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Podsumowania 
sezonów kolarzy 
i piłkarzy 
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Spotkania wigilijne
i noworoczne
stowarzyszeń

Budżet na 2020 przyjęty
- 108 inwestycji, w tym dokończenie promenady    str 4-9
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Sprawozdanie 
burmistrza

Rozmowy o współpRacy 
ze ŚRemem 

na Rok 2020 oRaz kolejne lata

Podczas spotkania z Burmistrzem Śre-
mu Adamem Lewandowskim w dniu 3 
stycznia 2020 roku burmistrz Przemysław 
Pacholski omówił kwestie: gospodarki 
wodno-kanalizacyjnej, gospodarki od-
padami oraz komunikacji. Rozmowa 
dotyczyła także podjęcia wstępnych, przy-
gotowawczych prac dotyczących ścieżek 
rowerowych.

III mIejsce kóRnIka 
w zmaganIach spoRtowych

W 30 grudnia, podczas Sportowego Pod-
sumowania Roku w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Wielkopolskiego 
zostały wręczone nagrody i wyróżnienia.
Miasto i Gmina Kórnik zajęły III miejsce 
w Klasyfikacji Miast i Gmin w kategorii 
Sport Młodzieżowy. I miejsce w tej kate-
gorii przypadło Tarnowu Podgórnemu, 

spotkanIe z „sokołowem”

23 grudnia wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły oraz wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak spotkali się z przedstawiciela-
mi firmy Sokołów S.A. i Sokołów Service 
Sp. z o.o. Dyrektor ds. inwestycji Jacek 
Wargacki oraz jej główny inżynier Mariusz 
Koper przedstawili plany rozwoju zakładu 
w Robakowie.

Rozmowy z zakładem 
doŚwIadczalnym

Także 23 grudnia wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły i zastępca kierownika Wy-
działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Krzysztof Ratajczak spotkali się z Dyrek-
torem Zakładu Doświadczalnego PAN 
„Szkółki Kórnickie” Sewerynem Waligórą, 
jego zastępczynią Magdaleną Majchrzyc-
ką oraz kierownikiem Januszem Kamycz-
kiem. Rozmawiano na temat współpracy 
oraz bieżącej działalności zakładu. 

RocznIca wybuchu 
powstanIa wlkp.

27 grudnia, z okazji 101. rocznicy wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego liczne 
delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem 
Powstańców Wielkopolskich w Kórniku. 
Po uroczystości odbyła się okolicznościo-
wa msza święta w Kolegiacie Kórnickiej. 
Wcześniej delegacja samorządowców 
złożyła wiązanki kwiatów w miejscach 
pamięci związanych z odzyskaniem przez 
Polskę niepodległości. 

a II miejsce Środzie Wielkopolskiej. 
Wyróżnienie odebrały reprezentujące 
samorząd podczas wydarzenia panie 
Iwona Pawłowicz-Napieralska oraz Joan-
na Grzybowska.
Marszałek Marek Woźniak w towarzy-
stwie prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego 
wręczyli nagrody finansowe ośmiu spor-
towcom. Wśród nich była również nasza 
stypendystka - Nikol Płosaj.

powItanIe nowego Roku

W Sylwestra, chwilę przed północą, prze-
wodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik 
Adam Lewandowski oraz wiceburmistrz 
Bronisław Dominiak w imieniu samo-
rządu Kórnika złożyli na rynku życzenia 
mieszkańcom oraz gościom i wspólnie z 
nimi powitali Nowy Rok.

podsumowanIe Roku w jagRolu

W dniu 3 stycznia burmistrz Przemysław 
Pacholski uczestniczył w podsumowaniu 
roku działalności jednej z największych 
firm na terenie naszej gminy – przed-
siębiorstwa rolno-handlowego Jagrol, 
wchodzącego w skład Top Farms Polska.   

stRzelanIe 
w RocznIcę wymaRszu kompanII

6 stycznia w 101. rocznicę wymarszu 
Kompanii Kórnickiej do walki pod Łomni-
cę, w siedzibie Kórnicko-Bnińskiego Brac-
twa Kurkowego w Skrzynkach odbył się 
uroczysty turniej strzelecki. Wśród gości 
wydarzenia byli wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły oraz kierownik Wydziału Promocji 
Magdalena Matelska-Bogajczyk. ◊  red.
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Podczas sesji Rady Miasta i  Gminy Kór-
nik, która odbyła się 30 grudnia przyjęto 
Budżet Miasta i  Gminy Kórnik na 2020 
rok oraz Wieloletnią Prognozę Finanso-
wą. Wcześniej, od 15 listopada 2019 r., 
kiedy to Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 
Przemysław Pacholski wydał zarządzenie 
w sprawie ustalenia projektu uchwały bu-
dżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2020 
rok, trwały dyskusje podczas komisji RMiG. 
Założenia budżetowe otrzymały pozytyw-
ną opinię Regionalnej Izby Obrachunko-
wej. Także Komisja Budżetu i  Finansów 
UMiG zarekomendowała jej przyjęcie. 
Stosunkiem głosów: 16 „za”, 1 „przeciw”,  
4 wstrzymujących się, radni przyjęli 
uchwałę budżetową ze zgłoszoną 27 grud-
nia autopoprawką.

Projekt budżetu na 2020 rok zakłada:
  dochody w wysokości: 214 308 149,00 zł
  wydatki w wysokości: 235 925 012,00 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatka-
mi stanowi deficyt budżetowy w kwocie: 
21 626 863,00 zł, który  będzie sfinanso-
wany z emisji obligacji.

W stosunku do 2019 roku jest to wzrost 
  o 1,2% po stronie dochodów i wzrost 
 o 10,46% po stronie wydatków.

W   2 0 1 9  r o k u  d o c h o d y  w y n i o s ą 
211 733 505,66 zł, a wydatki wg planu na 
dzień 30.12.2019 r. 211 266 642,66 zł. 

Struktura Dochodów:
   52,67% dochody podatkowe: 

112 877 620,00 zł 
  27,82% dotacje, w tym na zadania własne 

oraz na zadania z  zakresu administracji 
rządowej: 59 621 723,74 zł
  11,07% subwencja ogólna: 23 718 534,00 zł, 

w tym część oświatowa: 23 625 980,00 zł
   8,44 % pozostałe dochody: 18 090 261,00 zł. 

Szczegółowe dochody:
  112 877 620,00 zł dochody od osób praw-

nych, od osób fizycznych i od jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z  ich poborem  
- 52,67%,
   43 662 673,00 zł rodzina - 20,37%,
  24 089 534,00 zł różne rozliczenia  

- 11,24% - subwencje,
  11 352 127,26 zł gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska - 5,30%,
  6 583 910,00 zł transport i  łączność  

- 3,07%,
  6 385 731,74 zł oświata i wychowanie 

- 2,98%,
  5 000 002,00 zł kultura fizyczna - 2,33%,
  2 000 000,00 zł turystyka - 0,93%,
  1 062 452,00 zł pomoc społeczna 

- 0,50%,
  997 810,00 zł gospodarka mieszkanio-

wa - 0,47%,

  190 350,00 zł administracja publiczna 
- 0,09%,
  65 000,00 zł rolnictwo i  łowiectwo  

- 0,03%,
  17 000,00 zł Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa - 0,01%,
  16 652,00 zł Ochrona zdrowia - 0,01%,
  5 289,00 zł Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i  ochrony 
prawa oraz sądownictwa. 
Razem: 214 308 149,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z  budżetu 
państwa na realizację zadań z  zakresu 
administracji rządowej zleconych gmi-
nom:
  administracja publiczna: 190 350,00 zł,
  pomoc społeczna: 647 791,00 zł,
  rodzina: 43 326 873,00 zł,
  urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa: 5 289,00 zł,
Razem: 44 170 303,00 zł.

Dochody związane z  realizacją zadań 
w  drodze umów lub porozumień po-
między JST
  transport i łączność: 5 759 178,00 zł

Podatki
Kwoty podatków od nieruchomości 
zostały podwyższone średnio o  1,8 % 
w  stosunku do stawek obowiązujących 
w 2019 roku.
Wysokość planowanych wpłat z  tytułu 
podatków lokalnych: od nieruchomości, 
od środków transportowych oraz opłat: 
targowej i za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi są oszacowane na podsta-
wie przyjętych przez Radę Miasta i Gminy 
Kórnik stawek podatków.
Do obliczenia wpływów z tytułu podatku 
rolnego przyjęto stawkę 54,00 zł  za 1 dt 
średniej ceny skupu żyta za okres jedena-
stu kwartałów poprzedzających kwartał 
poprzedzający rok podatkowy 2020 t.j. 
135,00 zł z 1 ha przeliczeniowego.
Do obliczenia podatku leśnego przyjęto 
cenę drewna uzyskanego przez nadleśnic-
twa za pierwsze trzy kwartały obecnego 
roku w kwocie 194,24 zł za m3.

Uszczegółowienie wpływów z podatków:
  52 614 847,00 zł podatek od nierucho-

mości,
  49 045 477,00 zł udział w podatku do-

chodowym od osób fizycznych,

  10 714 203,00 zł opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi na terenie 
gminy,
  3 000 000,00 zł udział w podatku docho-

dowym od osób prawnych,
  2 590 300,00 zł podatek od czynności 

cywilno-prawnych,
  1 856 817,00 zł opłaty za zajęcie pasa 

drogowego,
  1 452 809,00 zł podatek od środków 

transportowych,
  1 180 079,00 zł podatek rolny,
  530 000,00 zł opłaty za zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu,
  158 641,00 zł podatek leśny,
  130 000,00 zł opłata skarbowa,
  100 000,00 zł odpłatność za opłatę par-

kingową,
  100 000,00 zł podatek od spadków 

i darowizn,
  40 000,00 zł odpłatność za korzystanie 

z przystanków na terenie gminy,
  20 000,00 zł podatek od działalności 

gospodarczej osób fizycznych, opłacany 
w formie karty podatkowej,
  10 000,00 zł opłata targowa.

Wydatki 235 925 012,00 zł
  82,02% to wydatki bieżące: 

193 506 449,49 zł,
  17,98 % wydatki majątkowe: 

42 428 562,51 zł.

Struktura wydatków:
  62 572 872,11 zł oświata i wychowanie 

oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 
26,52%,
  51 882 009,00 zł rodzina oraz pomoc 

społeczna - 21,99%,
  30 764 637,86 zł transport i  łączność - 

13,04%,
  23 901 399,40 zł gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska - 10,13%,
  15 955 259,00 zł administracja publicz-

na - 6,76%,
  14 500 000,00 zł turystyka - 6,15%,
  12 074 980,60 zł kultura fizyczna - 5,12%,
  6 535 591,00 zł różne rozliczenia - 2,77%,
  4 475 675,00 zł gospodarka mieszkanio-

wa - 1,90%,
  3 243 930,03 zł kultura i ochrona dzie-

dzictwa narodowego - 1,37%,
  2 745 600,00 zł bezpieczeństwo publicz-

ne i ochrona przeciwpożarowa - 1,16%,
  2 311 000,00 zł rolnictwo i łowiectwo - 

0,98%,

  1 672 214,00 zł obsługa długu publicz-
nego - 0,71%,
  1 641 070,00 zł pozostałe zadania w za-

kresie polityki społecznej - 0,70%,
  950 000,00 zł działalność usługowa - 

0,40%,
  647 485,00 zł ochrona zdrowia - 0,27%,
  40 000,00 zł ogrody botaniczne i zoolo-

giczne oraz naturalne obszary i  obiekty 
chronionej przyrody - 0,02%,
  6 000,00 zł leśnictwo,
  5 289,00 zł urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i  ochrony 
prawa oraz sądownictwa.
Razem: 235 925 012,00 zł.

62 572 871,00 zł wydamy na oświatę 
i  wychowanie oraz edukacyjną opiekę 
wychowawczą, co stanowi 26,52% całości 
wydatków, w tym:
  36 273 959,00 zł szkoły podstawowe,

  9 231 453,00 zł przedszkola,
  146 592,00 zł punkty przedszkolne,
  9 920 000,00 zł dotacje podmiotowe do 

przedszkoli,
  1 510 289,00 zł środki dla innych gmin 

za odpłatność dzieci uczęszczających do 
przedszkoli poza terenem gminy  Kórnik,
  3 130 000,00 zł wydatki majątkowe.

51 882 009,00 zł wydamy na rodzinę 
oraz pomoc społeczną (22% wydatków), 
w tym zadanie z zakresu programu 500+ 
to wydatki w wysokości 37 449 390,00 zł, 
a  zadania w  zakresie świadczeń rodzin-
nych 5 824 752,00 zł są realizowane przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

30 764 638,00 zł to planowane wydatki na 
transport i łączność (13%), w tym:
  2 946 030,00 zł środki na organizację 

komunikacji publicznej na terenie Miasta 
i Gminy Kórnik dla Spółki KOMBUS,
  4 500 000,00 zł dotacja dla Miasta Po-

znania,
  5 683 277,00 zł komunikacja na terenie 

gmin: Środa Wlkp., Zaniemyśl, Miłosław, 
Kleszczewo, Kostrzyn, Krzykosy, Nowe 
Miasto,
  4 010 000,00 zł remont i  utrzymanie 

infrastruktury drogowej,
  740 000,00 zł utrzymanie przystanków 

na terenie gminy,
  12 046 372,00 zł wydatki majątkowe.

Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska:
  1 470 000,00 zł gospodarka ściekowa 

i ochrona wód,
  10 714 203,00 zł wydatki bieżące zwią-

zane z gospodarką odpadami,
  1 000 000,00 zł oczyszczanie gminy,

  1 100 000,00 zł utrzymanie zieleni,
  189 600,00 zł rozwiązywanie problemów 

związanych z bezdomnymi zwierzętami,
  800 000,00 zł konserwacja i remont in-

frastruktury oświetlenia ulicznego,
  1 100 000,00 zł oświetlenie gminy,
  774 000,00 zł dopłata Gminy do Spółki 

SATER.

W ramach różnych rozliczeń planuje się 
wpłatę w kwocie 3 249 299,00 zł jaką Gmi-
na musi przekazać do budżetu państwa.

Zaplanowano również rezerwy:
   celową na wydatki bieżące w  oświa-

cie i  funkcjonowanie żłobka w  kwocie  
1 687 356,00 zł, co stanowi 0,73 % plano-
wanych wydatków,
   celową na realizację zadań własnych 

z  zakresu zarządzania kryzysowego 

Budżet uchwalony
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w kwocie 720 000,00 zł, co stanowi 0,31% 
planowanych wydatków,
 ogólną w kwocie 274 336,00 zł, co stano-

wi 0,12% planowanych wydatków,
 na inwestycje i  zakupy inwestycyjne 

w kwocie 604 600,00 zł, co stanowi 0,26% 
planowanych wydatków.

Kultura fizyczna
W ramach tego działu planuje się środki 
na:
 działalność Centrum Rekreacji i Sportu 

w Kórniku OAZA w kwocie 10 951 829,00 zł, 
w tym wydatki majątkowe 356 300,00 zł,
 dotację dla podmiotów spoza sek-

tora finansów publicznych w  kwocie 
675 000,00 zł,
 stypendia sportowe dla zawodników 

osiągających wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym oraz nagrody o  szcze-
gólnym charakterze w  łącznej kwocie  
157 000,00 zł,
 pozostałe zadania z zakresu kultury fi-

zycznej 75 000,00 zł, w tym na organizację 
triathlonu (10 000,00 zł),
 utrzymanie boiska w  Kamionkach 

i Szczodrzykowie w kwocie 60 000,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i  ochrona 
przeciwpożarowa
Wydatki z  tego działu planuje się prze-
znaczyć na:
  wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji 

na dofinansowanie etatów cywilnych 
zajmujących się obsługą portierni w Ko-
misariacie Policji (kwota 59 000,00 zł) oraz 
dofinansowanie zakupu samochodu dla 
Komisariatu Policji w Kórniku (kwocie 47 
500,00 zł)
 dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w  Kamionkach w  kwocie 800 400,00 zł 
z przeznaczeniem na spłatę pożyczki wraz 
z odsetkami z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Poznaniu na za-
kup samochodu bojowego,
 bieżącą działalność ochotniczej straży 

pożarnej w kwocie 775 500,00 zł,
 straż miejską w kwocie 995 200,00 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej zleconych gminom
  administracja publiczna: 190 350,00 zł,
  pomoc społeczna: 647 791,00 zł,
  rodzina: 43 326 873,00 zł,
  urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i  ochrony prawa 
oraz sądownictwa: 5 289,00 zł.
Razem: 44 170 303,00 zł.

Wydatki związane z  realizacją za-
dań w  drodze umów lub porozumień 
pomiędzy JST - transport i  łączność:  
5 759 178,00 zł.

Inwestycje

W 2020 roku w ramach inwestycji gmin-
nych planowanych jest do realizacji 
w  sumie 108 zadań, na łączną kwotę  
42 428 562,51 zł. Niektóre z nich (miejsca 
realizacji lub wizualizacje) prezentujemy 
na zdjęciach w tym artykule. 

W  2020 roku planuje się przychody 
w kwocie 23.970.000,00 zł z tytułu emisji 
obligacji komunalnych z  przeznacze-
niem na sfinansowanie planowanego 
deficytu Miasta i Gminy Kórnik związane-
go z  realizacją wydatków majątkowych. 
Spłatę obligacji planuje się w  latach 
2022–2030.

Dodatkowo planuje się wolne środki 
w kwocie 5.936.863 zł.

Po stronie rozchodów uwzględnio-
no wykup obligacji na łączną kwotę 
4.000.000,00 zł oraz spłatę pożyczek 
w łącznej kwocie 4.280.000,00 zł, z czego 
pożyczka MyPlace – 2.000.000,00 zł i po-
życzka z inicjatywy JESSICA – 2.280.000,00 zł. 

Łączna kwota przypadających wypłat 
w roku 2020 dotycząca wykupu obligacji 
i  spłaty pożyczek wraz z  należnymi od-
setkami i dodatkowymi kosztami emisji 
wynosi łącznie 9.952.214,00 zł, co stanowi 
6,44% planowanych dochodów bieżących 
pomniejszonych o dotacje i środki prze-
znaczone na cele bieżące.

Zgodnie z  art. 243 ustawy z  dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
maksymalny dopuszczalny wskaźnik spła-
ty wynosi 22,92%. Prognozowana łączna 
kwota długu Miasta i  Gminy Kórnik na 
koniec 2020 roku wyniesie 56.749.555,45 
zł, co stanowi 26,48% planowanych do-
chodów.

Fundusz Sołecki 1 258 060,12 zł

Podział środków:
 utrzymanie infrastruktury drogowej:  

45 648,86 zł, w tym na zadania majątkowe 
18 640,00 zł,
 gospodarka komunalna: 841 469,63 zł, 

w tym przede wszystkim na zadania zwią-
zane z  utrzymaniem świetlic sołeckich 
oraz na zadania majątkowe 357 790,51 zł,
 kultura i sztuka, w tym przede wszystkim 

na organizację imprez: 314 790,03 zł,
 kultura fizyczna: 56 151,60 zł.

Podział środków na poszczególne sołec-
twa (po kolei nazwa, ilość zameldowa-
nych mieszkańców, kwota)
 Biernatki (625) 49 346,25 zł,   
 Błażejewko (276) 28 471,29 zł,     
 Błażejewo (933) 59 813,63 zł,     
 Borówiec (1 449) 59 813,63 zł,     
 Borówiec Nowy (1 316) 59 813,63 zł,     
 Czmonie (379)  34 632,09 zł,     
 Czmoń (948) 59 813,63 zł,     

Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego 
- zadanie kontynuowane - rok 2020 - 14 500 000 zł, rok 2021 - 10 000 000 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radzewie - zadanie kontynuowane, 
- 2 700 000 zł 

Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie rozbudowy 
drogi powiatowej nr 2477P Gądki - Szczodrzykowo - 2 700 000 zł

Zakup nieruchomości przez gminę, w tym na zakup nieruchomości pod 
budowę Środowiskowego Domu Samopomocy - 2 100 000 zł

Budowa placówki wsparcia dziennego 
osób starszych, dzieci i młodzieży w Kórniku - 1 600 000 zł 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 
przy ul. Zwierzynieckiej w Kórniku - 1 490 000 zł 

Budowa ul. Jaśminowej w Kamionkach 
- zadanie kontynuowane  - 1 040 000 zł 

Budowa ul. Klonowej w Dachowie - 800 000,00 zł 
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 Czołowo (237) 26 138,56 zł,     
 Dachowa (1 374) 59 813,63 zł,     
 Dębiec (99) 17 884,28 zł,   
 Dziećmierowo (728) 55 507,05 zł,     
 Gądki (556)  45 219,11 zł,    
 Kamionki Północne (1 287) 59 813,63 zł,     
 Kamionki Stare (1 484) 59 813,63 zł,    
 Kamionki Przy Lesie (1 284) 59 813,63 zł,     
 Konarskie (389) 35 230,23 zł,    
 Koninko (443) 38 460,17 zł,     
 Kromolice (167) 21 951,60 zł,     
 Mościenica (318) 30 983,46 zł,     
 Pierzchno (408) 36 366,69 zł,     
 Prusinowo (226) 25 480,61 zł,     
 Radzewo (607) 48 269,60 zł,    
 Robakowo – osiedle (1 792) 59 813,63 zł,     
 Robakowo - wieś (269) 28 052,59 zł,     
 Runowo (292) 29 428,31 zł,     
 Skrzynki (338) 32 179,73 zł,     
 Szczodrzykowo (611) 48 508,86 zł,     
 Szczytniki (1 465 ) 59 813,63 zł,     
 Żerniki (265) 27 813,34 zł.    

Razem: (20 565) 1 258 060,12 zł.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej zawiera progno-
zowane  dochody i wydatki gminy na lata 
2020–2030. Zakłada się wzrost dochodów 
i wydatków średnio o 2-5% rocznie. 

W  żadnym roku Gmina nie przekroczy 
dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia, 
który dla Miasta i Gminy Kórnik po roku 
2020 będzie się kształtował na poziomie 
ok. 18%.
Planowana łączna kwota spłaty zobowią-
zań będzie wynosiła od 7% w roku 2020, 
do 3% w roku 2030.

Załącznikiem do WPF jest wykaz przed-
sięwzięć, w którym zapisano 79 zadań.
Najważniejsze zadania zapisane w WPF, 
to:
 budowa promenady (III etap),
 budowa zintegrowanego węzła prze-

siadkowego przy stacji kolejowej Gądki 
wraz z  zakupem środków transportu 
publicznego,
 kanalizacja sanitarna w Błażejewku,
 kanalizacja sanitarna w Szczodrzykowie, 

Runowie, Pierzchnie i Kromolicach,
 przebudowa budynku przy Pl. Niepod-

ległości 4, 
 kanalizacja pozostałych miejscowości 

naszje gminy
  budowa Środowiskowego Domu Samo-

pomocy w Kórniku,
  budowa kanalizacji sanitarnej w Czmo-

niu.

Te inwestycje zapewniają zrównoważony 
rozwój Miasta i Gminy Kórnik w kolejnych 
latach.

Przebudowa budynku przy Placu Niepodległości 4 
- zadanie kontynuowane - 800 000 zł 

Budowa ul. Wrzosowej w Borówcu - zadanie kontynuowane
- 800 000 zł 

Budowa świetlicy w Szczodrzykowie - zadanie kontynuowane
- 570 000 zł 

Budowa ul. Wierzbowej w Kamionkach - zadanie kontynuowane
- 280 000 zł 

Budowa parkingu w Szczodrzykowie - 200 000 zł 

Budowa szatni przy boisku w Kamionkach
- 200 000 zł 

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji  
kolejowej Gądki wraz z zakupem środków transportu  
publicznego (projekt) - zadanie kontynuowane - 100 000 zł 

Systemy spowalniania kierowców 
w Borówcu, Czmońcu, Kamionkach i Szczytnikach  (4x 50 000 zł)

Modernizacja Targowiska w Kórniku - 180 000 zł 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Szczodrzykowie i Runowie - zadanie kontynuowane

                                   Zadania wybrane 
                                          w Budżecie Obywatelskim Gminy Kórnik

                                   na 2020 rok

 200 000,00 zł - CBA - Centrum Borówiec-
kiej Aktywności - miejsce rekreacji dla osób  
w każdym wieku,

 250 000,00 zł - sensoryczny plac zabaw „Jedynka”,
 200 000,00 zł - plac zabaw małych strażaków,
 20 000,00 zł - letnie kino plenerowe w Twojej miejscowości,
 20 000,00 zł - zakup wyświetlacza - radarowa kontrola  

prędkości w Kamionkach,
 3 000,00 zł - Ławeczka Seniora,
 4 000,00 zł - „Trochę radości w szarej rzeczywistości” 

- kreatywne warsztaty artystyczne dla dzieci.

◊  Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przebysław Pacholski



OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego strefy 
ochronnej terenu zamkniętego w Bo-
rówcu, obejmującego obszary obrębów 
Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko 
i Robakowo w gminie Kórnik - dotyczy 
dz. ewid. nr 82/2, 82/3, 209/1, 212//3, 
220/1, 225/1, 491/1, 493/1, 506/2 obręb 
03 w Borówcu, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. 
Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39 
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 
506 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego strefy ochronnej terenu 
zamkniętego w Borówcu, obejmującego 
obszary obrębów Borówiec, Szczytniki, 
Gądki, Koninko i Robakowo w gminie Kór-

nik - dotyczy dz. ewid. nr 82/2, 82/3, 209/1, 
212//3, 220/1, 225/1, 491/1, 493/1, 506/2 
obręb 03 w Borówcu, gmina Kórnik, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 20 stycznia 2020 r. do 11 
lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 
Kórnik. Projekt planu dostępny będzie 
w okresie wyłożenia również na stronie 
kornik.pl w  aktualnościach w  zakładce 
projekty mpzp wyłożone do publicznego 
wglądu.
Przedmiotem opracowania jest ustalenie 
zasad zagospodarowania terenu objętego 
niniejszą uchwałą. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kór-
nik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
o godz. 16:00 (sala USC – parter, wejście 
od strony parkingu). Zgodnie z  art. 18 
ust. 1 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i  jego ochronie 
oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko, uwagi do projektu planu miejsco-
wego może wnieść każdy, kto kwestionuje 
ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być 

wnoszone w formie pisemnej, ustnie do 
protokołu z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i ad-
resu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w  nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 27 lutego 2018 r. na 
adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: 
kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym jako wniesione na piśmie 
uznaje się również uwagi wniesione za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działal-
ności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze 
zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo opatrzone podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePU-
AP. Organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik. 
Jednocześnie, w związku z postępowa-
niem w  sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko informuję, 
że zainteresowani mogą zapoznać się 
z niezbędna dokumentacją sprawy w sie-
dzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

Z dniem 1 stycznia 
2020 roku przesta-
ła obowiązywać 
opłata od posia-
dania psów.
W  l i s t o p a d z i e 
2019 roku przed-
stawiłem Radnym 
stosowny projekt 
u c h w a ł y ,  k t ó -
ry uzyskał 100% 
przychylność ze 

strony Rady Miasta i Gminy Kórnik. 

W związku z powyższym prosimy o nie-
dokonywanie wpłat z tytułu opłaty za 
posiadanie psa za 2020 rok.

Zachęcam Państwa gorąco do rejestrowa-
nia Waszych pupili w gminnej ewidencji 
prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy 
Kórnik. Jest to gwarancją szybszego po-
wrotu Waszego psa, kiedy się zgubi.
                                           
  

„Europejska Nagroda Młodzieżowa”

Zapraszamy do udziału w  konkursie 
„Europejska nagroda młodzieżowa” or-
ganizowanym przez partnerską gminę 
Königstein w Niemczech. 
Konkurs adresowany jest dla dzieci i mło-
dzieży z  gminy Königstein oraz jej gmin 
partnerskich. 
Tegoroczny temat konkursu brzmi: 
„Naturalnie Europa!” 
Konkurs kierowany jest dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych od 6 do 21 roku życia.
Na konkurs można zgłosić:
- prace pisemne w języku niemieckim (wy-
pracowania szkolne nie będą brane pod
  uwagę);
- krótkie filmy i prezentacje (do 15 minut) 
na płytach CD i DVD;
- prace plastyczne (technika dowolna);
- prace fotograficzne;
- prace muzyczne;
Prace oceniane będą w czterech katego-
riach wiekowych:
1. od 6 do 9 lat
2. od 10 do 13 lat
3. od 14 do 17 lat
4. od 18 do 21 lat
W  konkursie mogą wziąć udział zarów-
no indywidualni uczestnicy, jak i  grupy 
uczestników, np. rodzeństwo, czy grupa 
uczniów w klasie. 

Prace nie powinny być wykonane przez 
nauczycieli i rodziców. 

Nagroda główna wynosi 1 500.00 euro. 
(Nagrodę może otrzymać jedna osoba lub 
grupa osób. Nagroda może być podzie-
lona między kilku uczestników). Przewi-
dywane są również nagrody pocieszenia. 

Przy składaniu prac prosimy o wypełnienie 
karty zgłoszeniowej.
Prace prosimy składać w Wydziale Promo-
cji Gminy, Kultury i Sportu, Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 41 do 
dnia 14.02.2020 roku. 

Po wstępnej weryfikacji prac przez spe-
cjalnie powołaną komisję, najlepsze prace 
zostaną przesłane do Urzędu Miasta 
w Königstein w Niemczech
Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 
przed tegorocznymi wakacjami letnimi 
w Königstein. 

Uwaga konkurs !Koniec 
z opłatą za psy

◊  Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski
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Inwestycje
Wydział Inwestycji UMiG Kórnik informuje 
o zakończeniu budowy ulic: Mikołajczyka, 
Droździka, Wójkiewicza, Ładnej i  Jana-
sika.
Inwestycję, której wykonawcą była firma 
Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobu-
dowlany, odebrano w dniu 11.12.2019 r.
W trakcie robót wybudowano na przed-
miotowych ulicach kanalizację deszczową 
wraz z  nową nawierzchnią z  betonowej 
kostki brukowej, kanalizację sanitarną na 
ul. Ładnej oraz oświetlenie na ul. Janasika.
Łączna długość wybudowanych ulic to 727 m, 
całkowity koszt inwestycji 2.487.661,40 zł 
w tym dofinansowanie ze środków Fun-
duszu Dróg Samorządowych w wysokości 
835.807,00 zł.

Budowa wieży spikerskiej 

Z  końcem grudnia zakończyły się prace 
budowlane związane z  budową wieży 
spikerskiej na terenie KCRiS OAZA Błonie 
w Kórniku. Inwestycja polegała na wyko-
naniu i montażu stalowej konstrukcji wieży 
spikerskiej, która znajduje się na istnieją-
cych fundamentach trybun, w środkowej 
ich części. Zamontowano schody wraz 
z  balustradami oraz stolarkę okienną, 
stanowisko spikera obudowano płytą war-
stwową, podest zbudowano z systemowej 
ramy, na której umieszczono sklejkę anty-
poślizgową, wykonano również obróbki 
blacharskie oraz rozbudowano instalację 
elektryczną w  zakresie gniazd i  opraw 
oświetleniowych. Dodatkowe wyposaże-
nie stanowi blat przy stanowisku spikera. 
Na dole wieży wykonano ogrodzenie pa-
nelowe z siatki wraz z furtką zamykaną na 
klucz. Inwestycja wyniosła 147.600,00 zł, 
Wykonawcą było WIBE Przedsiębiorstwo 
Prywatne Wiesław Ratajczak z Poznania.

◊  Wydział Inwestycji
UMiG Kórnik



Początek stycznia to czas spotkań opłat-
kowo-noworocznych organizowanych  
w  stowarzyszeniach i organizacjach licznie 
działających na terenie naszej gminy. 
6. stycznia, takie spotkanie zorganizowane 
zostało przez Stowarzyszenie „ROGĄDA”, 
skupiające seniorów ze wsi Robakowo, 
Gądki i  Dachowa. W  spotkaniu udział 
wzięło pond 80 seniorów z naszej gminy 
oraz zaproszeni goście, wśród których byli  
m. in. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Prze-
mysław Pacholski, wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły, przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
Adam Lewandowski i wiceprzewodniczący 
Rady Miasta i Gminy w Kórniku Andrzej 
Surdyk oraz dyrektor Kórnickiego Ośrodka 
Kultury Sławomir Animucki.
Spotkanie było okazją do integracji, roz-
mów i snucia planów na przyszłość. Były 

okolicznościowe przemówienia i życzenia, 
łamanie się opłatkiem, wspaniały poczęstu-
nek oraz występ artystyczny w wykonaniu, 
działającego w Kórnickim Ośrodku Kultury 
chóru „Senioritki”, kierowanego przez panią 
Ewę Wodzyńską. Występ chóru był niespo-
dzianką, jaką dla swoich podopiecznych 

i gości zorganizował prezes stowarzyszenia 
„ROGĄDA” pan Antoni Odzimek. Podobnie, 
jak w latach ubiegłych spotkanie odbyło się 
w restauracji „NON- STOP” w Gądkach. 

Wigilia ROGĄDy

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

W dniu 03.12.2019 roku w czasie zebra-
nia sprawozdawczo-wyborczego, zostały 
wybrane nowe władze Stowarzyszenia 
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, 
Koła Gminnego w Kórniku. W skład nowe-

go zarządu weszli: Jacek Schmidt - prezes, 
Sławomir Mandziak - wiceprezes, Krzysztof 
Sadowski - sekretarz, Damian Zawieja - 
skarbnik, Józef Bartkowiak - członek

Wybory w stowarzyszeniu

◊  Jacek Schmidt
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Dnia 7 grudnia 2019 r. członkinie naszego 
koła wyjechały na jednodniową wycieczkę 
do Gdańska na Jarmark Bożonarodzenio-
wy. Zwiedziliśmy także Stadion Gdański 
i Westerplatte. Spacer gdańską starówką, 
pięknie oświetlone ulice wprowadziły 
nas w  świąteczny nastrój. Na jarmarku 
część osób robiła zakupy na nadchodzące 
święta - podarunki dla bliskich. Inni de-
gustowali potrawy i grzańce, które w tym 
pochmurnym dniu bardzo smakowały.                                                                                                  
Do Szczytnik wróciliśmy zadowoleni, pełni 
wrażeń.
Dnia 20 grudnia 2019 r. w Domu Strażaka 
w Szczytnikach zorganizowaliśmy uroczyste 
spotkanie opłatkowe. Spotkanie zaszczycili 
swą obecnością zaproszeni goście: bur-
mistrz MiG Kórnik Przemysław Pacholski, 
dyrektor MOPS Bożena Kiełtyka, radna MiG 

Kórnik  Dominika Buczkowska, prezes ZPSS 
Zbigniew Tomaszewski, sołtys wsi Szczytniki 
Marek Templewicz, naczelnik OSP Szczytniki 
Sławomir Sobolewski, były sołtys wsi Ko-
ninko Jacek Schmidt oraz ksiądz proboszcz 
parafii w  Kamionkach Jakub Lechniak. 
Wspólnie z gośćmi i seniorami ze Szczytnik 
i Koninka zasiedliśmy przy wigilijnym stole. 
Potrawy wigilijne oraz cały wystrój sali to 
dzieło członkiń KGW. Przy pięknych kolę-
dach w wykonaniu zespołu muzycznego, 
po wysłuchaniu Ewangelii dzieliliśmy się 
opłatkiem składając życzenia świąteczne 
i noworoczne jak w jednej, szczytnickiej ro-
dzinie. Żegnaliśmy się z nadzieją, że Wszyscy 
spotkamy się przy wigilijnym stole za rok.

Świątecznie w KGW Szczytniki

◊  Przew. KGW  G. B.

Białe obrusy, stroiki świąteczne, świeży karp, pierogi, 
barszcz, kolorowa choinka i pełne worki prezentów... 
Tak właśnie wyglądała wigilia ,,Wspaniałej Siódemki”. 
Szczęśliwi seniorzy wypełniali po brzegi salę straż-
nicy goszcząc zaproszonych gości, którzy tak licznie 
przybyli. Uroczystość  otworzyliśmy piękną kolędą 
dla nieobecnych. Były życzenia, opłatek i prezenty 
własnoręcznie wykonane przez seniorów. Wspólne 
śpiewanie kolęd wprowadziło nas w nastrój świą-
teczny, było smacznie, miło i wesoło jak to bywa we 
„ Wspaniałej Siódemce”. Wiemy, że z każdym rokiem 
nas przybywa i niech kolejny rok przyniesie nam 
nowe osoby. Zapraszamy! 
Dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom, 
dzięki którym możemy realizować nasze pomysły, 
by umilać życie naszym seniorom. Szczęśliwego 
Nowego 2020 życzy „Wspaniała Siódemka”

14 grudnia w  odświętnie przystrojonej 
świetlicy, przy stołach nakrytych białymi ob-
rusami, zasiedli członkowie Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów SENIOR z Borówca. 
Na niebie nie zaświeciła jeszcze pierwsza 
gwiazdka, ale płonęły światełka na choince 
i błyszczały przepiękne stroiki na stołach. 
Jak to bywa w polskiej tradycji, przy stole 
czekało też dodatkowe nakrycie dla niespo-
dziewanego gościa. Jakież było zdziwienie 
wszystkich zebranych, gdy taki gość zawitał 
w nasze progi. Do stołu zasiadła wraz z nami 
piosenkarka ELENI, bardzo znana i lubiana 
przez wszystkich  zarówno starszych, jak 
i młodszych.
Ten przedświąteczny czas umilili nam za-
proszeni goście: zastępca burmistrza pan 
Sebastian Wlazły, radna naszej gminy pani 
Anna Maria Andrzejewska, panie sołtys 
Agnieszka Plucińska i Sylwia Brzoskowska, 
dyrektor OPS pani Bożena Kiełtyka. Jak na 
taką uroczystość przystało, nie zabrakło 
duchownych: księdza kanonika Piotra Pieca 
i miejscowego proboszcza księdza Walde-

mara Twardowskiego. Po odczytaniu sto-
sownego fragmentu z Biblii i serdecznych 
życzeniach  wszyscy ze wszystkimi połamali 
się opłatkiem. Na stołach pojawiły się po-
trawy wigilijne przygotowane przez panie 
i panów ze stowarzyszenia. Każdy, kto coś 
piekł czy gotował, włożył kawałek swojego 
serca w to co robił i dlatego to jedzenie było 
takie smaczne.
Gdy już wszyscy się posilili, Eleni zaśpiewała 
kilka pastorałek ze swojego repertuaru, 
zaprosiła też do wspólnego kolędowania 
wszystkich zebranych. Śpiewaliśmy więc 
wspólnie z piosenkarką nasze ulubione ko-
lędy i pastorałki. Później, oczywiście, wszyscy 
chcieli sobie zrobić zdjęcia z miłym gościem. 
Eleni cierpliwie znosiła niedogodności, jakie 
niesie popularność.
Świetlica długo jeszcze rozbrzmiewała 
gwarem rozmów, śpiewem kolęd i wspo-
mnieniami wydarzeń z kończącego się roku.

Spotkanie opłatkowe  Borówcu

Ho Ho Ho  Wigilia ,, Wspaniałej Siódemki”

◊  „W7”

◊  Danuta Małecka

Okres związany ze Świętami Bożego Na-
rodzenia jest czasem, kiedy w  sposób 
szczególny myślimy o potrzebach nie tylko 
własnych i najbliższych nam osób. Pomaga-
my też osobom, które z różnych powodów 
szczególnej pomocy potrzebują. Rozwijanie 
takich właśnie postaw prospołecznych ma 
miejsce już w przedszkolu. Od najmłodszych 
lat, kształtujemy w  dzieciach aktywność 
społeczną, postawę altruistyczną, rozwijamy 
otwartość, wrażliwość na potrzeby innych 
w nadziei, że w dorosłym życiu przełoży się 
to na konkretne, ochotniczo realizowane 
i wynikające z wewnętrznej potrzeby działa-
nia dla dobra innych. W październiku nasze 
dzieci zapoznały się z  ideą wolontariatu 
podczas spotkania z wolontariuszami fun-
dacji „Mam Marzenie”, którzy opowiedzieli 
dzieciom, na czym wolontariat polega.
Nasze dzieci, wraz ze swoimi rodzicami, bar-
dzo chętnie i licznie biorą udział w organizo-
wanych przez naszych nauczycieli akcjach. 
I  tak, w tym roku szkolnym, podczas akcji 
„Opatrunek na ratunek” zbieraliśmy artykuły 
opatrunkowe dla najuboższych mieszkań-
ców świata. Zadbaliśmy również o zwierzęta 
przebywające w schronisku w Środzie Wlkp., 
włączając się do akcji „Miska dla schroniska”, 
zbierając nie tylko artykuły spożywcze dla 
zwierząt, ale np. koce, zabawki, legowiska. 
Wspomogliśmy też dzieci z poznańskiego 
hospicjum, wcielając się w  pomocników 
Świętego Mikołaja i dostarczając dzieciom 
zabawki, artykuły papiernicze, kredki, 
książki. Zorganizowaliśmy też kiermasz 
świąteczny, podczas którego dzieci wraz 
z rodzicami zakupić mogli eko-anioły oraz rę-
kodzieła świąteczne naszych pań. Dochód ze 
sprzedaży kiermaszowej przekazaliśmy na 
konto Fundacji „Mam Marzenie”, ponieważ 
chcemy wspólnymi siłami spełnić marzenie 
ciężko chorego Borysa. 
Dzięki naszym wychowankom i ich rodzicom 
wszystkie podjęte akcje odnoszą niesamo-
wity sukces. Mam nadzieję, że dzięki temu, 
zarówno dzieci, jak i dorośli, mają poczucie 
ogromnej satysfakcji z  bycia wrażliwym, 
otwartym i dobrym człowiekiem.
 

Pomocnicy
św. Mikołaja

◊  Beata Krakowska



◊  Koordynatorzy akcji: Łukasz Fogel, 
Beata Godlewska, Iza Malicka
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3 grudnia w  holu Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie odbyło 
się podsumowanie jesiennej akcji Kaszta-
nobranie 2019 pod hasłem „Pomagamy 
zwierzętom leśnym”. 
Było to zarazem podziękowanie dla wszyst-
kich uczestników  tegorocznej zbiórki. 
W  tym roku do współpracy zaprosiliśmy 
myśliwych z  kół łowieckich: „Dąbrowa”, 
„Jawor”, „Kogut”, które reprezentowali  
p. Grzegorz Marciniak, p. Andrzej Jesse,  
p. Michał Bartkowiak, p. Zbigniew Tic oraz 
p. Przemysław Hipś.
Akcja przerosła nasze oczekiwania. Zebrali-
śmy 1 tonę 58 kg i 10 kg żołędzi. W zbiórce 
wzięło udział 55 uczniów. Akcję wspomagały 
wystawy, gazetki oraz liczne konkursy o te-
matyce przyrodniczej.
Ogromnym powodzeniem cieszył się kon-
kurs na najlepszego zbieracza. Fundato-
rem nagród w tym konkursie byli myśliwi. 
Wszyscy laureaci konkursów otrzymali 
piękne nagrody książkowe oraz dyplomy. 
Dla upamiętnienia kasztanobrania wszy-
scy uczestnicy otrzymali znaczek - przy-
pinkę z  niezwykłym logo. A  oto laureaci 
konkursów:
„Najlepszy zbieracz”
1. - Jakub Wojtuś kl. 6A - ex aequo- Paweł 
Wojtuś kl. 3A
2. Jakub Tatarynowicz kl. 7A
3.  Lena Majchrzycka „0 A”
„Drzewo leśne”
1. Marta Stachowiak  kl. 2A

2. Amelka Kociela kl. 2A
3. Antonina Nowak kl.2B
„Kolorowanka”
1. Karol Pusz  kl. 1B
2.  Liliana Radajewska „0 A”
3. Zoja Jarmuszkiewicz kl.1A
„Figurki – zwierzaki”
1. Augustyn Ponitka kl.3A
2.  Marcysia Kozłowska kl.3A
3. Helenka Michalska kl.3B

Zaproszeni goście stworzyli niezwykłą 
oprawę spotkania – uczniowie mogli po-
dziwiać prawdziwy paśnik z  karmą oraz 
lizawkę dla zwierząt leśnych i ptaków łow-
nych. Tę żywą lekcję przyrody uatrakcyjniły 
dwie sympatyczne sowy Luna i Caro. Mo-
gliśmy też wysłuchać wybranych sygnałów 
myśliwskich, odegranych z  niezwykłym 
talentem na rogu myśliwskim. Goście 
z niezwykłą pasją przekazywali młodemu 

pokoleniu wiedzę przyrodniczą o polskich 
lasach i jego mieszkańcach, o opiece nad 
zwierzyną w zimowych warunkach.
Na zakończenie spotkania pani Dyrektor 
Marzena Dominiak odebrała podarowane 
dla szkoły pomoce edukacyjne, przepiękne 
plansze z  wizerunkami zwierząt. W  po-
dziękowaniu za współpracę pani dyrektor 
podkreśliła, że jest to cenny dar dla szkoły 
i  niewątpliwie zostanie wykorzystany 
w  rozwijaniu zainteresowań przyrodni-
czych uczniów.
W  imieniu myśliwych p. Grzegorz Mar-
ciniak podziękował organizatorkom 
szkolnym p. Barbarze Gromadzińskiej 
i p. Anettcie Szarzyńskiej za koordynację 
akcji. Uczestnicy spotkania rozstali się przy 
tradycyjnych dźwiękach myśliwskich.

„Darz Bór“

◊ B. Gromadzińska 
i A. Szarzyńska

Zbliżały  się  najpiękniejsze święta  w roku, 
czyli Boże Narodzenie. W szkole w Szczo-
drzykowie  w  środę po południu 27 
listopada w ramach projektu „Aktywnie 
działamy, czas dla siebie mamy” zebrali 
się uczniowie, rodzice i  nauczyciele na 
warsztatach plastycznych „Puszyste Boże 
Narodzenie”. Podczas zajęć uczyliśmy się 
robić maskotki z  wełnianych pomponi-
ków. Kolorowe włóczki aż zachęcały do 
działania. Na specjalnych przyrządach 
wyczarowaliśmy puszyste pompony, 
a z nich... no cóż, to co podpowiedziała 
nam wyobraźnia, czyli bałwanki, kotki, mi-
sie i skrzaty ubrane w świąteczne stroje. 
Czas upłyną nam w miłej i dzięki słodkie-
mu poczęstunkowi, w smacznej atmosfe-
rze. Wszystkim uczestnikom warsztatów 
dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

Puszyste Boże Narodzenie

◊  Organizatorzy

Pomału tradycją w naszej szkole staje się 
Wielki Kiermasz Świąteczny, na którym za-
wsze można znaleźć wiele ciekawych ozdób 
i bibelotów świątecznych. Przypadł on na 11, 
12, 13 i 14 grudnia 2019 r.
W dwa tysiące dziewiętnastym roku Wielki 
Kiermasz Świąteczny stał się naprawdę 
wielkim. Nie tylko dlatego, że trwał cztery 
dni - w tym jeden dzień podczas jarmarku 
miejskiego, lecz za sprawą włączenia się 
w akcję uczniów, rodziców i dziadków po-
przez zaopatrzenie giełdy w swoje prace 
- wszystko oczywiście na wysokim poziomie 
i jakości - jak na prace ręczne przystało.
Uczniowie odpowiednio zmotywowani do 
uczestnictwa w świątecznej akcji, wykazali 
się swoją pomysłowością. W pierwszych 
tygodniach grudnia świetlica szkolna zamie-
niła sie w jeden wielki magazyn towarowy 
oraz centrum metkowania i wyceniania to-
warów. Praca nie łatwa i żmudna, a przy tym 
bardzo odpowiedzialna. Wychowawcy i ich 
podopieczni mieli pełne ręce i głowy roboty.
W  tych trzech specyficznych dniach Pani 
dyrektor Elżbieta Wypijewska utworzyła 
wyjątkowo „drzwi otwarte”, aby każdy ku-
pujący bez problemu mógł zapoznać się 
z naszą ofertą i nabyć wszelkie dobra. Po 
szkole chodzili mikołajowie z dzwonkami 
w rękach i obwieszczali nowiny bazarowe 
- skutecznie.
W utworzonym stoisku przy głównym wej-
ściu zwłaszcza podczas przerw tworzył się 
gęsty tłum. Kupujących dużych i małych, 
starszych i młodszych fachowo obsługiwali 

członkowie Samorządu Uczniowskiego 
i chętni do pomocy uczniowie.
Przyznać trzeba, że ostatni dzień naszego 
handlu (uczniów i  koordynatorów) był 
dużym wyzwaniem. Uczestnictwo po raz 
pierwszy w jarmarku miejskim, wśród tak 
silnej i wysoko mierzącej konkurencji był 
nie lada przeżyciem. Jednak i przy naszym 
stoisku „kręciła się” spora ilość potencjal-
nych nabywców. Tutaj też stworzyliśmy 
żywą reklamę naszych towarów z ósmo-
klasiastów - mikołajów z głośnymi dzwon-
kami. Największą furorę wśród artykułów 
świątecznych zrobił wielki metrowy mikołaj 

i choinki świecące oraz drobne naturalne 
dekoracje.
Imprezę należy uznać za sukces pedagogicz-
ny i finansowy.
Zebrane pieniądze z tegorocznego kierma-
szu zostaną przeznaczone dla Samorządu 
Uczniowskiego oraz na potrzeby świetlicy 
szkolnej, które nigdy się nie kończą!
Dziękujemy za współpracę i liczymy na dal-
sze tak owocne współdziałanie! 
Do zobaczenia w przyszłym grudniu!

    

Wielki Kiermasz Świąteczny „Jedynki”

19 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 
w Kórniku odbyły się jasełka dla starszych 
uczniów klas 4-8. Udział w przedstawieniu 
brały dzieci niemal ze wszystkich roczników. 
W  tegorocznych jasełkach narodzinom 
Pana Jezusa towarzyszyły scenki ukazujące 
tradycje i zwyczaje związane z obchodami 
Świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach 
europejskich. Grupa polska (p. M. Gorze-

lańczyk) zaprezentowała kolację wigilijną 
w gronie rodzinnym przy stole, na którym 
znajduje się 12 potraw oraz tradycję łamania 
się opłatkiem. Dzieci hiszpańskojęzyczne  
(p. D Przybylska) zaprezentowały świąteczną 
loterię oraz zwyczaj przynoszenia prezen-
tów przez Trzech Króli. Najmłodsi uczniowie 
przedstawili tradycje brytyjske związane 
z pisaniem kartek świątecznych i wiesza-
niem skarpet przy kominku (p. M. Tabaczka), 
a najstarsi, niemiecką tradycję ubierania 
choinki (p. D. Chmielewska). Różnorodność 
tradycji spowodowała, że mogliśmy usłyszeć 

wszystkie języki, których dzieci mogą uczyć 
się w naszej szkole - zarówno w dialogach 
pomiędzy uczniami, jak i we wspólnie za-
śpiewanej w 4 językach kolędzie „Cicha noc”. 
Nad oprawą muzyczną czuwała p. Z. Zięta 
wraz ze szkolnym chórem oraz p. D. Seku-
ła. Za wspaniałą współpracę dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym nauczycielom, 
uczniom i ich rodzicom. Dzięki temu udało 
się po raz pierwszy w historii naszej szkoły 
zorganizować tak duże przedsięwzięcie.

Jasełka w SP1

◊  D. Wawrzyniak, M. Gorzelańczyk,
M. Tabaczka
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W środę 4 grudnia uczniowie klasy 6E i 7B  
uczestniczyli w wyjątkowym wydarzeniu, 
które miało miejsce w  Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN w  Warszawie. 
Zostaliśmy zaproszeni na uroczystości 
upamiętniające 77. rocznicę powstania 
Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Była to 
jedyna w okupowanej Europie organizacja 
konspiracyjna powołana w celu ratowania 
Żydów. Pomoc polegała na organizowaniu 
kryjówek i  fałszywych dokumentów dla 
żydowskich dzieci i  dorosłych w  gettach 
i  po tzw. aryjskiej stronie. Uczniowie 
wzięli udział w  warsztatach edukacyj-
nych, które przygotowały do spotkania ze 
świadkiem historii. W trakcie zajęć poznali 
też kontekst historyczny, cel powstania 
organizacji, motywy działania i  postawy 
jej członków. Obejrzeli wystawę stałą mu-
zeum, gdzie odszukali obiekty stanowiące 
świadectwo działalności „Żegoty”. Następ-
nie wzięli udział w spotkaniu z Katarzyną 

Meloch, ocalałą z Zagłady, która przeżyła 
wojnę z  pomocą Jadwigi Deneko. Na 
zakończenie wszyscy uczestnicy spotka-
nia wspólnie z  Dyrektorem Wojciechem 
Dziudą złożyli kwiaty przed pomnikiem 
„Żegoty”, znajdującym się w  pobliżu 
wejścia do Muzeum. Spotkanie zostało 
zorganizowane w ramach projektu „Pol-

scy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” 
we współpracy z  Centrum Edukacyjnym 
Muzeum POLIN. Dla naszych uczniów 
był to kolejny krok  w  ramach działań 
zmierzających do nadania imienia szkole 
„Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”.

Trzydziesta Druga Rocznica Reaktywo-
wania Bractwa Kurkowego W Kórniku-
-Bninie (KBBK). Spotkanie Opłatkowe 
AD 2019.
Rok 2019 obchodzimy jako rok 101. roczni-
cy odzyskania niepodległości, 32-rocznicy 
reaktywacji Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego. Wielu członków bractwa kur-
kowego w 1918/1919 r. z bronią w  ręku 
uczestniczyło w Powstaniu Wielkopolskim, 
wielu też wspierało finansowo powstałe 
w Bninie i Kórniku kompanie i ich działania 
militarne. 
Okres świąteczny, to czas składania życzeń, 
podsumowań, wręczania upominków, 
czas wymiany doświadczeń i  poglądów 
i wytyczania nowych planów. Wieczorem 
14-go grudnia bracia kurkowi spotkali się 
w siedzibie bractwa na tradycyjnym opłat-
ku. Spotkanie otworzył Marek Baranowski 
– prezes KBBK, powitał króla kurkowego 
i  króla żniwnego oraz przybyłych gości, 

dokonał krótkiego podsumowania roku 
2019. W spotkaniu uczestniczyła delegacja 
członków Stowarzyszenia Kombatantów 
i  Sympatyków byłego 31. Kórnickiego 
Dywizjonu Obrony Powietrznej Kraju z płk 
Ryszardem Grześkowiakiem na czele. 
Spotkanie zaszczycili przedstawiciele władz 
Kórnika: Sebastian Wlazły - wiceburmistrz 
Miasta i Gminy, Adam Lewandowski – Prze-
wodniczący Rady Miasta i Gminy, Magda-
lena Matelska-Bogajczyk - kierownik Biura 
Promocji Kultury i Sportu Gminy, Wojciech 
Kiełbasiewicz – dyrektor Centrum Kultury 
i Sportu, st asp. Paweł Michalski – komen-
dant Policji w Kórniku. Przybył proboszcz 
parafii robakowskiej ks. kan. Piotr Piec. 
Spotkanie było okazją do przypomnienia, 
że dnia 17 grudnia 1987 r., czyli 32 lat 
temu, Naczelnik Urzędu Miasta i Gminy inż. 
Czesław Brocki podjął decyzję o rejestracji 
stowarzyszenia o nazwie Bractwo Kurko-
we w Kórniku. Akt ten otworzył drogę do 

rozwoju idei bractw kurkowych w Polsce, 
do nawiązania kontaktów z  podobnymi 
organizacjami w  Polsce i  w  Europie, do 
utworzenia Zjednoczenia Bractw Kurko-
wych Rzeczypospolitej Polskiej, i tworzenia 
jej struktur okręgowych. Spotkanie opłat-
kowe spaja i konsoliduje więzi braterskie, 
jest okazją do refleksji i podsumowań. Spo-
tkanie było okazją do wręczenia Adamowi 
Lewandowskimu – przewodniczącemu 
Rady Miasta i Gminy tarczy pamiątkowej 
turnieju niepodległościowego. 
Król Kurkowy AD 2019/2020 Karol Jabłoński 
wraz z rycerzami Maciejem Łabno i Wojcie-
chem Antczakiem, zaprosili braci na XXIX 
Królewski Bal Kurkowy. Bal ten odbędzie 
się 8 lutego 2020 w Restauracji „Podróżnik”. 
Bilety na bal można nabyć w Zakładzie Fo-
tograficznym RMC w Kórniku lub w sklepie 
Romana Fludry w Bninie.

W Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

◊  Zespół historyczno-artystyczny

Spotkanie opłatkowe K-BBK

◊  Kazimierz Krawiarz

Obchody 101. Rocznicy Powstania Wiel-
kopolskiego w Kórniku, Poznaniu i War-
szawie z udziałem Kórnicko-Bnińskiego 
Bractwa Kurkowego (KBBK).
W Kórniku, dnia 27 grudnia 2019, obchodzo-
no 101-rocznicę wybuchu powstania wiel-
kopolskiego. Bractwa kurkowe obejmujące 
Bnin i Kórnik, powstałe w 1745 r. z inicjatywy 
Teofilii Szołdrskiej Potulickiej z Działyńskich, 
w czasie zaborów, jako nieliczne polskie orga-
nizacje nie przerwały swojej działalności. Kór-
nik i Bnin przodowały w pracy organicznej, 
„W najdłuższej wojnie w Europie”. Wielu braci 
kurkowych z bronią w ręku uczestniczyło, 
wielu z nich zginęło. wielu też wspierało finan-
sowo powstałe w Bninie i Kórniku kompanie 
wojskowe i ich działania militarne.
Główne uroczystości obchodów 101. rocz-
nicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
w Kórniku 27 grudnia 1919 r. rozpoczęto 
o  17:30 przed Pomnikiem Powstańców 
Wielkopolskich, chociaż dzisiaj wiemy, że 
Powstanie Wielkopolskie rozpoczęło się 
również w Kórniku o godzinie 16:30, a wiemy 
to z relacji Sylwestra Gawrycha. O tej bowiem 
godzinie telefonicznie ogłosił on mobilizację 
żołnierzy Kompani Kórnickiej, którzy w sile 
120 żołnierzy wyruszyli do Poznania.
Liczne delegacje, w tym delegacja bractwa 
kurkowego złożyły kwiaty przed pomnikiem. 
Na zakończenie uroczystości odśpiewano 
„Rotę” Marii Konopnickiej do której muzykę 
napisał Witold Lutosławski. Członkowie 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego 
(KBBK), po uroczystym przemarszu uczestni-
ków manifestacji, z pocztem sztandarowym 
uczestniczyli w uroczystej Mszy św. konce-
lebrowanej przez ks. Krystiana Sammlera 
i  ks. proboszcza Grzegorza Zbączyniaka. 
W homilii ks. Krystian Sammler wspomniał 
o wydarzeniach sprzed stu jeden lat i  roli 
kompanii kórnickiej w tych wydarzeniach. We 
Mszy św. uczestniczyły wszystkie sztandaro-
we organizacje Gminy Kórnickiej.
W centralnych uroczystościach w Poznaniu, 
przed Pomnikiem Powstańców oraz w kon-
cercie upamiętniającym wybuch Powstania 
Wielkopolskiego w 1918 r. „Wielkopolanie 
śpiewają niepodległej 2019” uczestniczyła 
delegacja KBBK. Na strzelnicy „Magnum”, 
członkowie Poznańskiego Bractwa Kurkowe-
go z udziałem członków KBBK rozegrali ko-
lejny turniej strzelecki. Królem powstańczym 
został Robert Stanisławski. Pierwszym ryce-
rzem Andrzej Jujeczka, a drugim rycerzem Jan 
Urban. Założeniem wieczornego koncertu 
było wykonanie utworów związanych z Po-
wstaniem Wielkopolskim. Wspólne śpiewa-
nie tych piosenek i pieśni przez gwiazdy sceny 
polskiej wraz ze zgromadzoną publicznością 
oraz widzami było transmitowane po raz 
pierwszy w programie pierwszym TVP. 
Powstanie Wielkopolskie jest w Polsce słabo 
znane i mało zrozumiałe. Marszałek Wielko-
polski Marek Woźniak od kilku lat organi-
zuje wyjazd licznych delegacji Kół Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 do 
Warszawy, na obchody tej rocznicy w stolicy. 
W Kościele Dominikanów na ul. Freta 10 
odprawiono Mszę św. W wygłoszonej homilii 
ksiądz postawił kilka pytań retorycznych: czy 
bez Powstania Wielkopolskiego możliwa 
byłaby niepodległa Polska?, czy bez Powsta-
nia Wielkopolskiego byłby „Cud nad Wisłą” 
w 1920 r.?, czy Europa wyglądałaby tak jak 
dzisiaj?. Wydarzenia sprzed 101 lat zmuszają  
nas do przemyśleń. 
Przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła 
się uroczystość oficjalna z udziałem władz 
i delegacji z Poznania, które złożyły wieńce 
i  kwiaty. Kompania Honorowa Wojska 
Polskiego, oddała cześć Powstańcom Wiel-
kopolskim w Apelu Poległych oraz Salwie 
Honorowej. Na Wojskowym Cmentarzu 
Powązki uczestnicy poznańskiej delegacji 
złożyli kwiaty pod Pomnikiem Powstania 
Wielkopolskiego. Marszałek Wielkopolski, 
Marek Woźniak podziękował uczestnikom 
delegacji za poświęcony czas, wspomniał 
też, że „patriotyzm buduje się czynem a nie 
słowami”. Poznańczycy wywalczyli swoją 
niepodległość zbiorowym wysiłkiem wszyst-
kich warstw społecznych, dzięki doskonałej 
organizacji i dzięki waleczności Armii Wiel-
kopolskiej.  Wśród uczestników Powstania 
Wielkopolskiego było wielu braci kurkowych, 
członków organizacji „Sokół”, a  przede 
wszystkim dobrze wyszkolonych przez pru-
saków zahartowanych w bojach I wojny świa-
towej żołnierzy Polaków. Czas przypomnieć 
te prawdy historyczne. Kórnik w Warszawie 
reprezentowała czteroosobowa delegacja. 
Warto poświęcić dzień, aby zamanifestować 
swoje przywiązanie do pamięci o bohaterach 
którzy 101 lat temu wywalczyli Wielkopolsce 
Niepodległość.
     

Rocznica w Kórniku, Poznaniu i Warszawie 

Sołtys wsi Dziećmierowo znalazł w przy-
drożnym rowie dwie zagubione opony 
i  informuje że poszukiwany jest ich wła-
ściciel i należało by je odebrać z miejsca 
zagubienia przy ulicy Katowickiej.

 

Opony w rowie

◊  S.M.

Zarząd koła PZW Kórnik  zaprasza 
swoich członków na walne zebranie 
sprawozdawcze za rok 2019, które 
odbędzie się 26.01.2020 o godzi-
nie: 10.00 w sali Domu Rolnika w 
Dziećmierowie ulica Dworcowa. 
Obowiązkiem każdego członka jest 
uczestnictwo w takim zebraniu. Dużo 
nowych wiadomości. Bardzo serdecz-
nie wszystkich zapraszamy.

◊  Zarząd◊  Kazimierz Krawiarz



Jakie było zdziwienie mieszkańców Żernik, 
gdzie w przeddzień Wigilii Bożego Narodze-
nia na sygnałach i światłach alarmowych 
pod blok nr 14 w Żernikach wjechał Gwiaz-
dor ze swą strażacka świtą składającą się ze 
strażaków OSP Radzewo, OSP Komorniki 
(gm. Kleszczewo) oaz OSP Poznań–Krzesiny.
A powód to taki: wyżej wymienione jed-
nostki OSP to uczestnicy III ogólnopolskiej 
akcji „Paczka dla dzieciaka na święta od 
strażaka”. To dzięki wielkopolskiemu koor-
dynatorowi tej że akcji dh Alicji Kucharskiej 
z OSP Komorniki - akcja trafiła również na 
teren naszej gminy. 
To właśnie druhna Alicja była inicjatorką 
działań w tym zakresie na rzecz młodego 
mieszańca Żernik czteroletniego Franka, 
który boryka się z chorobą Rhabdomyaosar-
coma przepony. I do niego trafiła również 
taka paczka od strażaka. Jaka była nasza 
radość, gdy na twarzy Franka zobaczyliśmy 
uśmiech i radość, które dawały nam do 
zrozumienia: „dziękuję strażacy”!
Paczką nie tylko został obdarowany Franek 
– ale Strażak-Gwiazdor był również przygo-
towany na to iż przed blok Franka przybędą 
również inne dzieci i tak się też stało. 
W tym dniu również jedno z dzieci, sąsiadka 
Franka, Wiktoria obchodziła 12 urodziny. 
Strażacy odśpiewali jej gromkie „sto lat!”, 
a w sumie obdarowanych paczkami  zostało 
pięcioro dzieci.
Frankowi wszyscy strażacy życzyli zdrowia, 
zdrowia i jeszcze raz zdrowia.

Franek,
mały strażak 
z Żernik

◊  Życzliwi Strażacy

Krewni i przyjaciele Franka prowadzą 
zbiórkę pienięzną z przeznaczeniem 
na pokrycie takich potrzeb jak:                
- pokrycie kosztów leczenia w kraju 
i zagranicą (lekarstwa, środki pielę-
gnacyjne, zabiegi medycze, opłaty za 
świadczenia medyczne i rehabilitacyjne, 
dojazd rodziców do szpitala, na później-
szą rehabilitacje.)

1% podatku prosimy przekazać dla 
Organizacji Pożytku Publicznego: 
Fundacja Pomocy Dzieciom 
z Chorobami Nowotworowymi 
w Poznaniu
Numer KRS; 0000023852
HASŁO; * FRANCISZEK KULZA*
 
Można też wpłacać na konto Fundacji: 
PKO S.A.  IV Oddział  Poznań; 
72124032201111000035286598
w opisie * FRANCISZEK KULZA*

Maciej Łabno Królem Powstańczym 
2020/2021. Kórnicko-Bnińskiego  
Bractwa Kurkowego (KB-BK).
Dnia 6 stycznia 1919 r. Kompania Kórnic-
ka, osławiona brawurowymi akcjami w 
Poznaniu (27-29 XII 1918), w Śremie (31 XII. 
1918), 6 stycznia 1919, już jako IV kompania 
batalionu śremskiego wyruszyła na front za-
chodni pod Zbąszyń z siedzibą w Łomnicy. W 
rocznicę tego wydarzenia KB-BK organizuje 
Turniej Powstańczy. Na strzelnicę w Kórniku-
-Skrzynkach, przybyli bracia kurkowi z bractw 
wielkopolskich: z Dolska, Mosiny, Lubonia, 
Poznania, Poznańskiego Bractwa Kurko-
wego 1253, Rydzyny, Swarzędza, Tarnowa 
Podgórnego, Włoszakowic i Wrześni. Turniej 
zaszczycili liczni goście:  Sebastian Wlazły – 
wice-burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, Mag-
dalena Matelska-Bogajczyk – kierownik Biura 
Promocji Kultury Gminy Kórnik. Uroczystość 
rozpoczęto krótkim wykładem dr Kazimierza 
Krawiarza o wydarzeniach powstańczych 
sprzed 101 lat w Kórniku, oraz szlaku bojo-
wym Kompanii Kórnickiej. Strzelnicę KB-BK 
odwiedzili teściowie i rodzina Jędrzeja George 
Frynasa z Anglii i podziwiali nasz obiekt.
Na strzelnicy KB-BK odbyły się następujące 
turnieje: 

1. Turniej o Statutową Tarczę Powstańczą 
dla członków Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego, ufundowaną przez Marka Ba-
ranowskiego, ubiegłorocznego zwycięzcę. 
Zwyciężył Maciej Łabno i otrzymał tarczę i 
pamiątkowy medal. II miejsce zajął Karol 
Jabłoński, III miejsce zajął Marek Pochylski. 
Obaj otrzymali pamiątkowe medale. 
2. Tarczę powstańczą ufundowaną przez 
Jędrzeja George Frynasa prawnuka po-
wstańca wielkopolskiego Stanisława Bro-
niarza zdobył Wojciech Antczak z KB-BK. 
Ryszard Bura – prezes KBS z Włoszakowic 
zajął II miejsce, a Mateusz Głowacz z KBS z 
Rydzyny był trzeci. 
3. Turniej o Tarczę Powstańczą ufundowana 
przez Przemysława Pacholskiego – Bur-
mistrza Miasta i Gminy Kórnik wygrał płk. 
Robert Stanisławski z Poznańskiego Bractwa 
Kurkowego. Ryszard Bura z KBS z Włosza-
kowic był drugi. Trzecie miejsce zajął Robert 
Świerczyński z KBS w Luboniu. Zwycięzcy 
otrzymali pamiątkowe puchary.
4. Urodzinową tarczę ufundowana przez 
Zdzisława Jakubowskiego z okazji swojego 
55-lecia wygrał Robert Świerczyński z KBS 
w Luboniu. Drugi był Roman Fludra KB-BK. 
Trzecie miejsce zajął Jerzy Nowak z KBS 

we Wrzesni. W turnieju strzelano do tarcz 
punktowych na odległość 100 m. W finale 
znalazło się dziesięciu zawodników. Zwy-
cięzcy oprócz tarczy otrzymali cenne trofea 
w postaci medali i cennych upominków.
W strzelaniu do kura najlepszym okazał się 
Robert Stanisławski z Poznańskiego Bractwa 
Kurkowego który strącił ostatni fragment 
drewnianego umocowania kura. Drugim 
był Jerzy Nowak z KBS we Wrześni, a trzecim 
został Wiesław Łyczkowski z Poznańskiego 
Bractwa Kurkowego. Zwycięzca otrzymał 
statuetkę kura.
Wręczenia trofeów: cennych tarcz i licznych 
nagród dokonali: fundatorzy tarcz  Niech 
trofea i pamiątki przypominają zwycięzcom 
o historii do których są one przypisane. 
Robert Siejak, członek KB-BK doczekał się 
córeczki. Zosia urodziła się 3 stycznia 2020 
r. w Poznaniu. Bracia kurkowi ufundowali Jej 
upominek - przytulankę „Koziołka Matołka” 
oraz kg cukru, aby życie Zosi było słodkie jak 
cukier. Gratulujemy!
Król Kurkowy AD 2019/2020 Karol Jabłoński 
wraz z rycerzami zaprosili braci i ich gości 
na XXIX Królewski Bal Kurkowy do Restau-
racji „Podróżnik” w Koszutach. Bal Kurkowy 
odbędzie się 8 lutego 2020 r. Zaproszenia-
-bilety można nabyć w sklepie Romana 
Fludry w Bninie lub w Firmie RMC w Kórniku. 
Zapraszamy.

To już trzydziesty piąty raz Zarząd Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej w  Kórniku 
zorganizował wieczerzę wigilijną dla osób 
starszych i swoich podopiecznych.
Do wigilijnej wieczerzy, która odbyła się 
w  czwartek 21 grudnia 2019 r. w  sali 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Czmoniu, 
zasiadło ponad siedemdziesiąt osób. 
Uczestników, swoją obecnością zaszczycili: 
wiceburmistrz  Bronisław Dominiak, członek 
sejmiku wojewódzkiego Jerzy Lechnerowski, 
przewodniczący Rady Miasta i Gminy Adam 
Lewandowski, dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej Bożena Kiełtyka, przedstawiciele 
ZHP Zuzanna Szymańska-Bereta i Wiesław 
Przymusiński, którzy przynieśli ze sobą Be-
tlejemskie Światło Pokoju.
Podopiecznych oraz zaproszonych gości, 
przybyłych na wieczerzę powitał prezes 
PKPS - Bogdan Wesołek. W swoim wystą-
pieniu nawiązał do wieloletniej tradycji 
spotkań wigilijnych w naszej organizacji. 
Wspomniał, że na pierwszej wigilii jaką zor-
ganizował w kawiarni Kaprys było zaledwie 
siedem osób i tak z roku na rok podopiecz-
nych - seniorów nam przybywało. Kończąc 
wystąpienie, wszystkim życzył radosnych 
świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności
w Nowym Roku.
V-ce Burmistrz Bronisław Dominiak złożył 
życzenia świąteczne i noworoczne wszyst-
kim uczestnikom wieczerzy. Wyraził także 
zadowolenie, że może wspólnie z tak liczną 

grupą osób starszych uczestniczyć w  tej 
podniosłej uroczystości.
Powiedział również, że władze gminy nadal 
będą wspierać działania na rzecz podtrzy-
mywanie tradycji spotkań wigilijnych.
Życzenia złożyli również pozostali zapro-
szeni goście. Jak nakazuje tradycja wigilijna, 
uczestnicy dzielili się opłatkiem i wzajemnie 
składali sobie życzenia świąteczne.
Po złożeniu życzeń wszyscy zasiedli do sto-
łów, zastawionych wigilijnymi potrawami.
Przy świątecznym stole, tak jak w rodzinie, 
panowała miła i serdeczna atmosfera.
Wspominano także tych, których już nie 
ma pośród nas. Po wieczerzy nadszedł czas 
na wspólne śpiewanie kolęd. Śpiew kolęd, 

swoim wspaniałym głosem zainicjował Jerzy 
Lechnerowski, a  dalej prowadzącą była 
Marzena Pawłowicz.
Kończąc spotkanie, Bogdan Wesołek powie-
dział zebranym, że każdego roku możemy 
spotykać się przy wigilijnym stole dzięki 
ofiarności darczyńców, którym należą się 
wielkie słowa podziękowania.
Słowa wdzięczności kierujemy do burmi-
strza Gminy Kórnik, firmy Aquela z Wrze-
śni, Fundacji Zakłady Kórnickie, firmy TFP 
Dziećmierowo, firmy Jagrol Pierzchno, firmy 
Agromarket Jaryszki, kancelarii notarialnej 
Joanna Jaśkowiak, firmy Świeże i Zielone 
Grześkowiak.
                                                                                      

Wieczerza wigilijna PKPSu

◊   Zarząd PKPS Kórnik

Strzelali ku czci powstańców

◊  Kazimierz Krawiarz
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Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Zimą, w okresie, gdy na termometrach wi-
dzimy najniższe temperatury w roku, więk-
szość roślin czeka w „uśpieniu” na nadejście 
wiosny. Są jednak gatunki, które nie poddają 
się tak łatwo mrozom. Jednym z nich jest 
jałowiec pospolity, którego nazwać można 
prawdziwym „wojownikiem”, bo oprócz 
swojej wytrzymałości na niskie temperatury, 
dzięki zawartości specjalnych substancji, 
odporny jest też na działanie wielu owadów 
i grzybów, co sprawia, że jego drewno jest 
jednym z najzdrowszych.
Już w starożytności znano te właściwości 
i drewno jałowcowe było wysoko cenione. 
Wartość jego wynikała jednak nie tylko 
z dobrej jakości, ale przede wszystkim była 
związana z  zapachem. Jałowiec bowiem 
wydziela intensywny aromat, w  którym 
wyczuć można charakterystyczną woń 
olejków eterycznych. Starożytni wiedzieli 
o  tym dobrze i wykorzystywali go między 
innymi do budowy skrzyń na ubrania, a za-
tem jałowiec pełnił wówczas funkcję taką, 
jak stosowane obecnie odświeżacze i płyny 
do płukania. W średniowieczu natomiast 
drewno jałowca używane było do produkcji 
przedmiotów luksusowych; z jednej strony 
ze względu na aromat, z drugiej także na 
kolor, możliwość nadania drewnu połysku 
poprzez szlifowanie, a także ze względu na 
jego trwałość. 
„Wojownicza” natura jałowca nie kończy się 
na skutecznej walce z owadami i patogena-
mi, co sprawia, że jakość jego drewna jest 
tak dobra, ale ujawnia się także w tolero-
waniu przez niego ubogich, wręcz jałowych 
gleb, i stąd też pochodzi jego nazwa. Jest 
on też gatunkiem pionierskim i jako jeden 
z pierwszych zasiedla nieużytki rolne czy po-
rzucone pastwiska, będąc najwcześniejszym 
„wskaźnikiem” powracającego na te tereny 
lasu. Ponadto jest w stanie wytrzymać też 
ogromne wahania temperatur, które w cią-
gu doby osiągać mogą nawet 60°C. Z jednej 
strony stanowi gatunek skutecznie znoszący 
działanie niskich temperatur, a z drugiej jest 
też w stanie przetrwać pożary o niewiel-
kim nasileniu, wytrzymując krótkotrwałe 
działanie temperatury osiągającej nawet 
600°C. Ponadto niestraszne mu jest wyso-
kie zasolenie, czy susza. Radzi sobie także 
w szerokim zakresie odczynu gleby i w cza-
sie długotrwałego działania promieni UV-B.

Kto walczy lepiej: wojownik, a może jednak 
wojowniczka?
Nawet najlepiej przystosowana roślina 
posiada też swoje granice tolerancji i  ten 
pionier jałowych gleb źle znosi warunki dłu-
gotrwałego braku nawożenia. W Instytucie 
Dendrologii PAN prowadzone są badania 
mające ujawnić jak w rzeczywistości jałowiec 

reaguje na jałowe gleby. W tym celu jałowce 
uprawiane są pod specjalnymi osłonami, 
zwanymi „cieniówkami”. Część roślin jest 
regularnie nawożona, podczas gdy pozosta-
łym osobnikom nie dostarczamy nawozu. 
Co istotne, ponieważ w  odróżnieniu od 
większości roślin, jałowce wytwarzają osob-
niki męskie i żeńskie jako osobne rośliny, 
odpowiedź na pytanie, które z nich lepiej 
radzą sobie z  trudnymi warunkami jest 
kluczowa dla poznania biologii tego gatun-
ku. Wyniki wcześniejszych badań wskazują, 
że to osobniki męskie wysuwają się na 
prowadzenie w tej rywalizacji. Rośliny żeń-
skie „wykarmić” muszą kolejne pokolenie 
jałowców (wytworzyć nasiona z zawartymi 
w nich substancjami zapasowymi) i nie mają 
tyle sił co męskie na walkę z trudnościami, 
jakie napotykają w środowisku. Nie zawsze 
jednak ich odmienna rola je dyskryminuje. 
Na terenach podmokłych rośliny żeńskie 
radzą sobie lepiej. Świadczy o tym fakt, że 
na takich obszarach jest ich zdecydowanie 
więcej niż osobników męskich.

Na walkę z chorobą i… brakiem apetytu
Oprócz swoich zdolności do skutecznego 
przeciwstawiania się niekorzystnym warun-
kom środowiskowym, jałowiec może też być 
obrońcą człowieka przed różnego rodzaju 
schorzeniami. Już od najdawniejszych cza-
sów stosowany był w leczeniu infekcji dróg 
moczowych, jednak z drugiej strony jego 
przedawkowanie może powodować zapa-
lenie nerek, a także mieć skutki poronne. Ze 
względu na zawartość olejków eterycznych 
jałowiec pomaga w leczeniu astmy, chorób 
płuc i oskrzeli. Ponadto wymieniany jest 
jako jeden ze składników leków medycyny 
ludowej na szereg innych schorzeń dotyczą-
cych m.in. układu pokarmowego, cukrzycy, 
reumatyzmu, artretyzmu czy bólu zębów 
i  trudno gojących się ran. W  kontekście 
właściwości leczniczych wymienić można 
szereg form jego aplikowania: nalewki, sy-
ropy, napary, wina, wyciągi, bezpośrednie 
spożycie szyszkojagód itp. Ponadto oprócz 
szyszkojagód w celach leczniczych stosowa-
ło się i wciąż stosuje pąki, zielone pędy, igły, 
a nawet drewno, zależnie od lokalnej kultury 
i okresu w historii.
Olejek uzyskany z jałowca pomaga w walce 
z bakteriami i obecnie dodawany jest do 
kosmetyków na trądzik, rozstępy, czy do 
szamponów. W dawnych czasach bakte-
riobójcze właściwości tej rośliny sprawiały, 
że wierzono w jej zdolności do odpędzania 
złych duchów i stosowano ją do okadzania 
chorych i zmarłych. Do dziś jałowiec stoso-
wany jest jako dodatek do kadzideł w wielu 
obrządkach religijnych.
Jałowiec jest też szeroko stosowany i  ce-
niony w gastronomii, bo oprócz specyficz-
nego aromatu i smaku ma też właściwości 
pobudzające apetyt. Szyszkojagody, czyli 

nasiona w  mięsistej otoczce, są bardzo 
często spotykanym dodatkiem do wędlin, 
pieczeni, pasztetów, czy sosów. Ponadto sta-
nowią one bazę dla napojów alkoholowych 
takich jak wino czy piwo jałowcowe, a także, 
ceniony szczególnie w Anglii, gin. Jałowiec 
dodawany jest też do kapusty kiszonej czy 
bigosu, a marynaty z jego dodatkiem poma-
gają w zachowaniu świeżości mięsa i ryb.
Sadząc jałowca w przydomowym ogródku, 
by w przyszłości zastosować go podczas 
samodzielnie przygotowywanych potraw 
jako aromatyczną przyprawę, pamiętać 
musimy o  tym, że jedynie osobniki żeń-
skie produkują szyszkojagody stanowiące 
źródło przyjemnego smaku i  zapachu. 
Szyszkojagody jałowca zbiera się w okresie 
zimowym, po mrozach, gdyż wtedy łatwo 
opadają. Nie można suszyć ich w  zbyt 
wysokiej temperaturze, żeby nie straciły 
cennych olejków. Warto wesprzeć jałowca 
w walce o przetrwanie dołączając go do 
roślin rosnących w ogródkach działkowych 
czy przydomowych ogrodach i skorzystać 
z jego cenionych właściwości.

Aromatyczny wojownik

◊ Mariola Rabska
Instytut Dendrologii PAN

Szyszkojagoda jałowca to w  rzeczywi-
stości rodzaj szyszki, u  której łuski są 
miękkie i zrośnięte; do złudzenia przy-
pominają owoc (fot. Mariola Rabska)

Jałowce pospolite rosnące na terenie 
Arboretum Instytutu Dendrologii PAN 
(fot. Mariola Rabska)
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AFISZ

10 STYCZNIA

KLUB DOBREGO FILMU: „Faworyta”  
reż. Yorgosa Lanthimosa. Kórnicki Ośro-
dek Kultury, godz. 19:00.

12 STYCZNIA

28. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄ-
TECZNEJ POMOCY. WOŚP zagra w Kórnic-
kim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” 
(start: 12:00) oraz przy Starej Szkole w Bo-
rówcu (scena plenerowa, start: 12:00).

13 STYCZNIA

AKADEMIA SENIORA. ZDROWE, Strażnica 
OSP Kórnik, godz. 16:30.

14 STYCZNIA

BAJKOCZYTANIE W BIBLIOTECE PUBLICZ-
NEJ W KÓRNIKU: „Bajki na zimę”. Biblio-
teka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.

15 STYCZNIA

UNIWERSYTET SREBRNEGO WIEKU 
W  POZNANIU. Przystanek autobusowy, 
godz. 15:25.

16 STYCZNIA

SPOTKANIE Z  PODRÓŻNIKIEM ALINĄ 
NIEWIADOMSKĄ: Kazachstan - rejon ste-
pów i gór. „Ventus” Kórnik, godz. 19:00. 
Zapisy pod nr tel. 618 170 021.

20 STYCZNIA

AKADEMIA SENIORA. DZIEŃ BABCI 
I  DZIADKA, Strażnica OSP Kórnik, godz. 
16:30.

21 STYCZNIA

BAJKOCZYTANIE W BIBLIOTECE PUBLICZ-
NEJ W KÓRNIKU: „Basia i dziadkowie”. Bi-
blioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.

23 STYCZNIA

TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI. KCRiS 
OAZA (salka konferencyjna), start godz. 
17:00. Zapisy: mailowo na adres wieza-
kornicka@gmail.com lub w dniu imprezy 
30 minut przed turniejem. Ilość miejsc 
ograniczona, decyduje kolejność zgło-
szeń.

AKADEMIA SENIORA. WARSZTATY KRA-
WIECKIE GRUPA II, Dendrologia świetlica, 
godz. 10:00.

25 STYCZNIA

KRAKOWSKI SALON POEZJI W  ZAMKU 
W  KÓRNIKU. Gościem będzie aktor fil-
mowy, teatralny i serialowy, Mieczysław 
Hryniewicz, w  programie znajdzie się 

także polska poezja żydowska XIX wieku. 
Na wiolonczeli zagra Marcin Baranowski. 
Godz. 17:00. Zgłoszenia mailowe na ad-
res: sekretariat.zamek@bk.pan.pl. Liczba 
miejsc ograniczona. 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. 
 Sławomir Rolak - Ukraina kraj za miedza.
Bernadeta Staśkiewicz - Sekrety ziołowej 
natury. Strażnica OSP Kórnik, godz. 10:00.

27 STYCZNIA

AKADEMIA SENIORA. MUZYKA.

28 STYCZNIA

BAJKOCZYTANIE W BIBLIOTECE PUBLICZ-
NEJ W  KÓRNIKU: „Karmnik”. Biblioteka 
Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.

29 STYCZNIA

AKADEMIA SENIORA. Bal z  Jackiem 
Schmidtem. 

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
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13 grudnia 2019 roku o godz.18.00 w Kór-
nickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” 
Kotwica Kórnik po raz szósty spotkała się 
na „Wigilijnej Gali Piłkarskiej”. Na naszą galę 
przybyło wielu znamienitych gości, a wśród 
nich zaszczycił nas przedstawiciel władz 
samorządowych naszego województwa 
w osobie Jerzego Lechnerowskiego (radny 
sejmiku województwa wielkopolskiego). Nie 
zabrakło też władz samorządowych naszej 
gminy w osobie zastępcy Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik Bronisława Dominiaka. Bar-
dzo cieszyliśmy się z obecności licznej grupy 
naszych Radnych Miasta i Gminy Kórnik 
na czele z  jej przewodniczącym Adamem 
Lewandowskim. Cieszyliśmy się również 
z obecności dyrektora KCRiS „OAZA” Woj-
ciecha Kiełbasiewicza. Na gali obecni byli też 
nasi sponsorzy i partnerzy: firma Ireneusz 
Poduszczak – właściciel firmy IRMAL, Kata-
rzyna Zimniak – Prezes BS Kórnik, Jarosław 
Powąska – właściciel hurtowni kosmetyków, 
Barbara i Michał Walczakowie – właściciele 
restauracji „Tawerna pod Żaglami”, Tomasz 
Ostrowski właściciel firmy Trans-Tronic, 
Marcin Grześkowiak – współwłaściciel firmy 
Grześkowiak Surówki, Paweł Słabolebszy 
z  firmy Product Plus,  Ludwik Nowacki 
– firma Bud-Hanex, Maciej Jankowiak – 
właściciel firmy Red Box Sport, Martyna 
i Tomasz Spychalscy – firma MTS Invest, 
Krzysztof Magoń właściciel firmy Moto-
-Magoń, Elżbieta i  Paweł Walerczykowie 
właściciele kwiaciarni „Płomyk”, Magdalena 
Jakóbczyk-Jerzak właścicielka kawiarni Mady 
Lody, Wojciech Gabała właściciel firmy prze-
wozowej. Mieliśmy zaszczyt również  gościć 
przedstawicieli edukacji naszego miasta. Nie 
mogło zabraknąć tych z którymi na co dzień 
współpracujemy w rozwoju naszej szkółki, 
a mianowicie: dr Roberta Śliwowskiego - 
Koordynatora ds. Klubów Partnerskich KKS 
Lech Poznań, dr  Jana Konarskiego - AWF 
Poznań – kierownika Zakładu Teorii Spor-
tu oraz Błażeja Czyżewskiego - I  trenera 
Mobilnej Akademii Młodych Orłów. Nasza 
uroczystość nie mogła by się odbyć również 
gdyby zabrakło tych którzy tworzyli naszą 
historię, a  mianowicie: byłych prezesów 
klubu Leszka Kopruckiego, Adama Przybyła, 

Tadeusza Kuźmy i Michała Zgardy, członków 
stowarzyszenia oraz pracowników naszego 
klubu. Honory gospodarza gali pełnił dobrze 
znany w Kórniku Grzegorz Surdyk – na co 
dzień prowadzący mecze Lecha Poznań na 
Bułgarskiej. Przywitanie naszych gości jak 
co roku poprzedziła prezentacja wszystkich 
drużyn naszego klubu. 
Po przywitaniu wszystkich gości głos zabrał 
prezes klubu Andrzej Giczela. Swoje wystą-
pienie rozpoczął od wspomnienia wielkiego 
przyjaciela Kotwicy Kórnik śp. Marka Dudy, 
który odszedł od nas w maju roku 2019. 
Wspomnienie o Marku zakończono uczcze-
niem jego pamięci minutą ciszy. W dalszym 
swoim wystąpieniu przedstawił wydarzenia 
naszego klubu w  mijającym 2019 roku 
,a następnie zakreślił cele jakie klub zamie-
rza osiągnąć w 2020 roku. Najważniejsze 
to dalszy rozwój grup młodzieżowych, 
a   kolejnym krokiem w tym kierunku jest 
stworzenie oferty szkoleniowej dla grup 
w  przedszkolach (od pół roku klub jest 
obecny w  przedszkolu Szczodrzykowie). 
Rozwój naszej szkółki budować będziemy 
w oparciu o trzy filary: pierwszy - KKS Lech 
Poznań (od  przeszło pół roku jesteśmy klu-
bem patronackim naszego ekstraklasowca 
z Bułgarskiej), drugi - AWF Poznań (od ponad 
roku pełna współpraca w dziedzinie badań 
rozwoju biologicznego naszych dzieci, co 
bardzo ułatwi nam kształtowanie możliwo-
ści rozwoju sportowego naszych podopiecz-
nych) i trzeci filar - Mobilna Akademia Mło-
dych Orłów (współpraca z MAMO to szereg 
konsultacji zawodników z różnych klubów, 
podczas których nasi zawodnicy mają oka-
zję zweryfikować swoje umiejętności na tle 
innych zawodników). Aby te trzy filary mogły 
dobrze wspierać rozwój naszej szkółki jest 
potrzebny czwarty i  chyba najważniejszy 
filar spinający trzy pozostałe. Tym filarem 
są oczywiście nasi trenerzy, dobrze przygo-
towani do pracy, wyszkoleni i ciągle podno-
szący swoje umiejętności. Bardzo ważnym 
celem jest również utrzymanie zespołu 
seniorskiego w  IV lidze wielkopolskiej, co 
pozwoli najzdolniejszym naszym zawodni-
kom po zakończeniu wieku juniora na dalsze 
kontynuowanie gry w naszym klubie.

Bardzo ważnym krokiem w  kierunku 
rozwoju klubu jest stworzenie sekcji lek-
kiej atletyki. Rozwój infrastruktury w  tym 
zakresie w  naszej gminie skłonił nas do 
poszerzenia oferty dla naszej młodzieży. Nie 
wszyscy chcą grać w piłkę, a lekka atletyka 
jest doskonałą alternatywą. Wierzymy, że 
ten rok w sekcji LA będzie rokiem rozwoju 
i stabilizacji. 
Następnie mistrz ceremonii Grzegorz 
Surdyk odczytał uchwały zarządu klubu 
dotyczące wyróżnienia osób zasłużonych 
w rozwoju naszego klubu. Wręczono brą-
zową, srebrną i złotą  „Honorową Odznakę 
Kotwicy Kórnik”.
- brązowa odznaka: Tomasz Ostrowski 
– członek zarządu, sponsor, wierny kibic 
i społecznik, Ludwik Nowacki – przyjaciel 
klubu wspierający działalność klubu, Jaro-
sław Plaszczak – kierownik drużyny tramp-
karzy od 5 lat, Tomasz Soroko – kierownik 
drużyny juniorów - mistrzów Wielkopolski - 
- srebrną odznaką: Bank Spółdzielczy 
w  Kórniku – prezes Katarzyna Zimniak, 
Korek Krzysztof – piłkarz, trener senior-
skiej drużyny i trener-wychowawca złotej 
drużyny juniorów z  sezonu 2018/2019, 
Michał Zgarda – prezes i wieloletni czło-
nek zarządu, sponsor i społecznik, Wiktor 
Stępowski – wieloletni członek zarządu 
i  stowarzyszenia, kierownik drużyny se-
niorów, były sędzia I  ligowy (teraźniejsza 
ekstraklasa),
- złotą odznaką: Fundacja Zakłady Kór-
nickie.
Jak co roku zgodnie z  tradycją wręczając 
koszulkę klubową z  logo firmy przywita-
liśmy nowych partnerów naszego klubu. 
W  tym roku mieliśmy zaszczyt powitać 
w naszym gronie:
- P3 Logistics Park, 
- Usługi transportowe Wojciech Gabała – 
usługi transportowe.
W mijającym roku nasi partnerzy obchodzili 
swoje święto rocznicy funkcjonowania i na 
naszej gali postanowiliśmy ich uhonorować 
pamiątkową statuetką. W mijającym roku 
swoje rocznice obchodzili:
- 150-lecie funkcjonowania – Bank Spółdziel-
czy w Kórniku,  

      - 30-lecie funkcjonowania firmy Red Box 
Sport – Maciej Jankowiak, Bartosz Jankowiak 
i piotr Kudelski
Dużą rolę w naszej działalności odgrywają 
rodzice naszych młodych zawodników, któ-
rzy często pełnią rolę kierowników drużyn 
oraz osoby pomagające nam w działalności. 
W dowód uznania za ich duży wkład, klub 
uhonorował ich „Certyfikatem Przyjaciela 
Kotwicy”. Certyfikat otrzymali:
- wolontariusze: Monika Latanowicz – 
kierownik rocznika 2011, Monika Sznura 
– kierownik rocznika 2010, Anna Przybył, 
– kierownik rocznika 2012, Wojciech Wa-
chowiak – kierownik 2008,
- przyjaciele Kotwicy: Elżbieta Wypijewska, 
– dyrektor SP1 Kórnik, Marzena Dominiak, 
– dyrektor SP Szczodrzykowo, Magdalena 
Jankowiak – dyrektor Przedszkola w Szczo-
drzykowie. 

Miłym akcentem tego wieczoru było podzię-
kowanie juniorom starszym za zdobycie
Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów Star-
szych kategorii A2. W  sezonie 2018/19 
zespół pod wodzą trenera Krzysztofa Korka 
osiągnął historyczny wynik wśród drużyn 
młodzieżowych. Zawodnicy i sztab szkole-
niowy uhonorowani zostali pamiątkowymi 
statuetkami.
Przed ogłoszeniem wyników „11 roku Kotwi-
cy Kórnik” miała miejsce jeszcze jedna miła 

chwila, a mianowicie prezes klubu Andrzej 
Giczela Podziękował za pracę trenerską 
w klubie Pani trener Violetcie Biegańskiej 
składając na jej ręce pamiątkową paterę 
z życzeniami dalszych sukcesów dziękując 
za lata spędzone w klubie. Trener Violetta 
Biegańska od 2013 roku pracowała w klubie 
w  różnych grupach od grup dziecięcych 
i młodzieżowych po trenerkę drużyny fut-
salowej kobiet, a aktualnie jest trenerem 
ekstraligowej drużyny futsalowej AZS UAM 
Poznań.
Po wręczeniu wyróżnień nastąpiła część 
kulminacyjna gali czyli ogłoszenie „11 roku 
Kotwicy Kórnik”. Spośród zgłoszonych przez 
trenerów nominacji wybrano najlepszych na 
poszczególnych pozycjach spośród zawod-
ników grup młodzieżowych. 
W roku 2019 „11 roku Kotwicy Kórnik” pre-
zentowała się następująco:
- bramkarz: Kajetan Olszewski – Orliki, rocz-
nik 2010 – trener Mikołaj Morawski,
- lewy obrońca: Kacper Krzywobłocki -  rocz-
nik 2009 – trener Marek Bugajski,
- środkowy obrońca: Tomasz Bartkowiak – 
roczni 2012 – trener Marcin Sobiech,
- Filip Barczak  – rocznik 2011 – trener Jaro-
sław Bytniewski,
- prawy obrońca: Kacper Wesołek – rocznik 
2008 – trener Piotr Krenz i Norbert Łuczak,
- środkowy pomocnik defensywny: Leon 
Wiktorek  - rocznik 2010 – trener Bartłomiej 

Olszewski, 
- Środkowy pomocnik ofensywny: Wiktor 
Bąkowski  – rocznik 2008 -  trener Piotr Krenz 
i Norbert Łuczak, 
- lewy pomocnik: Marcel Ratajczak  – rocznik 
2012 – trener Marcin Sobiech i Karol Siejak
- prawy pomocnik: Wincenty Orpel – rocznik 
2010  - trener Bartłomiej Olszewski,
- napastnik: Marcel Bening – rocznik 2008  
–  trener Piotr Krenz i Norbert Łuczak,
- Mateusz Niemier – rocznik 2011 – trener 
Jarosław Bytniewski.
Na koniec głos zabrał pan Bronisław Domi-
niak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Kórnik, który pogratulował klubowi osią-
gnięć i  rozwoju klubu, a następnie złożył 
wszystkim obecnym najserdeczniejsze 
życzenia świąteczne i noworoczne. Następ-
nie nastąpiła część nieoficjalna, na której 
wszystkie pokolenia naszego klubu mogły 
w  rozmowach z kolegami i  koleżankami 
z boiska wspólnie powspominać miniony 
rok. Spotkanie umiliły wszystkim wspaniałe 
słodkości przygotowane przez rodziców 
naszych młodych zawodników za co ser-
decznie dziękujemy. Jak to zauważył nasz 
mistrz ceremonii Grzegorz Surdyk „Starusz-
ka Kotwica pomimo skończenia 93 lat ma się 
dobrze i dalej z dumą tworzy swoją historię”.

    

Wigilijna Gala Piłkarska Kotwicy Kórnik

14 grudnia na hali widowiskowo-sporto-
wej w Zaniemyślu odbył się I Gwiazdkowy 
Turniej Unihokeja – RADZEVIA CUP. Były to 
ostatnie zawody w pełnym sukcesów 2019 
roku. Zawody bardzo udane, bo dziewczęta 
z Radzewa bezdyskusyjnie wygrały pierwszą 
edycję tego turnieju. Miejmy nadzieję, że 
na stałe zagości on w kalendarzu Polskiego 
Związku Unihokeja. W zwycięskiej drużynie 
wystąpiły: Zuzanna Banecka (kapitan), We-
ronika Oźminkowska, Roksana Toboła, Zofia 
Brylewska, Julia Marciniak, Gabriela Ukleja, 
Roksana Bazanowska, Milena Śronkowska, 
Wiktoria Przybylska, Amelia Konarska, Klau-
dia Rumińska, Aleksandra Skolimowska. 
Do drużyny „All Stars I” decyzją trenerów 
dostały wybrane trzy nasze zawodniczki: 
Weronika, Zosia i Roksana T. W drużynie „All 
Stars II” znalazły się natomiast: Zuzia, Julia 
i Gabrysia. Bardzo dużo emocji przyniósł 
wielki konkurs rzutów karnych. Do finałowej 
rundy awansowały Ola, Amelia oraz Zosia, 
która ostatecznie zakończyła rywalizację 
na drugim miejscu, ustępując zwyciężczyni 
tylko o 1 bramkę. Niekwestionowaną królo-
wą rzutów karnych wśród bramkarek była 
z kolei Roksana B., znana wszystkim jako 
Baza. Wszystkie uczestniczące w  turnieju 
drużyny były zachwycone stroną organiza-
cyjną zawodów. Bardzo duża w tym zasługa 
rodziców zawodniczek, którzy włożyli wiele 
serca w  przygotowanie i  przeprowadze-
nie tego turnieju. Przez cały czas trwania 

zawodów czynna była kawiarenka, gdzie 
można było się posilić przepysznym jadłem. 
Oprawę muzyczną zapewnił niezawodny DJ 
Jacek. Szczególne podziękowania kierujemy 
także w stronę pana Grzegorza Grzybka za 
pomoc w transporcie band, firmy Product 
Plus za obdarowanie uczestników sezam-
kami, a także Wydziału Promocji MiG Kórnik 
za przekazanie upominków. 15 grudnia był 
z kolei czas na zabawę z unihokejem. Zor-
ganizowaliśmy wówczas Świąteczny Piknik 
Unihokejowy dla zawodników i zawodniczek 
wraz z rodzinami. W programie znalazły się 
mecze z udziałem dzieci i rodziców, a także 

różne unihokejowe konkurencje na wesoło. 
Zabawy i śmiechu było co nie miara.
Rok 2019 zakończyliśmy z uśmiechem na 
twarzy, pełni nadziei, że kolejny nie bę-
dzie gorszy od poprzedniego. Dziękujemy 
wszystkim, którzy nam stale pomagają, 
a zwłaszcza Fundacji Zakłady Kórnickie i fir-
mie TFP. Serdeczne podziękowania kieruje-
my także w stronę firmy „OPONET – opony 
samochodowe i nie tylko”, która okazała 
wielką życzliwość i wsparła nasz klub w wy-
posażeniu dzieci w sprzęt sportowy.

Radzevia Cup, czyli unihokej nie tylko od święta

◊  KN

◊  A.G.
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Jak każdego roku, podczas uroczystej 
gali kórniccy kolarze podsumowują 
sezon. Nie inaczej było i  w  roku 2019. 
30 grudnia, w  przedostatni dzień roku 
zawodnicy i działacze UKS „Jedynka” spo-
tkali się w gościnnym hotelu Rodan. Byli 
z nimi przyjaciele, w tym  między innymi 
założyciel Kolarstwa w  Kórniku w  roku 
78 Kazimierz Gogolewski, trener kadry 
Jan Antkowiak, prezes Wielkopolskiego 
Związku Kolarskiego Lucjusz Wasielewski, 
sekretarz Rady Głównej Zrzeszenia LZS, 
przedstawciel firmy Shimano Polska Mi-
chał Zwanzing, wicestarosta Antoni Kalisz 
oraz działacze sportowi, m. in. państwo 
Raukowie. Nie zabrakło rodziców zawod-
ników i zawodniczek. 

Sprawozdanie sekcji kolarskiej  
UKS „Jedynka” za 2019
Zawodnicy i  zawodniczki UKS TFP Mróz 
Jedynka Kórnik, w sezonie 2019, zdobyli 
w  sumie 55 medali z  różnych imprez 
mistrzowskich w kraju. W tym 42 medale 
mistrzostw Polski (10 złotych, 14 srebr-
nych i 18 brązowych), oraz 13 medali Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików  
(8 złotych, 2 srebrne i  3 brązowe). Na 
arenie międzynarodowej nasi zawodnicy 
zdobyli 6 medali. Nikol Płosaj zakończyła 
sezon z 3 medalami, 2 brązowe z najważ-
niejszych imprez w roku. Jeden na Europej-

skich Igrzyskach Olimpijskich w  Mińsku, 
drugi na torowych Mistrzostwach Europy 
w holenderskim Apeldoorn, oraz srebrny 
z Pucharu Świata w Nowej Zelandii. Patryk 
Rajkowski zdobył 3 medale (2srebrne 
i brązowy) również na Pucharach Świata 
w Nowej Zelandii, Australii i Hong Kongu. 
W  bieżącym roku mieliśmy czterech re-
prezentantów na światowych Imprezach. 
Wspomniana Nikol Płosaj, Karolina Li-
piejko i Patryk Rajkowski na Europejskich 
Igrzyskach Olimpijskich i na Mistrzostwach 
Europy na torze, oraz Zofia Picz na Mi-
strzostwach Świata we Frankfurcie i  Mi-
strzostwach Europy juniorów w Gent. 17 
zawodników klubu zdobyło w b.r. medale 
Mistrzostw Polski, w tym aż 10 z nich tytuły 
Mistrzowskie. Podsumowując dokonania 
sekcji kolarskiej w mijającym sezonie wy-
chodzi, że sekcja kolarska z  dorobkiem 
ponad 250 punktów zajęła ponownie miej-
sce w ścisłej czołówce w Polsce w sporcie 
młodzieżowym. We wrześniu UKS Jedynka 
zorganizował 20 Ogólnopolski Wyścig 
kolarski na Rynku w Kórniku i  50 Wielki 
Festyn Rowerowy dla Dzieci.

Krótka historia klubu
Kolarstwo w  Kórniku istnieje od 42 
lat, kiedy to pierwszym założycielem 
sekcji kolarskiej w  Kórniku był Kazi-
mierz Gogolewski. Nowo powstały UKS 
Jedynka Kórnik istnieje od roku 2000. 
Jego pomysłodawcą, był wychowanek 
Gogolewskiego, Robert Taciak, pełniący 
do dziś funkcję trenera koordynatora. 

W  tym czasie zawodnicy naszego klubu 
zdobyli dotąd 20 medali mistrzostw 
Europy, 4 medale Mistrzostw Świata,  
2 medale Akademickich Mistrzostw Świata, 
1 medal Europejskich Igrzysk Olimpijskich, 
oraz 490 medali Mistrzostw Polski w róż-
nych konkurencjach, zarówno na szosie, 
na torze, oraz w  przełaju. UKS Jedynka 
Kórnik dochował się również Olimpijczy-
ka, w osobie Kasi Pawłowskiej, która jest 
przy okazji autorką największego sukcesu 
polskiego kobiecego kolarstwa na szosie 
i  na torze, zdobywając już trzykrotnie 
tytuł Mistrzyni Świata. Dwudziestu pięciu 
wychowanków UKS Jedynka, co najmniej 
jeden raz startowało w  Mistrzostwach 
Świata lub Europy. Nikol Płosaj w czerwcu 
br. zdobyła brązowy medal Europejskich 
Igrzysk Olimpijskich w Mińsku, a w paź-
dzierniku brązowy medal Mistrzostw 
Europy seniorów w  Apeldoorn. Najbliż-
szym celem grupy seniorskiej są Igrzyska 
Olimpijskie w Tokio 2020 roku. Liczymy, 
że powinno tam pojechać 2 zawodników 
naszego klubu. Sekcja kolarska UKS Jedyn-
ka cyklicznie co roku organizuje na terenie 
gminy Kórnik ogólnopolskie imprezy 
kolarskie. Dotychczas zorganizowaliśmy 
20 wyścigów ulicznych, 20 wyścigów na 
rowerach górskich i 50 Wielkich Festynów 
Rowerowych dla dzieci. Obecnie w klubie 
trenuje 37 zawodników i  zawodniczek 
w wieku 11-24 lat, a szkoleniowcami grupy 
są Robert Taciak i Tomasz Jakubiak.            

Kolarstwo
Koszykarki z Kórnika gościły w maju zespół 
Real Canoe z Hiszpanii na turnieju Tytus 
Cup. Dzięki współpracy udało się zorgani-
zować rewizytę w stolicy Hiszpanii w dniach 
5-9 grudnia 2019 r.
Trenerzy oraz zawodniczki z klas sportowych 
6-8: Weronika B., Marietta, Gabi, Basia, Emi-
lia, Wiktoria, Ola, Oliwia, Matylda, Melania, 
Basia B, Weronika Cz., Amelia z SP 1 Kórnik 
oraz Liwia z SP 51 od czwartku do ponie-
działku nie tylko integrowały się i zwiedzały 
hiszpańską stolicę, ale ciężko pracowały 
nad techniką indywidualną z  zawodnicz-
kami Real Canoe oraz rozegrały 3 sparingi 
z  miejscowymi zespołami rocznika 2007 
z Baloncesto Torrelodones, Club Baloncesto 
Alcobendas oraz Real Canoe Natación Club.
Na ostatnim treningu rozegrały mini turniej 
5v5, w którym przemieszały się z koleżan-
kami z Hiszpanii. Bilans ujemny jednakże, 
wielki bagaż doświadczenia i niezapomnia-
ne przeżycia na pewno przyniosą efekty 
w  dalszym rozwoju sportowym naszych 
dziewczyn.
To nie koniec koszykarskich atrakcji. Była też 
okazja do zobaczenia w akcji wielkiego Real 
Madrid Basket, który ma w składzie między 
innymi takie gwiazdy jak Felipe Reyes, Sergio 
Llull czy Rudy Fernandez. Wielka hala i wielcy 

koszykarze w akcji to fantastyczny sposób 
na spędzenie niedzielnego popołudnia 
w gronie znajomych!
Poza sportem było również przechadzanie 
się po ulicach Madrytu w okresie przedświą-
tecznym, pięknie zdobione miasto tętniące 
życiem, w którym samo wejście do centrum 
miasta w tym okresie to wielkie wyzwanie. 
Dziękujemy:

Burmistrzowi Kórnika za pomoc w orga-
nizacji wyjazdu do Madrytu. Pani Magdzie 
Dłużyk za dopięcie wszystkiego na ostatni 
guzik. Rodzicom i zawodniczkom hiszpań-
skim za ugoszczenie naszych dziewczyn 
oraz trenerom Real Canoe za opiekę nad 
naszym sztabem szkoleniowym i dzielenie 
się wiedzą! 
  

◊  UKS

Kórniczanki podbijały Madryt

◊  R.



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 16, tel. 61 819-02-69

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

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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Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili  
z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości  
oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

Ks Łukaszowi Słocińskiemu, Panu organiście Franciszkowi  
Nowakowi, firmie pogrzebowej Klaudiusz Spiegel, Rodzinie,  
Sąsiadom oraz Znajomym serdeczne „Bóg zapłać” składają 

Żona z dziećmi 

śp. Eugeniusza Stroiwąsa

                   Kto żyje w sercach tych, którzy pozostają, nie umiera nigdy

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

                          

założyciela Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” w Poznaniu
składa Rodzinie Zmarłego 
Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej,  
którego śp. Tomasz Sadowski był honorowym członkiem

śp. Tomasza Sadowskiego

Ogłoszenia drobne:
pRaca

 Kierowca emerytowany poszukuje 
pracy, uprawnienia kat. B, C+E, 
D+E. Aktualne badania lekarskie.  
Tel. 603 426 342
 Przyjmę pracowników w zawodzie 

malarz, murarz, elewacje i  prace 
wykończeniowe. Zakład ogólnobu-
dowlany. Tel. 606 894 973
 Zatrudnię pomocnika cieśli - de-

karza, praca w Kórniku i okolicach. 
Tel. 601 329 453

 Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, rozpałka. Tel. 692 241 023
 Montaż ogrodzeń, płoty, furtki, 

balustrady, ogrodzenia, siatka, au-
tomatyka do bram. Tel. 692 241 023
 Sprzedam dom w zabudowie sze-

regowej. Miejscowość Zimin. Pow. 
83 m2. Tel. 692 241 023
 Mieszkanie do wynajęcia 54 m2, 

czynsz 500 + media, garaż, wieś 9 
km od Kórnika, kaucja 1500 zł. Tel. 
721 020 476
 Oddam w wynajem pomieszczenie 

biurowe 15 m2 w Kórniku ul. Mickie-
wicz. Tel. 501 645 939
 Sprzedam maciory prośne i pro-

sięta. Tel. 691 783 400 

 Sprzedam ba loty  s łomy.  
Tel. 691 783 400 
 Sprzedam ziarno: jęczmień, owies, 

przeżyto. Tel. 691 783 400
 Wypożyczaln ia  samocho -

dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231
 Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. 

Tel. 537 394 398
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011

 Sprzedaż drewna opałowe-
go, sosnowego i  kominkowego, 
różna rodzaje, transport gratis.  
Tel. 661 099 768
 Meble na wymiar: kuchnie, szafy, 

komody, garderoby,  meble biuro-
we i  łazienkowe. Krótkie terminy.  
Tel. 723 882 617
 Sprzedaż ziemniaków z domu 5 kg 

i 15 kg, ceny giełdowe, ul. Błażejew-
ska 43, Kórnik.
 Kupię ciągniki, przyczepy, maszyny 

rolne. Tel. 604 989 218.
 Fachowe usługi malarskie. Miesz-

kania, biura, hale. Dobre ceny. Tel. 
503 582 788
 Sprzedam komplet foteli używa-

nych w kolorze ciemno - czarnym. 
Tel. 515 379 549

 Usługa wykończenia wnętrz, 
szpachlowanie, malowanie, kła-
dzenie płytek, montaż drzwi itp.  
Tel. 661 455  915
 Montaż i naprawa rolet zewnętrz-

nych. Tel. 501 645 939
 Montaż roletek, vertekali, moski-

tery. Tel. 501 645 939
 Oddam w wynajem pokój w Kór-

niku. Tel. 501 645 939
 Sprzedam samochód SMART, 

rocznik 2001, klimatyzacja i  inne 
bajery. Tel. 605 215 657

 Sprzedam bujak dziecięcy.  
Tel. 503 959 966

 Sprzedam sofę do siedze-
nia jednoosobowa, używaną.  
Tel. 515 379 549
 Sprzedam zmywarkę używaną 

Whirlpool. Tel. 503 959 966
 Sprzedam fotelik dziecięcy ze sto-

liczkiem do jedzenia, wyciąganymi 
nóżkami oraz regulacją wysokości. 
Tel. 503 959 966
 Sprzedam wózek spacerówka 

+ gondola, firmy Spokke, cały 
zestaw z  akcesoriami, używany.  
Tel. 503 959 966
 Posprzątam, zrobię zakupy, 

sprzątnę kuwetę, wyprowadzę psa, 
itp. Tel. 799 837 426

 Chętnie przyjmę niepotrzebne 
książki. Tel. 721 731 124

 Wypożyczaln ia  samocho -
dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231
 Do wynajęcia mieszkanie w Kór-

niku: 2 pokoje, korytarz, toale-
ta, kuchnia. Tel. 48 781 552 501  
lub 48 663 176 504

 Kup ię  garaż  w   Kórn iku .  
Tel. 724 133 999
 Nowo otwarty żłobek Leśna Po-

lana przy ul. Młyńskiej 39 w Kórnik 
(budynek przedszkola Baśniowa 
Leśniczówka). Zapraszamy dzieci 
w wieku od 1 do 3 r.ż.
 Utrzymanie terenów zielonych, 

koszenie trawy, wertykulacja, cię-
cie krzewów, itp. Zapraszamy.  
Tel. 508 795 439
 Sprzątanie domów, mieszkań, 

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

opróżnianie pomieszczeń: miesz-
kań, piwnic, garaży, warsztatów.  
Tel. 889 380 582
 Sprzedam Smartwatch z EKG,  

niedrogo. Tel. 602 742 550

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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