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14 sierpnia 2022 r. 3

Sprawozdanie 
burmistrza

miejsca rekreacji nad Jeziorem Bnińskim 
w miejscowości Biernatki”. Według założeń 
projektu w  Biernatkach powstanie plac 
rekreacyjny, z  otaczającymi go ławkami, 
siłownia zewnętrzna wyposażona w  trzy 
elementy z pięcioma urządzeniami (orbi-
trek, stepper + prasa ręczna, wyciąg górny 
+ prasa nożna) i  ścieżka ze stopniami 
tarasowymi do miejsca rekreacji.
Dofinansowanie otrzymaliśmy z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Spotkanie z MiStrzeM Świata

Także 1 sierpnia burmistrz Przemysław 
Pacholski razem z wiceburmistrzem Seba-
stianem Wlazłym spotkali się z Gabrielem 
Cholewą oraz jego mamą i trenerem. 
Gabriel, mieszkaniec naszej gminy, w lipcu 
br. podczas zawodów na Florydzie obronił 
tytuł Mistrza Świata w kumite indywidu-
alnym.

Spotkanie z prezeSeM roD

Także 1 sierpnia wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły spotkał się z prezesem ROD 
Koninko Ryszardem Kasiorkiewiczem. 
Rozmawiano na temat gospodarowania 
odpadami na terenie ROD oraz oczysz-
czeniu pobocza wzdłuż jednej z  dróg 
dojazdowych do ogrodów.

powiatowywyDział koMunikacji 
i tranSportu  we wrzeŚniu

5 września ma zostać otwarta filia Wy-
działu Komunikacji i Transportu Powiatu 
Poznańskiego. Trwają prace wykończenio-
we i organizacyjne przy zmodernizowanej 
części Starej Gazowni. Wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły rozmawiał 2 sierpnia 
z  sekretarz Powiatu Poznańskiego Mag-
daleną Buczkowską na temat współpracy 
przy uruchamianiu tego oczekiwanego 
przez mieszkańców biura. 

o zagoSpoDarowaniu oDpaDów

26 lipca obradował konwent Porozumie-
nia Jarocińskiego. Nie udało się zakończyć 
procedury wyłonienia wspólnego dla 
wszystkich gmin wykonawcy w  zakresie 
zagospodarowania odpadów komunal-
nych. 2 sierpnia o  współpracy w  tym 
temacie rozmawiali włodarze Kórnika, 
Książa, Mosiny i Śremu. Ustalono jednak, 
że gminy osobno będą wyłaniać podmio-
ty zajmujące się zagospodarowaniem 
odpadów. Podczas konwentu i spotkania 
w Śremie Miasto i Gminę Kórnik reprezen-
tował burmistrz Przemysław Pacholski. 
Wiceburmistrz Sebastian Wlazły spotkał 
się z  mecenasem Maciejem Kiełbusem 
z kancelarii Ziemski&Partners, by omówić 
sprawę przetargu na zagospodarowanie 
odpadów. 

zgroMaDzenie aquanet

28 lipca miało miejsce walne zgromadze-
nie spółki Aquanet, w którym uczestniczył 
burmistrz Przemysław Pacholski. Było 
to dokończenie obrad rozpoczętych 30 
czerwca br. Zatwierdzono zmienne wyna-
grodzenie dla członków zarządu.

wizyta poSłów

29 lipca gościli w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny Kórnik poseł Jarosław Gowin wraz ze 
współpracownikami. Podczas spotkania 
z burmistrzem Przemysławem Pacholskim 
rozmawiano o  bieżącej sytuacji  ekono-
micznej i energetycznej  kraju. 

DofinanSowanie na rekreację

1 sierpnia w  Urzędzie Marszałkowskim 
w Poznaniu burmistrz Przemysław Pachol-
ski podpisał umowę o  dofinansowanie 
w  kwocie 59 539 zł  projektu „Budowa 

wizyta kgw Błażejewo

3 sierpnia burmistrz Przemysław Pacholski 
spotkał się z reprezentantami Koła Gospo-
dyń Wiejskich w  Błażejewie. Omówiono 
możliwości wsparcia bieżących działań 
Koła. Burmistrz podziękował za repre-
zentowanie Błażejewa i  gminy Kórnik 
w różnych wydarzeniach.

przenioSą wojewóDzką 
Stację pogotowia?

4 sierpnia burmistrz Przemysław Pacholski 
oraz wiceburmistrz Sebastian Wlazły spo-
tkali się z Marcinem Zielińskim dyrektorem 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunko-
wego SP ZOZ.
Dyskutowano na temat budowy nowej 
siedziby Stacji i  analizowano możliwe 
lokalizacje. Burmistrzowie wskazali dwie 
możliwe działki administrowane przez 
KOWR w Koninku lub Żernikach. 

rozMowy na teMat 
wSpółpracy ze Szwajcarią

5 sierpnia burmistrz Przemysław Pacholski 
spotkał się w  Środzie Wlkp. ze Starostą 
Średzkim Ernestem Iwańczukiem oraz po-
chodzącą z Kórnika mieszkanką Szwajcarii 
panią Anną Berwert. Rozmawiano na te-
mat nawiązania przez Kórnik współpracy 
ze szwajcarską miejscowością. Burmistrz 
poprosi o  opinię Rady Seniorów w  tej 
sprawie, a później sprawą zajmie się Rada 
Miasta i Gminy Kórnik.     

proklaMacja królewSka kBBk

6 sierpnia miała miejsce proklamacja no-
wego króla kurkowego Norberta Binka. 
W uroczystościach udział wzięli burmistrz 
Przemysław Pacholski oraz wiceburmi-
strzowie Sebastian Wlazły i  Bronisław 
Dominiak, a  także przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Adam Lewandowski. 

rozMowy na teMat Mpz

8 sierpnia burmistrz Przemysław Pa-
cholski, wiceburmistrz Sebastian Wlazły, 
kierownik Wydziału Planowania Prze-
strzennego Mariusz Stodolniak spotkali 
się z grupą mieszkańców m.in. ul. Zwierzy-
nieckiej w Bninie. Dyskutowano na temat 
procedowanego właśnie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
oraz zapisów, które mają uniemożliwić 
budowanie w tym terenie sklepów wielko-
powierzchniowych. Zdaniem burmistrza 
takie obiekty powinny ze względów komu-
nikacyjnych być sytuowane na peryferiach 
miejscowości.

cd. na str. 4
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Wydział Inwestycji UMiG Kórnik informuje 
o zakończeniu kolejnych inwestycji.

Doposażenie placu zabaw 
we wsi Radzewo.
Inwestycję, której wykonawcą był Atut 
Tomasz Skiba z Mosiny, odebrano w dniu 
06.07.2022 r.
Zakres zamówienia obejmował dostawę 
i montaż huśtawki bocianie gniazdo, domku 
ze zjeżdżalnią, zestawu gimnastycznego 
wraz z  nawierzchnią bezpieczną pod 
w/w urządzeniami, regulaminu placu zabaw 
oraz ogrodzenie terenu placu zabaw.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 64.882 zł.

Budowa oświetlenia ul. Wypoczynkowej, 
ul. Kwiatowej, ul. Bazaltowej  
w Kamionkach
Przy ul. Wypoczynkowej w Kamionkach po-
wstały 4 słupy oświetleniowe z wysięgnikami 
jednoramiennymi i oprawami LED 39W na 
fundamentach prefabrykowanych, szafa SO 
oraz linia kablowa (152 mb).
Przy ul. Kwiatowej zamontowano na fun-
damentach prefabrykowanych 8 słupów 
oswietleniowych, w tym 7 z wysięgnikiem 
jednoramiennym i jeden z dwuramiennym, 
9 opraw LED. Słupy połączyła linia kablowa 
o długości 449 mb.
Przy ul. Bazaltowej zamontowano na podob-
nym fundamencie jeden słup oświetleniowy 
z oprawą LED i 35 mb okablowania.  
Zadanie wykonała firma ELTRANS Stanisław 
Stachowicz z Gniezna. 
Koszt całości tej inwestycji to135.452,34 zł.

Inwestycje

Proklamacja królewska Norberta Binka 
króla kurkowego AD 2022/2023.
Proklamacja królewska w Krakowie odbywa 
się na Rynku Głównym z udziałem władz 
miasta, hierarchów kościelnych i  licznej 
widowni i  to jest święto miasta. Prokla-
mowanie czyli wprowadzenie na „urząd” 
nowego króla kurkowego w Kórniku, od 
35 lat, odbywa się tradycyjnie, w uroczystej 
oprawie na podzamczu. Król kurkowy to 
osoba historyczna, w przeszłości na czas 
swojego panowania król kurkowy uzyskiwał 
szereg przywilejów łącznie ze zwolnieniami 
podatkowymi. Drzewiej król kurkowy zasia-
dał wśród rajców z prawem zabierania głosu 
jednak bez prawa głosowania. W Kórniku, 
po reaktywowaniu bractwa w 1987 r. uro-
czyste proklamacje królewskie odbywały 
się w Święto Ludowe. Towarzyszyły temu 
występy taneczne zespołów ludowych, 
festyny, uroczyste przemarsze z orkiestrą.
W sobotę 6 sierpnia 2022 na podzamcze 
przybyli bracia kurkowi z  rodzinami oraz 
licznie zaproszeni goście. Władze kórnickie 
zaszczyciły swoją obecnością. Byli: burmistrz 
Przemysław Pacholski, Sebastian Wlazły 
i  Bronisław Dominiak, przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Adam Lewandowski, 

Magdalena Matelska-Bogajczyk – kierownik  
Wydziału Promocji Kultury i Sportu Gminy. 
Uroku uroczystości dodała Biała Dama’ 2022 
- Monika Stempniak.
Marek Baranowski, prezes bractwa kurko-
wego rozpoczął  uroczystość; po powitaniu 
i przemówieniu poprosił o wystąpienie ubie-
głorocznego króla kurkowego Zbigniewa 
Tomaszewskiego i przekazał insygnia kró-
lewskie Norbertowi Binkowi. Po gratulacjach 
przekazanych przez burmistrzów i przewod-
niczącego Rady Miasta i Gminy, Magdalena 
Matelska-Bogajczyk wręczyła królowi rzeźbę 
Białej Damy. Na cześć nowego króla kurko-
wego oddano ogłuszający wystrzał z brackiej 
armatki.  Orszak bracki wymaszerował 
ulicami Kórnika w rytm Orkiestry Miejskiej 
Kórnika. W eskorcie straży miejskiej, na czele 
z królem, bracia pomaszerowali do kole-
giaty w Kórniku. Przed kościołem powitał 
przybyłych ks. kapelan proboszcz Grzegorz 
Zbączyniak i wprowadził orszak królewski 
z pocztem sztandarowym do kościoła. Msza 
św. królewska w intencji bractwa i homilia 
wygłoszona przez ks. kapelana  nawiązywała 
do tradycji braterskich i święta przemienie-
nia pańskiego przypadającego w tym dniu. 
Po Mszy św. przed kolegiatą wykonano 

zbiorowe zdjęcie.
Zgodnie z  tradycją król kurkowy zaprosił 
braci i gości na ucztę królewską do siedziby 
bractwa kurkowego w Skrzynkach. Tam też 
udekorowano pamiątkowym diademem 
żonę króla Izabellę. Przybyli na uroczystość 
przekazali im tradycyjnie upominki, kwiaty 
oraz szczere życzenia. Oddano kolejną salwę 
na cześć żony króla. Przy  muzyce ucztowa-
no po królewsku. 
Spotkanie było okazją do poinformowania 
zebranych o uchwalonym przez Sejm  „Roku 
2023 rokiem Jadwigi Zamoyskiej” oraz inicja-
tywie budowy w Kórniku pomnika Włady-
sława Zamoyskiego. Można też było nabyć 
cegiełki przeznaczone na ten cel. 
Prezes Marek Baranowski przypomniał, że 
dnia 13 sierpnia 2022,  w Poznaniu odbędzie 
się uroczystość 100-lecia powstania Zjed-
noczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich 
Rzeczpospolitej Polskiej (ZKBS RP). W 1990 
r. na Zamku w Kórniku podpisano Akt Odno-
wicielski Zjednoczenia a Kórnicko-Bnińskie 
Bractwo Kurkowe w latach 1989-1991 było 
organizatorem Odnowienia. 
     
  Kazimierz Krawiarz

Szczepienia przeciwko COViD-19 w Masowym Punkcie Szcze-
pień OAZA - aktualizacja

Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje, że od 30 lipca 2022 r. 
szczepienia przeciwko COVID-19 

w budynku Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA 
będą się odbywały w soboty w godzinach 11:00-13:00.

  
W związku z dużym zainteresowaniem szczepieniami przeciwko COVID-19, 

które odnotowuje się w ostatnim czasie 
 do odwołania 

szczepienia przeciwko COVID-19 
będą się odbywały 

w soboty w godzinach 11:00-13:00. 

Tym samym komunikat o przerwie wakacyjnej został wycofany.

Za przyczynę wzrostu zainteresowania szczepieniami 
podawana jest rosnąca liczba zachorowań 

na COVID-19 w ostatnim czasie.

Proklamacja królewska Norberta Binka

Dnia 4 sierpnia 2022 r. zmarł

utalentowany muzyk z Błażejewa 
uczeń śp. Stefana Nowaka. 
Z żalem żegnają go koledzy  
i znajomi, z którymi grywał.

Aleksander 
               Jaskuła

Kustosz Izby Pamiątek Regionalnych

◊  Wydział Inwestycji UMiG
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BUDŻET OBYWATELSKI KÓRNIK

Głosuj na ZADANIE NR            Błażejewo
Stwórzmy razem

Bezpieczny i Nowoczesny Teren Rekreacyjny
w Błażejewie 

BuDżet oBywatelSki gMiny kórnik 2023 głoSuj na Stronie https://kornik.budzet-obywatelski.org/

TĘŻNIA 
przy PROMENADZIE

Miasteczko 
ruchu 
drogowego
dla dzieci

Lokalizacja: Mościenica
Koszt projektu: 400 000 zł

Budżet  
Obywatelski

projekt nr 3

7
głosuj 

na zadanieSOLANKOWA
zdrowie i ekologia

pomiędzy Kórnikiem  i Bninem

 Polana Piknikowa 

z Wigwamem 

w Żernikach

Zadanie nr 

2

Śnieg 
co roku 

w Robakowie!

Zadanie nr 

4

A my jeździmy, a my skaczemy! 
Ten Pumptrack 

nie jest robiony dla ściemy! 
Czmoń

Zadanie nr 

6



12 SIERPNIA

LETNIE KINO PLENEROWE W KOK. „Małe 
szczęścia”, reż. Daniel Cohen. Godz. 
20.30, Kórnik, ul. Prowent 6. Polana 
przed Kórnickim Ośrodkiem Kultury. 
Wstęp bezpłatny.

13 SIERPNIA

MUZA NA PLAŻY. Godz. 20:00, Plaża 
Oaza Błonie.

14 SIERPNIA

MUZYKA Z KÓRNIKA. WOJENKO, WOJEN-
KO czyli PATRIOTYCZNE KARAOKE. Kon-
cert z okazji Święta Wojska Polskiego. 
Anna Mierzwa, Radosław Elis oraz Zespół 
Polonia Quartet w składzie Karolina Sy-

dorowicz – skrzypce, Jacek Skowroński 
– fortepian, Piotr Szulc – perkusja, Piotr 
Max Wiśniewski – kontrabas. Arboretum 
w Kórniku, godz. 18:00.

15 SIERPNIA
 
HISTORYCZNA GRA TERENOWA „BO-
RÓWIEC 1945-1952”. Godz. 16:00-18:00. 
Miejsce pamięci w lesie przy Drapał-
ce, zapisy na grę terenową Facebook 
Historyczna gra terenowa „Borówiec 
1945-1925”.

18 SIERPNIA

WIECZOREK TANECZNY. Muzyka świata. 
Godz. 19:00, Plaża Oaza Błonie.

20 SIERPNIA

DOŻYNKI GMINNE. Szczytniki, wjazd od 
ul. Radiowej przy przystanku autobu-
sowym Koninko/Las. Start godz. 15:00. 
Gwiazda wieczoru Cleo.
MUZA NA PLAŻY. Godz. 20:00, Plaża 
Oaza Błonie.

25 SIERPNIA

WIECZOREK TANECZNY. Włoskie przebo-
je. Godz. 19:00, Plaża Oaza Błonie.

26-28 SIERPNIA

XX JUBILEUSZOWY ZLOT GAR-BUSÓW. 
Piękne samochody, wiele atrakcji. Kór-
nickie Centrum Sportu i Rekreacji OAZA-
-Błonie, przy plaży, godz. 18:00.

27 SIERPNIA

KONCERT. ZAKOŃCZENIE LATA ROBA-
KOWO. Biesiada, pokaz iluzjonistyczny, 
występ Mezo, konkursy i atrakcje, godz. 
15:00, boisko sportowe, ul. Szkolna. 

28 SIERPNIA

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA KÓRNIK 
TO NIE KURNIK. Zbiórka godz. 11:00, 
pod balkonem ratusza w Kórniku. Koło 
Przewodników PTTK im. M. Mottego. 
Przewodnik Marek Kaczmarek, informa-
cje tel. 515 229 684

22 WRZEŚNIA

KÓRNICKIE DNI NAUKI. Zajęcia w szko-
łach, godz. 9:00-12:00. Wieczorny pokaz 
lasera badawczego, CBK PAN w Borówcu 
(ul. Drapałka 4), godz. 21:00.

23 WRZEŚNIA

KÓRNICKIE DNI NAUKI. Zajęcia w pla-
cówkach naukowych.

24 WRZEŚNIA

KÓRNICKIE DNI NAUKI. Izba Pamiątek 
Regionalnych, godz. 10:00 – Zwiedzanie 
Kórnika i gminy 
FESTYN EKOLOGICZNY, rynek w Kórniku 
(Pl. Niepodległości). Start godz. 10:00.
SENIORALIA 2022 – I KÓRNICKI DZIEŃ 
SENIORA. Msza św. w Kolegiacie Kórnic-
kiej o godz. 14:00, później biesiadowanie 
na rynku w Kórniku. Gwiazda The Voice 
Senior Barbara Parzeczewska, pokaz 
mody i degustacja jajecznicy.

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

◊  SK

Kolejne koncerty tegorocznej edycji 
Letniego Festiwalu Muzyka z Kórnika od 
końca lipca odbywają się w malowniczej 
scenerii kórnickiego parku, na polanie pod 
czarną sosną. Jednocześnie wplatają się 
one w rocznicę restytucji Fundacji Zakłady 
Kórnickie.
31 lipca wystąpił zespół Osty (Joanna 
Skowrońska - wokal/flet, Rafał Igiel – 
perkusja, Jacek Skowroński – fortepian), 
który zaprezentował autorskie, nowocze-
sne aranżacje polskich pieśni ludowych. 
Tydzień później licznie zgromadzona 
publiczność oklaskiwała Happy Jazz Band, 
który przypomniał wspaniałą twórczość 
Franka Sinatry. 
14 sierpnia odbędzie się ostatni koncert 
tegorocznego festiwalu. W  nawiązaniu 
do przypadającego następnego dnia 
Święta Wojska Polskiego zespół Polonia 

Quartet oraz Anna Mierzwa i  Radosław 
Elis poprowadzą patriotyczne karaoke pod 
hasłem „Wojenko, wojenko”. Śpiewniki dla 
publiczności już są przygotowane.  

Przypomnijmy, że podczas koncertów 
festiwalowych prowadzona jest zbiórka 
funduszy na budowę pomnika Włady-
sława Zamoyskiego w Kórniku.
Wolontariuszki ze Stowarzyszenia Teatral-
nego Legion przebrane w stroje „z epoki” 
kwestują do puszek, a  wolontariuszki 
z Kórnickiego Stowarzyszenia „Ogończyk” 
rozprowadzają okolicznościowe cegiełki.
Dyrektor festiwalu Tomasz Raczkiewicz 
zapowiedział, że po finałowym koncercie 
będzie podpisywał swój tomik poezji, 
a środki zebrane przy tej okazji przekaże 
na fundusz budowy pomnika. 
Zapraszamy!

Muzyka z Kórnika finiszuje

◊  ŁG

... w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym 
im. Władysława hr. Zamoyskiego 
w Kórniku-Bninie (RODz).

Zarząd RODz dnia 23 lipca 2022 r. zorga-
nizował od lat oczekiwany Dzień Dział-
kowca z  imponującym programem. Dla 
najmłodszych, na placu przed domem ROD  
ustawiono trzy dmuchane zamki. Były gry 
sportowe: stół do ping ponga. piłkarzyki. 
Pod okiem animatorek zabaw  puszczano 
bańki mydlane,  zaplatano warkoczyki, ma-
lowano twarze. Wśród wielu atrakcji tańce 
były najważniejsze, grał bezinteresownie DJ 
Artur Turza z Jezior Wielkich.
Świętowanie to okazja popisania się  kulina-
riami. Dzieci i gości częstowano smacznymi 
kiełbaskami z grilla, domowym smalczy-
kiem z mięsem oraz szeroką gamą ciast. 

Uczestników gier i zabaw obdarowywano 
słodyczami, lodami i napojami. Były kolo-
rowe baloniki i cukrowa wata z muzyką jak 
w „kolorowych jarmarkach”. 

Dzień Działkowca w Bninie to przede wszyst-
kim sukces zarządu. Prezes Rafał Mamet 
stworzył zespół sprawny organizacyjnie. 
Dzień Działkowca był też okazją do uczcze-
nia zasług działkowców. Wacława Szczepa-

niaka, wieloletniego gospodarza ogrodu, 
uhonorowano upamiętniają tabliczką 
z treścią: „W tym miejscu w dniu 03.03.2002 
r. o godz. 10;00 z  inicjatywy Państwa Mi-
rosławy i Wacława Szczepaniaków zostały 
posadzone trzy dęby. Dwa z nich otrzymały 
ich imiona: Dąb Mirka i Dąb Wacek”.Ogród 
aktualnie realizuje od dawna oczekiwane 
nowe bramy wjazdowe. 
Dzień Działkowca wsparli liczni sponsorzy 
i osoby, którym  Zarząd ROD jest wdzięczny 
i składa podziękowanie za pomoc w orga-
nizacji imprezy. Do realizacji święta przy-
czynili się: Monika i Rafał Mamet, Justyna 
i Marek Szłapka, Arkadiusz Gabryelewicz, 
Maria Wojtaszek, Agnieszka i  Krzysztof 
Bartoszkiewicz, Tomasz Wrzeszcz, Monika 
Lasek, Martyna i Artur Turza, Rafał Węglarz, 
Sebastian Garczyński „Zaczarowane Podró-
że”, Anna Plonder, Karolina Stępień, Kamil 
Sosna „Restauracja Pod Drzwi by Sensodeli”, 
Janusz Kwaśny, Bartosz Wawrzyniak, Firma 
TFP – Krystian Piątkowski- producent tektury 
falistej i opakowań.     
   

Dzień 
Działkowca...

◊  Kazimierz Krawiarz
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W środę, 17 sierpnia, minie 30 lat od 
śmierci prof. dr. Stefana Białoboka 
– twórcy Instytutu Dendrologii PAN 
w Kórniku.
Prof. Białobok urodził się 11 maja 1909 r. 
w Czernichowie k. Krakowa. Już w trakcie 
studiów na Wydziale Ogrodniczym SGGW 
w Warszawie intensywnie rozwijał swoje 
pasje przyrodnicze także poza Uczelnią, 
w  każde bowiem wakacje podejmował 
praktyki w szkółkach w Pożogu i Sadłowi-
cach. Swą wiedzę pogłębiał także dzięki 
ojcu – Janowi, znakomitemu i doświadczo-
nemu ogrodnikowi-praktykowi, znawcy 
i hodowcy wierzb koszykarskich, który to za-
szczepił pasję do przyrody u swojego syna.  
Prof. Białobok tytuł inżyniera-ogrodnika 
uzyskał w 1933 r. na podstawie pracy pt. 
„Wpływ warunków glebowych na przyrost 
drzew owocowych w szkółkach”, przygo-
towanej pod kierunkiem prof. Górskie-
go, a  obronionej z  wynikiem celującym.  
Po studiach podjął pracę w Państwowym 
Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiej-
skiego w Puławach, a w jej trakcie zrealizo-
wał wiele staży zagranicznych, zapoznając 
się m.in. z zasadami rejonizacji sadowniczej 
oraz badaniami dotyczącymi mrozoodpor-
ności, fenologii, aklimatyzacji, płodności 
drzew w plantacjach sadowniczych czy pie-
lęgnacji drzew owocowych, a przede wszyst-
kim z doświadczalnictwem pomologicznym, 
w tym najnowszymi metodami statystyczny-
mi służącymi opracowaniu wyników badań. 
Podejmując 1 września 1938 r. pracę na sta-
nowisku nauczyciela sadownictwa i szkół-
karstwa w założonej w 1926 r. Państwowej 
Szkole Ogrodnictwa w  Poznaniu, zaczął 
bywać w Kórniku i nawiązał bliższą współ-
pracę z dyrektorem „Ogrodów Kórnickich”  
– dr. Antonim Wróblewskim. Wojna prze-
rwała tę współpracę. W schyłkowej fazie  
II wojny światowej, inż. Stefan Białobok skie-
rowany został przez dyrektora Departamen-
tu Produkcji Rolnej Ministerstwa Rolnictwa 
i  Reform Rolnych PKWN do Kórnika, by 
objąć kierownictwo „Ogrodów Kórnickich”. 
Zamierzeniem prof. Białoboka było za-
bezpieczenie tego narodowego dobra, co 
z olbrzymim zaangażowaniem realizował, 
spełniając marzenie naszego Fundatora – 
Władysława hr. Zamoyskiego – o rozwoju 
w Kórniku jednostki naukowej zajmującej 
się badaniami drzew i  lasu. Prof. Stefan 
Białobok z Kórnikiem i naszym Instytutem 
związał całe swoje życie.
Zasługi prof. Białoboka dla naszego Insty-
tutu, którym kierował w latach 1945-1979, 
trudne są do przecenienia. Śmiało można 
powiedzieć, iż był on organizatorem po-
wojennej jednostki naukowej i  stworzył 
Instytut Dendrologii PAN. Jako najdłużej 

urzędujący dyrektor naszej placówki, 
przez 35 lat wyznaczał główne kierunki jej 
rozwoju naukowego. Dbał o rozwój kadry 
naukowej i  inżynieryjnej, od postaw two-
rzył laboratoria i pracownie, podążając za 
najnowocześniejszymi trendami w nauce 
światowej. Zatrudniał nowych specjalistów. 
Odbudował zerwane w wyniku wojny więzi 
z licznymi instytucjami zagranicznymi – pla-
cówkami naukowymi i ogrodami botanicz-
nymi. Aktywnie rozwinął własną działalność 
wydawniczą Instytutu, a  także wspierał 
pracowników w publikowaniu wyników ich 
badań w krajowych i zagranicznych perio-

dykach naukowych. Intensywnie rozwijał 
infrastrukturę badawczą, nie tylko poprzez 
przebudowę i  rozbudowę istniejących 
budynków, ale także poprzez zakończone 
sukcesem starania o włączenie do zasobów 
Instytutu Lasu Doświadczalnego „Zwierzy-
niec”, na terenie którego założonych zostało 
wiele, służących nam do dzisiaj, powierzchni 
doświadczalnych o wyjątkowym znaczeniu 
nie tylko w kraju, ale i na arenie międzyna-
rodowej. Znacząco poszerzył kolekcję roślin 
drzewiastych Arboretum, a także stworzył 
warunki do prowadzenia doświadczeń te-
renowych. Aktywnie poszukiwał środków 
finansowych na badania naukowe, a także 
wspierał pracowników w  realizacji staży 
w krajowych i  zagranicznych placówkach 
naukowych. Inicjował przekuwanie wyników 
prac naukowych w osiągnięcia znajdujące 
zastosowanie w praktyce, szczególnie w le-
śnictwie i ogrodnictwie. Z dużym oddaniem 
również dzielił się swoją wiedzą i umiejętno-
ściami ze środowiskiem naukowym spoza 
kórnickiej placówki. To dzięki staraniom 
prof. Białoboka, a  także wyśmienitym 
efektom pracy pracowników Instytutu,  

nasza jednostka (wtedy w randze zakładu 
naukowego PAN) w 1975 r. została pod-
niesiona do rangi Instytutu, przyjmując 
wówczas nazwę Instytutu Dendrologii 
Polskiej Akademii Nauk. Nad nieustannym 
rozwojem dzieła życia prof. Stefana Biało-
boka – Instytutu Dendrologii PAN – pracują 
z oddaniem w naszej placówce kolejne po-
kolenia badaczy. Aktualnie prowadzimy ba-
dania naukowe z zakresu dwóch dyscyplin: 
nauk leśnych i nauk biologicznych, a nasze 
najnowsze osiągnięcia z lat 2017-2021 oce-
nione zostały przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki jako najlepsze w kraju i wyróżniające 
się na arenie międzynarodowej. Tak wyso-
ka ocena naszej pracy jest konsekwencją 
nieustannego rozwoju naszego Instytutu, 
zapoczątkowanego przez jej pierwszego dy-
rektora – prof. Stefana Białoboka – którego 
Osobę i oddanie na rzecz Instytutu przypo-
minamy w dniu 30. rocznicy Jego odejścia. 
Pamięć o naszym Profesorze i Dyrektorze 
jest w  naszym środowisku nieustannie 
pielęgnowana.

O prof. Stefanie Białoboku 
– w 30. rocznicę śmierci

◊  prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński
Dyrektor Instytutu Dendrologii PAN

 

Profesor Stefan Białobok 
(arch. ID PAN)

Okładki serii monografii „Nasze Drzewa Leśne”, zainicjowanej przez prof. Białoboka 
(Fot. Karolina Pilarz)
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Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Chłopiec czy dziewczynka? To jedno z py-
tań, które zadają sobie przyszli rodzice 
oczekujący potomka…, i – ku zdziwieniu 
wielu – jedno z pytań, które można zadać 
w odniesieniu do roślin, a w szczególno-
ści tych dwupiennych. 
Rośliny mogą rozmnażać się na dwa 
sposoby: wegetatywnie (bezpłciowo), np. 
poprzez rozłogi lub za pomocą sadzonek 
(zrzezów), jak również generatywnie 
(płciowo) poprzez nasiona lub zarodniki. 
Rozmnażanie wegetatywne umożliwia 
szybkie otrzymanie dużej liczby roślin, 
a  rośliny te będą klonami osobnika 
rodzicielskiego, o  cechach 
praktycznie identycznych. 
Tego typu rozmnażanie sto-
sowane jest w szkółkarstwie, 
m.in. w przypadku wierzb czy 
topól. Rozmnażanie genera-
tywne natomiast związane 
jest z  produkcją organów 
generatywnych (płciowych), 
którymi dla roślin są kwiaty 
i  powstające z  nich owoce 
i nasiona. U większości roślin 
kwiaty mogą pełnić jednocze-
śnie funkcje rozrodcze żeń-
skie i męskie, mówimy wtedy 
o  kwiatach obupłciowych. 
Przykładem kwiatów obupł-
ciowych jest znany wszystkim 
kwiat tulipana, w  którym 
występują zarówno pręciki 
produkujące ziarna pyłku 
(funkcja męska), jak i  słupki 
produkujące komórkę jajową 
(funkcja żeńska). Jednakże 
w  świecie roślin spotykamy 
kwiaty, które mogą pełnić 
wyłącznie funkcje męskie lub 
wyłącznie funkcje żeńskie. Określane są 
wtedy jako kwiaty jednopłciowe. Ponadto, 
te jednopłciowe kwiaty żeńskie i męskie 
mogą występować na jednej roślinie – 
wtedy mamy do czynienia z  roślinami 
jednopiennymi. Do roślin jednopiennych 
należy m.in. brzoza, dąb, orzech, sosna 
czy jodła. Ale może zdarzyć się również 
tak, że w obrębie tego samego gatunku 
jedna roślina wytwarza wyłącznie kwiaty 
męskie, a  inna roślina wyłącznie kwiaty 
żeńskie. Tego typu rośliny określamy 
mianem roślin dwupiennych. 
Występowanie organów męskich i  żeń-
skich na różnych roślinach, co jest rów-
noznaczne z występowaniem w obrębie 
jednego gatunku osobników płci męskiej 
i  osobników płci żeńskiej, nazywamy 
dwupiennością (dioecją). Rozdziele-
nie organów płciowych między różne 
osobniki jest jedną z form zapobiegania 
samozapyleniu. Przykładami roślin dwu-

piennych są m.in. pokrzywa zwyczajna, 
chmiel zwyczajny, oliwka europejska, jak 
również rokitnik zwyczajny, topola biała 
i  czarna, jemioła pospolita czy też klon 
jesionolistny, miłorząb dwuklapowy, cis 
pospolity czy jałowiec pospolity.  
W przypadku niektórych gatunków roślin 
dwupienność związana jest z obecnością, 
podobnie jak u ludzi, chromosomów płci 
(np. bniec biały). Jednakże mechanizm 
determinacji płci u  wielu gatunków ro-
ślin pozostaje nadal nieopisany. Z  tego 
powodu dla większości roślin dwupien-
nych określenie płci osobnika możliwe 
jest dopiero po osiągnięciu przez niego 
dojrzałości płciowej. Dla niektórych ga-
tunków roślin drzewiastych może być 

to kilka (jałowiec pospolity), dla innych 
kilkanaście lat (cis pospolity). Płeć danego 
osobnika może być wtedy rozpoznana 
na podstawie wyglądu produkowanych 
przez niego kwiatów czy też obecności 
owoców i nasion. 
Odpowiednim czasem rozpoznawania 
płci u cisa pospolitego jest wiosna i jesień. 
W okresie jesiennym, przechadzając się 
ścieżkami Arboretum w  Kórniku, szcze-
gólnie w okolicy Komnaty cisowej, może-
my zwrócić uwagę na występowanie lub 
brak „czerwonych kuleczek” (dojrzałych 
osnówek z nasionami) na pędach doro-
słych osobników tego gatunku. Jesienią 
osobniki żeńskie cisa pospolitego przy-
ozdobione będą czerwonymi osnówkami 
skrywającymi w swym wnętrzu nasiona. 
Natomiast osobniki męskie cisa pospoli-
tego najłatwiej rozpoznać można wiosną 
podczas pylenia. Podobnie podczas 
jesiennych spacerów w  lesie, mijając 

osobniki jałowca pospolitego z obecnymi 
na nich granatowymi szyszkojagodami 
możemy być pewni, że są to osobniki 
żeńskie. 
Rozróżnienie osobników obydwu płci 
u  roślin jest trudniejsze w  porównaniu 
z możliwością jej określenia u ptaków czy 
ssaków. Jednakże, podobnie jak u zwie-
rząt, wiele gatunków roślin dwupiennych 
charakteryzuje się występowaniem różnic 
między osobnikami męskimi i żeńskimi. 
Zjawisko to określa się mianem dymor-
fizmu płciowego. Czasami związane jest 
ono ze zróżnicowaną powierzchnią igieł 
czy liści, czasami z różnicami w produkcji 
związków ochronnych w odpowiedzi na 
zaistniałe warunki stresu. Dotychczaso-

we obserwacje naturalnych 
populacji roślin dwupiennych 
wskazują na szybsze tempo 
wzrostu na wysokość osob-
ników męskich w porównaniu 
do osobników żeńskich. Ana-
lizy genetyczne wskazują rów-
nież na występowanie zróżni-
cowania między osobnikami 
obydwu płci na poziomie 
aktywności różnych genów. 
Osobniki żeńskie spotykane 
były częściej w  środowisku 
żyznym, zasobnym w  wodę 
i często to właśnie one wska-
zywane są jako osobniki bar-
dziej wrażliwe na działanie 
niekorzystnych czynników 
środowiska (stres).  Zróżni-
cowanie między płciami wy-
korzystywane jest przez na-
ukowców do wytłumaczenia 
skupiskowego występowania 
roślin danej płci w  środowi-
sku, zwanego przestrzenną 
segregacją płci. 
Wybierając rośliny do ogro-

dów należy pamiętać, że w  przypadku 
roślin dwupiennych zbiór owoców i na-
sion możliwy będzie wyłącznie z osobni-
ków żeńskich, a  osobniki męskie mogą 
stanowić dodatkowe źródło alergenów 
w postaci produkowanych wiosną ziarn 
pyłku. W  Instytucie Dendrologii PAN 
prowadzone są badania dotyczące po-
znania reakcji roślin dwupiennych na 
zmieniające się warunki środowiskowe, 
szczególnie w aspekcie obserwowanych 
globalnych zmian środowiska, coraz 
częściej występujących okresów suszy 
czy wzrastającego przenawożenia śro-
dowiska. Mamy nadzieję, że badania te 
przyczynią się do efektywniejszego za-
chowania zagrożonych dzisiaj gatunków 
dla przyszłych pokoleń. 

Chłopiec czy dziewczynka? 

◊ Emilia Pers-Kamczyc
Instytut Dendrologii PAN



Przez trzy tygodnie wakacji (od 4 do 22 
lipca) trzydzieścioro dzieci polskich i ukra-
ińskich mieszkających w  naszej gminie 
miało okazję uczestniczyć w półkoloniach 
organizowanych przez Miasto i Gminę Kór-
nik. Zajęcia odbywały się od poniedziałku 
do piątku na terenie Kórnickiego Centrum 
Rekreacji i Sportu OAZA  Błonie. Codzien-
nie uczestnicy z  Prusinowa, Biernatek, 
Bnina i Kórnika byli dowożeni autobusem  
Kombus  na miejsce zbiórki. Dzieci mogły 
korzystać ze sprzętu i infrastruktury spor-
towej udostępnionych przez KCRiS OAZA 
– grały w  siatkówkę, koszykówkę, piłkę 

nożną, chodziły na szczudłach, bawiły się 
na placu zabaw. Wybrały się także na spacer 
położoną nieopodal ścieżką zdrowia. Poza 
tym w czasie zajęć odbywały się rozgrywki 
warcabowe i szachowe (również z figurami 
niestandardowej wielkości – tzw. szachami 
ogrodowymi), a popularnością cieszyły się 
także gry planszowe i karciane. Gdy pogo-
da dopisywała, obowiązkowym punktem 
programu były wyjścia na plażę, gdzie 
nad bezpieczeństwem zabaw w wodzie, 
oprócz wychowawców, czuwali ratownicy. 
Uczestnicy mieli też okazję wziąć udział 
w dodatkowych atrakcjach takich jak wyj-

ście na basen oraz do restauracji i na lody. 
Każdego dnia zapewnione też było drugie 
śniadanie w postaci pysznych drożdżówek. 
Na zakończenie półkolonii każdy z uczestni-
ków otrzymał upominki związane z gminą 
Kórnik. Uważamy, że był to dobry czas na 
integrację i odpoczynek na terenie naszej 
gminy. Dzieci z Ukrainy czuły się zaopieko-
wane, ponieważ codziennie towarzyszyła 
im tłumaczka pani Swietłana Zagorowska. 
Wszystkim wychowawcom za poświęcony 
czas w imieniu dzieci dziękuję. 

Integracja dzieci polskich i ukraińskich

◊  Organizatorka
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Wernisaż „Żaglowce dusz” autorstwa 
Tomasza Akusza odbył się 11 lipca br. 
przed Kórnickim Ośrodkiem Kultury na 
Prowencie. Instalacja przedstawia ludzkie 
torsy, które powstały podczas letnich 
warsztatów artystycznych KOK. 
Widzimy ludzkie torsy.
[…] Białe torsy, niczym żaglowce.
Zakotwiczone tu na Prowencie, czekają na 
kolejny rejs.
[…]

Sławek Animucki

Instalacja powstała wspólnie z Jarosławem 
Janasem, Piotrem Mastalerzem, Sławomi-
rem Animuckim oraz uczestnikami letnich 
warsztatów artystycznych KOK.

„Żaglowce dusz” na Prowencie

◊  SK

Stanisław Łuczak urodził się i  wychował 
ponad siedemdziesiąt lat temu w Żegrzu, 
obecnie dzielnicy Poznania. Jest obdarzony 
zdolnościami plastycznymi, dzielił jednak 
swoje zainteresowania pomiędzy muzykę, 
przyrodę i  fotografię. Dopiero w  wieku 
20-30 lat namalował kilkanaście obrazów 
olejnych. Rysował i  szkicował ołówkiem, 
węglem i kredkami. Do swojej pasji malar-
skiej powrócił dopiero na emeryturze. Lubi 
malować krajobrazy i architekturę dworską. 
Postanowił na  swoich obrazach odtwarzać 
zaułki miasta  Bnin i Kórnik dodająć trochę 
fantazji. Pamięta  Kórnik z końca lat 50tych, 
gdy jako dziecko brał udział w majówkach 
organizowanych przez żegierskich gospo-
darzy, którzy umajonymi zielenią wozami 
konnymi, zaopatrzeni w wiktuały, organizo-
wali  tzw. majówki na  kórnickich Błoniach.
W swoim malarstwie, woli być postrzegany 

jako rzemieślnik, aniżeli artysta. Do malo-
wania każdego obrazu starannie się przy-
gotowuje również od strony historycznej. 
Aktualnie mieszka w Borówcu, w urokliwym 
domku, otoczonym licznymi ciekawymi 
gatunkami drzew i krzewów. Jego wiedza 
dendrologiczna  jest imponująca. Jednym 
z  jego ważnych zainteresowań jest biblio-
filstwo. Jest członkiem Wielkopolskiego To-
warzystwa Przyjaciół Książki oraz Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 
Poznawanie Polski i nie tylko jest jego pasją 
od dziecka.
W swoich pracach poruszył kilka tematów, 
można więc zobaczyć oczyma artysty nie 
istniejące: synagogę oraz maleńki dom 
Schola. Bnin oglądamy z nieistniejącym już 
kościołem z 1448 r. Zamek Kórnicki z czasów 
„Białej Damy” przedstawiony w bajkowym 
ujęciu. Jest też Stara Poczta w  nocnym 

nastroju. Wreszcie są dwa obrazy przedsta-
wiające Zameczek Myśliwski na Mościenicy. 
Pozostały  po nim zaledwie ślady: dwie cegły 
pozyskane z  rozebranego XVIII w. domu 
przy ul. Wojska Polskiego (obecnie DIM) oraz 
kominek u PP Ellmanów.
Wystawę otwarto 2 sierpnia. 2022 r. W wer-
nisażu licznie uczestniczyli znajomi, przyja-
ciele oraz grono pracowników związanych 
z  zamkiem, z  panią dyrektor Katarzyną 
Woźniak na czele. Nie zawiedli się, bo 
obrazy Stanisława Łuczaka uruchamiają 
wyobraźnię . Wystawę do 31 sierpnia można 
podziwiać we wtorki i środy w godz. od 9 do 
15. W pozostałe dni oprócz sobót i niedziel, 
po umówieniu. Tel: 785 749 287.
Izba Pamiątek Regionalnych wydała okolicz-
nościowy folder wystawowy.
     

Wystawa obrazów Stanisława Łuczaka

◊  Kazimierz Krawiarz
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Pan Roman Mytko, wędkując 3 lipca na Jezio-
rze Kórnickim złowił karpia o wadze 10,5 kg 
i długości 87 m. Ryba została złowiona przy 
użyciu żyłki 0,18 mm i przyponu 0,16 mm 
na dwa ziarna kukurydzy.
Gratulujemy taaakiej ryby!

Taaaka
ryba

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 sprawie 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 osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 
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 prawnego 
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 zagospodarowaniu 
przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do 
przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, projektant 
sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwa-
runkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i za-
kresu działania archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji między-
narodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane 
są niezgodnie z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji 
obowiązku prawnego wykonywanego przez Administratora. W  przypadku braku podania 
przez Państwa  niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, 
włącznie z  pozostawieniem wniosku 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.

Jeśli coś może przynieść więcej szczęścia 
niż pies… To chyba tylko dwa psy! Dzisiaj 
przedstawiamy Państwu duet przyjaciół, 
którzy najbardziej na świecie chcieliby 
znaleźć wspólny dom. Przed Państwem 
BRONIA I KIEROWNIK. 
Bronia to niewielka, włochata blond pięk-
ność w wieku około 4 lat. Jest bardzo wesoła 
i kocha ludzi, a jej ulubionym zajęciem jest 
przesiadywanie wolontariuszom na kola-
nach. Jest też jednak nieśmiała i płochliwa, 
więc potrzebuje spokojnego domu za mia-
stem, bez małych dzieci. 
Z kolei Kierownik to psiak średniej wielkości 
w wieku około 8 lat. Psiak nie miał w swoim 
życiu szczęścia – trafił do nas z innego schro-
niska, a po jakimś czasie do nowego domu. 
Niestety został oddany z  uwagi na jego 
ucieczki (potrafi pokonywać ogrodzenia). 
Kierownik to bardzo łagodny i przyjazny 
pies, który bardzo potrzebuje kontaktu 
z  ludźmi. Szukamy dla niego opiekunów, 
którzy poradzą sobie ze strachami psiaka 
i nauczą ich pokonywania.
Zarówno Bronia, jak i  Kierownik dobrze 
dogadują się z innymi psami – psi towarzysz 
jest dla nich wielkim oparciem, dlatego 
chcielibyśmy im znaleźć wspólny dom albo 
osobne domy, w którym każde z nich mia-
łoby psiego przyjaciela. 
Jeżeli chcielibyście poznać Bronię i Kierowni-
ka, prosimy o kontakt pod nr tel. 783 552 272 
w celu ustalenia terminu spotkania. Zapra-
szamy również do odwiedzania strony in-
ternetowej schroniska: schronisko-skalowo.
pl oraz naszego profilu na 
Instagramie: 
przystanekskalowo

Adoptuj 
PSYjaciela! 

Foto Karolina Rożek

OGŁOSZENIE
o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w rejonie ulicy 
Kolejowej, Leśnej i Szerokiej w obrębie 
geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
2022 r. poz. 503) oraz uchwały Rady 
Miasta i  Gminy Kórnik nr IX/88/2019 
z dnia 29 maja 2019 r., zawiadamiam 
o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w rejonie 
ulicy Kolejowej, Leśnej i  Szerokiej 
w  obrębie geodezyjnym Robakowo, 
gmina Kórnik, wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, w dniach od 22 
sierpnia 2022 r. do 13 września 2022 
r. w  siedzibie Urzędu Miasta i  Gminy 
Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kór-
nik. Projekt  planu dostępny będzie 
w okresie wyłożenia również na stronie 
www.kornik.pl w  dziale ,,Sprawy oby-
watelskie” w zakładce ,,Projekty mpzp 
wyłożone do publicznego wglądu” oraz 
na platformie konsultacyjnej kornik.
konsultacjejst.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w  projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w  dniu  7 
września 2022 r. o  godzinie 16:00 
w Szkole Podstawowej w Robakowie, 
ul. Szkolna 3.
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 adre-
su, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w  nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 28 września 2022 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefo-
niczne.

Terminy dyżurów radnych RS w miesiącach 
sierpień, wrzesień i październik 2022r. 
(czwartki),godz. 10:00 – 12:00w Domu Inte-
gracji Międzypokoleniowej:

- 18 sierpnia radna Barbara Fluder
- 25 sierpnia radna Aleksandra Grzelak

- 1 września radna Krystyna Antkowiak
- 8 września radna Anna Wojtaszek
- 15 września radny Stanisław Kasprzyk
- 22 września radna Irena Kaczmarek
- 29 września radny Marek Kaczmarek

- 6 października radna Krystyna Antkowiak
- 13 października radna Aleksandra Grzelak
- 20 października radna Anna Wojtaszek  
- 27 października radna Barbara Fluder

ZAPRASZAMY SERDECZNIE !

Rada Seniorów 
informuje

Zarząd Koła Towarzystwa Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego 1918/19 w  Kórniku 
zwraca się z uprzejmą prośbą do rodzin 
Powstańców Wielkopolskich o udostępnie-
nie pamiątek rodzinnych po powstańcach  
(zdjęcia, dyplomy, odznaczenia, legitymacje, 
spisane wspomnienia). Posłużą one do 
uzupełnienia gromadzonych przez Koło 
biogramów  powstańców oraz  do przygo-
towywanej wystawy.Prosimy o kontakt tele-
foniczny - Dorota Przybylska – Prezes Koła  
tel 606821000 lub Piotr Guzik – Sekretarz 
Koła  tel. 667936837.

Po przerwie wakacyjnej od miesiąca wrze-
śnia, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, 
w  godz. 11-13 pełnić będziemy dyżury 
w  Domu Integracji Międzypokoleniowej 
w Kórniku, gdzie będzie można zasięgnąć 
szczegółowych informacji związanej z pro-
wadzoną przez nasze Koło akcją udostęp-
nienia pamiątek.

Poszukiwanie
pamiątek

◊  KK TPPW 1918/19



Konarskie Wieś 13:32
Konarskie Skrzyżowanie 13:34

Radzewo Strażnica 13:37
Trzykolne Młyny Radzewska :40

Trzykolne Młyny Rogalińska 13:42
Czmoniec Rumiankowa 13:44

Czmoniec Miętowa 13:46
Czmoniec Piwoniowa 13:48

Czmoniec Stokrotkowa 13:50
Czmoniec Marzymięta 13:52

Czmoń PKS 13:55
Błażejewo Przylesie Magazyn 13:59

Kórnik Bnin Osiedle 14:01
Kórnik Bnin Witosa 14:02
Kórnik Bnin Rynek 14:03

Kórnik Bnin Armii Krajowej 14:04
Kórnik Prowent 14:06

Kórnik Pl.Niepodległości 14:07
Kórnik Poprzeczna 14:08

Kórnik Reja 14:09
Skrzynki Jeziorna 14:13

Gądki PKP 14:16
Borówiec Dębowa 14:19

Borówiec Rekreacyjna 14:20
Borówiec Łąkowa 14:21
Borówiec Swzkoła 14:23

Borówiec Deszczowa 14:25
Borówiec Pod Borem 14:26

Borówiec Kurkowa 14:27
Borówiec Borówkowa 14:28

Kamionki Lisia 14:29
Kamionki Lotnicza 14:30

Kamionki Pętla 14:31
Kamionki Nad Kople 14:33
Szczytniki Szczelinka 14:34

Szczytniki Sarnia 14:35
Szczytniki Pętla 14:36

Koninko Pisarska 14:37
Koninko Dziennikarska 14:38

Koninko Granatowa 14:39
Koninko Las 14:40

Powrót trasą odwrotną 
– wyjazd 19:50 z przystanku Koninko Las

Dziećmierowo Polna 13:39
Dziećmierowo Słoneczna 13:41

Dziećmierowo Leśna 13:43
Szczodrzykowo Kolejowa 13:45

Szczodrzykowo Szkoła 13:46
Kromolice Pętla 13:56

Kromolice 13:57
Pierzchno PKP 14:00

Pierzchno 14:02
Runowo 14:05

Szczodrzykowo Poznańska 14:09
Dachowa Klonowa 14:10
Dachowa Okrężna 14:12

Dachowa Wiatrakowa 14:13
Dachowa Cisowa 14:16
Dachowa Nowina 14:17

Robakowo Przyjazna 14:18
Robakowo Polna 14:19

Robakowo Szkoła  14:21
Dachowa Wiejska 14:25

Robakowo Szkolna Rondo 14:26
Robakowo Zakłady Mięsne14:27

Gądki Spedycyjna 14:28
Gądki Węzeł 14:30
Żerniki Wieś 14:35

Żerniki Przemysłowa 14:36
Koninko Telewizyjna 14:39
Koninko Granatowa 14:40

Koninko Las 14:41

Powrót trasą odwrotną 
– wyjazd 19:55 z przystanku Koninko Las

Autobusem na Dożynki
20 sierpnia odbędą się w Szczytnikach Do-
żynki Miasta i Gminy Kórnik. Aby ułatwić 
mieszkańcom dotarcie na to wydarzenie, 
zaplanowano dwa kursy autobusów, które 
pojadą opisanymi dwiema trasami:

Szczegółowy program Dożynek 
na stronie 24
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Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk pro-
wadzi zbiórkę publiczną (zarejestrowaną 
przez MSWiA pod numerem 2022/3269/
OR), w  której pomagać będą kórniccy 
harcerze oraz członkowie Stowarzyszenia 
Teatralnego Legion oraz Zespołu Pieśni 
i Tańca Ziemi Kórnickiej „Władysie”. 
Każda osoba, która na rzecz zbiórki 
ofiaruje niemniej niż 10 zł może zdobyć 
specjalnie wyemitowaną, numerowaną 
cegiełkę. Cegiełki mają nominały od 10 
do 500 zł. 
Zdobyć je można podczas niektórych 
wydarzeń kulturalnych na terenie gminy 
Cegiełki dostępne są także w  Redakcji 
„Kórniczanina” (plac Niepodległości 41) 
w godzinach urzędowania oraz w Domu 
Integracji Międzypokoleniowej – w mie-
siacu sierpniu we wtorki i czwartki w go-
dzinach 17:00-19:00.
Wsparcie na rzecz budowy można wpła-
cać również na konto: 
Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk 
77 1090 1418 0000 0001 5050 7896. 
Osoby i  instytucje chcący wesprzeć ini-
cjatywę większymi kwotami, mogą kon-
taktować się z  redakcją „Kórniczanina” 
pod adresem korniczanin@kornik.pl lub 
pod nr. telefonu 601 179 596. Wpłaty 
powyżej 1000 zł zostaną uhonorowane 
specjalnymi certyfikatami. 

„Rower to jest świat” śpiewał swego 
czasu Lech Lanerka. I coś w tym jest: 
dla wielu jednoślad to nie tylko jeden 
ze środków transportu, ale po prostu 
sposób na życie. Sprawdźmy zatem, co 
okolice Poznania oferują tym, którzy 
złapali bakcyla bicykla.

Na długich dystansach
Przez aglomerację poznańską przebiega 
kilka długodystansowych szlaków rowero-
wych. Najdłuższe wycieczki można zapla-
nować korzystając z międzynarodowego 
szlaku EuroVelo 9 zwanego Bursztynowym, 
prowadzącego znad Bałtyku po Adriatyk. 
Poznański Węzeł Rowerowy nad Jeziorem 

Maltańskim jest miejscem, gdzie zbiegają 
się szlaki regionalne: Szlak Stu Jezior, Pia-
stowski Trakt Rowerowy i Ziemiański Szlak 
Rowerowy. Cały powiat poznański (i  nie 
tylko) można przejechać na szagę Nad-
warciańskim Szlakiem Rowerowym albo 
okrążyć, korzystając z Pierścienia Rowero-
wego dookoła Poznania: szlaku w kształcie 
koła z siedmioma „szprychami” – szlakami 
łącznikowymi. Żadnej konkretnej trasy nie 
narzuca natomiast gra turystyczna Rowe-
rem wokół Poznania, jednak wskazówki do 
odczytania jej hasła końcowego rozsiane są 
aż w 14 gminach.

W Puszczy Zielonce
Wśród lasów i jezior Puszczy Zielonki wyty-
czono dwa pierścienie rowerowe wraz z 12 
szlakami łącznikowymi. Uwzględniając jesz-
cze Cysterski Szlak Rowerowy otrzymujemy 
gęstą sieć, umożliwiającą elastyczne plano-
wanie eskapad na dwóch kółkach. Miłośnicy 
kolarstwa górskiego od niedawna mogą też 
skorzystać z 16 kilometrów tras Maximus 
Singletrack między Annowem i Mielnem. Do 

miejsca startu od strony Owińsk dojeżdża 
się obok białego roweru Ryszarda Walery-
cha, upamiętniającego tragicznie zmarłego 
wytrawnego rowerzystę i krajoznawcę. Listę 
wybranych rowerowych akcentów w rejonie 
Puszczy Zielonki zamyka mural na ścianie 
hali sportowej w Czerwonaku, promujący 
aktywność osób z niepełnosprawnościami 
jeżdżących rowerowymi wózkami.

Wokół Wielkopolskiego 
Parku Narodowego
Na terenie Lubonia, sąsiednich Komornik 
i Poznania funkcjonują kompatybilne sys-
temy rowerów miejskich, które umożliwiają 
przejazdy przy użyciu jednego konta. Na 
ulicach sąsiedniego Puszczykowa i Mosiny 
można z kolei spotkać żółto-czarne rowery 
funkcjonującego tam z powodzeniem spo-
łecznego projektu Darmowy Rower Mało-
miasteczkowy. Popularne DRooMy przydają 

się choćby na szlakach Nadleśnictwa Babki: 
Rogalińskim, Łabędzim i Szlaku Warty albo 
na trasie rowerowej gry turystycznej TRInO 
Rogaliński Park Krajobrazowy. Szlakiem 
majestatycznych dębów. Rowerzyści mogą 
też skorzystać z oferty… Mosińskiej Kolei 
Drezynowej, by drezyną rowerową dojechać 
do samego serca Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Północnymi obrzeżami par-
ku przebiega Pierścień Rowerowy dookoła 
Gminy Dopiewo – najdłuższy ze tamtejszych 
szlaków rowerowych, liczących łącznie 
ponad 60 km. Co istotne, szlaki łączą się 
również z podobnym systemem czterech 
oznakowanych tras w  sąsiedniej gminie 
Tarnowo Podgórne, o długości nieco prze-
kraczającej 100 km.

Komfortowo i bezpiecznie
Asfaltowe drogi rowerowe, wolne od ruchu 
samochodowego, to świetna opcja na bez-
pieczną wycieczkę rowerową, szczególnie 
dla najmłodszych. Taką przejażdżkę umoż-
liwia droga Słonawy-Stobnica. Trasę o dłu-
gości 12 km z wygodnymi miejscami postoju 

◊  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.

poprowadzono śladem dawnej linii kolejo-
wej wzdłuż południowych obrzeży Puszczy 
Noteckiej. Wycieczkę można również odbyć 
w wariancie rowerowo… wodnym: najpierw 
spływ tratwą kajakową z Przystani Kowale 
w Obornikach, a powrót rowerem. Bardzo 
komfortowo jeździ się również drogą ro-
werową Biedrusko-Radojewo prowadzącą 
obok Ośrodka Edukacji Leśnej Łysy Młyn. 
Od przyszłego roku wycieczkę będzie moż-
na przedłużyć wykorzystując nową kładkę 
pieszo-rowerową w Owińskach. 

W Kórniku i w Śremie
W Kórniku wśród rowerzystów popularna 
jest promenada imienia Wisławy Szymbor-
skiej. Przejeżdżając tą trasą nad Jeziorem 
Kórnickim, koniecznie trzeba zobaczyć 
efektowną instalację Czerwony Peleton, 
ustawioną na Prowencie. Na terenie gminy 
na rowerzystów czeka Borówiecki Ring Re-

kreacyjny i Kórnicki Pierścień Rowerowy. Nie 
ma też problemu, by za znakami jednego ze 
szlaków dojechać na liczne Szlaki Rowerowe 
Regionu Śremskiego. Na dwóch kółkach 
można też przemierzać trasy tamtejszych 
Questów Regionu Śremskiego (szczególnie 
quest Z narodowym akcentem!), które ro-
wer mają nawet w swoim logo. W samym 
mieście działa Śremski Rower Miejski (pro-
wadzony przez tego samego operatora, co 
Sucholeski Rower Gminny). Miejskie bicykle 
doskonale sprawdzą się na leniwej prze-
jażdżce nadwarciańską promenadą albo 
dogodny środek transportu na plażę nad 
Jeziorem Grzymisławskim.

Rowerowa drezyna Mosińskiej Kolei 
Drezynowej (fot. Grażyna Grasa Nowacka)

Na wycieczce rowerowej po powiecie 
poznańskim (fot. Archiwum Powiatu 

Poznańskiego)

Droga rowerowa Słonawy-Stobnica
 (fot. Piotr Basiński)

Na trasie Pierścienia Rowerowe wokół Po-
znania (fot. Arch. Powiatu Poznańskiego)

Rowerem przez Gminę Dopiewo  
(fot. Archiwum Urzędu Gminy Dopiewo)

Na rower



Młodzi następcy Rajkowskiego 
Mistrzami Polski w sprincie drużynowym 
Ogromny sukces odnieśli podczas Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży na torze 
w Pruszkowie młodzi sprinterzy UKS TFP 
Jedynka Kórnik, którzy podążają 
śladami naszego olimpijczyka Patry-
ka Rajkowskiego. Zespół z Kórnika 
wywalczył w pięknym stylu tytuły 
mistrzów Polski wygrywając naj-
pierw eliminacje wśród 14 drużyn 
z czasem 49,04 sek. W finale w walce 
o złoty medal Kórniczanie spotkali 
się z faworyzowaną ekipą KTK Kalisz 
poprawiając jeszcze wynik z elimina-
cji (48,82) pokonując zdecydowanie 
zespół kaliski (49,46). Zespół UKS 
TFP jechał w składzie Julian Gabru-
sewicz, Tomasz Łamaszewski i Erik 
Pacholec. UKS TFP wystartowali 
również w wyścigu drużynowym na 
dochodzenie na 3000 m w składzie 
Lucjan Nowicki, Franciszek Mumot, 
Tomasz Łamaszewski i Erik Pacholec. Kórni-
czanie wywalczyli szósty czas dnia z czasem 
3:27, a do pełni szczęścia zabrakło niecałej 
sekundy. Czas ten dawał 4 miejsce w elimi-
nacjach i szansę na walkę o medale. Kolejne-
go dnia odbyły się sprinty indywidualne i tu 
o dużym pechu może mówić skrzywdzony 
poważnie przez sędziów Julian Gabrusewicz. 
Na początek sędziowie nie poradzili sobie 
z elektronicznym pomiarem czasu, a na-
stępnie mierząc ręcznie, co w przypadku 
wyników w granicach 11 sek i prędkości 

blisko 70 km/h jest wielkim absurdem, 
w dodatku na Mistrzostwach Polski. Żeby 
dodać absurdowi pikanterii sędzia główny 
oddelegował do tego zadania sędzinę i sę-
dziego którzy… nigdy tego wcześniej nie 
robili. Według wybitnych fachowców i tre-
nerów którzy zawsze mierzą czasy swoich 
i najgroźniejszych rywali Gabrusewicz zajął 2 
miejsce. Najlepszy Adamowicz ze Szczecina 
wg sędziów był 2 i ta sytuacja spowodowała, 

że zamiast w finale o złoty medal spotkali się 
już na etapie ¼ finału. Minimalnie zwyciężył 
późniejszy Mistrz Polski Adamowicz, a Ga-
brusewicz odpadając z dalszej rywalizacji 
musiał się zadowolić miejscem z eliminacji 
czyli 7. Drugi z naszych sprinterów Tomek 
Łamaszewski zwyciężył w swoim biegi ¼ 
finału i  powinien awansować, ale znów 
górą byli sędziowie, którzy dopatrzyli się 
problematycznego przewinienia i do półfi-
nału awansował rywal. Tomek Łamaszewski 
musiał zadowolić się 5 miejscem. W sprincie 

startowała jeszcze Emilia Wojciechowska 
która uplasowała się na 11 miejscu. Trochę 
więcej szczęścia mieli tego dnia zawod-
nicy startujący w  wieloboju olimpijskim 
Omnium, w którym zwyciężył Marceli Pera 
z KTK Kalisz ale miejsce na trzecim stopniu 
podium wywalczył po ciężkim całodniowym 
boju Erik Pacholec TFP Kórnik. Doskonale 
spisała się pozostałą dwójka zawodników 
TFP Franciszek Mumot i  Szymon Ilski, 

którzy pomimo pomocy dla Erika 
w zdobyciu medalu sami zajęli bar-
dzo wysokie miejsca kolejno 7 i 11. 
Ostatniego dnia mistrzostw o włos 
od zdobycia medalu w madisonie 
była dwójka Pacholec – Mumot. Do 
pełni szczęścia zabrakło zaledwie 1 
punktu i kórniczanie zajęli 4 miej-
sce. Zwyciężyła dwójka KTK Kalisz. 
Trzeci medal dla Kórnika na tych 
mistrzostwach zdobył w  keirinie 
Łamaszewski, a  znów o  wielkim 
pechu może mówić Gabrusewicz. 
Kórnik w sześcioosobowym finale 
miał jako jedyny klub 2 zawodników, 
którzy chcieli ten wyścig rozegrać 
pod swoje dyktando. Łamaszewski 
zaatakował od początku, dwójka 

rywali wyprzedziła go tuż przed metą. Ju-
lian Gabrusewicz na ostatniej rundzie gdy 
wszystkich mijał został zahaczony przez 
zawodnika z Golczewa i oboje cudem unik-
nęli kraksy. Ostatecznie Julian zajął w finale 
6 miejsce. W keirinie dzielnie walczyła Emilia 
Wojciechowska, która zajęła 3 miejsce w fi-
nale B co daje ogólnie 9 miejsce w klasyfika-
cji. Warto dodać że Wielkopolska wywalczyła 
1 miejsce w klasyfikacji województw, a UKS 
TFP Jedynka Kórnik 4 miejsce w klasyfikacji 
klubów.                                                                                                            

Czerwiec i  lipiec dla zawodników 
sekcji łuczniczej UKS – Jedynka  Kórnik 
był bardzo pracowity. Na początku 
czerwca Wiktoria Szkudlarek oraz 
Marianna Wojciechowska wzięły 
udział w  III Grand Prix Wielkopolski 
na torach KŁ Leśnik w Poznaniu – 
i wystrzelały dwa medale – Wiktoria 
złoto a Marianna srebro. W niedzielę 
startowaliśmy w III Rundzie Pucharu 
Wielkopolski i do Kórnika przywieźli-
śmy dwa złote medale, dwa srebrne 
i  jeden brązowy. W  kategorii mło-
dzik złoto wystrzelał Oliver Zieliński,  
w kategorii senior Marzena Brylew-
ska, w kategorii  junior młodszy sre-
bro Jędrzej Brylewski, w kategorii młodzik 
młodszy srebro Adam Szary a w kategorii 
młodziczka brąz Julia Urbaniak. 
Juniorzy młodsi strzelali  również w  II Pu-
charze Polski w Głuchołazach (woj. opolskie) 

i  na 91 startujących zawodników z  całej 
Polski zajęli bardzo dobre miejsca. Dzięki 
wystrzelanym wynikom zakwalifikowali się 
na najważniejszą imprezę łuczniczą w Polsce 
– XXIII Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży/

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 
w Krakowie. Odbyła się ona w dniach 15-17 
lipca. Chłopcy zaprezentowali się bardzo 
dobrze, Jędrzej Brylewski zajął 42 lokatę 
a Kajetan  Ratajczak 51. Nasi zawodnicy byli 

też częścią drużyny Wielkopolski i wspól-
nie z zawodnikami ASZ Surma i KS Leśnik 
udało się im zająć 15 miejsce. W miesiącu 
czerwcu braliśmy jeszcze udział w Między-
wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 

we Wrocławiu. Klub reprezentował 
Olivier Zieliński, który w  kategorii 
indywidualnej wystrzelała 3 miejsce. 
Drużyna dziewcząt w składzie Nadia  
Jańczak, Antonina Szymańska, Julia 
Urbaniak wystrzelała miejsce 4. Nasi 
zawodnicy wraz z  zawodnikami KS 
Leśnik, AZS Surma i Korona Bukowiec 
reprezentowali również Wielkopolskę 
i  jako reprezentacja województwa  
zajęliśmy 2 miejsce. 
Od 1 do 9 sierpnia cała grupa łucz-
ników jedzie na zgrupowanie szko-
leniowe do Białego Boru ( woj. za-
chodniopomorskie), które jest przy-
gotowaniem do jesiennych startów  
w Mistrzostwach Wielkopolski i Pu-
charze Wielkopolski dla wszystkich 

kategorii wiekowych. Warto wspomnieć, 
że wyjazdy na zawody oraz zgrupowanie 
szkoleniowe możliwe są dzięki wsparciu 
finansowym Miasta i Gminy Kórnik oraz 
Powiatu Poznańskiego.  

Kolarstwo

◊  PM

Łucznicze 
wieści

◊  MB

Zawodniczka UKS TKD Kórnik - Tatiana 
Tomczak w dniach 02-07 sierpnia, będzie 
reprezentowała Polskę na Mistrzostwach 
Świata Juniorów w Taekwondo Olimpijskim. 
Na matach w stolicy Bułgarii – Sofii, gdzie 
odbywają się Mistrzostwa Świata, wystartu-
je ponad 800 najlepszych juniorów z całego 
globu.

Taekwondo

W dniach 26-30 lipca 2022 r. odbyły się 
Akademickie Mistrzostwa Europy w Łodzi. 
Wystąpiła na nic Celestyna Siejak, wycho-
wanka, a obecnie trenerka klubu UKS TKD 
Kórnik, startująca w barwach AZS AWF 
Poznań pod opieką trenera Łukasza Schef-
flera. Przygotowaniem motorycznym zajął 
się trener Przemysław Admus. Zawodniczka 
wywalczyła brązowy medal w kategorii do 
49kg. W drodze do półfinału pokonała Ca-
itlin Lee z UCL (University College London), 
ale w 1/2 finału przegrała z faworytką oraz 
późniejszą zwyciężczynią kategorii Elishe 
Shaw z uniwersytetu w Glasgow.  
Na zawodach wystąpili najlepsi zawodnicy 
ze swoich uniwersytetów z całej Europy. 
AWF Poznań reprezentowało pięciu zawod-
ników, którzy przywieźli pięć medali. Dzięki 
tym sukcesom zostali najlepszą podczas 
EUG 2022 uczelnią w taekwondo. 

W sobotę 9 lipca na kórnickich Błoniach 
miały miejsce 1 urodziny parkrun.Na 
spotkanie przybyło aż 81 uczestników 
przy wsparciu 11 wolontariuszy. Była 
to #50 edycja co tygodniowej biegowej 
imprezy i zarazem rekord frekwencji 
przybyłych biegaczy, chodziaży.
Na urodzinach pojawiło się mnóstwo gości 
z  zaprzyjaźnionych lokalizacji takich, jak: 
Poznań Cytadela, Las Dębiński, Lesek Mar-
celiński, Swarzędz, Dąbrówka, Kościan.
Przywitano 20 debiutantów, którzy od tej 
daty zdecydowali się na przygodę z parkrun.
Padło aż 20 rekordów życiowych.
Na nasze zaproszenie odpowiedzieli rów-
nież Dyrektor KCRiS Oaza Wojciech Kiełba-
siewicz, który pogratulował roku na ścieżce 
zdrowia.
Byli u nas również panowie z Radia Poznań 
- Bez Zadyszki - audycja dla biegaczy oraz 
Filip Kantorski redaktor z STK Swarzędzka 
Telewizja kablowa, którzy uwiecznili spo-
tkanie na falach radiowych i telewizyjnych.
Sympatycy i przyjaciele naszej lokalizacji, wo-
lontariusze i ich rodziny przygotowali pyszne 
słodkości oraz lemoniadę. Odśpiewano Sto 
Lat i wszyscy ruszyli na 5km trasę.

Bartek Ciechacki, nasz sportowy fotore-
porter zapewnił każdemu uczestnikowi 
profesjonalne zdjęcia z biegu.
Jako ekipa parkrun chcieliśmy serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy są z nami 
od samego początku, tym którzy zakochali 
się w parkrun i dołączyli w trakcie tego roku, 
wolontariuszom, którzy zawsze chętnie 
pomagają w sobotnie poranki.
Nie wyobrażaliśmy sobie lepszych urodzin.
Relację z wydarzenia obejrzeć można na 
stronie STK https://telewizjastk.pl/progra-
my/czytaj/wiesci-z-parkrunu-odc9
Zapraszamy do rozpoczęcia aktywnie so-
botniego poranka! Biegasz? A może chcesz 
zacząć? Masz kijki, psa, chcesz potrenować 
z dziećmi?  A może chciałbyś realizować się 
jako wolontariusz? Zapraszamy!
jedyne co musisz zrobić to jednorazowo 
zarejestrować się na stronie parkrun.pl/
register i zabrać ze sobą na spotkanie wy-
generowany kod uczestnika.
Do zobaczenia w każdą sobotę, cały rok 
o 9.00 rano na początku ścieżki zdrowia na 
Błoniach w Kórniku!

Jubileusz ParkRun

◊  ParkRun Błonie
Fot. Bartek Ciechacki

◊  ŁG

◊  red.
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Karate Raven znów na szczycie. Gabriel 
Cholewa podówjnym mistrzem świata 
w karate WUKF

Na sportowo zaczął wakacje Kórnicki Klub 
Karate Shotkan Raven, gdyż już 2 lipca 
br. nasz zawodnik Gabriel Cholewa wraz 
z trenerem Jackiem Krukiem wylecieli do 
Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwa 
Świata w Karate WUKF, które odbyły się 
w dniach od 4 do 7 lipca 2022 roku w Fort 
Lauderdale na Florydzie.  
Ale od początku,  gdyż aby wyjazd doszedł 
do skutku potrzeba było wielu starań 
i dużo pieniędzy. 
Kiedy rok temu dowiedzieliśmy się, że 
kolejne Mistrzostwa Świata Karate WUKF 
odbędą się na Florydzie w USA, ogarnęła 
nas euforia związana z tym miejscem. 
Miami Beach, Floryda inny kontynent to 
brzmiało niesamowicie i bardzo egzo-
tycznie. Powiedział trener Ravena Jacek 
Kruk. Jednak kiedy obliczyliśmy wstępne 
koszty podróży, noclegów i startów, nasz 
entuzjazm przygasł. Okazało się że wyjazd 
będzie bardzo drogi. Później pojawiły się 
wątpliwości czy damy radę udźwignąć 
bardzo wysokie koszty. Na szczęście je-
steśmy Karatekami i nauczono nas walczyć 
o swoje. Nauczyliśmy się że nie wolno się 
poddawać i że warto dążyć do spełnienia 
marzeń. Udało nam się zaangażować bar-
dzo wielu ludzi do pomocy w pozyskaniu 
finansowania wyjazdu. Jak się okazało 
mnóstwo osób nam kibicowało i dorzuciło 
swoją cegiełkę na nasz wyjazd. W ten spo-
sób wspólnymi siłami uzbieraliśmy kwotę 
która pokryła większość naszych potrzeb. 
Z pustą głową mogliśmy skupić się na 
przygotowaniach od strony sportowej. 
Nasi trenerzy stworzyli plan treningowy, 
który dla zawodników i dla trenerów był 
innowacyjny. Podjęli ryzyko wprowadza-
jąc nowe metody treningowe, aby w jak 
najlepszym stopniu przygotować Gabriela 
do startów. Przygotowania były bardzo 
intensywne i pełne wyrzeczeń. Gabriel 
wielokrotnie musiał wybierać między wyj-
ściem z przyjaciółmi a treningiem. Po wielu 
miesiącach ciężkiej pracy pełnej wyrzeczeń 
i niepewności czy wszystko idzie w dobrą 
stronę, myśleliśmy już o podróży do USA. 
Niestety lot zaplanowany na 29 czerwca 
br., został przez Polskie Linie Lotnicze 
odwołany. Bez podania przyczyny, bez 
żadnych tłumaczeń po prostu odwołano. 
Ciężko było uwierzyć że po tylu miesiącach 
przygotowań i po zebraniu niemałej kwoty 
nie polecimy do Stanów Zjednoczonych. 
Ogarnęła nas frustracja i złość. Ale na to nie 
mieliśmy wpływu.  Wystosowaliśmy pismo 
do LOTU aby uzyskać jakiekolwiek infor-
macje dotyczące odwołanego lotu. Po kilku 
dniach dostaliśmy informację, iż możliwy 
będzie wylot 2 lipca br. Bez zastanowienia 

przebukowaliśmy bilety i polecieliśmy do 
Stanów!!! Czuliśmy że Gabriel jest przygo-
towany, ale z tyłu głowy pojawiały się myśli 
czy to wystarczy. Czy zrobiliśmy wszystko 
aby osiągnąć optymalną formę akurat na 
te Mistrzostwa. Czy nie przeszkodzi nam 
różnica czasu czy się zaaklimatyzujemy, 
gdyż już w poniedziałek 4 lipca pierwsze 
starty, a to za mało czasu na aklimatyzację. 
Pierwsza walka zweryfikowała całoroczne 
przygotowania. Wszystko zagrało! Tra-
filiśmy z treningami, trafiliśmy z formą 
i zaaklimatyzowaliśmy się.
Gabriel już od pierwszej walki pokazał 
znakomite przygotowanie taktyczne, 
fizyczne, techniczne i oczywiście men-
talne. Na tym turnieju Gabriel Cholewa 
nie przegrał żadnej walki od początku 
narzucając swoje tempo. Znakomicie ata-
kował zdobywając IPPON – y za techniki 
bez reakcji przeciwnika, dobrze się bronił 
i świetnie kontratakował. To stanowiło nie 
lada wyzwanie dla oponentów Gabriela. Na 
tych Mistrzostwach Gabriel nie miał sobie 
równych przechodząc przez eliminacje 
gdzie musiał stoczyć trzy walki. W półfinale 
zmierzył się z zawsze groźnym Rumunem 
z którym wygrał 5 do 3. W Finale stoczył 
walkę z gospodarzem, czyli z reprezen-
tantem USA, po świetnej walce Gabriel 
wygrał w stosunku 4 do 2 zdobywając tytuł 
indywidualnego Mistrza Świata kadetów 
do 60 kg., w Karate WUKF 
Jak nam powiedział trener Ravena Jacek 
Kruk jako Klub osiągnęliśmy wielki sukces 
organizacyjny i ogromny sukces sportowy. 
W poniedziałek 4 lipca mogliśmy świę-
tować zdobycie przez Gabriela złotego 

medalu Mistrzostw Świata w kumite dru-
żynowym,  gdzie na najwyższym stopniu 
podium stanął wraz z kolegami z reprezen-
tacji. Natomiast w środę po znakomitych 
walkach Gabriel Cholewa zajął 1 miejsce 
w kumite indywidualnym sanbon shobu 
i tytuł indywidualnego Mistrza Świata. 
Warto podkreślić, iż Gabriel bronił tytułu 
sprzed roku, gdzie na MŚ w Rumunii zajął 
również pierwsze miejsce. Takie walki i taki 
wynik świadczy o bardzo dobrze przepro-
wadzonych przygotowaniach i o znako-
mitej formie Gabriela. Pozwala również 
z optymizmem patrzeć w przyszłość, gdyż 
nowe metody treningowe zaowocowały 
historycznym rezultatem dla nas. 
Nasza podróż nie udała by się bez wspiera-
jących nas rodziców, ludzi, firm i instytucji!
Serdeczne podziękowania za pomoc dla 
burmistrza Kórnika pana Przemysława 
Pacholskiego, oraz dla pana Marcina 
Michalaka przedstawiciela firmy WITA, 
który również wspomógł nas w organizacji 
wyjazdu na MŚ. 
Już od września ruszamy z nowym na-
borem do Klubu. Wszystkie informacje 
odnośnie nowego naboru można będzie 
uzyskać na naszym fanpageu facebook 
Karate Team Shotokan Raven, lub pod nr 
tel. 509 890 888

Podwójny mistrz świata

◊  Raven

nr 14/202220



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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 Zaopiekuję się os. starszą lub nie-
pełnosprawną, całodobowo. Kórnik 
i okolice. Tel. 721 618 966
 Osoby z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności - lekka praca 
na produkcji. Tel. 790 560 187
 Stolarnia w Kamionkach zatrudni 

pomocnika stolarza. Umowa o pra-
cę, dobre zarobki. Tel. 784 659 564

 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-
niku ul. Średzka 17, Kórnik wynajmie 
lokal użytkowy o pow. 86 m2 przy  
ul. Plac Powstańców Wlkp. 1 w Kór-
niku. Tel. 663 977 343
 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-

niku wynajmie lokal użytkowy 
o  pow. 176 m2 [obecnie sklep 
żelazny] ul. Średzka 17, w budynku 
Biurowa. Tel. 663 977 343
 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-

niku sprzeda działkę z pawilonem, 
w  Żernikach 13. Szczegóły -Głos 
Wielkopolski z 21.07.2022 r,
 Sprzedam połowę bliźniaka w Bo-

rówcu, 100 m2, działka 360 m2. Tel. 
606 463 172
 Zachęcamy Seniorów do skorzy-

stania z  bezpłatnych konsultacji 
podologicznych, w  każdy ponie-
działek. Zapraszamy. SephiaMed.
Tel. 788 878 680
 Wynajmę dom w Kamionkach 100 

m2; 4,5 tys/mies. Najem okazjonal-
ny. Tel. 502 275 874
 Do wynajęcia pomieszczenia na biu-

ro/usługi/gabinety ok. 120 m2 - Kór-
nik ul. Poznańska. Tel. 501 078 870, 
691 793 249
 Sprzedam mieszkanie Korniku 

w bloku ul. Staszica, 48 m2. Tel. 506 
490 723
 Oddam za darmo jasne biurko 

komputerowe Ikei. Warunek od-
biór osobisty na terenie Bnina.  
Tel. 601 947 719
 Sprzedam słomę-kostka mała.  

Tel. 606 710 627

  Sprzedam działkę budowlaną 605 m2 

w  Bninie na ul. Radosnej. Cena 
225000 zł. Tel. 608 353 578
 Sprzedam dom z ogrodem, 1000 m2, 

piękny dojazd, blisko plac zabaw, 
piękne parki. Łazienka wyremon-
towana, dostęp do wody, gazu.  
Tel. 503 959 966
 Kupię szafkę kuchenną wiszącą 

i stojącą pod zlew, 60 cm szer., białą. 
Tel. 604 331 539
 Sprzedam dużego kwiata po-

wyżej 170 cm wys., bardzo ładny, 
zadbany, nadaje się do dużego po-
mieszczenia, cena do uzgodnienia.  
Tel. 604 331 539
 Sprzedam przyczepę kampingową 

cena 8500 zł. Tel. 506 490 723
 Transport, usługi transportowe, 

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

Kórnik. Tel. 506 490 723
 Sprzedam lodówkę, pralkę, ku-

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

kania meble sprzęty agd itp.  
Tel. 506 490 723
 Profesjonalne usuwanie gniazd os 

i szerszeni. Tel. 607 945 179
 Prace ogrodowe, projektowanie, 

cięcie żywopłotów wycinka drzew. 
Rozbiórka budynków.  Sprzątanie 
i wywóz. Tel. 504 440 916
 Sprzedam podmurówkę do pło-

tów panelowych wysokość: 20, 25, 
30 cm, długość: 250 cm. Więcej 
informacji pod nr. tel. 572 386 490
 Montaż płotów panelowych, 

płotów łupanych, furtek, bram, 
demontaż starych ogrodzeń.  
Tel. 572 386 490
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011
 Usługi miniciągnikiem ogrodni-

czym John Deere 1026R z  turem, 
glebogryzarką separacyjną, ko-
siarką bijakową, rozwożenie ziemi, 
równanie terenu. Zapraszamy.  
Tel. 791 011 523

 Odstąpię sklep metalowy z długo-
letnią tradycją, teren gminnej spół-
dzielni w Kórniku, ul. Średzka 17. 
Tel. 602 690 335
 Usługi sprzątania biur, klatek 

schodowych, mycie okien, pranie 
tapicerki i dywanów, ciśnieniowe 
mycie tarasów, kostki brukowej 
i  bram garażowych. Dobre ceny! 
Tel. 508 795 439
 Firma sprzątająca nawiąże współ-

pracę ze Wspólnotami Mieszka-
niowymi dot. sprzątania klatek 
schodowych, oraz utrzymania 
terenów zielonych. Zapraszam.  
Tel. 508 795 439
 Usługi utrzymania terenów zielo-

nych, koszenie trawy, wertykulacja, 
cięcie krzewów, drzew, itp. Zapra-
szamy. Tel. 508 795 439
 Sofa do leżenia, nierozkładana,  

1 – os., w cenie 100 zł (do negocjacji). 
Tel. 503 959 966
 Długa czerwona suknia wieczoro-

wa, raz ubrana na wesele. W stanie 
b. dobrym. Wysadzana kamieniami 
na dekolcie, rozm. L. Zainteresowa-
nym wyślę zdjęcia. Cena 140 zł do 
małej negocjacji. Tel. 503 959 966
 Sprzedaż odzieży damskiej używa-

nej w b. dobrym stanie, rozm. S - L, 
od 10 do 45 zł (kurtki jesienno-zimo-
we) za sztuki.  Przy większej ilości 
second hand możliwa negocjacja 
ceny 250-300 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam sukienkę nową bez 

metki, rozm. od S do L, w stylu Gucci 
z długim rękawem, kołnierzyk na 
guziczki. Cena 45 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam w idealnym stanie koza-

ki na platformie Mohito, ekoskóra, 
rozm. 37/(małe)38, cena 140 zł.  
Tel. 503 959 966
 Sprzedam kalosze chłopięce, 

rozm. 30/31, kolor niebieski we 
wzorki, stan b. dobry, cena 25 zł. 
Kalosze damskie, szare, ala Hun-
ter, stan dobry, cena 40 zł. Tel. 503 
959 966
 Sprzedam szary płaszczyk, rozm. 

S do L, cena 75 zł, damski wiązany, 
długość za biodra. Tel. 503 959 966

 Sprzedam niemiecką maszynę do 
szycia Naumann do odrestaurowa-
nia, antyczna, metalowa, drewniana 
góra, cena 450 zł mała negocjacja. 
Tel.  503 959 966
 Sprzedam 2-os. tapczan za 60 zł, 

mały do spania z płytą do wymiany, 
w którą wkłada się pierzyny, stąd 
niska cena. Kolor brąz z dodatkami 
w beż, wzory. Tel. 503 959 966
 Sprzedam hulajnogę chłopięcą 

w  dobrym stanie, świecące koła, 
z  regulowanym siedziskiem, trój-
kołowa balansowa układa się do 
ruchów jazdy dziecka, wiek na 4 i 5 
lat, cena 60 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam garnitur chłopięcy gra-

natowy w piękna kratę, stan bdb 
oraz dwie marynarki chłopięce h&m 
i ZARA, na 8/9 lat, wym. podam dla 
zainteresowanych. Tel. 503 959 966
 Sprzedam wózek spacerówkę 

turystyczną i lekką, niebieską, nada-
jąca się do bagażu torbę na ramię, 
cena z uszkodzoną rączką 60 zł, stan 
dobry. Tel. 503 959 966
 Sprzedam chłopięce nike shox 

rozm. 35,5 biało szare super stan 
za 65 zł. Tel. 503 959 966
 Piec junkers Ferroli nowy, cena 

1000 zł. Tel. 503 959 966
 Naprawa pralki, zmywarki.  

Tel. 537 394 398
 Wykonuję usługi ogrodnicze, ko-

szenie trawy, chwastów, przycinanie 
krzewów, tui, żywopłotów, utrzyma-
nie i porządkowanie ogrodów i dzia-
łek, wycinanie drzew i  krzewów, 
krótkie terminy. Tel. 665 298 587
  Wykonuję usługi stolarskie: meble 

kuchenne na wymiar, szafy typu 
“komandor”, meble łazienkowe, 
garderoby, inne zabudowy, krótki 
terminy. Tel. 665 298 587
 64 lat szuka Pana. Spotkaliśmy 

się dawno temu w M1 Poznań.  
Tel. 516 617 938
 Kostrzyn Wlkp.- niedrogo  dom 

sprzedamy 505921833  505110269

 

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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Informacje o dodatkowych kursach autobusów na str. 16.


