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Sprawozdanie 
burmistrza

W rocznicę rozstrzelania...

W 80 rocznicę rozstrzelania 16 obywateli 
ziemi kórnickiej, po okolicznościowej mszy 
św. odprawionej w Kolegiacie Kórnickiej, 
liczne delegacje w asyście pocztów sztan-
darowych i  orkiestry, złożyły wiązanki 
kwiatów pod tablicą upamiętniającą roz-
strzelanych. Pod ratuszem stanęła także 
przygotowana pod kierunkiem Kórnickie-
go Ośrodka Kultury instalacja artystyczna.  
Spod tablicy zebrani przeszli na cmentarz, 
gdzie przy odnowionej mogile rozstrzela-
nych oddano im należny hołd. 

Delegacja ze zbąszynia 
z Wizytą W KórniKu

21 października gościła w  Kórniku de-
legacja władz Zbąszynia: burmistrz To-
masz Kurasiński, zastępca burmistrza 
Marek Orzechowski, sekretarz Marcin 
Hoffmann, kierownik Referatu Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego oraz referatu 
Infrastruktury i Nieruchomości Kamil Sie-
ratowski, przedstawiciel Biura Promocji 
Mateusz Basiński, dyrektor Zbąszyńskie-
go Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 
Tomasz Szczechowicz, kierownik Zakładu 
Usług Komunalnych Jędrzej Tratwal oraz 
radny, przewodniczący Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki i Ochrony Środowiska Stefan 
Napierała. 
Goście oddali hołd mieszkańcom ziemi 
kórnickiej pomordowanym 80 lat temu 
przez Niemców. Jednocześnie delegacja 
spotkała się z wiceburmistrzem Sebastia-
nem Wlazłym. Wymieniono doświadcze-
nia i rozmawiano na temat pielęgnowania 
związków Kórnika i  podzbąszyńskiej 
Łomnicy. Przy okazji wizyty w  Kórniku 

banK spółDzielczy W KórniKu 
zaprasza użytKoWniKóW peKi

 i pasażeróW ztM

17 października w Urzędzie Miasta i Gminy 
Kórnik odbyło się spotkanie wiceburmi-
strza Bronisława Dominiaka, kierownik 
Wydziału Eksploatacji Infrastruktury 
Technicznej Elżbiety Krakowskiej oraz 
Anny Borowiak z przedstawicielami ZTM 
Poznań: dyrektor Małgorzatą Pilichowską-
-Woźniak i  Romanem Paluszkiewiczem 
oraz reprezentującymi Bank Spółdzielczy 
w Kórniku: panią prezes Katarzyną Zim-
niak oraz Małgorzatą Porzogą-Witoszyń-
ską – członkinią zarządu. Dyskutowano na 
temat szczegółów współpracy, w ramach 
której w Banku Spółdzielczym powstanie 
punkt sprzedaży biletów ZTM, w którym 
będzie można przy użyciu karty płatniczej 
i gotówki:
- dokonać zakupu elektronicznych biletów 
okresowych sieciowych oraz doładować 
t-portmonetki,
- przedłużyć elektroniczne bilety okresowe 
sieciowe i trasowane,
- transferować elektroniczne bilety okre-
sowe oraz doładowania t-portmonetki 
zakupione on-line,
- sprawdzić informacje o  posiadanych 
biletach oraz saldach t-portmonetek,
- synchronizować ulgi metropolitalne na 
karcie Peka.
Już od 4 listopada w Centrali Banku w Kór-
niku (Plac Niepodległości 31) oraz w Filii 
w Borówcu (Poznańska 38) dostępne są 
ww. usługi.

spotKanie W aquanecie

W dniu 18 października odbyło się comie-
sięczne spotkanie wiceburmistrza Bro-
nisława Dominiaka z  przedstawicielami 
Aquanet SA, podczas którego omawiano 
przebieg prac planistycznych i realizację 
budowy wodociągów i  kanalizacji na te-
renie naszej gminy. 

Dzień eDuKacji naroDoWej

18 października burmistrz Przemysław 
Pacholski, wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
oraz kierownik Wydziału Oświaty i Polityki 
Społecznej Ewa Soczyńska spotkali się 
z dyrektorami prowadzonych przez samo-
rząd placówek oświatowych. Z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej przekazano życzenia 
oraz nagrody. 

zakupiono w Zakładzie Doświadczalnym 
PAN rośliny do nasadzeń na terenie gminy 
Zbąszyń.

oferta noWego 
oprograMoWania Dla placóWeK 

ośWiatoWych

Także 21 października wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły wraz z  pracownikami 
Wydziału Oświaty i  Polityki Społecznej 
UMiG Kórnik: kierownik Ewą Soczyńską, 
Anetą Weber i Małgorzatą Michalak spo-
tkał się z Konradem Drągiem regionalnym 
menadżerem ds. sprzedaży firmy VULCAN 
Sp. z o.o.
Rozmawiano na temat wprowadzenia 
w  kórnickich placówkach oświatowych 
oprogramowania, które pozwoli na ujed-
nolicenie formy arkuszy organizacyjnych 
i dostępność ich w formie elektronicznej. 
Program ma nie tylko pomóc w opraco-

waniu dokumentacji, ale i  ułatwić jego 
analizę i zatwierdzanie oraz pozwolić na 
sprawniejsze dokonywanie sprawozdań. 
Pan Konrad Drąg przedstawił komplek-
sową ofertę dotyczącą udzielenia licencji 
na użytkowanie programu Sigma w sieci 
Internet na poziomie urzędu i podległych 
placówek, łącznie ze szkoleniami podsta-
wowymi i usługami wdrożeniowymi.
Jednym z  najważniejszych elementów 
cyklu budżetowego w  każdej JST jest 
proces zatwierdzenia arkuszy organiza-
cyjnych, które bezpośrednio przekładają 
się na największą część budżetu każdego 
samorządu. 
Na ich podstawie przygotowuje się projek-
ty planów finansowych szkół, a następnie 
– po ich zatwierdzeniu w plany – kontroluje 
się ich wykonanie. 
Cały ten proces można bardzo skutecznie 
nadzorować za pomocą Sigmy.

złote goDy

Również 21 października burmistrz Prze-
mysław Pacholski wraz z wiceburmistrzem 
Sebastianem Wlazłym, 

cd. na str. 4
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◊  red.

wiceprzewodniczącym RMiG Kórnik Ro-
manem Genstwą i kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego Katarzyną Obiegałką 
złożył życzenia parom małżeńskim, które 
w minionym roku obchodziły 50 rocznicę 
ślubu. Jubilatom wręczono medale przy-
znane z tej okazji przez Prezydenta RP. 

„szatnia na MeDal”

Gmina Kórnik otrzymała wsparcie finan-
sowe na realizację zadań własnych w dzie-
dzinie poprawy i  rozwoju infrastruktury 
sportowej w  ramach programu „Szatnia 
na medal”.
Umowa na realizację zadania pn. „Bu-
dowa zaplecza szatniowo-sanitarnego 
przy boisku sportowym w  Szczodrzyko-
wie” została podpisana 24 października 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 
Przemysława Pacholskiego oraz Członka 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
Jacka Bogusławskiego.
W planach jest również inwestycja w za-
plecze w Kamionkach.

W spraWie DziałKi naDjeziornej

21 października w  Sądzie Rejonowym 
w  Środzie Wlkp. odbyła się rozprawa 
z  powództwa Miasta i  Gminy Kórnik 
w  sprawie wydania fragmentu nieru-
chomości, na której budowana jest 
Promenada.
Sąd dokonał przesłuchania świadków 
i przeprowadził postępowanie dowodo-
we. Kolejna rozprawa w tej sprawie zo-
stała zaplanowana na 9 marca 2020 roku.

spotKanie z pse

W  dniu 22 października wiceburmistrz 
Bronisław Dominiak spotkał się z Joanną 
Zając i Janem Koprowskim, którzy repre-
zentują spółkę PSE. Rozmawiano na temat 
montażu na istniejących słupach drugiego 
toru linii Ostrów-Kromolice. 

poDsuMoWanie Kontroli

25 października w Urzędzie Miasta i Gminy 
Kórnik przedstawiciele Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska pod-
sumowali kontrolę w  zakresie realizacji 
przez samorząd gminny Programie 
ochrony powietrza dla strefy wielkopol-
skiej w  zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz 
B(a)P. Spełniliśmy wszystkie założone 
wymagania. Wyjaśniana jest jeszcze kon-
trowersja w oszacowaniu współczynnika 
redukcji zanieczyszczeń w  stosunku do 
powierzchni lokali dla których dokonano 
termomodernizacji.

przeKazanie WozóW osp

W  dniu 30 października jednostka OSP 
Kórnik ponownie powitała nowy samo-
chód ratowniczo-gaśniczy GBA marki 
Volvo.  Jednocześnie przekazano inny 
samochód GBA z Kórnika do OSP Czmoń, 
a pojazd z Czmonia trafił do OSP Radze-
wo. Wydarzenie rozpoczęło się od wjaz-
du nowego wozu pomiędzy szpalerami 
pochodni.
Ceremonię wręczenia kluczyków popro-
wadzili Komendant Gminny OSP Leszek 
Orlewicz, prezes Andrzej Szyc wraz z go-
śćmi posłem na Sejm RP Bartłomiejem 
Wróblewskim, bryg. mgr inż. Jackiem 
Michalakiem, burmistrzem Przemy-
sławem Pacholskim, radnym Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego Jerzym 
Lechnerowskim oraz członkiem Zarządu 
Powiatu Poznańskiego Antonim Kaliszem.
Ponadto w wydarzeniu uczestniczyli:
- Wiceburmistrzowie Sebastian Wlazły 
oraz Bronisław Dominiak,
- radni Miasta i Gminy Kórnik,
- Skarbnik Gminy Katarzyna Szamałek,
- Zastępca Dowódcy JRG 6 Poznań-Krzesi-
ny – mł. kpt. Marek Paczkowski,
- Zastępca Dowódcy JRG 9 Mosina – kpt. 
Paweł Zieliński,
- Komendant Komisariatu Policji w Kórni-
ku – mł. asp. Paweł Michalski,
- Komendant Straży Miejskiej w Kórniku 
Tomasz Haremza,
- Prezes Zarządu Kórnickiego Przedsię-
biorstwa Autobusowego KOMBUS w Kór-
niku Beata Urbaniak,
- Kapelan Strażaków Gminy Kórnik – ks. 
Grzegorz Zbączyniak,
- Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych 
z  Kórnika, Czmonia, Radzewa, Szczytnik 
i Kamionek.
Zwieńczeniem przekazania wozów OSP 
było podpisanie umowy przez prezesa An-
drzeja Szyca, naczelnika Leszka Orlewicza 
(OSP Kórnik) oraz prezesa Tadeusza Kozi-
cza i naczelnika Pawła Kudła (OSP Czmoń).
Po zakończonej uroczystości na placu 
OSP Kórnik wszyscy uczestnicy udali się 
na poczęstunek do sali „Domu Strażaka”.

na teMat poWięKszenia pszoK

Na temat powiększenia terenu Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w  Czołowie rozmawiali 31 października 
w  Urzędzie Miasta i  Gminy Kórnik bur-
mistrz Przemysław Pacholski, wicebur-
mistrz Sebastian Wlazły, prezes WODKOM 
Robert Przybysz, kierownik Sławomir 
Zakrzewski oraz przedstawiciele zarządu 
ZGO Jarocin: prezes Witosław Gibasiewicz 
i Jarosław Warczygłowa. 
Ilość odpadów przywożonych do PSZOKU 
wzrosła z 1200 ton w 2016 roku do ponad 
1800 ton w  roku bieżącym. Miesięcznie 
notuje się średnio ponad 700 wjazdów. 

Zważywszy na to, planuje się powiększyć 
teren PSZOKu o  ok. 365 m² przyległego 
terenu.

200 śWiec na cMentarzu 
eWangelicKiM W KaMionKach

3 listopada 2019 roku o godz. 12.30 kilka-
dziesiąt osób  zapaliło ponad 200 świec na 
Cmentarzu Ewangelickim w Kamionkach. 
Zmówiono krótką modlitwę poprowadzo-
ną przez ks. Jakuba Lechniaka proboszcza 
Parafii pw. Św. Matki Teresy z  Kalkuty. 
Komitet Społeczny Kamionki-Steindorf 
powołany celem budowy obelisku na 
tymże cmentarzu, podziękował serdecznie 
za liczne przybycie i wsparcie inicjatywy. 
W wydarzeniu czynny udział wzięli wice-
burmistrz Sebastian Wlazły oraz radni 
Miasta i Gminy Kórnik Robert Jankowski 
i Jarosław Janowski 

spotKanie 
W spraWie DojazDóW Do sp1

5 listopada wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak oraz kierownik Wydziału Eks-
ploatacji Elżbieta Krakowska spotkali się 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku z dy-
rekcją i rodzicami uczniów dojeżdżających, 
którzy przedstawili swoje uwagi dotyczące 
rozkładu jazdy, jego realizacji oraz formy 
opieki podczas przejazdów.
Po przeanalizowaniu uwag i  propozycji 
zaproponowane zostaną korekty mające 
usprawnić dojazd uczniów do szkoły i do 
domów oraz zapewnić im bezpieczeństwo. 

Decyzje o śroDoWisKoWych 
uWarunKoWaniach 

po zMianach przepisóW

W dniu 6 listopada wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły oraz zastępca kierownika 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Krzysztof Ratajczak wzięli udział w zorga-
nizowanym przez Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Wielkopolski oraz Kancelarię 
Prawną „Dr Krystian Ziemski & Partners” 
seminarium „Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach w  świetle nowelizacji 
przepisów prawa”. Podczas seminarium 
wyjaśniono najistotniejsze elementy no-
welizacji oraz konsekwencje zmian pod 
kątem przebiegu postępowania w danej 
sprawie. 

cd. ze str. 3

11 listopada 2019 roku
o godzinie 10:00 

złożymy wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem 

Powstańców Wielkopolskich 
na placu Ich imienia.

Zapraszam mieszkańców, 
gości, delegacje 

oraz poczty sztandarowe 
do udziału w tej 

patriotycznej uroczystości.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski

Uwaga Mieszkańcy!

16 listopada 2019 roku (sobota) 

Urząd Miasta i Gminy Kórnik 

będzie otwarty 

w godzinach 7:30-15:30. 

Natomiast 24 grudnia 2019 r. (Wigilia) 

Urząd Miasta i Gminy Kórnik 

będzie nieczynny.

30 października 2019 r. odbyła się Sesja 
Rady Miasta i Gminy Kórnik. 
W pierwszej części obrad uroczyście podzię-
kowano za pracę w RMiG panu Tomaszowi 
Naglerowi, który miesiąc wcześniej zrzekł 
się mandatu radnego. Wakujący mandat 
zgodnie z procedurą objął pan Łukasz Kwas, 
który podczas obrad złożył ślubowanie. 
Delegacja reprezentująca Stowarzyszenie 
Sołtysów Powiatu Poznańskiego wraz z ka-
pelanem ks. Grzegorzem Zbączyniakiem 
zaprezentowała sztandar organizacji. Zapro-
sili na 16 listopada do Kolegiaty Kórnickiej, 
gdzie podczas liturgii sztandar zostanie 
przekazany z Kórnika do Komornik.

W  czasie obrad  radni rozpatrzyli także 
projekty uchwał:
- wprowadzili zmiany w uchwale budżetowej 
na 2019 rok oraz w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 
2019-2027, 
- przyjęli uchwałę w sprawie obniżenia ceny 
skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania 
podatku rolnego. Stawka podatku rolnego 
za 2020 rok wyniesie dla gruntów gospo-
darstw rolnych  135,00 zł za 1 ha przelicze-
niowy, dla pozostałych gruntów 270,00 zł 
za 1 ha gruntów,
- ustanowili metodę opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz określili 
wysokość stawki tej opłaty dla nieruchomo-
ści, na których zamieszkują mieszkańcy. Na 
temat metod i ustanowionych stawek napi-
szemy za dwa tygodnie po przeanalizowaniu 
uchwały przez organy nadzorcze,
- ustanowili ryczałtową stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za rok od  domku  letniskowego  lub  od  
innej  nieruchomości  wykorzystywanej  na  
cele rekreacyjno–wypoczynkowe,
- przyjęli regulamin udzielenia pomocy 
materialnej o  charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta 
i Gminy Kórnik,

- podjęli uchwałę w  sprawie wysokości 
i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji ce-
lowych na realizację zadań wykonywanych 
przez podmioty prowadzące żłobki, kluby 
dziecięce, zatrudniających dziennych opie-
kunów lub dziennych opiekunów prowa-
dzących działalność na własny rachunek na 
terenie Miasta i Gminy Kórnik w roku 2020,
- uchwalili „Projekt Założeń do planu zaopa-
trzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta i Gminy Kórnik”, 
- nadali nazwy ulicom w miejscowości Trzy-
kolne Młyny:
- ul. Nagietkowa - ma swój początek od 
działki nr 629 i biegnie do działki 
nr 389 w miejscowości Radzewo, a jej pod-

stawę stanowi droga, oznaczona jako działki 
nr: 640, część działki 642, część działki 515, 
513/1 oraz 510/3, 
- ul. Daliowa -  ma swój początek od działki 
508/1 i biegnie do działki nr 508/11, a  jej 
podstawę stanowi droga, oznaczona jako 
działka nr 508/10, 
- ul. Krokusowa -  mająca swój początek od 
działek nr 493/1 oraz 506/1 i biegnąca do 
działki nr 506/14, której podstawę stanowi 
droga, oznaczona jako działki nr 506/23 
i 493/6, 
Makowa - ma swój początek od działki 
nr 510/3 i biegnie do działki nr 521, a  jej 
podstawę stanowi droga, oznaczona jako 
działki nr: 513/1, część działki 515 oraz część 
działki 517/36, 
- ul. Radzewska - ma swój początek od działki 
nr 534/6 i biegnie do działki nr 397 
w miejscowości Radzewo, a  jej podstawę 
stanowi droga, oznaczona jako działki nr: 
489/1, część działki 492, część działki 488/1, 
część działki 488/53, 490/1, 491/1, 493/1, 
506/1, 507/1, 509/1 oraz 508/1, 
- ul. Liliowa - ma swój początek i koniec od 
działki 517/36, a jej podstawę stanowi droga, 
oznaczona jako działka nr 517/35, 
- ul. Rogalińska - ma swój początek od działki 

Październikowa Sesja RMiG

cd. na str. 6



Do siódmej edycji konsultacji Budżet 
Obywatelski Gminy Kórnik przymierzano 
41 propozycji różnorodnych zadań. Osta-
tecznie kilkanaście pomysłów odrzucono 
z powodów formalnych. Kilka kolejnych 
wycofali przed głosowaniem ich  autorzy. 
Do fazy głosowania awansowało 25 zadań, 
14 wycenianych ponad kwotę 20 tys. zł, czyli 
tzw. „dużych” i 11 „małych” szacowanych na 
maksymalnie 20 tys. zł.
W przyszłorocznym budżecie na realizację 
zadań BOGK przewidziano 700 tys. zł, z 
czego 650 zagwarantowano zadaniom „du-
żym”, a 50 tys. zadaniom „małym”. 

W tym roku głosować mogli wszyscy miesz-
kańcy, bez względu na wiek i formalne 
zameldowanie. Swoje zdanie wyraziło tym 
razem 5965 osób (z czego 1328 osób za-
głosowało tylko na jedno zadanie, a reszta 
oddała głos nadwa: jedno „małe” i jedno 
„duże”).

Wyniki głosowania na projekty „duże”
1. CBA - Centrum Borówieckiej Aktywno-
ści - miejsce rekreacji dla osób w każdym 
wieku – 1355 głosów,
2. Sensoryczny plac zabaw „Jedynka” – 759 
głosów,
3. Plac zabaw małych strażaków –729 
głosów,
4. Modernizacja płyty boiska w Robakowo-
-Osiedle – 540 głosów,
5. Rozświetlone Kamionki, czyli głosujemy 
na lampy na ulicach Kamionek!– 419 głosów, 
6. Przystanek Błażejewko – wiata rekreacyj-
na z „Balance parkiem” – 366 głosów,
7. Nowoczesny plac zabaw  w Dachowie – 
308 głosów,
8. Kamionki - Rozbudowa Orlika – Street 
Workout + plac zabaw+ stacja dla rowerów 
– 296 głosów,

8. Projekt placu zabaw oraz wiaty z paleni-
skiem w Pierzchnie  –  296 głosów, 
10. Miejski wybieg dla psów  –  235 głosów
11. Budowa chodnika z odgrodzeniem od 
jezdni podjazdami do posesji przy ul. Śrem-
skiej w Bninie  –  208 głosów, 
12. Budowa chodnika wzdłuż ulicy od 
przystanku Kamionki/Klonowa do granicy 
z Daszewicami  –  179 głosów, 
13. Plac Zabaw w Szczytnikach  – 127 głosów,
14. Utwardzenie dojazdów do dróg Piotrow-
skiej i Wspólnej w Szczytnikach nawierzch-
nią asfaltową – 75 głosów.

Do realizacji w przyszłym roku budżetowym 
wybrano pierwsze trzy projekty, które w 
sumie wyczerpały kwotę 650 tys. zł prze-
znaczoną na tę kategorię zadań.

Wyniki głosowania na projekty „małe”:
1. Letnie kino plenerowe w Twojej miej-
scowości –  1755 głosów,
2. Kamionki - Wyświetlacz - Radarowa Kon-
trola Prędkości - Poprawa Bezpieczeństwa 
- Solarny !!! –  641 głosów,
3. Niech zazieleni się w Kórniku  –  597 
głosów,

4. Sprzęt do zajęć z integracji sensorycznej 
– 495 głosów, 
5. Rowerem zdrowo- rowerem bezpiecznie  
–  362 głosy, 
6. Piknik integracyjny –  222 głosy, 
7. Ławeczka Seniora  –   174 głosy,
8. Trochę radości w szarej rzeczywistości 
- kreatywne warsztaty  artystyczne dla 
dzieci –  137 głosów,
9. Wyjazd na Międzynarodowy Turniej Uni-
hokeja Prague Floorball Cup 2020  –  133 
głosy,
10. Akademia e-seniora - kurs komputerowy 
III etap – 92 głosy, 
11. Rękodzieło moja pasja - Festyn rodzinny 
– 90 głosów. 

Do realizacji w przyszłym roku wybrano 
pierwsze dwa projekty, które w sumie 
oszacowano na 40 tys. zł. Ponieważ kolejne 
projekty są droższe niż pozostałe 10 tys. 
do realizacji zakwalifikowały się też siódma 
„Ławeczka seniora” (koszt 3 tys.)  i ósme 
„kreatywne warsztaty artystyczne dla dzieci” 
(4 tys.).

Przy okazji konsultacji nagrodzono też 
najbardziej aktywne w głosowaniu miej-
scowości (sołectwa). Aż 63 % mieszkańców 
Dębca wzięło udział w konsultacjach. ko-
lejne miejsca zajęli mieszkańcy Borówca 
(58%), Czmonia (55%) i Prusinowa (41%). 
Najaktywniejsze sołectwa otrzymają od 
500 do 2000 zł do wykorzystania na swoje 
potrzeby w 2020 roku. 

Zapraszamy na stronę:
https://kornik.budzet-obywatelski.org/, 
gdzie dostępne będą szczegółowe wyniki, 
statystyki i juz niedługo ankieta ewaluacyjna. 

BOGK 2020 rozstrzygnięty
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665 i biegnie do działek nr 472, 475 
oraz 471, a  jej podstawę stanowi droga, 
oznaczona jako działki nr: 511/1, 510/1, 
505/1, 535/1, 488/3, 534/6, część działki 
488/1, część działki 492, 487/1, 494/1, 495/1, 
506/3, 493/3, część działki 488/53, 551/6, 
551/9, 522/1, 523/1, 530/1, 535/1, 534/9, 
551/1, 533/1, 534/3 oraz 629, 
- nadali nazwy ulicom w  miejscowości 
Czmoniec:
- ul. Astrowa - ma swój początek od działki 
187/15 i biegnie do działki nr 105, a jej pod-
stawę stanowi droga, oznaczona jako działki 
nr 106/11 oraz 106/5, 
- ul. Azaliowa - ma swój początek od działki 
nr 147/1 i biegnie do działki nr 147/15, a jej 
podstawę stanowi droga, oznaczona jako 
działka nr 147/14 
- ul. Bratkowa - ma swój początek od działki 
numer 114/1 i biegnie do działki nr 671, a jej 
podstawę stanowi droga, oznaczona jako 
działki nr: 110/3, część działki 108, 112/3, 
112/1 oraz 112/2, 
- ul. Bnińska - ma swój początek od działki 
numer 488/1 w miejscowości Czmoń 
i  biegnie do działki 413 w  miejscowości 
Orkowo, a  jej podstawę stanowi droga, 
oznaczona jako działki nr 402/2 oraz 484, 
- ul. Fiołkowa - ma swój początek od działki 
nr 343/4 i biegnie do działek nr 635 
oraz 77, a  jej podstawę stanowi droga, 
oznaczona jako działki nr: 309, 156/2, 671 
oraz 67/2, 
- ul. Goździkowa - ma swój początek od 
działki nr 187/15 i biegnie do działki nr 488/1 
w  miejscowości Czmoń, a  jej podstawę 
stanowi droga, oznaczona jako działki nr: 
639, 369/4, 315/5, 322/3, część działki 321/1, 
320/3, 321/4, 320/4, 330/5, 329/2, 349/2, 
350/4, 359/1, 358/25, część działki 358/2, 
358/27, 359/2, 370/5, 368/1, 376/3, 375/7, 
375/9 oraz 492 w miejscowości Czmoń, 
- ul. Hiacyntowa - ma swój początek od 
działki nr 402/2 i biegnie do działki nr 472 
w miejscowości Czmoń, a jej podstawę sta-
nowi droga, oznaczona jako działki nr: 389, 
394, 399, część działki 407/2, 408 oraz 411, 
- ul. Irysowa - ma swój początek od działki nr 
315/5 i biegnie do działek nr 315/18 
oraz 315/14, a jej podstawę stanowi droga, 
oznaczona jako działki nr: 315/10, 315/16 
oraz 315/12,  
- ul. Konwaliowa - ma swój początek od 
działki nr 488/1 w miejscowości Czmoń 
i biegnie do działki nr 404, a jej podstawę 
stanowi droga, oznaczona jako działki nr 
403/2 oraz 498 w miejscowości Czmoń, 
- ul. Storczykowa - ma swój początek od 
działki nr 20/1 i biegniee do działki nr 3, a jej 
podstawę stanowi droga, oznaczona jako 
działki nr 21/1 oraz 4, 
- ul. Lawendowa - ma swój początek od 
działki nr 10/2 i biegnie do działki nr 533/2, 
a  jej podstawę stanowi droga, oznaczona 
jako działki nr: 20/1, 638, 20/5 oraz 10/5, 
- ul. Magnoliowa - ma swój początek od 
działek nr 131/1 oraz 128/1 i biegnie do 
działki nr 671, a jej podstawę stanowi dro-
ga, oznaczona jako działki nr: 131/2, 128/2, 

130/6, 127/4 oraz część działki 129, 
- ul. Malwowa - ma swój początek od działki 
nr 176/1 i biegnie do działki 651/2, a  jej 
podstawę stanowi droga, oznaczona jako 
działka nr 176/2, 
- ul. Miętowa - ma swój początek od działki 
nr 369/4 i biegnie do działki nr 650, a jej pod-
stawę stanowi droga, oznaczona jako działki 
nr: 326, część działki 343/4, 326, 187/13 
oraz 304/10, 
- ul. Modrakowa - ma swój początek od 
działki nr 403/2 i biegnie do działki nr 453 
w  miejscowości Czmoń, a  jej podstawę 
stanowi droga, oznaczona jako działka nr 
393/14,  
- ul. Piwoniowa - ma swój początek od działki 
nr 369/4 i biegnie do działki nr 335/6, a jej 
podstawę stanowi droga, oznaczona jako 
działki nr 330/4 oraz 335/11, 
- ul. Różanecznikowa- ma swój początek od 
działki nr 133/1 i biegnie do działki 
nr 133/13, a  jej podstawę stanowi droga, 
oznaczona jako działka nr 133/7, 
- ul. Rumiankowa - ma swój początek od 
działki nr 140/1 i biegnie do działki nr 137, 
a  jej podstawę stanowi droga, oznaczona 
jako działka nr 140/2, 
- ul. Stokrotkowa - ma swój początek od 
działki nr 369/4 i biegnie do działki 
nr 356/1, a  jej podstawę stanowi droga, 
oznaczona jako działki nr: 358/2, 358/17, 
358/21 oraz 358/16, 
- ul. św. Maksymiliana Kolbe - ma swój 
początek od działki nr 533/1 i biegnie do 
działki nr 218/1 w miejscowości Orkowo, 
a  jej podstawę stanowi droga, oznaczona 
jako działki nr: 10/1, część działki nr 316, 
133/1, 134/1, 188/1, 194/1, 199/1, 300/5, 
149/1, 9/2, 114/1, 127/1, 128/1, 139/1, 160/1, 
173/1, 174/1, 180/1, 200/2, 42/1, 43/1, 118/1, 
135/1, 144/1, 147/1, 162/1, 168/1, 172/1, 
186/1, 193/1, 206/1, 207/1, 210/1, 300/1, 
301/1, 131/1, 163/1, część działki 310/6, 
181/1, 148/1, 551/1, 10/2, 140/1, 176/1, 
187/2, 187/5, 187/6, 187/7, 187/9, 187/15, 
665, 9/1, 188/7, 188/9, 46/1, 120/1, 187/8, 
133/3 oraz 134/3, 
- podjęli uchwałę w sprawie kupna nierucho-
mości położonej w obrębie Borówiec: działka 
nr 372/2 o powierzchni 0,1554 ha, zapisana 
w księdze wieczystej nr PO1D/00027036/8; 
oraz w obrębie Kamionki: nr 257/104  o po-
wierzchni 0,0436 ha, zapisana w księdze 
wieczystej nr PO1D/00032971/2,
- rozpatrzyli wezwanie do usunięcia na-
ruszenia prawa w  uchwale w  sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. Spółdzielczej 
- etap I, obręb geod. Borówiec, gm. Kórnik. 
Wezwania nie uwzględniono,
- dokonali zmiany w składach osobowych 
Komisji Rady Miasta i Gminy Kórnik. Radny 
Łukasz Kwas został członkiem Komisji Rewi-
zyjnej, Komisji Budżetu i Finansów i Komisji 
Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej. 
Szczegóły sprawozdań i uchwał:
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/62952.
Retransmisja obrad na stronie Rady Miasta 
i Gminy Kórnik na portalu YouTube.

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik od dnia 8 listopada 2019 
roku do dnia 29 listopada roku, wywie-
szony został wykaz dotyczący oddania 
w najem lokalu:
1) lokal przeznaczony na wynajem, 
w celu realizacji zajęć step- fitness, któ-
re prowadziła będzie Pani Aleksandra 
Rochna.
- lokal znajdujący się w świetlicy wiej-
skiej położonej w miejscowości Boró-
wiec przy ul. Szkolnej 2.
Bliższych informacji można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Pl. Niepodległości 1, parter, pok. nr 2, 
tel. (61) 8170-411, wew. 673.

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik od dnia 8 listopada 2019 
roku do dnia 29 listopada roku, wywie-
szony został wykaz dotyczący oddania 
w najem lokalu:
1) lokal przeznaczony na wynajem, 
w celu realizacji zajęć z jogi, które pro-
wadziła będzie Pani Hanna Kijewska.
- lokal znajdujący się w świetlicy wiej-
skiej położonej w miejscowości Boró-
wiec przy ul. Szkolnej 2.
Bliższych informacji można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Pl. Niepodległości 1, parter, pok. nr 2, 
tel. (61) 8170-411, wew. 673.

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i 
Gminy Kórnik od dnia 8 listopada 2019 
roku do dnia 29 listopada roku, wywie-
szony został wykaz dotyczący oddania 
w najem lokalu:

1) lokal przeznaczony na wynajem, w 
celu realizacji zajęć taekwondo przez 
Uczniowski Klub Sportowy TANGUN 
z siedzibą w Poznaniu (60-641) ul. 
Ostródzka 33:
- lokal znajdujący się w świetlicy wiej-
skiej położonej w miejscowości Boró-
wiec przy ul. Szkolnej 2.

Bliższych informacji można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. 
Niepodległości 1, parter, pok. nr 2, tel. 
(61) 8170-411, wew. 673.
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21 października burmistrz Przemysław 
pacholski wraz z wiceburmistrzem Sebastia-
nem Wlazłym, wiceprzewodniczącym RMiG 
Kórnik Romanem Genstwą i kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyną Obiegał-
ką spotkali się z parami małżeńskimi, które 
w mijającym roku obchodziły 50 rocznicę 
ślubu. Jubilatom wręczono medale przyzna-
ne z tej okazji przez Prezydenta RP. 
Uroczystość złotych godów obchodzili:
- Romana i Andrzej Antkowiakowie
- Magdalena i Roman Cieśla
- Katarzyna i Andrzej Dobrogowscy
- Bożena i Józef Frydrychowie
- Maria i Józef Kozłowscy
- Danuta i Józef Kucharczakowie
- Barbara i Szczepan Matuszewscy
- Barbara i Witold Prockowie
- Alicja i Włodzimierz Rocławscy
- Elżbieta i Stanisław Siejakowie
- Anna i Stanisław Szycowie
- Urszula i Jan Szymaszkowie
- Natalia i Kazimierz Tryjanowscy
- Barbara i Ryszard Figlakowie
- Anna i Tadeusz Grzelakowie
- Stanisława i Jan Jaskułowie
-  Jadwiga i Kleofas Karpowiczowie
-  Bożena i Józef Kwiatoszowie
- Genowefa i Ryszard Mikołajczakowie
- Krystyna i Władysław Strojni
- Krystyna i Wojciech Szczepankiewiczowie

- Danuta i Bogdan Barańscy 
-  Grażyna i Wiesław Czajkowscy
-  Krystyna i Mieczysław Drzewieccy
-  Maria i Janusz Frąckowiakowie
- Helena i Bogdan Gruszczyńscy
- Elżbieta i Kazimierz Kaźmierczakowie
- Stefania i Stefan Kozłowscy
- Stanisława Mądra i Edward Mądry
- Henryka i Stanisław Makulcowie
- Irena i Zenon Pilarscy
- Felicja Gdeczyk – Prędka i Ryszard Prędki
- Alfreda i Wojciech Puk
- Elżbieta i Zbigniew Rutkowscy
- Barbara i Bogdan Strzeleccy
- Genowefa i Stani-
sław Szelągowie
- Anna i Tadeusz 
Szymczakowie
- Anna i Tomasz 
Grześkowiakowie
- Krystyna i Michał 
Kapella
- Bożena i Franci-
szek Słomińscy
- Regina i Czesław 
Szymaniakowie

Medal za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie 
ustanowiono jako 
nagrodę dla osób, 

które przeżyły pół wieku w jednym związku 
małżeńskim. Został ustanowiony ustawą z 
dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznacze-
niach, a włączony do obecnego systemu 
odznaczeń państwowych ustawą z 16 paź-
dziernika 1992 o orderach i odznaczeniach.

Nadawany jest przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej obywatelom polskim, 
a w Kórniku tradycyjnie wręczany przez 
burmistrza podczas uroczystości w Zamku 
Kórnickim

Złote gody

◊  red

W Prusinowie zakończono dwie inwestycje. 
W ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Kórnik 2019 powstały: wiata piknikowa, bo-
isko do gry w streetball, siłownia zewnętrz-
na oraz doposażono istniejący plac zabaw. 
Całość kosztowała 249 690,00 zł brutto.
Dodatkowo Powiat Poznański, przy wspar-
ciu finansowym Miasta i Gminy Kórnik oraz 
osoby prywatnej zamontował sygnalizację 
świetlną „All red” nieopodal świetlicy, na 
przejściu dla pieszych przez bardzo obciążo-
ną ruchem samochodowym drogę 2468P.

Powstają także systemy oświetlenia dróg
Firma Energosieć Marek Wardeński, z sie-
dzibą w Pyzdrach na zleceni UMiG Kórnik 
wybudowała oświetlenie drogowe na ul. 
Oliwkowej w Błażejewku. Zadanie koszto-
wało 28.921,00 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach 
Kuśnierskiej, Kolegiackiej i Pocztowej w Kór-
niku kosztowała 141.221,74 zł. Zlecenie zre-
alizowała firma PHU IPE Grzegorz Pilarczyk.

Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. 
Szczególnej i Szczodrej w miejscowości 
Szczytniki powierzona została firmie EL-
TRANS Stanisław Stachowicz, z Gniezna.
Infrastruktura oświetleniowa w tym przy-
padku kosztowała 168.200,71 zł

Inwestycje

Szanowni Państwo!

W związku ze wprowadzeniem Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu dospraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 
2018 r. w sprawiewzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji  zadańp ublicznych oraz wzorów sprawozdań 
z wykonania tych zadań, zapraszam serdecznie  wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Kórnik 
do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu.
Szkolenie odbędzie się w dniu 21 listopada, w godzinach od 15:30 do 19:30  w strażnicy OSP w Kórniku, ul. 20 Października 93. 
Osoby chętne do udziału proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z Wydziałem Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, tel. 61-8-170-411 wew. 680, e-mail: ngo@kornik.pl

Z poważaniem
Przemysław Pacholski

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
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Koleżance  Katarzynie Bortlisz  
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia  
w trudnych chwilach po śmierci

składają
Dyrektor i cała Społeczność 
Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku- Bninie

Męża

       „Śmierć przychodzi cicho. Niezapowiedziana, nieproszona.  
Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili, jest zawsze gościem 

nie na czas…”

Koleżance Kasi Bortlisz i jej bliskim, z powodu śmierci

składamy wyrazy szczerego żalu i łączymy się myślami w smutku
Iwona, Bogunia, Hania, Donia, Jola, Krysia, Basia, Renia

Męża, Ojca, Dziadka

       „Można odejść na zawsze, by stale być blisko..”    
ks. Jan Twardowski

„Jest granica bólu, o którym nie sposób mówić/ Później przychodzi ukojenie
Najlepiej bowiem wyraża je milczenie...Nadchodzi jednak taki czas
Gdy znowu zaczyna świecić słońce / I serce się otwiera
Choć wie, że życie nie będzie takie samo”

Władze Powiatu Poznańskiego doceniają 
działających na jego terenie honorowych 
dawców krwi, dzięki którym ratowane są 
zdrowie i życie ludzkie. W środę, 16 paździer-
nika w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego odbyła 
się VI Gala Krwiodawców. Uczestniczyli 
w niej również przedstawiciele Klubu HDK 
PCK im. św. Floriana przy OSP w Kórniku. 
Podczas uroczystości z  udziałem ponad 
50 krwiodawców zrzeszonych we wszyst-
kich klubach Honorowych Dawców Krwi 
i jednym działającym w powiecie stowarzy-
szeniu, wszyscy wyróżniający się honorowi 
dawcy krwi otrzymali okolicznościowe, 
imienne statuetki. W dalszej części gali wy-
różniono też prezesów klubów.
Prowadząca uroczystość - przewodnicząca 
Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdro-
wia Rady Powiatu w Poznaniu - Małgorzata 
Święto krwiodawców było poprzedzone 
akcją poboru krwi, zorganizowaną dwa dni 
wcześniej na terenie Starostwa Powiatowe-
go w Poznaniu. 
Wicestarosta Tomasz Łubiński zaznaczył, 
że w  pewnym sensie to także zasługa 
krwiodawców, którzy zainspirowali, aby taki 
pomysł był wcielony w życie. Do krwiobusu 
na parkingu przy ul. Kraszewskiego przybyło 
29 osób. Wśród nich znaleźli się pracownicy 
Starostwa. W dużej mierze dzięki nim zebra-
no 11,250 litrów krwi.

Tomasz Łubiński poinformował: 
 – W sumie, we wszystkich naszych akcjach 
zgromadziliśmy już ponad 50 litrów krwi. 
I na pewno tę akcję będziemy kontynuowali.
Krwiodawców nagradzali: Małgorzata Hal-
ber, Tomasz Łubiński, Piotr Burdajewicz - 
przewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu.
Jako pierwsi byli Wyróżnieni członkowie 
Klubu HDK PCK im. św. Floriana dzia-
łającego przy OSP w  Kórniku: Bartosz 
Andrzejczak (OSP Kórnik), Krzysztof Roz-
miarek (OSP Koszuty), Sebastian Kudła 
(OSP Czmoń), Patryk Kudła (Czmoń), Adam 
Zieliński (OSP Radzewo). Uhonorowany 
został także prezes Klubu – Andrzej Szyc. 

Następnie statuetkidostali przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Dar Serc” w Baranowie – 
prezes Wojciech Janczewski oraz Klubów 
HDK PCK: „Błękitna Kropelka” Biedrusko/
Suchy Las (Paweł Kolosza), w Swarzędzu 
Eugeniusz Jacek), Komornikach (Zdzisław 
Wleklak), „Gośliniacy” w  Murowanej Go-
ślinie (Stanisław Woźniak), „Lubonianka” 
w Luboniu (Jerzy Zieliński), w Kostrzynie 
(Ireneusz Hertel), Czerwonaku (Robert 
Sendrowicz).
Uroczystość została uświetniona kon-
certem “Kapeli lwowskiej” z… Pobiedzisk, 
prezentującej przeboje folkloru miejskiego.

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódz-
kim (al. Niepodległości 16/18) oglądać 
można było 14 grafik autorstwa Bole-
sława Promińskiego pt. „Stary Kórnik 
i Bnin”. Wystawa zorganizowana przez 
Towarzystwo ku Upiększeniu Miasta 
Kórnika cieszyła się dużym zaintereso-
waniem odwiedzających urząd.

Historia powstania grafik jest bardzo inte-
resująca. Bolesław Promiński, poznański 
rysownik, pracownik Instytutu Prehistorii 
UAM, namalował je latem 1979 roku na 

zamówienie prof. Jerzego Fogla dla Kórnic-
kiego Towarzystwa Kulturalnego w zamian  
za pokój gościnny w Australii na kórnickim 
Podzamczu. W umowie było zaznaczone – 
za każdy dzień pobytu – jedna praca. 
W ten sposób powstało 14 rysunków uka-
zujących najpiękniejsze miejsca starego Kór-
nika i Bnina. Niektóre z tych miejsc istnieją 
do dziś,  np. dzwonnica kórnickiego kościoła 
czy stara gazownia z 1905 r. Inne oglądać 
możemy już tylko na starych fotografiach 
lub rysunkach Promińskiego, jak na przykład 
stodoły na obecnej ul. 20 października.

Zbiór oryginalnych grafik Promińskiego 
zdeponowany jest na kórnickim zamku.
Wystawa, którą można było oglądać w urzę-
dzie wojewódzkim została zorganizowana 
przez Towarzystwo ku Upiększeniu Miasta 
Kórnika - zespół regionalistów, pasjonatów 
Kórnika i Bnina. Stowarzyszenie  promuje 
nasz region poprzez propagowanie piękna 
walorów geograficznych, przyrodniczych 
i turystycznych miasta i regionu.
     

Wyróżnienia dla krwiodawców

◊  tekst i foto Robert Wrzesiński

Stary  Kórnik w urzędzie wojewódzkim

◊  Joanna Klein

Klub Podróżnika z Kórnika  

  

 

 

 

Krzysztof  Nowakowski,
autor książki „ ”

ąż i ojciec. Razem z żoną 
emnastu lat podróżuje przez 

życie psim zaprzęgiem, organizując 

startując w najdłuższych wyścigach 
psich zaprzęgów w Europie. 

„Jazda psim zaprzęgiem to jeden z 
najlepszych sposobów obcowania 
z dziką przyrodą”  
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Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, Przemy-
sław Pacholski wziął udział w Gali Finałowej  
III edycji programu „Drzewo Franciszka” 
i wręczał nagrody jego laureatom. Urząd 
Miasta i Gminy Kórnik jest jedną z  insty-
tucji, które wsparły finansowo realizację 
ekologicznego konkursu dla szkół pod-
stawowych organizowanego od trzech lat 
przez Fundację Zakłady Kórnickie. 
Zasięg „Drzewa Franciszka” zwiększa się 
z roku na rok – podczas II edycji w konkursie 
brały udział szkoły z powiatu poznańskiego, 
w tym roku w szranki stanęli już uczniowie 
z całej Wielkopolski, kolejna odsłona progra-
mu będzie miała charakter ogólnopolski. Ko-
lebką „Drzewa Franciszka” jest jednak gmina 
Kórnik. To tutaj trzy lata temu, przez uczniów 
z Kórnika i okolic posadzone zostały pierwsze 
drzewa w ramach programu inspirowanego 
postacią św. Franciszka z Asyżu i nauczaniem 
papieża zawartym w encyklice „Laudato 
si”. Młodzi mieszkańcy naszej gminy byli 
również autorami pierwszych ekologicznych 
projektów i prac plastycznych stworzonych 
w oparciu o założenia „Drzewa Franciszka”. 
Wspaniale przygotowana gala finałowa 
odbyła się wówczas w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-
-Potulickiej, przy wielkim zaangażowaniu 
pani dyrektor Agnieszki Półchłopek i całego 
zespołu. Kórnickie źródła konkursu podkre-
śla też niezmienna owocna współpraca przy 
jego organizacji pomiędzy Fundacją Zakłądy 
Kórnickie a Szkółkami Kórnickimi i Instytutem 
Dendrologii PAN w Kórniku.
Tegoroczny, wielki finał III edycji programu 
„Drzewo Franciszka” połączony był z kon-
ferencją odbywającą się podczas Między-
narodowych Targów Ekologicznych POLE-
COSYSTEM. Wyjątkowe spotkanie młodych 
ekologów z wielkimi autorytetami w zakresie 
troski o przyrodę otwarło wystąpienie preze-
sa Fundacji Zakłady Kórnickie, dr Dariusza 
Grzybka. Wśród prelegentów znalazło się 
wiele wybitnych postaci świata naukowego, 
przyrodników i działaczy na rzecz ochrony 
środowiska o różnorodnym doświadczeniu. 
Pierwszą część spotkania, zatytułowaną 
„Duchowe i  cywilizacyjne wyzwania dla 
współczesnej ekologii” rozpoczął wykład 
Dyrektora Ruchu Ekologicznego św. Fran-
ciszka z Asyżu REFA, ojca doktora Stanisława 
Jaromiego. Temat poruszany przez zaanga-
żowanego od lat w chrześcijańską edukację 
ekologiczną franciszkanina - „Święto Stwo-
rzenia, franciszkańska filozofia szacunku do 
Ziemi” - był niezmiernie ważny ze względu 
na duchowe inspiracje programu. Z bardzo 
interesującą i opartą o głęboką erudycję 
prelekcją pt. „Drzewa i  lasy w warunkach 
globalnego ocieplenia”, wystąpił Dyrektor 
Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk 
w Kórniku, prof. Andrzej Jagodziński. O naj-
ważniejszych problemach gospodarowania 
wodą na obszarach zurbanizowanych opo-
wiedział młodym ekologom i ich opiekunom 

hydrolog, prof. Piotr Kowalczak. Zastępca 
Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego, Rafał Kurczewski, operując wieloma 
ciekawymi przykładami i celnymi metaforami 
mówił o „Parku narodowym jako świątyni 
przyrody”.  Prof.  Zbigniew Kundzewicz z Za-
kładu Klimatu i Zasobów Wodnych Instytutu 
Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN przed-
stawił bogaty w dane, bardzo motywujący 
do współodpowiedzialności za losy Ziemi 
wykład „Zmiany klimatyczne jako wyzwanie 
cywilizacyjne”. O konieczności współpracy 
międzynarodowej, międzypokoleniowej 
i międzywyznaniowej w obszarze ochrony 
środowiska mówił natomiast Członek Za-
rządu Międzynarodowego Stowarzyszenia 
„Pilgrim” Rembert Schleicher.
Gościem specjalnym konferencji był zna-
ny dziennikarz Szymon Hołownia, który 
w rozmowie z koordynatorem programu 
„Drzewo Franciszka” Krzysztofem Mącz-
kowskim przedstawił swoją odpowiedź na 
pytanie „Dlaczego Bóg nakazuje chronić 
Ziemię?”, w piękny sposób łącząc duchowe 
i racjonalne spojrzenie na kwestie związane 
z ekologią. Nie kryjąc swoich chrześcijańskich 
przekonań, Pan Szymon mówił o znaczeniu 
osobistego zaangażowania w sprawy ochro-
ny Ziemi i potrzebie podejmowania codzien-
nych drobnych wyborów motywowanych 
troską o środowisko.
Ten brawurowy wywiad, mówiący o  ko-
nieczności działania dla wspólnego dobra 
ponad wszelkimi podziałami i jednostkowej 
odpowiedzialności każdego człowieka za losy 
świata odnaleźć będzie można na łamach 
czasopisma „Drzewo Franciszka”, którego 
pierwszy numer ukaże się już wkrótce.
Spotkanie zakończyło podsumowanie 
III edycji programu „Drzewo Franciszka” 
2019 i  ogłoszenie jego wyników. Nagro-
dy w  dwóch kategoriach wiekowych – 
uczniów klas 1-4 i  5-8 wręczali Prezes 
Fundacji Zakłady Kórnickie, dr Dariusz 
Grzybek, Przewodniczący Kapituły Programu 
„Drzewo Franciszka” i członek Zarządu FZK  
prof. Grzegorz Skrzypczak, członek Zarządu 
Starostwa Powiatowego Antoni Kalisz oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław 
Pacholski. Tym razem nagrody trafiły do 
szkół z Poznania, Słocina, Lusowa, Wronek 

i Kuźnicy Grabowskiej. Mamy nadzieję, że 
w kolejnej edycji wśród nagrodzonych na 
etapie wojewódzkim i ogólnopolskim znajdą 
się także reprezentanci Kórnika.
„Drzewo Franciszka” to dynamicznie rozwi-
jający się program, stworzony trzy lata temu 
przez Fundację Zakłady Kórnickie. Biorą 
w nim udział uczniowie szkół podstawowych, 
przygotowujący projekty ekologiczne, które 
oceniane są zarówno za skuteczność, jak i za-
sięg podejmowanych na rzecz ochrony przy-
rody działań. Oprócz atrakcyjnych nagród, 
uczestnicy zyskują w konkursie kompetencje 
ekologiczne, szereg praktycznych umiejęt-
ności związanych z komunikacją, budują 
więzi społeczne i pozostawiają ślad w postaci 
zrealizowanych projektów, często aktywnych 
jeszcze po zakończeniu programu. Efektem 
konkursowych zmagań są często nawiązane 
przyjaźnie, podjęte przez rady gminy uchwały 
czy stworzone przy szkołach ogródki. Trwałą 
pamiątką po udziale w „Drzewie Franciszka” 
pozostaje posadzone przez zespół konkur-
sowy drzewo, które ofiarowuje uczestnikom 
Fundacja.  Z roku na rok program obejmuje 
swoim zasięgiem coraz większy obszar. 
Pierwsza edycja miała zasięg gminny i reali-
zowana była w Kórniku, druga powiatowy, 
trzecia – wojewódzki. Przyszłoroczny konkurs 
zapowiedziano już jako ogólnopolski. Nie 
będzie to pierwsza inicjatywa organizato-
rów o tak szerokim zasięgu. Od trzech lat 
Fundacja realizuje Ogólnopolski Konkurs 
Wiedzy i Umiejętności „Praca organiczna2.0”, 
którego celem jest zainspirowanie młodych 
ludzi do redefiniowania myśli dziewiętna-
stowiecznych organiczników na potrzeby 
współczesnego społeczeństwa. Zarówno 
w „Pracy organicznej2.0”, jak i w „Drzewie 
Franciszka” organizatorzy kładą nacisk na 
aktywizowanie młodych ludzi do działania 
na rzecz społeczeństwa i brania na siebie 
odpowiedzialności za nie. Fundacja Zakłady 
Kórnickie realizuje w ten sposób testament 
swoich donatorów, Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich, którzy przekazali rodowe dobra 
narodowi polskiemu, by służyły poprawie 
jego bytu przez edukację i propagowanie idei 
pracy organicznej.  

Finał „Drzewa Franciszka“

◊  Danuta Podolak
 FZK
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W czerwcu br. grupa /37 osób/ wyjechała na 
dziesięciodniowy wypoczynek nad morze. 
Naszym ulubionym miejscem jest ośrodek 
Alfa w Rewalu. Kolejny raz termin naszego 
pobytu uzgodniliśmy z  zaprzyjaźnioną 
grupą Seniorów z Borówca. Mieszkaliśmy 
w tym samym ośrodku, w ich towarzystwie 
czujemy się najlepiej. Mieliśmy wspólny 
wieczorek taneczny, wycieczkę do Międzyz-
drojów, ognisko, były też spacery i spotkania 
urodzinowo-imieninowe. Pogodę mieliśmy 
piękną, wypoczęliśmy, jesteśmy bardzo za-
dowoleni z pobytu i dlatego za rok wrócimy 
ponownie do Rewala.
W lipcu zorganizowaliśmy rejs statkiem po 
naszym jeziorze i  sympatyczne spotkanie 
w restauracji Tawerna na Błoniach. Uczest-
nicy zajadali się smaczną rybą, lodami, kaw-
ką i oczywiście ciastkiem. Na codzień osoby 
starsze nie bywają na Błoniach, była więc 
okazja by zwiedzić cały obiekt sportowo-
-wypoczynkowy, jakim dysponuje Kórnickie 
Centrum Rekreacji i Sportu Oaza. A trzeba 
zaznaczyć, że od czasu przejęcia obiektu 
przez KCRiS Oaza, nastąpiła ogromna zmia-
na, poprawa funkcjonalności i dostępności 
dla mieszkańców i nie tylko.Wyprawa była 
udana, wszyscy zadowoleni wrócili statkiem 
na Prowent.
W dniach od 9 do 13 września byliśmy na 
wycieczce w Karpaczu.
Zamieszkaliśmy w Domu wypoczynkowym 
„U  Piecucha” w  Karpaczu Górnym, skąd 
mieliśmy wspaniały widok na otaczające nas 
góry i oczywiście na Śnieżkę.
Program wycieczki obejmował wiele cieka-

wych miejsc i atrakcji turystycznych.
Zwiedziliśmy najważniejsze zabytki Głogo-
wa, sztolnie uranu i Park Miniatur w Ko-
warach, zakręt śmierci, wodospad Szklarki, 
Hutę szkła w w Piechowicach. Widzieliśmy 
pałace w  Mysłakowicach, Podgórzynie, 
Sosnówce, Wojnowie, Pakoszowie i Karpni-
kach. Była też objazdówka kolejką Karpacz-
-Expres po wszystkich ciekawych miejscach 
Karpacza. A wieczorem dla relaksu, chętni 
mieli okazję wypić kawkę lub zjeść deser 
we wspaniałej kawiarni Hotelu Gołębiewski.
Nie zapominamy również o  współpracy 
z zaprzyjaźnioną grupą mieszkańców Łom-
nicy i Zbąszynia, z którą połączyły nas losy 
naszych przodków walczących w Powstaniu 
Wielkopolskim. W dniu 25 września gości-
liśmy ich w naszym mieście, a spotkanie 
integracyjne miało miejsce w sali strażnicy 
OSP Czmoń.
Szczegóły tego spotkania opisał pan Kazi-
mierz Krawiarz w artykule zamieszczonym
w numerze 17 Kórniczanina z dnia 4 paź-
dziernika br.
Po wakacjach wznawiamy spotykania w na-
szym klubie przy ul. Poznańskiej , są to piwni-
ce Przychodni Zdrowie. Po wykwaterowaniu 
z budynku po byłej gazowni, tymczasowo 
umieszczono nas w niewielkim pomieszcze-
niu, które dzielimy z grupą podopiecznych 
OPS. Stan ten trwa już kilka lat i nie możemy 
doczekać się by władze przydzieliły nam 
lepsze pomieszczenie, gdzie ludzie starsi 
mogli by się spotykać i godnie spędzać ze 
sobą czas.

Wakacyjnie u Seniorów PKPS

◊  Zarząd PKPS w Kórniku

Pod koniec września odbyło się niezwykłe 
wydarzenie przygotowane i zorganizowane 
przez młodzież biorącą udział w projekcie 
programu „Równać Szanse” realizowane-
go przez Stowarzyszenie Zaangażowani 
z Borówca. Finał Projektu „ARTPracownia”, 
bo o nim mowa, to między innymi wystawa 
zdjęć, kawiarenka z własnymi wypiekami, 
zbiórka charytatywna na leczenie i rehabi-
litację Mateuszka z Kamionek oraz przede 
wszystkim niesamowity pokaz mody, bę-
dący zwięczeniem wielomiesięcznej pracy 
młodzieży nad własnymi projektami ubrań.
Młodzież pokazała, że ma moc, inicjatywę, 
pomysły a przede wszystkim chęci do dzia-
łania! Przez pół roku dzielnie pracowali nad 
swoimi projektami, wykazali się niesamowi-
tą kreatywnością i determinacją. Uczestnicy 
projektu zaprezentowali zaprojektowane 
i  uszyte, bądź przerobione, przez siebie 
ubrania oraz workoplecaki. Był czerwony 
dywan, profesjonalne makijaże i  zdjęcia, 
a przede wszystkim duma z osiągniętych 
rezultatów.
Jako koordynator projektu, ogromne po-
dziękowania kieruję w szczególności dla 
naszej wspaniałej młodzieży, która pokazała, 
że chcieć to móc! Gratuluję również rodzi-

com takich wspaniałych dzieci!
Myślę, że ziarenko inicjatyw proobywatel-
skich zasiane w młodości pozwoli zebrać 
plony w przyszłości. Mam również nadzieję, 
że w gminie Kórnik powstanie niebawem 
Młodzieżowa Rada, wspierająca projekty 
dla młodzieży. Warto wykorzystać potencjał 
młodych oraz ich energię na projekty i dzia-
łania służące rozwijaniu ich ciekawości oraz 
przyczyniające się lokalnej społeczności.
Projekt „ARTPracownia” został dofinanso-
wany ze środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji 
Dzieci i  Młodzieży w  ramach programu 
„Równać szanse”. Jednocześnie dziękuję 

wszystkim osobom, instytucjom i firmom, 
które wsparły projekt:

Pracownia Manufaktura 
- za cenne wskazówki dot. zasad szycia 

i obsługi maszyny;
PoMatka - za świetne makijaże;

Paulina Jóźwiak - stylistka 
- za dopieszczenie naszych stylizacji;

Jarosław Janowski - za świetne zdjęcia
Abedik - za wsparcie finansowe 

oraz wolontariuszkom opiekującym się 
naszą kawiarenką!

Młodzież 
w działaniu

◊  Sylwia Brzoskowska

Początek listopada to w naszej kulturze i re-
ligii dzień zadumy, modlitwy i wspomnień. 
Nagle zatrzymujemy się w  tym ciągłym 
pędzie codziennego życia, by odwiedzić 
groby naszych bliskich, złożyć kwiaty, zapalić 
znicze.
Jednak są groby zapomniane, często nie 
wiemy kim byli ludzie, którzy w nich spo-
czywają. I nie chodzi tu tylko o groby na 
polskich cmentarzach. My Polacy często 
jesteśmy wręcz oburzeni, że inne narody 
nie dbają o mogiły naszych przodków po-
chowanych gdzieś daleko poza granicami 
Polski. Nie chcemy żeby i nas tak postrze-
gano. Między innymi dlatego powołaliśmy 
„Komitet Społeczny Kamionki-Steindorf”. 
Chcemy upamiętnić tych zmarłych, którzy 
pochowani są w naszej wsi na cmentarzu 
ewangelickim.  Nieważne jakiej byli naro-
dowości. Historia i my, obecni mieszkańcy 
Kamionek nie możemy zapomnieć, że to oni 
ciężko pracowali na rzecz tej ziemi, tworzyli 
historię tych terenów i położyli podwaliny 
pod teraźniejszość.
Dzięki zorganizowanej prze Komitet Spo-
łeczny akcji „Zapalmy światełko” i wsparciu 
sponsora zniczy firmie Bolsius,  zapomniany 
przez lata cmentarz ewangelicki w Kamion-
kach nagle ożył i rozbłysnął przepięknym, 
ciepłym światłem jednocząc tym samym 

mieszkańców naszej wsi, którzy tłumnie 
wzięli udział w tym wydarzeniu. 
Składamy serdeczne podziękowania za 
Państwa wielkie serce i wsparcie finansowe 
budowy pamiątkowego obelisku, który sta-
nie na tym cmentarzu w 2020 roku.
Jednocześnie licząc na Państwa szczodrość 
podajemy numer konta, na które można 
wpłacać pieniądze na ten niewątpliwie 

szczytny cel:  SGB Bank Spółdzielczy w Kór-
niku, konto: 
47 9076 0008 2001 0016 3284 0001 

◊  W imieniu ” Komitetu Społecznego 
Kamionki-Steindorf”
Sołtys wsi Kamionki Przy Lesie, 
członek komitetu
Liliana Wawrzyniak

Czas zadumy
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Każdy z nas jest tu nie bez przyczyny. Wierzę 
w  to, że jednym z powodów jest możliwość 
przekazywania ludziom małych pochodni, 
które pomogą im znaleźć wyjście, gdy zagubią 
się w ciemności – Whoopi Goldberg

Na przełomie września i października tego 
roku kilka kobiet z Kamionek spotkało się 
i zdecydowało o założeniu grupy wzajem-
nego wsparcia, rozwoju, poszukiwania in-
spiracji, odkrywania talentów i zdobywania 
wiedzy z interesujących obszarów. 
Grupa przyjęła nazwę „Siła kobiet” i została 
zarejestrowana jako Koło Gospodyń Wiej-
skich decyzją  Prezesa Agencji Restruktury-
zacji pod numerem 3021090004.

Jeżeli jesteś Kobietą z Kamionek lub okolic,  
chcącą coś zrobić dla siebie i innych, Kobie-
tą Wyjątkową i Gospodarną, Kobietą Ak-
tywną lub taką, której trzeba podtrzymać 
skrzydła, Kobietą w wieku 40-50 lat, ale też 
i troszkę młodszą, czy troszkę starszą, to 
koniecznie do nas dołącz.

Jakie mamy plany? W naszych zamierze-
niach są cykliczne spotkania warsztatowe 
z obszaru treningu interpersonalnego, kul-
tury, umiejętności manualnych, kulinarnych, 
mające na celu rozwój ciała i duszy. Aktyw-
ność grupy ma przyczynić się do umacniania 
więzi społecznych, rozwoju osobistego, 
dumy ze swoich korzeni, rozwoju postawy 
obywatelskiej.
Obecna wieś jest daleka od czasów XX 
wieku. Kamionki to wieś nowoczesna, którą 
zamieszkują liczne młode rodziny, ludzie 
aktywni zawodowo, kobiety silne i chcące 
inwestować nie tylko w  rozwój osobisty, 
ale również otwarte na wymianę myśli, 
doświadczeń, wzajemne wsparcie. Z dru-
giej strony są to kobiety wrażliwe, ciekawe 
życia, kobiety, które potrzebują czasu dla 
siebie na zwyczajne kobiece pogaduszki 
przy własnoręcznie upieczonym cieście lub 
azjatyckiej potrawie.

Serdecznie zapraszamy na inauguracyjne 
spotkanie połączone z krótkim warsztatem 
prowadzonym przez Monikę Bronikowską. 
Wspólnie wypracujemy obszary zaintere-
sowań, określimy częstotliwość spotkań 
i zasady uczestnictwa w nich.
Wtorek 26 listopada godz. 19.00 świetlica 
w Kamionkach. 

„Siła kobiet“
w Kamionkach

◊  KGW „Siła kobiet”

Czołowo szuka pamiątek
Sołtys wsi Czołowo Grzegorz Wójcik po-
szukuje archiwalnych zdjęć, starych do-
kumentów i wszelakich informacji, które 
dokumentują historię Czołowa. 
Odbitki zdjeć posłużą do przyozdobienia 
ścian świetlicy wiejskiej. 
Materiały mogą też stać się zalążkiem opra-
cowania dziejów tej miejscowości.

Wszystkich, którzy mogą udostępnić takie 
materiały prosimy o kontakt z panem 
sołtysem:
- telefon: + 48 790-550-195
- e-mail: czolowo@solectwa.kornik.pl.
Można też kontaktować się z Redakcją Kór-
niczanina (Plac Niepodległości 41, Kórnik, 
korniczanin@kornik.pl).

◊  ŁG



Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Największym skarbem natury są nasiona. 
Pomimo swoich relatywnie niewielkich roz-
miarów, w swoim wnętrzu skrywają kolejne 
pokolenie roślin, potrafiących przerosnąć 
rodziców i  wyrosnąć w  organizmy prze-
wyższające wysokością niejeden budynek. 
Nasiono sekwoi wiecznozielonej, nie większe 
niż rysik dobrze zaostrzonego ołówka, potrafi 
wykiełkować w ponad stumetrowe drzewo! 
Pomimo, zdawałoby się, prostej budowy, 
nasiona stanowią arcydzieła sztuki inżynie-
ryjnej i chemicznej: potrafią przemieszczać 
się na wielkie odległości, zarówno na lądach, 
jak i w oceanach, a  ich ciasno upakowany 
materiał zapasowy zapewnia młodej rośli-
nie bezpieczny start w nowe życie. Zresztą 
nie tylko jej, gdyż na związkach odżywczych 
znajdujących się we wnętrzu nasion opiera 
się nasza cywilizacja. Pochodzące z nasion 
wysokoenergetyczne związki, takie jak tłusz-
cze i węglowodany, stanowią źródło ponad 
połowy energii pozyskiwanej przez nas wraz 
z pokarmem. W sklepach wręcz trudno zna-
leźć produkt, który nie zawierałby w swoim 
składzie nasion (wyobraźmy sobie świat bez 
chleba, oleju, czekolady, czy gumy do żucia). 
Co więcej, aż 60% energii, jaką pozyskujemy 
z  żywności, pochodzi z  nasion zaledwie 
trzech rodzajów traw: pszenicy, ryżu oraz 
kukurydzy. A z historii wiemy, że dopiero po-
przez opanowanie przez ludzkość rolnictwa 
(technik selekcji, wysiewu, czy zbioru nasion), 
nasza cywilizacja mogła nabrać rozpędu.

Spocznij!
Aby uchronić siewki przed niekorzystnymi 
warunkami wzrostu (susza, mróz, czy nie-
dobór światła), wiele nasion wyposażonych 
jest w precyzyjny mechanizm opóźniający 
kiełkowanie, nazwany spoczynkiem nasion. 
Zdrowe nasiona, będące w stanie spoczynku, 
nie podejmują kiełkowania nawet w korzyst-
nych dla siebie warunkach, tj. temperaturze 
pokojowej i obecności wody. Pośród różnych 
rodzajów spoczynku wyróżniamy spoczynek 
fizjologiczny, morfologiczny, fizyczny oraz 
mieszany. W przyrodzie spoczynek nasion 
ustępuje samoistnie na skutek działania 
czynników środowiskowych. W  laborato-
rium, w zależności od rodzaju, przełamanie 
spoczynku wymaga indywidualnego podej-
ścia badaczy. Spoczynek fizjologiczny prze-
łamujemy odpowiednią dawką chłodu lub 
ciepła, jak np. w nasionach jabłoni lub buka. 
Proces ten nazywany jest stratyfikacją. Z kolei 
spoczynek fizyczny przełamujemy naruszając 
(chemicznie lub mechanicznie) nieprzepusz-
czalną dla wody skorupę nasienną poprzez 
proces skaryfikacji. Spoczynek nasion potrafi 
być głęboki i złożony, jak np. u cisa, ośnieży, 
czy róży, gdzie jego przełamanie następuje 
po ponadrocznej stratyfikacji w odpowiednio 
następujących po sobie temperaturach. Dla 

równowagi, inne rodzaje drzew, takie jak 
świerk, sosna, czy dąb, kiełkują niezwykle 
łatwo, niemal natychmiast po wysianiu do 
wilgotnego podłoża. Nasiona dębu bezszy-
pułkowego potrafią rozpocząć kiełkowanie 
będąc jeszcze na drzewie! U takich nasion 
spoczynek nie występuje.
Badania spoczynku nasion leśnych gatun-
ków drzew mają długą historię w Instytucie 
Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Zostały 
zapoczątkowane w Zakładzie Biologii Nasion 
już w 1954 roku przez profesora Bolesława 
Suszkę, wieloletniego mieszkańca Kórnika. 
Opracowane w Pracowni modele stratyfikacji 
nasion do dziś z sukcesem wykorzystywane 
są w praktyce leśnej i szkółkarskiej. Są to m.in. 
metoda skaryfikacji lipy, czy przełamywania 
spoczynku wspomnianego już cisa. Opis me-
tod przełamywania spoczynku dla wielu ga-
tunków roślin drzewiastych możemy znaleźć 
w ogólnodostępnych książkach powstałych 
w naszym Instytucie, tj. „Nasiona leśnych 
drzew liściastych – od zbioru do siewu” pióra 
prof. Bolesława Suszki oraz „Przedsiewne 
traktowanie nasion drzew, krzewów, pnączy 
i krzewinek” prof. Tadeusza Tylkowskiego.

Bezpieczne jak w banku 
Równolegle do badań spoczynku nasion, 
w naszej Pracowni prowadzone są badania 
nad przechowalnictwem nasion i ochroną 
zasobów genowych drzew. Nasiona, będąc 
jednocześnie ostatnim, jak i  pierwszym 
etapem w życiu rośliny, są podstawowym 
źródłem różnorodności genetycznej danego 
gatunku. Właśnie ta niepowtarzalność nasion 
jest niezwykle ważna w dzisiejszym świecie. 
Nowoczesne rolnictwo, sadownictwo, jak 
i leśnictwo, opierają się w głównej mierze na 
specjalnie wyselekcjonowanych genotypach 
roślin. Oznacza to, że zboża na polu oraz 
drzewa w sadzie stanowią dość jednorodną 
grupę pod względem genetycznym. Dzięki 
temu zyskujemy wysoki, wyrównany plon, 
a każda roślina w uprawie ma te same cechy 
np.  odporność na suszę, czy daną chorobę. 
Dziś wykorzystuje się jedynie kilkadziesiąt 
wysoko specjalizowanych odmian, co roku 
kupowanych w firmach nasiennych, podczas 
gdy jeszcze 100 lat temu na naszych polach 
i ogrodach można było znaleźć ich ponad 
10 razy tyle! W obliczu zmian następujących 
w środowisku, różnorodność genetyczna 
roślin ma kluczowe znaczenie dla ich dosto-
sowania do nowych warunków. Zróżnico-
wany genetycznie i gatunkowo ekosystem 
charakteryzuje się wysoką odpornością na 
gwałtowne zmiany otoczenia i stres środowi-
skowy. A żyjemy w czasach, gdzie środowisko 
wystawione jest na szybkie zmiany, związane 
z niszczeniem ekosystemów i zmianami kli-
matycznymi. Stąd też istniejąca potrzeba, by 
różnorodność roślin, najlepiej tą zachowaną 
w nasionach, chronić.
Jednostkami powstałymi w celu ochrony 
bioróżnorodności są banki nasion. W takich 

bankach nasiona przechowywane są zwykle 
w szklanych słojach lub metalowych pusz-
kach w temperaturze -18°C przy obniżonej 
wilgotności, tak aby jak najdłużej zachowy-
wały zdolność do kiełkowania. Niestety, nie 
wszystkie nasiona można w takiej klasycznej 
zamrażarce przechować. Dużo trudniejsze 
jest przechowywanie nasion silnie uwod-
nionych, tzw. „krnąbrnych”, których suszenie 
prowadzi do ich zamierania (zwykle są to 
duże nasiona pokroju kasztanów, żołędzi, 
czy pestek awokado). Przy ich wysokiej wil-
gotności niemożliwe jest przechowywanie 
takich nasion w temperaturach poniżej zera. 
Silnie uwodnione nasiona zwykle spotykane 
są wśród gatunków pochodzących z cieplej-
szych i wilgotniejszych regionów świata, ale 
w Polsce do tej kategorii zaliczamy niezwykle 
ważne dla naszych lasów nasiona dębów. 
Nasion dębu nie można przechowywać 
dłużej niż 2-3 lata, co jest czasem wyjątkowo 
krótkim, szczególnie jeśli weźmiemy pod 
uwagę długowieczność tego gatunku oraz 
fakt, że drzewa dębu obradzają obficie jedy-
nie co 8-10 lat! Przechowywanie nasion silnie 
uwodnionych jest niezwykle trudne i często 
wymaga wykorzystania nowoczesnych tech-
nik, jak np. kriogeniki, czyli przechowywania 
w temperaturze ciekłego azotu (-196°C). Me-
todyka przechowywania zasobów genowych 
dębu została opracowana w naszym Instytu-
cie przez prof. Pawła Chmielarza i pozwala na 
bezpieczne, kriogeniczne przechowywanie 
nie całych żołędzi, ale wydobytych z nich 
fragmentów zarodków, które później „wysie-

◊  Mikołaj Wawrzyniak
Instytut Dendrologii PAN

Nasiona – skrzynki pełne skarbów

wa” się na sztuczną pożywkę. Opracowanie 
metod przechowywania nasion z kategorii 
„krnąbrnych”, jest niezwykle istotne ze 
wzglądu na ich duży udział pośród gatunków 
zagrożonych wyginięciem, z których aż 1/3 
gatunków wytwarza nasiona należące do tej-
kategorii. Badania nad przechowalnictwem 
nasion prowadzone od 60 lat w Instytucie 
Dendrologii PAN doprowadziły do określenia 
bezpiecznych warunków przechowywania 
ponad 100 gatunków leśnych, m.in. olszy, 
jesionu, buka, derenia, czeremchy, leszczyny, 
czy wspomnianego dębu. Metody opraco-
wane Instytucie są szeroko wykorzystywane 
w praktyce leśnej, w Lasach Państwowych 
oraz w Leśnym Banku Genów Kostrzyca 
koło Karpacza. Przechowywane tam nasiona 
stanowią doskonałą bazę dla odnowień lasu, 
szczególnie w rejonach po klęskowych, jak 
np. wiatrołomach powstałych po pamięt-
nych wichurach z zeszłego roku. W małych, 
niepozornych nasionkach zabezpieczona jest 
przyszłość nas i naszych lasów!

 

Wysiew „krnąbrnych” żołędzi 
dębu szypułkowego 
w szkółce.

... czyli słów kilka o faktach, mitach 
i legendach w świetle nieznanych 
wcześniej dokumentów. 

Gdybyśmy dziś na łamach „Kórniczanina” 
zadali pytanie konkursowe o rok urodzenia 
Białej Damy, czyli Teofili z Działyńskich 1ov. 
Szołdrskiej 2ov. Potulickiej wielu z Państwa 
mogłoby mieć problem z prawidłową odpo-
wiedzią. A wszystko dlatego, że do dziś nie 
mamy stuprocentowego potwierdzenia, czy 
miało to miejsce w 1714 czy w 1715 roku. 
Na płycie nagrobnej Teofili, która znajduje 
się w Kolegiacie Kórnickiej, możemy prze-
czytać, że urodziła się ona 28 grudnia 1714 
roku. Z kolei na odwrociu obrazu z Zamku 
Kórnickiego widnieje napis: Teofila Francisz-
ka Zygmunta Działyńskiego Woiewidzica 
Kaliskiego i Teresi Tarłowni Curka Rodziła 
się R. 1715. D. 28. Grudnia w Ronowie […].
Zatem która data jest tą właściwą? Jeżeli 
przyjmiemy, że Teofila urodziła się w grud-
niu 1714 roku, to oznaczałoby, że stało się 
to dokładnie 40 dni po ślubie jej rodziców, 
Teresy Tarłówny i Zygmunta Działyńskie-
go. Ślub rodziców Białej Damy odbył się 
w miejscu niezwykłym – na Świętej Górze 
pod Gostyniem, w obecności znamienitych 
świadków, wśród których była m.in. księżna 
Teofila Wiśniowiecka – fundatorka Sanktu-
arium Gostyńskiego, a błogosławił im sam 
Franciszek Kaznowski, kanonik katedralny.
 Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, war-
to sobie zadać pytanie, czy będąc w zaawan-
sowanej ciąży matka Teofili zdecydowałaby 
się na tak uroczysty ślub. A może jednak 
w akcie zgonu Białej Damy popełniono błąd 
i urodziła się ona 405 dni po ślubie swoich 
rodziców, czyli 28 grudnia 1715 roku? 

Zaprezentowane dokumenty, które zosta-
ły nam udostępnione dzięki uprzejmości 
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri 
w Gostyniu, nie rozwiążą zagadki daty uro-
dzin Teofili z Działyńskich, ale na pewno 
wzbogacą wiedzę o życiu Białej Damy i jej 
przodków. A data urodzin… Cóż na razie 
pozostaje owiana tajemnicą. 
Pewnie zastanawiacie się Państwo, dlaczego 
Gostyń i Świętą Górę narzeczeni wybrali na 
miejsce zaślubin. Otóż fundatorka Sanktu-
arium na Świętej Górze, Teofila z Leszczyń-
skich 1ov.  Konarzewska 2ov. Wiśniowiecka 
była drugą żoną Janusza Wiśniowieckiego, 
który z kolei był bratem Franciszki Ludwiki 
z Wiśniowieckich Tarło, czyli babci naszej 
Białej Damy. Warto również dodać, że Teo-
fila Wiśniowiecka – jako ciocia Białej Damy 

– po śmierci jej rodziców, sprawowała nad 
nią opiekę. 

A kolejne ciekawostki przedstawimy Pań-
stwu w następnym artykule. 

Na zdjęciach: po prawej Akt ślubu Teresy 
Tarłówny i Zygmunta Działyńskiego
FUNDAMENTA EIUS. / IN MONTIBUS SANCTIS 
Anno D(omi)ni 1718 scriptß, nr inw. AFG A/3
Fot. ze zbiorów Kongregacji Oratorium 
św. Filipa Neri w Gostyniu 

Po lewej odwrocie obrazu Teofili z  Dzia-
łyńskich 1ov. Szołdrskiej 2ov. Potulickiej  
ze zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej.

Biała Dama...

◊  Małgorzata Potocka
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W 80. Rocznicę Zbrodni Hitlerowskiej 
w Kórniku 20. Października 1939

Co dzisiaj po osiemdziesięciu latach wiemy 
o wydarzeniach z 20 października 1939 r. 
w Kórniku? Próbę pokazania tej tragedii 
podjęto w  Izbie Pamiątek Regionalnych. 
Przygotowania do wystawy rozpoczęto 
w marcu. Odbyło się spotkanie zaaranżowa-
ne przez Kórnicki Ośrodek Kultury (dyrektor 
Sławek Animucki) z udziałem przedstawicie-
la Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego 
(prezes Marek Baranowski), Magdaleny 
Matelskiej-Bogajczyk (kierownik Wydziału 
Promocji Gminy) z udziałem kustosza Izby 
Pamiątek Regionalnych. Na spotkaniu pod-
jęto decyzję o upamiętnieniu rocznicy insta-
lacją przed tablicą rozstrzelanych wykonaną 
z podkładów z nazwiskami rozstrzelanych 
oraz worków kojarzących się z brutalnym 
mordem. Na spotkaniu ustalono też pro-
gram obchodów rocznicy, w ramach których 
w  Izbie Pamiątek Regionalnych zorgani-
zowano wystawę  ukazującą wydarzenia 
początku wojny w Kórniku i Bninie, założenia 
niemieckiego planu „Tannenberg” oraz 
realizację tej akcji. Na wystawie pokazano 
sylwetki rozstrzelanych obywateli Kórnika, 
Bnina i okolic. 
W  odpowiedzi na apel skierowany do 
czytelników Kórniczanina, o  przesyłanie 
relacji świadków tamtych tragicznych dni, 
otrzymaliśmy dwie relacje. Na wystawie po-
kazano też to co w Kórniku po 20 paździer-
nika powstało, a był to początek kórnickiej 
konspiracji II wojny światowej. Wystawę 
kończy książka pt. Proces Artura Greisera” 
Namiestnika Kraju Warty (Kreiss Warthe-
land) oraz zdjęcia z wykonania egzekucji 21 
lipca 1926 r.
Wystawą zainteresowali się członkowie sto-
warzyszenia „Ogończyk”. Wystawę obejrzała 
też wycieczka seniorów z Wronek. 
Zachęcam do obejrzenia wystawy, bo pa-
mięć o  tych którzy 20 października 1939 
r. oddali życie za Polskę, nigdy nie może 
zginąć.

     

Pomysłodawcą organizacji turniejów 
mundurowych związanych z obchodem 
odpustowym Królowej Różańca Święte-
go czyli Matki Boskiej Kórnickiej w Parafii 
pod wezwaniem Wszystkich Świętych 
w Kórniku jest ks. proboszcz Grzegorz 
Zbączyniak. Pierwsze obchody w ramach 
tygodnia maryjnego odbyły się w dniach 
od 4 do 11 października 2014.

 W sobotę 12-go października, mszę św. na 
zakończenie tygodnia maryjnego w intencji 
służb mundurowych, odprawił ks. Piotr 
Pieprz wraz z ks. proboszczem Grzegorzem 
Zbączniakiem. Poświęcono okolicznościową 
tarczę ufundowaną przez ks. proboszcza 
Grzegorza Zbączyniaka. Po mszy św. w noc-
nej scenerii, w  rytmie muzyki Orkiestry 
Harcerskiej pod batutą Jacka Kozłowskiego 
odbyła się uroczysta procesja z feretronem 
obrazu Matki Boskiej Kórnickiej. Przed 
tablicą rozstrzelanych, świętego miejsca 
Kórniczan, odczytano tekst zawierzenia. Na 
zakończenie w kościele odbył się koncert 
zespołu instrumentalnego Technikum Le-
śnego w Goraju.

Służby mundurowe są wyróżnionymi gru-
pami zawodowymi i społecznymi odpowie-
dzialnymi wobec społeczeństwa. Na naszych 
oczach, z  krajobrazu zniknęli wojskowi  
w mundurach. Czyżby wstydzili się nosze-
nia mundurów? Kiedyś mundur wojskowy, 
służbowy, organizacyjny nosiło się z dumą.
W sobotę 19 października przedstawiciele 
służb mundurowych: bracia kurkowi, le-
śnicy, myśliwi z Koła 73 „Kogut” w Kórniku, 
członkowie OSP na czele z Komendantem 
Leszkiem Orlewiczem, strażnicy Miejscy 
z Kórnika na czele z Komendantem Toma-
szem Haremzą, policjanci ze st asp. Pawłem 
Michalakiem spotkali się na strzelnicy Brac-
twa Kurkowego w Skrzynkach. W świątecz-
nej atmosferze odbył się turniej strzelecki. 
Zwyciężył Adam Szyszka, Zdzisław Jaku-
bowski był drugi a Wojciech Antczak trzeci 
(wszyscy reprezentowali KBBK). Tarcza 
okolicznościowa, główne trofeum turnieju, 
trafiła na Probostwo w Kórniku. Zwycięzcy 
otrzymali cenne nagrody.
Turnieje odpustowe mundurowe w Kórni-
ku-Bninie będą kontynuowane.
                                                                                

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i 
Gminy Kórnik od dnia 8 listopada 2019 
roku do dnia 29 listopada 2019 roku, 
wywieszony został wykaz dotyczący od-
dania w dzierżawę niżej wymienionych  
nieruchomości:

1) nieruchomości przeznaczone na cele 
sołeckie - do wydzierżawienia przez 
sołtysa na okres pełnienia funkcji:
- dz. nr 211 o pow. 0,9660 ha, położo-
na w miejscowości Błażejewo obręb 
Błażejewko,
-dz. nr 163/1 o pow. 1,3200 ha, położo-
na w miejscowości Czmoń.
-dz. nr 121/2 o pow. 0,0936 ha, położo-
na w miejscowości Robakowo.
2) nieruchomość przeznaczona pod 
ogródek warzywny:
- część dz. nr 131/1 (nr 1) o pow. 
0,0300 ha, położonej w miejscowości 
Szczytniki.
3) nieruchomość przeznaczona na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe:
- część dz. nr 725 o pow. 0,0003 ha,  
położonej w miejscowości Kamionki do 
łączności z działką nr 729/1.

 Bliższych informacji można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Pl. Niepodległości 1, parter, pok. nr 2, 
tel. (61) 8170-411, wew. 675.

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik od dnia 8 listopada 2019 
roku do dnia 29 listopada 2019 roku, 
wywieszony został wykaz dotyczący 
oddania w użyczenie niżej wymienio-
nej nieruchomości lokalowej- świetlicy 
wiejskiej:
 - użyczenie  nieruchomości lokalowej 
- świetlicy wiejskiej:
- znajdującej się na działce oznaczonej 
w ewidencji gruntów nr 9/3 w miejsco-
wości Prusinowo 1A.
Przedmiotowa nieruchomość prze-
znaczona jest na cele statutowe Sto-
warzyszenia Zwykłego Koła Gospodyń 
Wiejskich „Prusibabki”

Bliższych informacji można zasięgnąć 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Pl. Niepodległości 1, parter, pokój nr 2, 
tel. (61) 8170-411 wew. 675.

Wystawa 
w IPR

„Ogończyk“ tropem  przeszłości
Członkowie Kórnickiego Stowarzyszenia 
„Ogończyk” we wrześniu i  październiku 
ruszyli jak mają w zwyczaju, tropem dziejów 
naszej okolicy. 
W 80. rocznicę aresztowania kórnickich Ży-
dów, które poprzedziło ich zamordowanie 
przez niemieckiego okupanta, delegacja 
„Ogończyka” zapaliła znicze przy Uchu Igiel-
nym. Delegacja stowarzyszenia uczestniczy-
ła też w uroczystościach 20 października.  
Dzień później gościliśmy w Izbie Pamiątek 
Regionalnych i w sali posiedzeń ratusza 
w Bninie. Mieliśmy okazję obejrzeć wystawę 
poświęconą rozstrzelanym przed 80 laty 
obywatelom ziemi kórnickiej, którą w  IPR 
przygotował dr Kazimierz Krawiarz.
Pani Maria Weychan-Nowak zaprezento-
wała wspomnienia i dokumenty przedsta-
wiające postać jej ojca, przedwojennego 

nauczyciela, który jako członek podziemnej 
organizacji „Topola” został zamordowany 
przez Niemieckich okupantów.
Dziękujemy za wzruszające spotkanie. 
Chcemy pamiętać o  tragediach z czasów 
wojny, by uczcić niewinne ofiary oraz robić 
wszystko, aby nigdy więcej...
Bardziej radośnie było 26 października. 
Członkowie „Ogończyka” oraz goście sto-
warzyszenia szukali śladów Powszechnej 
Wystawy Krajowej, która miała miejsce 90 lat 
temu w Poznaniu. Zwiedziliśmy poznańską 
Palmiarnię i spacerowaliśmy na terenach 
MTP wraz z Filipem Czekałą, współauto-
rem książki o PeWuCe. Odwiedziliśmy też 
Vivaseniorów i RetroMotoShow, na którym 
podziwialiśmy wspaniałe maszyny, w tym 
przepiękne auto państwa Miarów z Kórnika. 

◊  „Ogończyk”

◊  Kazimierz Krawiarz

VI Turniej Służb Mundurowych

◊  Kazimierz Krawiarz
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9 LISTOPADA
IX BAL NIEPODLEGŁOŚCIOWY. Rezerwa-
cja stolików tel. 61 649 88 75 wew. 3. Cena 
za parę 400 zł.

11 LISTOPADA
KONCERT FINAŁOWY XIX POWIATO-
WEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
„WPISANI W  HISTORIĘ”. Godz. 16:00 
w Zamku Kórnickim. 
IV NIEPODLEGŁOŚCIOWY BORÓWIECKI 
MARSZ Z  KIJKAMI. Start: stara szkoła 
w Borówcu, godz. 11:00. Zapisy od godz. 
10:30.

12 LISTOPADA
KONCERT PT. „PODRÓŻ Z ANNĄ”. Prze-
boje Anny German zaśpiewa Marta 
Grabowska. Świetlica w  Kamionkach, 
godz. 18:00.
BAJKOCZYTANIE W BIBLIOTECE PUBLICZ-
NEJ W KÓRNIKU: „Legendy poznańskie”. 
Biblioteka Publiczna w  Kórniku, godz. 
17:30.

13 LISTOPADA
AKADEMIA SENIORA. GIMNASTYKA. 
Strażnica OSP w Kórniku, godz. 16:30.

16 LISTOPADA
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. Godz. 
10.00Podstawy fotografii ,,Zrób sobie 
portret”, Jarosław Janowski. Strażnica 
OSP w  Kórniku. Godz. 11.00 Zachodni 
kierunek  zmagań  powstańczych  1919 
r. w  aspekcie  współpracy rodzimych  
mieszkańców  z    kompania  kórnicka 
Piotr Stachecki.
JESIENNE WIETRZENIE SZAF. Wielka 
akcja sprzedaży i wymiany ubrań. Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Bninie, godz. 10:00 
– 12:00. Odwiedzający wstęp bezpłatny. 
Wystawiający się - cena za stoisko 10 zł. 
Zgłoszenia pod nr tel. 692 266 100.
WARSZTATY MAKRAMY DLA DORO-
SŁYCH. Prowadzące: Maria Łuczak i Mo-
nika Nowak. W  programie wykonanie 
sznurkowanych liści, osłonek na donice, 
lampiony na słoiki. Świetlica OSP w Ka-
mionkach, godz. 11:00 – 13:30. Wstęp 
bezpłatny.

18 LISTOPADA
AKADEMIA SENIORA. MUZYKA. Strażnica 
OSP w Kórniku, godz. 16:45.

19 LISTOPADA
BAJKOCZYTANIE W BIBLIOTECE PUBLICZ-
NEJ W KÓRNIKU: „Szary domek”. Biblio-
teka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.

20 LISTOPADA
AKADEMIA SENIORA. GIMNASTYKA. 
Strażnica OSP w Kórniku, godz. 16:30.

21 LISTOPADA
SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM KRZYSZ-
TOFEM NOWAKOWSKIM: 23 kilometr. 
„Ventus” Kórnik, godz. 19:00. Zapisy pod 
nr tel. 618 170 021.
AKADEMIA SENIORA. WARSZTATY KRA-
WIECKIE II GRUPA. Świetlica przy ul. Par-
kowej w Kórniku, godz. 10:00.
TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI. KCRiS 
OAZA (salka konferencyjna), start godz. 
17:00. Zapisy: mailowo na adres wie-
zakornicka@gmail.com lub w   dniu 

imprezy 30 minut przed turniejem. Ilość 
miejsc ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń.

23 LISTOPADA
KRAKOWSKI SALON POEZJI W  ZAMKU 
W  KÓRNIKU. Gościem będzie aktor te-
atralny - musicalowy i dramatyczny, wo-
kalista, solista, autor tekstów piosenek, 
Janusz Kruciński. Na fortepianie zagra 
Radosław Mateja. Godz. 17:00. Zgłoszenia 
mailowe na adres: sekretariat.zamek@
bk.pan.pl. Liczba miejsc ograniczona. 

24 LISTOPADA
WERNISAŻ: X JUBILEUSZOWY MIĘDZYSZ-
KOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 
JESIEŃ – KÓRNIK pt. „Drzewa – piękne, 
dziwne i ciekawe”. Kórnicki Ośrodek Kul-
tury, godz. 18:00. Termin przyjmowania 
prac do 10 listopada do godz. 22:00. 
Prace wysyłać na adres: x.konkurs.2019@
interia.pl.

25 LISTOPADA
AKADEMIA SENIORA. Andrzejki na wy-
jeździe.

26 LISTOPADA
BAJKOCZYTANIE W BIBLIOTECE PUBLICZ-
NEJ W KÓRNIKU: „Wróżby w bibliotece”. 
Biblioteka Publiczna w  Kórniku, godz. 
17:30. Ilość miejsc ograniczona, zapisy 
w bibliotece.

27 LISTOPADA
AKADEMIA SENIORA. Koncert chóru 
,,Senioritki” Strażnica OSP w  Kórniku, 
godz.16.30.

28 LISTOPADA
TURNIEJ WARCABOWY DLA DZIECI. 
KCRiS OAZA (salka konferencyjna), start 
godz. 17:00. Zapisy: mailowo na adres 
wiezakornicka@gmail.com lub w   dniu 
imprezy 30 minut przed turniejem. Ilość 
miejsc ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń.

W i e s z  o   c z y m ś  c i e k a w y m ?  
Poinformuj nas o tym: 
kultura@kornik.pl

czyli będzie się działo! 
Co? Gdzie? Kiedy? 
– sprawdź  
co będzie się działo 
w gminie Kórnik   
w najbliższym czasie...

◊  SK

Kórniczanka 

Ola Idkowska 

wystąpiła ostatnio w nagraniach programu 

„Szansa na sukces”
 Piosenkę którego artysty zaśpiewała nasza krajanka? 

Czy wykorzystała swoją szansę? 

Sprawdźcie Państwo sami. 

Zapraszamy przed telewizory 

10 listopada, godzina 15:15, TVP 2.



W dniach 9 do 13 października uczniowie 
klas 4-6 wzięli udział w obozie językowym 
organizowanym przez fundację EuroWe-
ek Szkoła Liderów. Tegoroczna edycja 
miała miejsce w Międzygórzu. 38 uczniów 
miało okazję rozwijać swoje kompetencje 
językowe podczas zajęć z wolontariuszami 
z różnych krajów świata m. in. z Algierii, Wiet-
namu, Indonezji, czy Japonii. Uczniowie mieli 
okazję poznać także uczniów z innych szkół, 
podczas wykonywania zadań w grupach.
Każdy dzień na EuroWeek’u jest dla uczniów 
bardzo intensywny i obfituje w wiele zadań, 
z którymi muszą się zmierzyć współpracując 
w różnie dobranych grupach. Na początku 
musieli stworzyć nazwę drużyny, zapro-
jektować logo i podzielić się z innymi tym, 
czego oczekują będąc na EuroWeek’u, jakie 
aktywności lubią, a  za którymi do końca 
nie przepadają… Uczniowie byli w wielu 
kwestiach zgodni, np. wszyscy oczekiwali, 
że będą mogli poznać nowych ludzi, będą 
ćwiczyć rozmowy w języku angielskim, do-
brze się bawić 
i codziennie zajadać pizzę… No cóż, w więk-
szości ich prośby zostały zrealizowane. 
W  ramach poobiedniego odpoczynku 

chodziliśmy na spacery, których nieodłącz-
nym elementem były oczywiście zakupy…, 
a potem oglądaliśmy prezentację krajów, 
z  których pochodzili nasi wolontariusze, 
Linh podzieliła się z nami ciekawostkami 
o Wietnamie, a Wahid przybliżył nam kulturę 
i specyfikę odległej Indonezji.
Wieczory były okazją do prezentowania 
talentów naszych uczniów. Po raz kolejny 
mogliśmy podziwiać kreatywność i wysoki 
poziom artystyczny młodzieży. Podczas 
Talent Show obejrzeliśmy teledyski do 
znanych piosenek, m. in. Gangam Style, 
Lazy Song, czy kultowej piosenki Let it go 
z filmu Kraina Lodu. Kolejnym wyzwaniem 
dla uczniów była Mission Impossible (Misja 
Niewykonalna). Zadania były inne dla każdej 
grupy, uczestnicy mieli wymyślić piosenkę 
i taniec o EuroWeek’u, przygotować parodię 
Titanica, wcielić się w wolontariuszy, czy 
przygotować występ w stylu lat 70-tych. Było 
dużo śmiechu, a uczniowie odkryli, że potra-
fią naprawdę wiele. Bardzo pouczającym 
zadaniem były prezentacje krajów, przygo-
towywane przez uczestników. Uczniowie 
musieli zebrać podstawowe informacje 
i ciekawostki o wylosowanym kraju świata. 
Niektórzy prezentowali także zwroty w ję-
zykach tych państw oraz tradycyjny taniec.
W piątek 11 października wybraliśmy się 
na wycieczkę do Kletna do Jaskini Niedź-
wiedziej. Towarzyszył nam jeden z wolon-
tariuszy o  pseudonimie Choco. Podczas 
zwiedzania dowiedzieliśmy się, że jest to 
jedna z niewielu „żywych” jaskiń, czyli takich, 
w których nadal zachodzą procesu charak-
terystyczne dla takich miejsc. Podziwialiśmy 

stalaktyty, stalagmity i  stalagnaty (tutaj 
przydała się wiedza z geografii, nazywaliśmy 
kształty powstałe na skutek rozpuszczania 
skał przez wodę i ponownego osadzania 
się ich we wnętrzu jaskini. Dostrzegliśmy m. 
in. sowę, św. Mikołaja, a nawet bekonową 
prażynkę ;) Przepiękne sale jaskini przystro-
jone w białe nacieki zachwycały na każdym 
kroku. Trochę obawialiśmy się nietoperzy, 
ale pan przewodnik zapewnił, że to nie do 
końca prawda, że wkręcają się we włosy… 
(tak, czy siak dziewczyny bezpieczniej czuły 
się w czapkach).
Pobyt na EuroWeek’u jak zwykle obfitował 
w wiele wrażeń. Dzieci bardzo angażowały 
się w każde zadanie, doskonaliły umiejętno-
ści komunikowania się w języku angielskim, 
a także miały okazję zaprezentować swoje 
talenty wokalne, aktorskie i  plastyczne. 
Wyjazd był również okazją do poznania 
i podziwiania piękna naszego kraju i od-
krywania cech wspólnych i  różnic między 
Polską, a kulturą, przyrodą i sposobem życia 
w innych krajach. 
Mamy nadzieję, że nasi uczniowie, dzięki 
takim doświadczeniom będą wolni od 
uprzedzeń, pełni szacunku i  otwarci na 
drugiego człowieka bez względu na jego 
pochodzenie, kolor skóry, czy wyznawane 
wartości i doceniali różnorodność otacza-
jącego nas świata, pozostając dumnymi 
obywatelami swojej Ojczyzny.

Zapraszamy na kolejne edycje EuroWeeku!

 

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 
2 w Kórniku po raz kolejny bierze udział w 
konkursie „Tysiąc powodów, by czytać” or-
ganizowanym przez Empik. Główną nagro-
dą w konkursie jest możliwość otrzymania 
od organizatora 1000 zupełnie nowych 
książek, których tytuły wybieramy sami! 
Wystarczy tylko, aby plakat przedstawiający 
scenkę z wybranej książki wykonany przez 
uczniów naszej szkoły zdobył największą 
liczbę głosów spośród wszystkich szkół 
biorących udział w konkursie. Niepraw-
dopodobne? Niemożliwe? Niewykonalne? 
Wręcz przeciwnie. W poprzedniej edycji 
konkursu byliśmy bliscy wygranej. Zabrakło 
naprawdę niewiele. Głosować może każdy. 
Co więcej, każdy z Państwa może głosować 
wielokrotnie, codziennie oddając jeden 
głos. Głosowanie trwa od 24 października 
do 28 listopada br. Szczegóły znajdują się 
poniżej (informacja od organizatora) oraz 
na stronie www.empik.com/biblioteki. Ser-
decznie zachęcamy czytelników do wsparcia 
naszej inicjatywy oraz rozpowszechnienie 
informacji na temat naszej akcji wśród 
znajomych, rodziny, przyjaciół. Wspólnymi 
siłami możemy znacząco powiększyć zasoby 
biblioteczne naszej szkoły zdobywając dla 
niej 1000 nowiuteńkich książek! A jak pisała 
Wisława Szymborska  „Czytanie książek to 
najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość 
wymyśliła”.
Kilka słów o naszym plakacie. Przedstawia 
on scenkę z książki Justyny Bednarek pt. 
„Niesamowite przygody dziesięciu skarpe-
tek” – rozdział: „ Opowieść o skarpetce trze-
ciej, która zmęczyła się bezczynnym tkwie-
niem w koszu została politykiem i zmieniła 
świat – oczywiście na lepsze”. Ciekawa, 
kolorowa, zabawna i wartościowa lektura 
stała się inspiracją do stworzenia zabaw-
nego plakatu przez młodych czytelników. 
Liczymy na Państwa wsparcie. Z bibliotecz-
nym pozdrowieniem.

Euroweek 
Międzygórze 
2019

◊ Opiekunowie:J. Ratajczak,  
B. Rozmiarek, M. Pelczyk

Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyjąt-
kowych postaci na całym świecie, bo któż 

inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, 
co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?                                           

Deanna Beisser

Dnia 14 października w Przedszkolu Owoco-
wy Zaułek w Błażejewie odbyło się niezwykle 
wydarzenie. Panie nauczycielki oraz panie 
pomoce zamieniły się w aktorów i wystą-
piły przed dziećmi z inscenizacją wiersza : „ 
Rzapka” J. Tuwima. Nie zabrakło kolorowych 
kreacji, ciekawej improwizacji ruchowej oraz 
dużej dawki poczucia humoru. Dzieci były 
zachwycone, oklaskom nie było końca.  
                                                                                                        

„Rzepka“ w Owocowym Zaułku

◊  Katarzyna Mrówczyńska

Miesiąc październik w Przedszkolu Kolo-
rowy Świat w Szczodrzykowie obfitował 
w  rozmaite wydarzenia kulturalne. Przed-
szkolaki miały okazję uczestniczyć w dwóch 
edukacyjnych spotkaniach z kulturą i sztuką, 
podczas których edukatorzy z Mozaiki  za-
poznali dzieci z kulturą tradycyjną własnego 
regionu, a aktorzy Agencji Kanon przygoto-
wali spektakl pt. „Na polu i na łące”.
14 października obchodziliśmy Święto 
Edukacji Narodowej – było to okazją do 
zaprezentowania swoich umiejętności mu-
zycznych, tanecznych oraz aktorskich przez 
Przedszkolaki.
20 października przypadała 80. rocznica 
rozstrzelania obywateli ziemi kórnickiej. 
Dzieci z grup Motylki oraz Pszczółki uczciły 
pamięć poległych poprzez odwiedzenie gro-
bów żołnierzy na Cmentarzu w Kórniku oraz 
pomnika upamiętniającego wydarzenia 
sprzed osiemdziesięciu lat. W obu miejscach 
zapalone zostały znicze. W ramach akcji 
MEN „Szkoła pamięta” nasze przedszkolaki  
z grupy Mrówki odbyły wycieczkę szlakiem 
Wisławy Szymborskiej, a dyrektor Magdale-

na Jankowiak przygotowała okolicznościową 
tablicę przybliżającą osobę i twórczość 
noblistki.
Przedszkolaki odbyły także wycieczkę do  Bi-
blioteki Publicznej w Kórniku, gdzie poznały 
zawód bibliotekarza oraz zasady funkcjono-
wania biblioteki. Jako podsumowanie wizyty 
w bibliotece, dzieci słuchały bajki czytanej 
przez Panią bibliotekarkę.
Pod koniec października za sprawą Święta 
Dyni dzieci miały okazję poznawać i odkry-
wać na różne sposoby walory odżywcze 
warzyw z rodziny dyniowatych. Były gry i 
zabawy z dynią, tory przeszkód, doświad-
czenia oraz dyniowe menu, wśród którego 
bezsprzecznie królowały dyniowe placuszki. 
Zwieńczeniem dyniowych wydarzeń było 
zorganizowanie dla całej społeczności 
przedszkolnej konkursu „Wesoła Dynia”.  
Kreatywne i oryginalne dzieła można po-
dziwiać na wystawie zorganizowanej w holu 
przedszkola.

„Kulturalnie przez jesień”

◊  ŁGRenata Waligóra
 „Kolorowy Świat” w Szczodrzykowie

Pomóż 
bibliotece!

◊  Dagmara Horodecka
biblioteka szkolna SP 2 Kórnik
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W naszym przedszkolu działo się i dzieje 
bardzo dużo.
Już od początku roku szkolnego, nasze 
dzieci, wraz ze swoimi rodzicami, mogły 
wziąć udział w konkursie plastyczno-kon-
strukcyjnym na najpiękniejszy latawiec. Zor-
ganizowanie konkursu miało na celu między 
innymi zachęcić rodziców do kreatywnego 
spędzania czasu ze swoimi dziećmi, do 
wspólnej plastycznej zabawy. Piękne lataw-
ce można podziwiać w korytarzach naszego 
przedszkola.
Nasze przedszkolaki we wrześniu obchodzi-
ły także „Dzień drzewa”. Dzięki temu proeko-
logicznemu projektowi, dzieci wzbogaciły 
swoją wiedzę dotyczącą znaczenia drzew 
w życiu człowieka oraz potrzeby ochrony 
środowiska. Na zakończenie projektu, każda 
grupa wykonała „Drzewa w czterech porach 
roku”- prace, które zdobią nasz główny hol. 
Podsumowując projekt, trzy przedszkolne 
grupy udały się do Leśniczówki w Łęknie, 
gdzie specjalista, pan leśniczy, odkrywał 
przed dziećmi leśne tajemnice.
Nasze  dzieci odbyły też wycieczkę do firmy 
„Jagrol”. Dzięki uprzejmości Pana Stefana 
Jankowiaka, u którego nie raz mieliśmy już 
okazję gościć, przedszkolaki mogły zobaczyć 

gospodarstwo, maszyny rolnicze i wiejskie 
zwierzęta, żyjące na farmie.
Niezwykła i pełna wrażeń okazała się też 
wycieczka do sadu jabłkowego Macieja 
Jańczyka. Pan Maciej opowiedział dzieciom 
o tym, jak rosną jabłka, w jaki sposób należy 
dokonywać ich zbioru, do czego można je 
wykorzystywać. Dzieci mogły skosztować 
świeżych jabłek, napić się pysznego, natu-
ralnego soku jabłkowego. Przedszkolaki, 
w ramach wdzięczności, po kilku dniach,  
podarowały Panu Maciejowi upieczoną 
przez siebie z jabłek, które otrzymały w pre-
zencie szarlotkę.
Także we wrześniu, nasze starsze przed-
szkolaki wzięły udział w  akcji sprzątania 
świata, która uczy dzieci dbania o środo-
wisko, zwraca uwagę na niezaśmiecanie 
przyrody.
W październiku nasze przedszkole odwie-
dziła pani Karolina Adamska Woźniak - 
prezes Fundacji „Mam Marzenie”. Fundacja 
zajmuje się spełnianiem marzeń nieuleczal-
nie chorych dzieci.Rozwijamy w naszych 
dzieciach postawy prospołeczne, kształtu-
jemy aktywność społeczną, zapoznajemy 
z  ideą wolontariatu, przez co ukazujemy 
dzieciom wartości, którymi należy kierować 

się w życiu, które są istotą człowieczeństwa. 
Chcielibyśmy, w  efekcie podejmowania 
przez nasze dzieci różnych przedsięwzięć, 
spełnić marzenie Borysa - podopiecznego 
fundacji „Mam Marzenie”. Borys marzy 
o spotkaniu ze swoim idolem - Cristiano 
Ronaldo. Mam nadzieję, że dzięki realizowa-
nym przez poszczególne grupy pomysłom, 
uda nam się wesprzeć fundację na tyle, by 
to marzenie mogło się spełnić. Pierwszym 
z pomysłów było wykonanie przez dzieci 
babeczek, owocowych szaszłyków i soków, 
które rodzice dzieci mogli za symboliczną 
kwotę zakupić i skosztować. Zebrane środki 
zasiliły konto fundacji.
Pod koniec października włączyliśmy się do 
akcji propagowanej przez Ministra Edukacji 
Narodowej pt. „Szkoła pamięta”. Nasze 
przedszkolaki odwiedziły miejsca pamięci 
narodowej znajdujące się w naszym mie-
ście. Wyjściom towarzyszył i  przewodził 
pan Marek Kaczmarek, który opowiadał 
dzieciom historie związane z  miejscami 
pamięci. Dzieci złożyły symboliczne kwiaty 
i  zapaliły znicze. Poprzez udział w  takich 
akcjach, kształtujemy w naszych dzieciach 
postawę patriotyczną oraz budujemy sys-
tem wartości. 

W przedszkolu Misia Uszatka

◊  Beata Krakowska 

Idzie potwór kolorowy. 
Ma kapustę zamiast głowy!
Zamiast nóg ma cztery pory, 
zamiast uszu – kalafiory!
A to jest potworna grzywa. 
W niej owoce i warzywa:
Jabłka, gruszki, pomidory 
– różne smaki i kolory.
Groch, fasola i buraki 
– różne barwy, różne smaki!...
– podobnie, jak te z wiersza o jesien-
nym potworze autorstwa Doroty 
Gellner, zagościły 22 i 23 październi-
ka u Świetlików w kórnickiej Jedynce 
przy okazji V- ej edycji imprezy pod 
hasłem: „Smaki i kolory jesieni”.
Po wspólnej pogadance na temat 
Darów Jesieni, każdy ze Świetlików 
znalazł coś dla siebie. Inspiracją do 
podjęcia działań plastycznych oka-
zały się : „marchewka w rudej szacie, 
i pietruszka i buraczek. Smukły strąg 
fasolki młodej, I ziemniaczki bardzo zdro-
we…” i wiele, wiele innych specjałów pod 
których ciężarem uginał się świetlicowy stół. 
Znalazły się na nim niemal wszystkie gatunki  
krajowych owoców i warzyw. Nad głowami 
zawisły pachnące bukiety kopru, majeranku 

i zielonej pietruszki.
Uczestnicy imprezy zostali zaproszeni do 
quizu „Milionerzy – wersja eko-jesienna”. 
Przy stole plastycznym powstawały „Owo-
cowo-warzywne cudaki”, wyklejanki z liści, 
owocowe zaprawy w słoikach.
Dziewczęta rywalizowały w  projekcie na 
Sukienkę dla Pani Jesieni. 
Działaniom artystycznym towarzyszyły 
dyskusje na temat ulubionych warzyw 
i owoców. Widoczne było zaangażowanie 
i współpraca. Na  twarzach malował się 
uśmiech.

Podczas październikowego świętowania 
nie zabrakło zdrowego i kolorowego, jak 
przystało na jesienną porę, poczęstunku. 
Tradycyjnie już, każdy mógł schrupać mar-
chewkowe frytki, własnoręcznie wykonać 
jabłkowe łódeczki. Prawdziwym rajem dla 

podniebienia okazało się warzywno – owo-
cowe smoothie, wykonane od początku do 
końca samodzielnie przez dzieci. Nie było 
Świetlika, który nie skosztował tego prze-
pysznego i jakże zdrowego koktajlu.
Z „worka rozmaitości” za pomocą dotyku, 
węchu i smaku wychowankowie rozpozna-
wali owoce i warzywa z rodzimych sadów, 
ogrodów i pól . Zabawie tej,  zresztą bardzo 
lubianej, towarzyszyło mnóstwo emocji 
i śmiechu. Zwłaszcza, w momencie, kiedy 
uczestnikowi przyszło rozpoznać nieod-
gadnięte warzywo poprzez jego degustację.

Całej zabawie „przyglądała się” 
Pani Jesień z  naszej świetlicowej 
foto – budki.
 Kolejny raz zadziałały dziecięca wy-
obraźnia i swoboda. Jesień okazała 
się nie tylko kolorowa, pachnąca 
ale także pełna smaków. Cel eduka-
cyjny i wychowawczy został zatem 
osiągnięty!
Pozostaje nam złożyć podziękowa-
nia osobom – Przyjaciołom naszej 
Świetlicy, bez których impreza 
nie byłaby tak ciekawa, pachnąca 
i smaczna.
Dziękujemy za wspaniałe warzywa 
Państwu: Annie i Adamowi Nowa-
kom oraz Radzie Rodziców, w oso-

bie Pani Marzeny Szubert  za życzliwość 
w zorganizowaniu nagród konkursowych.

W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej 
i 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszaw-
skiego Minister Edukacji Narodowej- Da-
riusz Piontkowski przesłał list do dyrektorów 
przedszkoli i szkół, zachęcając do włączenia 
się w akcję ,, Szkoła pamięta”.        Celem akcji 
jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na po-
trzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach 
naszej wolności, szczególnie tych, którzy są 
związani z historią danego miejsca, regionu, 
społeczności. Kulminacja akcji przypadła 
25.10.2019 r.
Społeczność Przedszkola nr 2 w Kórniku ,, 
Cztery Pory Roku” postanowiła aktywnie 
włączyć się do akcji, tym bardziej iż ziemia 
kórnicka ma wielu bohaterów znanych 
i mniej znanych, którzy przelali swoją krew 
za wolność i  honor ojczyzny. W  naszym 
regionie urodziły się, działały aktywnie 
liczne postaci, którym też należy się pamięć 
i poszanowanie.
W ramach akcji ,,Szkoła pamięta” wykonali-
śmy liczne działania:
• Uporządkowaliśmy z liści ścieżki wokół mo-
giły Powstańców Wielkopolskich w Bninie, 

zapaliliśmy znicze;
• Upamiętniliśmy miejsce w którym znajdo-
wał się kościół, który runął w czasie II wojny 
światowej, dziś w tym miejscu znajduje się 
krzyż i  obelisk honorujący papieża Jana 
Pawła II; na zajęciach pogadanki z dziećmi 
przybliżające im postać papieża;
• Spacer Promenadą im. Wisławy Szym-
borskiej na Prowent do domu w którym 
się urodziła; na zajęciach poznanie postaci 
literatki, laureatki nagrody Nobla;
• Wycieczka do Kórnika w celu odwiedzenia 

miejsc pamięci i oddanie czci rozstrzelanym 
pod ratuszem 20.10.1939 r.;
• Zorganizowanie wystaw tematycznych.
Uważam iż pielęgnowanie pamięci o bo-
haterach, poznawanie historii miejsca 
w  którym mieszkamy i  żyjemy już od 
najmłodszych lat pozwoli nam wychować 
pokolenie wrażliwe, empatyczne i otwarte, 
które nie pozwoli w przyszłości by pewne 
wydarzenia i osoby z nimi związane zostały 
zapomniane. 
                                                                                   

„Szkoła 
pamięta“

◊  Elżbieta Rzepczyńska

Smaki i kolory
u Świetlików

◊  Beata Godlewska
 Łukasz Fogel
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W dniach 28-31 października w Przedszkolu 
w Kamionkach odbył się konkurs na „naj-
śmieszniejszą dynię” zaprojektowaną przez  
dzieci.
Zachęcilismy  dzieci do twórczego działania 
na miarę ich możliwości i  umiejętności. 
W konkursie wzięło udział 52 dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat. Wszystkie prace wzbudziły za-
chwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują 
na pochwałę i uznanie. Każdy, kto odwiedził 
w tych dniach przedszkole mógł podziwiać te 
niesamowite cudeńka wykonane z wdzięcz-
nego plastycznie warzywa. Powstały dyniowe 

owady, uśmiechnięte stworki, a nawet całe 
dyniowe rodziny.
Zaprezentowane prace, tworzyły przepiękny 
klimat i  „ocieplały” swym pięknem atmos-
ferę jesiennych dni.  Konkurs dostarczył 
całej przedszkolnej społeczności mnóstwo 
„malowniczych” wrażeń, będąc także okazją 
do wielu niezapomnianych artystycznych 
przeżyć.

 Jury zdecydowało nagrodzić prace odznacza-
jące się szczególną pomysłowością. Podczas 
oceny uwagę zwracano na poziom aktywno-
ści twórczej, oryginalność, humor oraz ilość 
włożonej pracy przez dziecko.
Laureatami konkursu zostali: 1. Tymoteusz 
Kowalewicz  lat 6, 2. Nina Krzyżanowska lat 5, 
3. Hanna Huhn  lat 3

Dynie
z uśmiechem

◊  Karolina Majchrzak



Życiowe sukcesy Nikol Płosaj
Pod koniec października w holenderskim 
Apeldoorn zostały rozegrane Mistrzostwa 
Europy Seniorów w kolarstwie Torowym. 
Z brązowym medalem z  tej imprezy wró-
ciła obecnie najlepsza zawodniczka TFP 
Jedynka Kórnik Nikol Płosaj, która swój 
sukces osiągnęła w  wyścigu eliminacyj-
nym (dawniej australijskim). Jest to chyba 
największe osiągnięcie Nikol, gdyż poza 
dwoma srebrnymi medalami w Akademic-
kich Mistrzostwach Świata, jest to pierwszy 
medal zdobyty indywidualnie. Styl w jakim 
swój wyścig rozgrywała kórniczanka, był 
bliski ideału, a wszyscy zainteresowani mo-
gli oglądać go na żywo w stacji Eurosport. 
Nikol podczas tych mistrzostw startowała 
jeszcze w wyścigu drużynowym na docho-
dzenie, gdzie wraz z koleżankami (składy 
czteroosobowe) pomimo pobicia rekordu 
Polski, zajęły szóste miejsce. W Apeldoorn 
startował również inny Kórniczanin z TFP 
Jedynka Kórnik Patryk Rajkowski, któremu 
tym razem  nie udało się przebrnąć przez 
eliminacje w keirinie. Dwa tygodnie po eu-
ropejskim championacie dwójka naszych 
eksportowych zawodników wyjechała na 
Puchar Świata do Mińska. Patryk Rajkowski 
tym razem startował z kolegami w sprincie 
drużynowym, w którym polski zespół zajął 
piąte miejsce. Nikol Płosaj natomiast star-
towała wraz z Darią Pikulik w wyścigu ma-
dison, który zgromadził wszystkie najlepsze 
ekipy na świecie (zabrakło jedynie Australii). 
Wyścig ten był niezwykle emocjonujący, 
a średnią prędkość na 30 kilometrach (120 
okrążeń) wyliczono na ponad 53 km/h. 
Polki zwyciężyły na ostatnim finałowym 
okrążeniu, a w klasyfikacji punktowej zajęły 
najlepsze w historii dla Polski czwarte miej-
sce w Pucharze Świata. Sukcesy te cieszą 

podwójnie zważywszy na fakt, że osiągnięte 
na kilka miesięcy przed Olimpiadą w To-
kio. Nikol w  Mińsku startowała również 
w wyścigu drużynowym na dochodzenie, 
w którym polski zespół zajął ósme miejsce. 
Już w najbliższy weekend kolejny Puchar 
Świata w Glasgow i kolejna kwalifikacja do 
Igrzysk Olimpijskich.  Oczywiście trzymamy 
kciuki za naszych zawodników.

Kolejne pięć medali 
dla TFP Jedynka Kórnik 
Zaledwie kilka dni po zdobyciu tytułu mi-
strzowskiego w wyścigu drużynowym na 
czas na szosie, zawodniczki UKS TFP Jedynka 
Kórnik z powodzeniem walczyły o kolejne 
medale podczas Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Polski w konkurencjach nieolim-
pijskich na torze kolarskim w Pruszkowie. 
Sezon 2019 został zakończony bardzo moc-
nym akcentem, w trakcie gdy Nikol Płosaj 
zdobywała medal na Mistrzostwach Europy, 
jej koleżanki z  drużyny wywalczyły pięć 
medali Mistrzostw Polski. Zofia Picz wśród 
juniorek zdobyła po raz trzeci z rzędu złoto 

w wyścigu na 500m, Dominika Bykowska 
zdobyła srebrny medal w wyścigu na 3 km 
na dochodzenie. Trzy brązowe medale przy-
padły łupem Natalii Szymczak, Wiktorii Polak 
i Karoliny Lipiejko w wyścigach na 500 m, 
w scretchu i w wyścigu punktowym. Pod-
sumowując zdobycze medalowe w sezonie 
2019, to zawodnicy zawodniczki UKS Jedyn-
ka Kórnik zdobyli ich w sumie na szosie i na 
torze aż 32.  Podczas tych samych zawodów 
rozegrano Mistrzostwa Polski LZS do lat 23 
i juniorów młodszych, w których zawodnicy 
UKS Jedynka Kórnik zdobyli aż dziewięć krąż-
ków. W kirinie srebrne przypadły Joannie 
Błaszczak i Mateuszowi Przymusińskiemu. 
W  wyścigu punktowym brąz wywalczyła 
Błaszczak. Ta sama zawodniczka jeszcze 
raz zdobyła brązowy medal w  sprincie 
drużynowym z Emilią Jurgą. W kategorii do 
lat 23, brąz w wyścigu punktowym zdobyła 
Karolina Lipiejko, w sprincie drużynowym 
srebrny medal wywalczyły Natalia Szymczak 
i Joanna Golec, a w kirinie srebro i brąz wy-
walczyła Wiktoria Polak i Karolina Lipiejko.     
                                                                                                                                

Kolarstwo

◊  PM

W  turnieju szachowym dla dzieci, który 
odbył się 10.10.2019 w OAZIE zanotowano 
następujące wyniki: 1 miejsce Samuel Kątny 
6 pkt, 2 miejsce Tymoteusz Kątny 5 pkt, 3 
miejsce Oskar Zientkowski 4 pkt, 4 miejsce 
Wiktoria Krzemińska 4 pkt, 5 miejsce Lena 
Niemiec 3 pkt, 6 miejsce Julian Zientkowski 
2,5 pkt, 7 miejsce Marcel Szcześniak 2,5 
pkt, 8 miejsce Julian Zgarda 2 pkt, 9 miejsce 
Marika Bugzel 1 pkt. 
W klasyfikacji dziewcząt miejsca 1,2,3 zajęły 
odpowiednio: Wiktoria, Lena i Marika.
Turniej rozegrano systemem „szwajcar-
skim”.Dzieci otrzymały upominki i dyplomy, 
które ufundowało KCRiS  „OAZA” w Kórniku.       
Turniej był piętnastym zorganizowanym dla 
dzieci rozgrywanym w salce konferencyjnej 
w OAZIE. 

W każdym miesiącu trwania roku szkolne-
go odbywają się dwa turnieje: szachowy 
i warcabowy. 

Po 15 turniejach czołówkę stanowią: Aleksan-
der Zawitaj, Tymoteusz Zawitaj, Michał Get-
tler, Tobiasz Górzny, Wiktoria Krzemińska, 
Marika Bugzel, Lena Niemiec, Aleksandra 
Gettler, Tymoteusz Kątny, Julian Zgarda, 
Samuel Kątny, Konrad Konieczny.
                                                                                                                                     

Turniej Szachowy dla Dzieci
◊  RB

Borówiec tradycyjnie otworzył jesienny se-
zon rowerowy rajdem. Kilkunastu rowerzy-
stów przebyło trasę wiodącą przez malowni-
cze zakątki borówieckich i kamionkowskich 
lasów. Trzeba przyznać, że mieszkamy w 
przeuroczej okolicy, która jesienią prezentu-
je się jeszcze piękniej. Przejechaliśmy około 
20 km we wspaniałej atmosferze. Na koniec 
naszej przejażdżki odwiedziliśmy Kamionki 
Północne na święcie dyni. Dziękujemy Wam 

za udział i zapraszamy wszystkich śmiałków 
do udziału w wiosennej edycji. Dziękujemy 
również panu Rafałowi z Borówieckiej 
Pracowni Rowerowej za szybki przegląd 
naszych jednośladów tuż przed rajdem.
Serdecznie zapraszamy do dołączenia do 
Borówieckiej grupy rowerowej: BoRÓWER. 
Informacje pod nr tel.:  608 336 621

Jesienny rajd w Borówcu 

◊  Sylwia Brzoskowska
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W  sobotę, 26 października 2019 roku 
w  Szkole Podstawowej w  Kamionkach 
odbył się V turniej w ramach tegorocznej 
Wielkopolskiej Ligi Młodych Talentów 
w Mini Badmintonie organizowany przez 
Stowarzyszenie Miłośników Sportu Ka-
mionki oraz Wielkopolski Okręgowy 
Związek Badmintona. Łącznie 35. młodych 
badmintonistów z  całego województwa 
rywalizowało o punkty w rankingu kate-
gorii U9 i U11, z czego aż 9. zawodników 
reprezentowało naszą gminę. 
Organizator zadbał nie tylko o  należyte 
warunki na parkiecie, ale również po za 
nim. Mecze toczyły się na sześciu kortach, 
a uczestnicy pomiędzy meczami mogli ko-
rzystać z dmuchanego statku pirackiego. 
Trenerzy, rodzice i  kibice rozkoszowali 
się słodkim poczęstunkiem i pyszną kawą 
zorganizowaną przez rodziców zawodni-
ków SMS Kamionki. Podczas zawodów 
można było ujrzeć całą paletę emocji, 
które często wybuchały z młodych adep-
tów badmintona. Widzieliśmy radość, 
ból i szloch, ale i zaciętość w dążeniu do 
założonego celu. Podczas dekoracji, każdy 
uczestnik otrzymał zasłużoną nagrodę 
rzeczową ufundowaną przez firmę HAMA 
Polska oraz gadżety przekazane przez 
firmę PFERD-VSM. Dziękujemy Gminie 
Kórnik, darczyńcom oraz niezastąpionym 

rodzicom za wsparcie naszych młodych 
sportowców.
Klasyfikacja zawodników SMS Kamionki:
Kategoria dziewcząt U9:
- III miejsce Dobrochna Majsner,
Kategoria chłopców U9:
- VI miejsce Marcel Porys, VII miejsce Adam 
Maglewicz, VIII miejsce Szymon Węglarz
Kategoria dziewcząt U11:
- V miejsce Izabela Szymańska, VII miejsce 
Agata Gratkowska, XII miejsce Marcelina 
Majsner.

Kategoria chłopców U11:
- XI miejsce Cezary Sękacz, 
- XII miejsce Kacper Kopczyński.

Zapraszamy do szerszej fotorelacji, którą 
znajdziecie na www.smskamionki.pl

Liga Młodych Talentów

◊  Rafał Węglarz

Spod Everestu

Tomasz Grześkowiak, obieżyświat z Bo-
rówca przesłał Czytelnikom Kórniczanina 
pozdrowienia spod najwyższej góry świa-
ta. Flaga, z którą pan Tomasz przemierzał 
Himalaje trafiła jako pamiątka do rąk 
burmistrza Przemysława Pacholskiego. 
Dziękujemy za pamięć i życzymy realizacji 
kolejnych planów podróżniczych.

◊  ŁG



Sezon unihokeja 2019/2020 
rozpoczęty
20 października 2019 roku odbyła się 
oficjalna inauguracja sezonu dla uniho-
keistek UKS Radzevia Radzewo. Ale po 
kolei… Wakacje były czasem intensywnej 
pracy nad kondycją fizyczną, jak i ruchów 
transferowych. Po kilku latach gry nasze 
zawodniczki są już rozpoznawalne na 
wielkopolskiej, jak i ogólnopolskiej arenie 
unihokejowych zmagań. Dowodem na 
to propozycja gry w  drużynie mistrzyń 
Polski Olimpia Osowa Gdańsk dla jednej 
z  naszych dziewcząt. Propozycja na ra-
zie odrzucona. Po 4 kolejne dziewczęta 
zgłosiła się natomiast drużyna UKS Junior 
Kębłowo. Ruchy transferowe poczynione 
zostały także w drugą stronę. Nasz klub 
wzmocnią zawodniczki z UKS Błyskawica 
Niechanowo oraz UKS Refleks Gorzyce 
Wielkie. Pierwszym sprawdzianem formy 
była seria meczy sparingowych, rozegra-
nych 21 września w Kębłowie. Sprawdza-
liśmy przede wszystkim kondycję, efekty 
intensywnego okresu przygotowawczego 
i różne ustawienia zespołu. Udało nam to 
się w stu procentach. Wreszcie w drugiej 
połowie października w  gościnnej (jak 
zawsze) hali w Zaniemyślu rozpoczęliśmy 
zmagania w Wielkopolskiej Lidze Uniho-
keja w kategorii juniorek młodszych. Za-
graliśmy tam dwa niezwykle wyrównane 
spotkania. Pierwsze, z drużyną z Gorzyc 
przegraliśmy 5:6. Drugie, z  zespołem 

GKS Kasztelania Brudzew wygraliśmy 5:4. 
Dało nam to drugie miejsce w turnieju. To 
z jednej strony mały niedosyt, ale z drugiej 
dobra pozycja wyjściowa do kolejnych 
turniejowych zmagań. Wyróżnienia indy-
widualne otrzymały: Roksana Toboła, Zo-
fia Brylewska, Zuzanna Banecka (kapitan) 
i Julia Marciniak. Poza nimi na boisku grały 
jeszcze: Roksana Bazanowska i Weronika 
Oźminkowska (bramkarki) oraz Gabriela 
Ukleja, Klaudia Rumińska i  Amelia Ko-
narska. Bardzo serdecznie dziękujemy 
za pomoc w  przewiezieniu band panu 
Grzegorzowi Grzybkowi oraz panu Mar-
cinowi Pawlakowi. Warto także dodać, 
że od października treningi w  naszym 
klubie rozpoczęli chłopcy, którzy chcą iść 
w ślady swoich koleżanek. W siłę rośnie 
także grupa dzieci, których przybywa na 
zajęciach. Jest nas coraz więcej, zarówno 
zawodników, jak i  osób wspierających 
nasze dzieci i młodzież. Szkoda tylko, że 
nie o  wszystkich możemy powiedzieć 
i napisać to samo.

Reprezentacje SP Radzewo
 w finałach MP
Zarówno reprezentacja dziewcząt, jak 
i  reprezentacja chłopców – uczniów 
Szkoły Podstawowej w Radzewie, awan-
sowała do ścisłego finału Mistrzostw 
Powiatu w  unihokeju w  ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej (rocznik 2005-2006). 
Tam o  tytuł mistrzowski, medale oraz 
awans do etapu rejonowego powalczą 
4 najlepsze drużyny spośród 17 gmin 
naszego powiatu. Pierwszym krokiem, 
aby tam się znaleźć były Mistrzostwa 
Gminy, rozegrane 22.10. w Kamionkach. 

Chłopcy po bardzo zaciętym meczu po-
konali gospodarzy 2:1. O mistrzostwie dla 
Radzewa rozstrzygnęła dopiero dogrywka. 
Mniej emocji było w  meczu dziewcząt. 
Unihokeistki z  Radzewa, grające na co 
dzień w zespole UKS Radzevia Radzewo 
pokonały zawodniczki z  Kamionek 17:2. 
Nagrodą był awans do półfinałów Mi-
strzostw Powiatu. 28.10. w Paczkowie do 
walki przystąpiły dziewczęta. Żadnemu 
z zespołów nie pozostawiły złudzeń, kto 
jest najlepszy. Zwycięstwami 11:4 z Kici-
nem, 9:0 z Krosnem i 9:2 z Komornikami 
pokazały moc. Jednocześnie zapowiedzia-
ły, że to nie jest jeszcze ich ostatnie słowo. 
30 października w Pecnej o awans walczyli 
ich koledzy. Chłopcy także pokazali się 
z  bardzo dobrej strony. Zwycięstwa 7:1 
nad Przeźmierowem i 5:2 ze Skórzewem 
odniesione zostały w dobrym stylu i po-
kazały, że tkwi w  nich duży potencjał. 
Po porażce z  gospodarzami 0:3 zajęli 2 
miejsce. W finale będą chcieli zrewanżo-
wać się Pecnej i powalczyć o przepustkę 
do szczebla rejonowego. Reprezentacja 
dziewcząt: Roksana Bazanowska (kapitan), 
Weronika Oźminkowska, Urszula Wiśniew-
ska, Zuzanna Banecka, Zofia Brylewska, 
Aleksandra Ogórkiewicz, Gabriela Ukleja, 
Nadia Przydryga, Aleksandra Wróbel, 
Agata Błaszkowiak, Monika Fiedorczyk. 
Reprezentacja chłopców: Piotr Michurski 
(kapitan), Samuel Kątny, Mikołaj Bykowicz, 
Paweł Bartkowiak, Damian Płachta, Marcin 
Wolski, Łukasz Szymczak, Dawid Wleklak, 
Franciszek Pawlak, Klaudiusz Naglewicz, 
Mikołaj Szymański, Nikodem Niemier.
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Unihokej

◊  KN

Kórnicka „Jedynka” na medal
Pod koniec września na terenie KCRiS Oaza
-Błonie odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Poznańskiego w  Sztafetowych Biegach 
Przełajowych. W  zawodach brały udział 
drużyny z poszczególnych gmin powiatu 
poznańskiego. Trasa biegowa wyznaczona 
była po zróżnicowanym terenie leśnym. Dla 
sztafet w kategorii Igrzyska Dzieci ( rocznik 
2007 i młodsi ) wynosiła 800 m, a dla szta-
fet w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
(rocznik 2005-2006 ) i w kategorii Licealiada – 
1000 m. Z naszej gminy najlepsze okazały się 
dziewczęta młodsze i starsze reprezentują-
ce SP1 Kórnik. Sztafetę w ID reprezentowało 
osiem zawodniczek: Weronika Czarnecka, 
Amelia Promińska, Ida Zygmanowska, Julia 
Sowińska, Magda Grzegorczyk, Barbara 
Bruczyńska, Daria Melnyk i  Nina Piątek. 
Dziewczęta po zaciętej walce uplasowały 
się na trzecim miejscu. W sztafecie w IMS 
startowały: Karolina Stańczewska, Weronika 
Bladocha, Matylda Michalska, Aleksandra 
Dłużyk, Wiktoria Płosaj, Melania Lasek, Ga-
briela Antoniak, Oliwia Zgarda, Emilia Szaro-
leta i Barbara Kędziora. Dziewczyny również 
wywalczyły trzecie, medalowe miejsce i tym 
samym obie sztafety uzyskały awans do 
Finału Województwa. Gratulujemy!!!
Sztafety chłopców w kategorii ID i w katego-
rii IMS zajęły odpowiednio 20 i 16 miejsce, 
a  w  kategorii Licealiada dziewczęta – 3 
miejsce a chłopcy – 8 miejsce.
18 października sztafety dziewcząt z kór-
nickiej jedynki wystartowały w  Finałach 
Wojewódzkich, które odbyły się w Poznaniu 

na Woli. Dziewczyny starsze w kategorii IMS 
wywalczyły wysokie 7 miejsce (do składu 
dołączyła Marietta Lepkowska zamiast Emilii 
Szarolety). Natomiast młodsze dziewczynki-
(do składu dołączyła Maria Lester zamiast 
Niny Piątek) zajęły miejsce 20. Wszystkim 
zawodniczkom i zawodnikom, którzy repre-
zentowali kórnicką jedynkę bardzo dzięku-
jemy za udział w zawodach a szczególnie 
gorąco dziękujemy zwycięzcom.

Uczniowie SP1 popłynęli po medale
W dniu 21 Października na pływalni KCRiS 
OAZA w Kórniku odbył się XVII Finał Powia-
tu Poznańskiego w Drużynowym Pływaniu 
Dziewcząt i Chłopców. Uczniowie szkoły SP 1 
Kórnik rywalizowali w dwóch kategoriach 
wiekowych Igrzyska Dzieci (roczniki 2007 
i młodsi) na dystansie 6x25 m dziewczy-
nek i  chłopców  oraz Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej (rocznik 2006-2005) na dystansie 
6x50 m dziewczynek i chłopców. Zawodnicy 
naszej szkoły stanęli na wysokości zadania, 
dziewczynki w obu kategoriach wiekowych 
zdobyły srebrne medale zajmując drugie 
miejsce i ustępując miejsca tylko drużynom 
z Koziegłów. Chłopcy natomiast tego dnia 

byli nie do zatrzymania wygrywając oba 
wyścigi i zostawiając w tyle wszystkie szkoły 
z Powiatu Poznańskiego. Reprezentantami 
naszej szkoły byli: Igrzyska Dzieci Zuzanna 
Deneka, Julia Łuczak, Pola Szczepaniak, 
Wiktoria Grzybowska, Natalia Łopińska, 
Nina Piątek, Krzysztof Mazurkiewicz, Jakub 
Rogacki, Maksymilian Milczarek, Jakub 
Kułton, Bogusz Kiecol, Aleks Foltyński. 
W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej startowali: 
Klaudia Kaczmarek, Matylda Michalska, 
Amelia Piętka, Barbara Kluczyńska, Mariet-
ta Lepkowska, Aleksandra Dłużyk, Franci-
szek Suszka  Nikodem Skibiński, Mateusz 
Grzybowski, Stanisław Nowicki, Mateusz 
Szubert, Tymoteusz Rychlewski. 
Trzeba zaznaczyć że wszystkie nasze druży-
ny awansowały do Finału Wojewódzkiego, 
który odbędzie się w Poznaniu w dniu 20 
listopada 2019 r. 
Zawodnicy podbudowani zwycięstwami na 
pewno powalczą o  jak najlepsze miejsca 
w kolejnych zawodach. Gratulujemy i trzy-
mamy kciuki za finał wojewódzki. 

Sport w SP 1

◊  Nauczyciele 
wychowania fizycznego SP1 Kórnik
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Dnia 8.10.2019 roku w kórnickiej OAZIE 
odbyły się Mistrzostwa Gminy Kórnik Szkół 
Podstawowych w Szachach dla klas I-VI. 
Szkołę Podstawową w Kamionkach repre-
zentowały dwie drużyny. Pierwsza z nich 
w składzie Maria Kram (klasa 3e), Nikodem 
Horłoza (klasa 6b), Borys Chmielewski (kla-
sa 6b) oraz Mateusz Latanowicz (klasa 6e) 
wywalczyła II miejsce, zyskując tym samym 
awans do etapu powiatowego mistrzostw. 
Zuzanna Wiącek (klasa 6a), Nina Cichecka 
(klasa 6a), Maciej Opielski (klasa 6b) oraz 
Kamil Mikołajczak (klasa 6e) byli reprezen-
tantami drugiej drużyny i zdobyli IV miejsce. 
Następnego dnia rozegrano turniej dla klas 
VII-VIII, podczas którego Weronika Walczak 
(klasa 7c), Jan Bekris (klasa 8a), Kordian 
Nowak (klasa 8a) oraz Mateusz Beszterda 
(klasa 8b) powtórzyli sukces młodszych 
kolegów- osiągnęli II miejsce i awansowali 
do etapu powiatowego mistrzostw. 
Wszystkim szachistom gratulujemy umiejęt-
ności i życzymy dalszych sukcesów!

Sukcesy szachistów z Kamionek

◊  Paulina Wójkiewicz



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. 61 8 413 030 lub 61 84-156-13
i 61 84-156-12 

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, tel. kom. 602 740 481

Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
tel./fax. 61 817 01 26
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring 
tel. kom. 604 607 104

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

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

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

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

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

W przypadku konieczności wezwa-
nialekarza na wizytę domową w no-
cylub 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
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

Schronisko dla zwierząt w Skałowie
Warzywna 25, 62-025 Kostrzyn
tel. 783 552 272

Wodociągi Kórnickie i Usługi Ko-
munalne, 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 komu-
nalnych z terenu g. Kórnik 661 480 223

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 54
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 3, 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

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

Kórnicko-Bnińska
Izba Pamiątek Regionalnych
Ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik – Bnin
Kustosz dr Kazimierz Krawiarz
Tel. 785 749 287

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819 80 11
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 01 25
Parafia pw. Wszystkich Świętych
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 61 8170162
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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Publiczne Przedszkole Wodnik Szuwarek w Szczytnikach ogłasza, że ma jeszcze wolne miejsca. 
Zapraszamy chętne dzieci wieku od 2,5 lat.
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Ogłoszenia drobne:
praca

 Handlowiec z dużym doświadcze-
niem, biegła znajomość języków 
obcych, dyspozycyjność, podejmie 
zatrudnienie w niepełnym wymia-
rze godzin. Tel. 537 623 750
 Praca na produkcji skrzynek pocz-

towych w Gądkach. Tel. 693 309 733, 
e-mail: rekrutacja@renzgroup.pl
 Dam pracę: Blacharz Samochodo-

wy. Tel. 667 652 628
 Dla osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności lekka praca na 
produkcji. Tel. 791 121 103, e-mail: 
praca@lavoro.com.pl
 Zatrudnię elektryka lub pomoc-

nika elektryka do przyuczenia 
zawodu. Praca od poniedziałku do 
piątku. Tel. 600 553 362
 Firma Daboj poszukuje pracownika 

do kontroli jakości. Spawacz z do-
świadczeniem. CV daboj@poczta.
onet.pl lub Łękno ul. Rolna 6, 63-020 
Zaniemyśl

 Zaopiekuję się dzieckiem lub oso-
bą starszą. Tel. 503 531 017
 Wynajmę powierzchnie biu-

rowe 14 m2 ul. Stodolna 35. 
 Tel. 501 177 641
 Sprzedam bujak dla dorosłych.  

Tel. 693 822 115
 Sprzedam kanapę + dwa fotele 

z brązowej skóry. Tel. 693 822 115
 Oddam w dobre ręce króliki mi-

niaturki. Tel. 799 837 426
 Sprzedam monitor, płaski.  

Tel. 799 837 426
 Kupię działkę na cele mieszka-

niowe i  usługowe, od 3000 m2. 
Dachowa, Robakowo, Borówiec.  
Tel. 601 870 735
 Usługi malarskie, dobre ceny.  

Tel. 789 196 418
 Z  powodu choroby likwidacja 

majątku firmy budowlanej, 87 po-
zycji, w tym pojazdy, elektroniczne 
narzędzia. Tel. 784 825 329
 Sprzedam dom w Borówcu, 150 m2, 

6 pokoi, 2 łazienki. Tel. 698 79 21 84
 Tanio, pilnie sprzedam 4 kom-

pletne koła zimowe wraz z  koł-
pakami + koło zapasowe z  po-
krowcem rozm. 175/70/R-14 do 
Citroena Berlingo I – stan b. dobry. 
Tel. 602 418 551

 Sprzedam profesjonalny alumi-
niowy bagażnik dachowy. Tel. 602 
418 551
 Sprzedam radio CD „JVC” 2x50 

wat 4 ohmy. Nowe głośniki nisko-
tonowe firmy GMS w  oryginal-
nym opakowaniu, 6,5 cala okrągłe.  
Tel. 602 418 551
 Sprzedam akumulator „suchy” 

12 V, 60 Ah, 540 A  Banner Po-
wer Bull kupiony w  2018 roku.  
Tel. 602 418 551

 Sprzedam kolekcję monet  
2 zł, od 1999 do 2014 (260 szt.).  
Tel. 501 177 641
 Serwis kotłów gazowych firmy 

TERMET. Montaż, naprawa, prze-
glądy. Tel. 502 047 864

 Sprzedam wózek 3-funk -
cyjny. Cena 250 zł. Stan dobry.  
Tel. 603 530 090
 Oddam fotel za symboliczną cenę. 

Tel. 603 530 090
 Sprzedam dom jednorodzinny 

z budynkiem gospodarczym i dział-
ką 860 m² okolice, Bnin i Kórnik.  
Tel. 503 959 966

 Sprzedam bujak dziecięcy.  
Tel. 503 959 966

 Sprzedam sofę do siedze-
nia jednoosobowa, używaną.  
Tel. 515 379 549
 Sprzedam komplet foteli używa-

nych w kolorze ciemno-czarnym. 
Tel. 515 379 549
 Sprzedam zmywarkę używaną 

Whirlpool. Tel. 503 959 966
 Sprzedam łóżeczko turystyczne 

z  przewijakiem, kolor szary, dla 
chłopca. Tel. 503 959 966
 Sprzedam wózek spacerów-

ka + gondola, firmy Spoke, cały 
zestaw z  akcesoriami, używany.  
Tel. 503 959 966 
 Sprzedam świeże orzechy włoskie. 

Tel. 507 155 477
 Sprzedam łóżeczko (kolor 

buk) dziecięce z  materacem.  
Tel. 507 155 477
 Sprzedam wielofunkcyjne krzeseł-

ko (białe drewniane) do karmienia 
marki Klupś, Agnieszka III, Sweet 
Bear. Tel. 507 155 477
 Sprzedam łóżeczko Radek VIII 

z szufladą (białe) MIŚ. Tel. 507 155 
477
 Wypożyczalnia samochodów 

dostawczych w  Kórniku, tel. 516 
238 231

 Sprzedam pół bliźniaka k. Kórnika 
cena 299 tys. Tel. 66 66 77 003
 Sprzedam mieszkanie w  Słupi 

Wielkiej. Poszukuję domów i miesz-
kań do wynajęcia w  Robakowie 
i okolicy. Tel. 66 66 77 003
 Sprzedam mieszkanie w  Słupi 

Wielkiej 62m2, cena 179 tys.  Tel. 66 
66 77 003
 Udzielę korepetycji z j. angielskie-

go. Poziom od przedszkolnego do 
licealnego. Tel. 790 586 476
 Sprzątanie domów, mieszkań, 

mycie okien, pranie tapicerki i dy-
wanów, ciśnieniowe mycie tarasów, 
podjazdów i  bram garażowych. 
Dobre ceny! Tel. 508 795 439

 Świąteczne sprzątanie do-
mów, mycie okien. Zapraszamy.  
Tel. 508 795 439
 Wynajmę mieszkanie, bez czynszu, 

Kórnik 51m2. Wysoki standard.  
Tel. 882 940 477
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011
 Kucharz garmażer produkcja mię-

sa pn-pt 16:00 – 20:00 z doświadcze-
niem. Tel. 605 398 710
 Części do skrzyń biegów samo-

chody ciężarowe Kórnik ul. Krau-
thofera 11. Tel. 604 337 223
 Sprzedam dom nad jeziorem oko-

lice Kórnika 495000 zł 120/480 m2. 
Tel. 517 120 127 
 Na sprzedaż działka w Szczytnikach 

849 m2 149900 zł. Tel. 690 313 107
 Kupię kawalerkę w Kórniku, dom 

i działkę. Tel. 517 120 127 
 Sprzedam działkę 2000 m2 nad 

jeziorem z  2 domkami 1,2 mln.  
Tel. 517 120 127
 Sprzedam 3 działki w  Luci-

nach łącznie 2200 m2, 139000 zł.  
Tel. 517 120 127  
 Sprzedam działkę budowlaną 

w Borówcu 2106 m2. Tel. 517 120 127
 Do wynajęcia ekskluzywny apar-

tament na II piętrze o  pow. 110 
m2: salon z aneksem kuchennym,  
3 pokoje, łazienka, garderoba. Kór-
nik ul. Poznańska. Tel. 693 463 410
 Sprzedam segment bliźniaka 

w  Borówcu,125 m2 z  garażem, 
działka 540 m2. Stan deweloperski. 
Tel. 604 449 275
 Sprzedam trampolinę ogrodową 

o  średnicy 240 cm. Stan bardzo 
dobry. Tel. 668 151 151

 Mieszkania deweloperskie w Ro-
bakowie, 4850 zł/m2 z  dwoma 
miejscami postojowymi i komórką 
lokatorską. Tel. 601 661 233
 Sprzedam tanio używany rower 

B’Twin Rockrider 340. Tel. 502 276 
791
 Sprzedam używany wypoczynek 

ze skóry. Tel. 502 276 791
 Żywe karpie, amury, tołpygi, 

jesiotry. Biernatki, ul. Główna 51.  
Tel. 793 395 595
 Potrzebny wspólnik lub wspól-

niczka do krawiectwa. Posiadam 
warsztat, proste szycie np. toreb. 
Tel. 503 582 788
 Sprzedam nowy GPS samo-

chodowy Modecom MX-3 pełen 
zestaw oryginalnie zapakowa-
ny, duży ekran 5”. Tanio! 200 zł.  
Tel. 602 418 551
 Sprzedam roletę bagażową i kra-

townice działową do Citroena Ber-
lingo 2000 r. Tanio. Tel. 602 418 551
 Masz modzele, odciski, grzybi-

cę, brodawki lub inne schorzenia 
w  obrębie stóp? Umów się na 
wizytę u  mobilnego podologa.  
Tel. 533 463 442
 Sprzedam mieszkanie do gene-

ralnego remontu w miejscowości 
Runowo. Tel. 790 774 962
 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-

niku wydzierżawi lokal o pow. 100 
m2 mieszczący się przy ul. Plac Nie-
podległości 32 na I piętrze, wejście 
od ul. Pocztowej. Tel. 663 977 343
 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-

niku wydzierżawi  lokal użytkowy  
o pow. 150 m2, przy ul. Plac Niepod-
ległości 15 nad Sklepem „Tęcza”.  
Tel. 663 977 343
 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-

niku wydzierżawi lokal 70 m2, po 
sklepie Spożywczym w Błażejewie, 
ul. Polna 21. Tel. 663 977 343
 Uwaga wyprzedaż stolarki otwo-

rowej- skrzydło drzwi już za 20 zł. 
Średzka 17 Kórnik. Tel. 691 809 051
 Sprzedam koguty do dalszego 

chowu. Tel. 69 10 77 580
  Sprzedam filtr silikonowy.  

Tel. 603 426 342
 Pedicure leczniczy dla seniorów, 

dojazd do domu. Tel. 798 914 299
 Sprzedam podnośnik wannowy. 

Stan bardzo dobry. Tel. 668 151 151

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