a ogromną niespodzianką sprawił 
Tomasz Łamaszewski, który bardzo bliski 
był  zwycięstwa, ale na ostatnich metrach 
minimalnie wyprzedził go Kacper Kwiatek 
KTK Kalisz. Brąz w  tym wyścigu zdobył 
główny faworyt Julian Gabrusewicz. W ke-
irinie dziewcząt 12 miejsce zajęła Emilia 
Wojciechowska. Na zakończenie rozegrano 
wyścigi Madison (parami), w którym świetne 
zaprezentowali się Kórniczanie Franciszek 
Mumot i  Erik Pacholec. Nasza dwójka 
zdobyła srebrny medal walcząc do końca 
o zwycięstwo z rutynowaną parą KTK Kalisz. 
Występy UKS TFP podczas kaliskiej imprezy 
pozwala bardzo optymistycznie patrzeć na 
finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 

Szosowy Puchar Polski 
W  Łężeczkach rozegrano kolejną serię 
Pucharu Polski, która była jednocześnie 

ostatnim sprawdzianem juniorów i młodzie-
żowców przed szosowymi Mistrzostwami 
Polski, które w ostatni weekend czerwca 
odbędą się w Nowym Dworze Mazowiec-
kim. Pierwszego dnia w  jeździe indywidu-
alnej na czas najlepiej wypadła juniorka 
Julia Przymusińska która zajęła 4 miejsce, 
wśród juniorów młodszych Szymon Ilski 
był 9, a wśród młodzików Mateusz Błaszak 
10. Drugiego dnia podczas wyścigów ze 
startu wspólnego wśród kobiet Open 4 
miejsce zajęła Jagoda Szabelska, a 6 linię 
mety minęła Dominika Bykowska. Wśród 
juniorów młodszych 9 był Erik Pacholec, 
wśród Juniorek młodszych również 9 była 
Emilia Wojciechowska, a wśród młodzików 
9 miejsce zajął Mateusz Błaszak.

Unihokejowa młodzież w akcji

UKS TFP Jedynka Kórnik w Pucharze Polski

◊  PM

◊  KN

Mumot i Pacholec
 podczs zmiany w Madisonie

Kąpielisko Oaza Błonie już od wielu lat cieszy 
się zainteresowaniem mieszkańców Kórnika 
i okolic, a także osób spoza gminy.
Przekłada się to na frekwencję, która w gorą-
ce, letnie weekendy bywa naprawdę wysoka.
Dbając o bezpieczeństwo osób wypoczy-
wających na terenie kąpieliska w  nad-
chodzącym sezonie zwiększyliśmy kadrę 
ratowników. Została również zakupiona 
motorówka celem usprawnienia akcji ratun-
kowych, które oczywiście mamy nadzieję nie 
będą miały miejsca. Ponadto, abyśmy mogli 
czuć się pewnie, przed otwarciem sezonu 
sprawdzone zostało dno jeziora.
Jak zwykle w ciągu wakacji oprócz kąpieli 
w jeziorze będzie można skorzystać z wielu 
atrakcji i usług takich jak animacje dla dzieci, 
muzyka na żywo, wieczorki taneczne, wake 
park, wypożyczalnia sprzętu wodnego czy 
strefa food trucków. Szykujemy również 
coś nowego co pozwoli urozmaicić czas 
spędzony na świeżym powietrzu. Kąpielisko 
jest czynne codziennie w godzinach 10:00 
-20:00.

Miło nam poinformować, że dwie zawod-
niczki UKS TKD Kórnik: Tatiana Tomczak 
(junior) i Julia Szpak  (młodzież) zostały po-
wołane przez Polski Związek Taekwondo 
Olimpijskiego do startu w zawodach Pu-
charu Świata Multi European Games (So-
fia - Bułgaria) w terminie 02-08.06.2022.

Kąpielisko już działa

◊  Oaza

Reprezentują
Polskę

◊  UKS TKD



WAŻNE TELEFONY:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991

Rada Miasta i Gminy Kórnik
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277
e-mail:radamiejska@kornik.pl

Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75, kornik@kornik.pl

Gminne Centrum Zarządzania 
Kryzysowego
tel. 61 8 170 126, 604 607 104  

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 47 77 130 30
w razie  zgłoszeń interwencji nie cier-
piących zwłoki tel. 661 518 075 

Ochotnicza Straż Pożarna 
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, tel. kom. 790 775 009

Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring 
tel. 61 8170 411 wew 701

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„Zdrowie”ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59, 
618 170 254

Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02

Przychodnia w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, Kórnik-Bnin
tel. 61 8170 050

C.M.MedHeart, ul. Armii Krajowej 27, 
 tel. 511 988 999 i 61 278 79 99

Centrum Zdrowia Rodziny
ul. Mostowa 12, Kamionki
tel. 885 029 029
email: 
kamionki@centrum-zdrowia-rodziny.pl

Centrum Medyczne Kamionki
Platanowa 18, Kamionki
tel. 661 203 203
email: kontakt@cmkamionki.pl

Centrum Medyczne KORMED 
ul. Szkolna 18, Robakowo
tel. 61 28 11 256, kom.  668 700 807

W przypadku konieczności wezwa-
nialekarza na wizytę domową 
w nocy lub dni wolne od pracy:

Wielospecjalistyczny Szpital Miej-
ski im. Józefa Strusia z Zakładem 
Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ,  
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Tel. 61 873 90 81, 61 873 91 90
61 873 94 08
lub Szpital w Puszczykowie im. prof. 
S.T. Dąbrowskiego S.A. ul. Kraszew-
skiego 11, 62-041 Puszczykowo.
Tel. 61 898 42 40
bądź inna placówka z listy dostępnej 
na stronie:  http://nfz-poznan.pl/page.
php/1/0/show/13328/

Lecznice dla zwierząt/gabinety  
weterynaryjne/schronisko
- Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22, 601 956 700
- Borówiec, ul. Główna 22
tel. 608 244 949
- Kamionki, Szafirowa 52
tel. 602 464 664
- ul. Wodna 5/2 Kórnik
tel. 601884441
Schronisko dla zwierząt w Skałowie
Warzywna 25, 62-025 Kostrzyn
tel. 783 552 272

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komu-
nalne, ul. Poznańska 71c, Kórnik
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Awaria wodociągów
Tel. 602 319 756

AQUANET - tel. alarmowy: 994
centrala telefoniczna
tel. (61) 8359 100

Infolinia ds. odbioru odpadów komunal-
nych z terenu g. Kórnik 661 480 223

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 18 71, pon.-pt. 9:00-12:00
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel./fax. 61 817 00 54

Gminny Rzecznik Osób Niepełno-
sprawnych, UMiG Kórnik, Pl. Niepod-
ległości 1, tel. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

Przedsiębiorstwo Autobusowe
KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76
www.kombus.pl

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 16, tel. 61 819-02-69

Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka 
ul. Zamkowa 10, Kórnik
tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30

Kórnicki Ośrodek Kultury
61 817 08 91
Izba Pamiątek Regionalnych
785 749 287

Zakład Doświadczalny PAN
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 01 55

Instytut Dendrologii PAN i Arboretum 
ul. Parkowa 5, Kórnik
tel. 61 817 00 33

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki, Tel.: 690 380 460
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec, tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170 125
Parafia pw. Wszystkich Świętych
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 515 371 910
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1,63-004 Tulce, 
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
tel. 61 8788010
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 Zatrudnię kierowcę kat. C, ok. 
Kórnika/Środy Wlkp., dzwonić po 
godz. 18:00, praca na miejscu.  
Tel. 601 305 666
 Dla osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności lekka praca na 
produkcji, tel. 790 560 187, e-mail 
praca@lavoro.com.pl
 Sprzątanie hali - Kórnik, dwie 

zmiany 6-14, 13-21. Tel. 885 103 526
 Firma ABC Automotive Poland za-

trudni Operatorów Produkcji i Elek-
tromechaników. Praca 3 zmianowa 
w Koninku. Kontakt 880 786 881 lub 
kadry@abctech.com

 Sprzedam grunt o powierzchni 
6125 m2 z  przeznaczeniem na 
działki budowlane w Kórniku przy 
ul. Leśmiana dz. nr 78/16. Tel. 604 
514 426

 Naprawa pralki, zmywarki.  
Tel. 537 394 398

 Terapeuta dla dzieci z opóźnionym 
rozwojem mowy, niepełnosprawno-
ścią intelektualną, zespołem Asper-
gera, autyzmem. Tel. 508 801 622
 Sprzedam 5-letnią kosiarkę spa-

linową, poj. 190 m3, Subaru, cena 
850 zł. Tel. 782 513 000
 Sprzedam używaną kuchenkę 

elektryczno-gazową, Amica, cena 
150 zł. Tel. 782 513 000
 Firma remontowo-budowlana 

wykonuje usługi wnętrz typu płytki, 
malowanie itp. Szybkie terminy.  
Tel. 782 513 000
 Sprzedam szlifierkę w  bardzo 

dobrym stanie z  wyposażeniem.  
Tel. 618 171 917
 Oddam w  wynajem pomiesz-

czenie, 280 m2, ogrzewanie, bie-
żąca woda, zaplecze socjalne.  
Tel. 604 422 606
 Likwidacja sklepu, ul. Szkolna 8, 

wyprzedaż rzeczy używanych, 5 zł 
za 10 kg. Tel. 534 206 661
 Biuro matrymonialno-towarzyskie 

zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Tel. 505 006 319

 Złota rączka. Domowe naprawy, 
w  tym elektryczne, sanitarne, re-
monty - odświeżanie pomieszczeń, 
prace w  ogrodzie i  wokół domu.  
Tel. 785 495 890
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011
 Prace ogrodowe, cięcie żywopło-

tów wycinka drzew. Rozbiórka bu-
dynków dużych i małych. Sprzątanie 
i wywóz. Tel. 504 440 916
 Usługi remontowe, malowanie, 

szpachlowanie, tapetowanie, zabu-
dowy nida, montaż paneli i wykła-
dzin. Tel. 504 501 703
 Sprzedam przyczepę kempingową 

cena 7500 zł. Tel. 506 490 723
 Transport, usługi transportowe, 

przeprowadzki. Tel. 506 490 723
 Kupię garaż, działkę, mieszkanie 

Kórnik. Tel. 506 490 723
 Sprzedam ubranie dwurzędowe 

Bytom 182/108/98, 100% wełna, 
bardzo mało noszone  - 100 zł.  
Tel. 601 793 515

 Sprzedam lodówkę, pralkę, ku-
chenkę, piekarnik,  zmywarkę.  
Tel. 506 490 723
 Sprzedam wyposażenie miesz-

kania meble sprzęty agd itp.  
Tel. 506 490 723
 Miód pszczeli z „Kórnickiej Pasieki”, 

ul. Antoniego Wróblewskiego 36. 
Dostawa na terenie Kórnika i Bnina 
gratis. Tel. 571 370 159
 Wynajmę pomieszczenie - garaż 

Kórnik -Bnin do 40 m2 do 300 zł/
mc. Tel. 506 490 723
 Sprzedam łóżeczko z  szufladą.  

Tel. 693 822 115
 Sprzedam witrynę czarną.  

Tel. 693 822 115
 Sprzedam matę do ćwiczeń 

100x90 cm. Tel. 693 822 115
 Sprzedam samochód dziecię-

cy Mercedes bez pilota ¾ lata.  
Tel. 693 822 115
 EL -DUO usługi elektroinstalacyjne 

oraz serwis elektronarzędzi. Tel. 616 
610 950, 691 511 788

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać około 15 słów, wraz z  nr. telefonu. Większe ogłosze-
nia mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane 
wcześniej ogłoszenia. W  przypadku, gdy liczba nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia,  
o publikacji decyduje kolejność nadesłania. Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną 
(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.

Ogłoszenia drobne:
praca
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