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Koncerty z okazji Dnia Kobiet
B u r m i s t r z  M i a s t a  i  G m i n y  K ó r n i k   P r z e m y s ł a w  P a c h o l s k i

z a p r a s z a  n a

Koncerty z okazji Dnia Kobiet
B a r b a r a  S z e l ą g i e w i c z  z  z e s p o ł e m

P r z e b o j e  m u z y k i  f i l m o w e j ,  m u s i c a l o w e j  o r a z  o p e r e t k o w e j

7  m a r c a  2 0 2 0  r.  K C R i S  “ O a z a ” 
g o d z .  1 5 : 0 0  /  1 7 : 0 0  /  1 9 : 0 0

Z a p r o s z e n i a
 d o  o d b i o r u :

2 2  l u t e g o  o d  g o d z .  1 0 : 0 0
w  k ó r n i c k i m  r a t u s z u

( p a t i o )
( d o  w y c z e r p a n i a  z a p a s u )

cd. na str. 4

21 lutego 2020 r. 3

Sprawozdanie 
burmistrza

Wizyta HonoroWego obyWatela 

W dniu 3 lutego gościł w Urzędzie Miasta 
i Gminy Kórnik Kazimierz Bałęczny, Hono-
rowy Obywatel Miasta i Gminy Kórnik. Ze 
znamienitym gościem spotkał się burmistrz 
Przemysław Pacholski.

W kWietniu kolejny 
spłyW do Warty

4 lutego burmistrz Przemysław Pachol-
ski oraz wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
spotkali się z przedstawicielem FX Events, 
organizatorem corocznego spływu kaja-
kowego z  Jeziora Bnińskiego do Warty. 
Omówiono tegoroczne plany udrożnienia 
połączeń między jeziorami przed pla-
nowanym na połowę kwietnia kolejnym 
spływem oraz zasady współpracy organi-
zatorów z samorządem. 

„perspektyWy dla rozWoju  
internetu rzeczy”

6 lutego w  Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Koninie odbyła się konfe-
rencja „Perspektywy dla rozwoju Internetu 
Rzeczy - Samorząd Przyszłości” z udziałem 
szefowej Kancelarii Prezydenta RP, mini-
ster Haliny Szymańskiej oraz z Ministrem 
Funduszy i Polityki Regionalnej, minister 
Małgorzatą Jarosińską-Jedynak.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik - Pani Iwona 
Pawłowicz-Napieralska oraz Pan Bartosz 
Przybylski.
Celem konferencji jest wsparcie osób kre-
atywnych, ludzi chcących budować start-
-upy, rozwijać istniejące już firmy, wzbo-
gacać sprawdzone działania o komponent 
innowacyjnych technologii. Podczas 

konferencji została przedstawiona oferta 
dotycząca finansowania innowacyjnych 
projektów w ramach transformacji cyfro-
wej w Polsce, ze szczególnym uwzględnie-
niem finansowania inteligentnych miast 
i inteligentnych wsi.
W trakcie konferencji zostały przedstawio-
ne dobre praktyki w  ramach funkcjono-
wania Internetu Rzeczy w Urzędach, jak 
również przedstawiono ofertę Polskiego 
Funduszu Rozwoju dla samorządów.

noWa Waga W zgo

Wiceburmistrz Sebastian Wlazły wziął 
udział 7 lutego w konwencie Porozumie-
nia Jarocińskiego, oraz w otwarciu nowej 
inwestycji na terenie ZGO Jarocin. Zainau-
gurowano funkcjonowanie drugiej wagi 
najazdowej, która usprawni działalność 
składowiska odpadów, przyjmującego 
odpady komunalne m.in. z terenu Miasta 

i Gminy Kórnik. Jak podają przedstawiciele 
ZGO: „Usprawniająca ruch samochodów 
druga waga najazdowa – to najnowsza in-
westycja w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wiel-
kopolskim Centrum Recyklingu. Wstęgę 
przecinali przedstawiciele Porozumienia 
Międzygminnego.
W ramach inwestycji wybudowano wagę 
samochodową wraz z  przedłużeniem 
obecnego zadaszenia (wiaty). Ponadto 
przerobiono bramy wjazdowe na teren 
zakładu, co usprawniło manewrowanie 
dużymi pojazdami transportowymi. Całej 
inwestycji towarzyszyła także infrastruk-
tura techniczna, taka jak: monitoring 
z rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych, 
sygnalizacja świetlna, szlabany oraz do-
mofony.
Budowa nowej, drugiej wagi najazdowej 
pozwoli na usprawnienie ruchu samo-

chodów i  znacząco skróci kolejkę aut 
oczekujących na zważenie odpadów. 
Warto nadmienić, że w 2019 roku w ZGO 
w Jarocinie - Wielkopolskim Centrum Recy-
klingu zanotowano około 60 tys. wjazdów 
na wagę. Dzięki nowej inwestycji ruch ten 
będzie przebiegał płynniej.
Ważną informacją jest także to, że w 2019 
roku klienci indywidualni wjechali na 
PSZOK 14.193 razy.
Wartość inwestycji: 430.500 zł brutto 
(350.000 zł netto). 
Zakres ważenia: do 60 ton”.

rozmoWy W spraWie  
magistrali WodociągoWej

Wiceburmistrz Sebastian Wlazły, kierownik 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Lidia Noskowiak oraz inspektor Szymon 
Szydłowski z Wydziału Inwestycji spotkali 
się 11 lutego w kórnickim ratuszu z wła-
ścicielami kilku nieruchomości w Runowie 
i Pierzchnie. Rozmawiano na temat usta-
nowienia służebności przesyłu dla usytu-
owania magistrali wodociągowej, która 
ma przebiegać od strony Szczodrzykowa. 

spotkanie z dyrektorami  
szkół i przedszkoli

12 lutego w  bnińskim ratuszu odbyło 
się spotkanie dyrektorów gminnych 
szkół podstawowych i przedszkoli z bur-
mistrzem Przemysławem Pacholskim, 
wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym 
oraz kierownik Ewą Soczyńska i  Anetą 
Weber z Wydziału Oświaty UMiG Kórnik. 
Dyskutowano na temat organizacji pracy 
placówek oświatowych, arkuszy organi-
zacyjnych, ramowego planu nauczania, 
ścieżek edukacyjnych oraz zasad indy-
widualnego nauczania. Do szkół wpro-
wadzane jest oprogramowanie Vulcan 
z aplikacją Sigma pozwalającą na obsługę 
całego cyklu budżetowego od arkuszy or-
ganizacyjnych przez plany budżetowe po 
kontrolę ich realizacji w ciągu całego roku 
kalendarzowego.

obrady W spółce kombus

12 lutego obradowało nadzwyczajne walne 
zgromadzenie spółki Kombus, w którym 
uczestniczył burmistrz Przemysław Pachol-
ski. Przedstawiono podsumowanie 2019 
roku oraz plan działalności na 2020 rok. 



Budowa ul. Steckiego od OSP do  
ul. 20 Października. 

Wydział Inwestycji UMiG Kórnik informuje o 
zakończeniu budowy ulicy Steckiego w Kór-
niku na odc. od posesji Ochotniczej Straży 
Pożarnej do ul. 20-go Października.
Inwestycję, której wykonawcą była firma 
Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp.k. odebrano 
w dniu 28.01.2020 r.
W trakcie robót wybudowano drogę o na-
wierzchni bitumiczną na odcinku od OSP 
do skrzyżowania z ul. 20-go Października 
oraz dojście do cmentarza (chodnik) od  
ul. 20-Października.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
375.534,40 zł.

Inwestycje

◊  Wydział Inwestycji 
UMiG Kórnik

Miło mi jest donieść Czytelnikom „Kórni-
czanina”, że po 9 latach od złożenia przeze 
mnie wniosku w tej sprawie, 7 latach od 
podjęcia uchwały o wprowadzeniu zadania 
do budżetu, 6 miesiącach od zakończenia 
inwestycji, 25 stycznia bieżącego roku na-
reszcie zaświeciły lampy na ulicy Pod Lasem 
w Borówcu.

Niniejszym dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do realizacji tej tak potrzebnej 
nam, mieszkańcom tej okolicy, inwestycji.

 

Lampy
Pod Lasem

◊  Tomasz Grześkowiak
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zakup działki W biernatkach

13 lutego wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
podpisał akt notarialny dotyczący zakupu 
przez naszą gminę działki o powierzchni 
955 m² w Biernatkach, tuż przy placu zabaw 
„Kogucik”. Zakup działki pozwoli lepiej wy-
korzystać ten teren na potrzeby rekreacyjne 
mieszkańców wsi.  

Współpraca z mosiną

Wizyta studyjna przedstawicieli gminy 
Mosina w naszym urzędzie miała miejsce 
13 lutego. Kórnik odwiedzili: burmistrz 
Przemysław Mieloch, wiceburmistrz Tomasz 
Łukowiak oraz kierownik Monika Semel-
kowska-Kaczmarek i  Ewelina Waligórska 
z Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych. 
Podczas rozmów z burmistrzem Przemy-
sławem Pacholskim, wiceburmistrzem Se-
bastianem Wlazłym, kierownik Ewą Kędziorą 
z Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych oraz 
kierownikiem Sławomirem Zakrzewskim 
z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
wymieniono doświadczenia w  zakresie 

gospodarki nieruchomościami, podatków 
i gospodarowania odpadami.

spotkanie W starostWie 

Również 13 lutego burmistrz Przemysław 
Pacholski oraz wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak gościli w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu, gdzie spotkali się ze starostą 
Janem Grabkowskim i członkami zarządu 
Antonim Kaliszem i Piotrem Zalewskim. Roz-
mawiano o realizacji wspólnych inwestycji 
oraz współfinansowania realizacji kolejnego 
etapu promenady nad Jeziorem Kórnickim. 

zróWnoWażona mobilność 
W metropolii poznań

Także 13 lutego burmistrz Przemysław 
Pacholski oraz wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak wzięli udział w obradach dzia-
łającego przy Stowarzyszeniu „Metropolia 

Poznań” zespołu do spraw zrównoważonej 
mobilności. Rozmowom przewodniczyli: wi-
ceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski 
oraz wicestarosta Tomasz Łubiński. Zada-
niem zespołu jest aktualizacja opracowa-
nego w 2016 roku „Planu Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej dla Metropolii Poznań” 
na lata 2020-2030.

odpraWa roczna kp kórnik

Odprawa roczna Komisariatu Policji w Kór-
niku odbyła się 14 lutego w  bnińskim 
ratuszu. Sprawozdania z działalności policji 
na naszym terenie oraz statystyk wysłu-
chali między innymi burmistrz Przemysław 
Pacholski oraz Komendant Miejski Policji 
w Poznaniu insp. Robert Kasprzyk.

sportoWe sukcesy 
samorządoWcóW

Drużyna reprezentująca Miasto i Gminę 
Kórnik zdobyła podczas XX Regionalnych 
Zawodów Samorządowych w  Witkowie 
dwa puchary: drużynowo 3 m-ce w tenisie 
stołowym oraz 3 m-ce w  strzelaniu. Co 

więcej, zdobyto 5 medali w konkurencjach 
indywidualnych. Wśród 136 uczestników za-
wodów byli radni, wójtowie, burmistrzowie 
i starostowie z terenu 26 gmin i 13 powiatów 
województwa wielkopolskiego.

spotkanie z konserWatorem 

19 lutego gościli w UMiG Kórnik Powiatowy 
Konserwator Zabytków Wiesław Biegański 
oraz urbanistka pani Joanna Grocholewska. 
Podczas spotkania z wiceburmistrzem Bro-
nisławem Dominiakiem oraz kierownikiem 
Wydziału Planowania Przestrzennego 
Mariuszem Stodolniakiem dyskutowano 
na temat miejscowego planu zagospodaro-
wania terenów nadjeziornych. Rozmawiano 
również na temat warunków sytuowania na 
kórnickim rynku okresowych tzw. ogródków 
kawiarnianych i gastronomicznych. 

◊  red.

◊  red.

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że dochody Mia-
sta i Gminy Kórnik w roku 2019 wyniosły  
211 mln zł. Na dochody własne naszej 
gminy znaczący wpływ mają podatki 
i opłaty lokalne, z  tytułu których w roku 
2019 uzyskaliśmy kwotę ponad 112 mln 
zł. Wciąż rosnący dochód pozwala zapew-
nić realizację zadań na dotychczasowym 
poziomie. Możemy także planować i reali-
zować nowe inwestycje, służące wszystkim 
mieszkańcom. Każdy z mieszkańców może 
przyczynić się do rozwoju całej gminy 
regulując podatki zgodnie z  obowiązu-
jącymi przepisami prawa podatkowego. 
Pamiętajmy zatem o zgłaszaniu do Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik nowych budynków, 
każdej zakupionej nieruchomości na te-
renie naszej gminy, a  także o  wszelkich 
zmianach mających wpływ na wysokość 
podatku. 
Równie ważny dla budżetu gminy jest 
udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych. 
Z  całego podatku dochodowego, który 
odprowadzili mieszkańcy do urzędu skar-
bowego w 2019 roku, 38,08% wróciło do 
budżetu gminy, w której mieszkają. We-
dług ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być 
składane w urzędzie skarbowym według 
miejsca zamieszkania, a nie zameldowa-
nia. Wystarczy złożyć PIT do Pierwszego 
Urzędu Skarbowego w Poznaniu (ul. Dolna 
Wilda 80, 61-501 Poznań), wskazując tam 
faktyczne miejsce zamieszkania, a  więc 
adres na terenie naszej gminy. Powin-
niśmy także zaktualizować swój adres 
zamieszkania, wypełniając druk ZAP-3 
(dla osób nieprowadzących działalności 
gospodarczej) lub CEIDG-1 (dla osób 
prowadzących samodzielnie działalność 
gospodarczą). Złożenie przedmiotowych 
dokumentów we wskazanej instytucji jest 
całkowicie bezpłatne. Spowoduje to, że 
udział z Państwa podatku dochodowego, 
trafi do Miasta i Gminy Kórnik. W tym miej-
scu chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim mieszkańcom, którzy złożyli 
zeznania podatkowe (PIT) zgodnie z miej-
scem zamieszkania. W roku 2019 kwota 
tego udziału przekazana na rzecz Miasta 
i Gminy Kórnik wyniosła ponad 46,5 mln 
zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku 
2018 o ponad 7 mln zł. 

 
Z wyrazami szacunku   

Płać podatki
u siebie

◊  Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski



Już po raz 48. w Bukowinie Tatrzańskiej 
odbył się „Góralski Karnawał”, czyli ogólno-
polski konkurs grup kolędniczych, konkurs 
tańca zbójnickiego i popisy par tanecznych. 
Karnawał Góralski jest największą tego typu 
imprezą folklorystyczną w Polsce i podob-
nie, jak organizowane latem „Sabałowe 
Bajania”, cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem i ma swoich stałych uczestników 
i przyjaciół. 
W tym święcie folkloru, śpiewu, tańca, mu-
zyki i sztuki ludowej od kilku lat uczestniczy 
gmina Kórnika, jako gmina partnerska. 
W tym roku, po raz pierwszy na „Góralski 
Karnawał” udał się Zespół Pieśni i Tańca 
Ziemi Kórnickiej „Władysie” z kierownikiem 
zespołu panią Krystyną Polachowską, dyrek-
tor Kórnickiego Ośrodka Kultury Sławomir 
Animucki, kierownik Wydziału Promocji 
Gminy Magdalena Matelska-Bogajczyk oraz 
tegoroczna Biała Dama Wiktoria Zielska.     
Tradycyjnie Karnawał rozpoczął się od pa-
rady kolędników, zbójników,  muzykantów 
i  zaproszonych gości, którzy przejechali 
w góralskich zaprzęgach przez Bukowinę 
Tatrzańską. Następnie na scenie w Domu 
Ludowym odbyło się oficjalne otwarcie 
imprezy, podczas której, jako gość specjalny 
wystąpiła młodzież z zespołu „Władysie”.   
W kolejnych dniach przed południem na 
scenie Domu Ludowego odbywały się prze-
słuchania konkursowe grup kolędniczych 

z całej Polski, które zostały zakwalifikowane 
do bukowińskiego finału w drodze regio-
nalnych konkursów. Wieczorem na scenie 
odbywały się konkursy tańca zbójnickiego, 
popisy par tanecznych, występy zespołów 
regionalnych i przedstawienia prezentujące 
dawne zwyczaje i obrzędy.  
Tradycyjnie w ostatnim dniu „Góralskiego 
Karnawału” odbyły się imprezy plenerowe: 
wystawa owczarków podhalańskich, zawo-
dy strzeleckie o „Turoniowy Róg”, wyścigi 
kumoterek, czyli wyścigi góralskich sanek, 
zawody w skiringu, czyli jazda na nartach 
w strojach ludowych za koniem oraz w ski-
-skiringu polegające na ciągnięciu narciarza 

przez konia, na którym jedzie jeździec. 
Zawody te zawsze wzbudzają ogromne 
emocje, a o zwycięstwie decyduje nie tylko 
czas przejazdu, ale również stroje, wystrój 
uprzęży i same kumoterki.
Dodatkową atrakcją „Góralskiego Karna-
wału” są wystawy rękodzieła ludowego. 
Swój kunszt prezentowali twórcy specja-
lizujący się w  snycerstwie, meblarstwie 
artystycznym, wyrobach z metalu i skóry, 
malarstwie na szkle, koronkarstwie i wielu 
innych dziedzinach. 

Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej 

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

W dniach 14-16 lutego br. na Międzyna-
rodowych Targach Poznańskich odbywały 
się Targi Regionów i Produktów Turystycz-
nych TOUR SALON, w których tradycyjnie 
brała udział gmina Kórnik. 
Targi Tour Salon to miejsce promocji re-
gionów, miast, gmin i powiatów, a  także 
obiektów noclegowych, muzeów i parków 
rozrywki, które w swojej ofercie posiadają 
produkty i usługi turystyczne. To doskonała 
okazja by znaleźć dla siebie cel podróży, 
a także zdobyć wiedzę jak się do niej najle-
piej przygotować.
Gmina Kórnik podobnie, jak w  latach 
ubiegłych, prezentowała się na wspólnym 
stoisku z gminami Powiatu Poznańskiego 
i Miastem Poznaniem. 
Na naszym wspólnym stoisku prezento-
waliśmy m.in. liczne propozycje ciekawego 
i niepowtarzalnego spędzenia czasu w Po-
znaniu i okolicy, szeroki wachlarz atrakcji 
kulturalnych, ofertę hoteli i  restauracji 
oraz atrakcje turystyczne gmin aglomeracji 
poznańskiej. 
Targi TOUR SALON są atrakcją dla miłośni-
ków dalekich wojaży, ale również dla tych,  
którzy chcą odkrywać Polskę. Wizyta na 
targach TOUR SALON to okazja do zapo-

znania się z najlepszymi ofertami wyjazdów, 
gotowymi katalogami, czy też nowymi pro-
duktami turystycznymi tuż przed okresem 
długich weekendów, wycieczek szkolnych, 
na majówkę czy też upragnione wakacje. 

Targom towarzyszył także Festiwal Po-
dróżniczy Śladami Marzeń. W  tym roku 
już po raz ósmy na poznańskich targach 
gościli podróżnicy, którzy dzieli się swoimi 
doświadczeniami i wiedzą z podróży. Pod-
czas festiwalu każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie, były opowieści z końca świata, filmy, 
przygody, a  to wszystko w  podróżniczej 
i inspirującej atmosferze. 
Dla najmłodszych organizatorzy przygo-
towali, m.in. pokazy i warsztaty ginących 
zawodów, warsztaty modelarskie i druku 
3D. Można było także zagrać w minigolfa.
Podczas targów TOUR SALON poznaliśmy 
zwycięzców na najlepszy smak pączka 
powiatu poznańskiego. Do udziału w kon-
kursie uprawnione były cukiernie, piekarnie, 
restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, 
kola gospodyń wiejskich i  inne zakłady 
gastronomiczne z terenu powiatu poznań-
skiego. Najlepszy smak pączka był trudny 
do wybrania dlatego jury przyznało kilka 
nagród równorzędnych. Wśród laureatów 
znalazła się „Wypiekarnia” Magdaleny 
Pawlaczyk z Kórnika za pączek z powidłami 
i gorzką czekoladą. Gratulujemy!

Targi  Tour Salon z udziałem gminy Kórnik

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

nr 4/2020 21 lutego 2020 r.6 7

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39  w związku z art. 54 
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam  
o  podjęciu przez Radę Miasta i  Gminy Kórnik uchwały nr 
XVII/191/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu Błażejewko, w rejonie ulic 
Leśnej, Zaniemyskiej i  jeziora Bnińskiego oraz dla działek 
o numerach ewidencyjnych 450/2, 450/12 i 450/13, gmina 
Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zago-
spodarowania terenu. Opracowanie planu następuje z inicja-
tywy Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu 
planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w  formie pisemnej, ustnie do 
protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, 
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpi-
sie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę 
i  adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z  dokumentacją doty-
czącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej 
wymienionego projektu planu w  siedzibie Urzędu Miasta 
i  Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail:  
kornik@kornik.pl) w  terminie do dnia 16 marca 2020 r.  
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39  w związku z art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. 
U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam  o podjęciu przez 
Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XV/174/2019 z dnia                                 
27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego na południe od drogi powiatowej nr 
2472P, naprzeciwko osiedla Nadwarciańskiego w  obrębie 
geodezyjnym Czmoniec, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zago-
spodarowania terenu. Uchwałą obejmuje się działki o numerach 
ewidencyjnych: 508/4, 508/5, 508/6, 508/7, 508/8, 508/9, 508/10 
oraz części działek o numerach ewidencyjnych 507/3, 507/4, 
508/11 i 509/2.
Informuję o  jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu 
planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w  formie pisemnej, ustnie do 
protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektro-
nicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą 
przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienio-
nego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,  
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) 
w terminie do dnia 16 marca 2020 r. Organem właściwym do rozpa-
trzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku 
z  przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), 
zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobo-
wych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepod-
ległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzę-
dzie Miasta i  Gminy Kórnik jest Pani 
Agnieszka Lewicka – Bachman,  e - mail:  
abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarza-
ne będą w  celu wypełniania obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze 
w związku z  realizowaniem zadań przez 
Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych 
będą osoby upoważnione przez Administra-
tora do przetwarzania danych w ramach 
wykonywania swoich obowiązków służ-
bowych, projektant sporządzający projekt 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego/studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego, oraz podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na pod-
stawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przecho-
wywane wieczyście (kategoria archiwalna 
A), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednoli-
tych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i  zakresu działania 
archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą prze-
kazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.

8) Przy przetwarzaniu danych osobowych 
nie będzie używane zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, 
w przypadku gdy Państwa dane osobowe 
przetwarzane są niezgodnie z przepisami 
RODO.
10) Podanie danych osobowych jest wa-
runkiem ustawowym i  jest niezbędne 
w  celu realizacji obowiązku prawnego 
wykonywanego przez Administratora. 
W przypadku braku podania przez Państwa  
niezbędnych danych, będzie to miało wpływ 
na dalsze procedowanie sprawy, włącznie 
z pozostawieniem wniosku bez rozpozna-
nia, zgodnie z Kodeksem postępowania 
administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, 
adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na 
ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych 
do przeprowadzenia procedury planistycz-
nej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDURA PLANISTYCZNA



Na początku stycznia ruszyła kolejna, 
tym razem ogólnopolska odsłona kon-
kursu „Drzewo Franciszka”. Co łączy to 
przedsięwzięcie o  tak szerokim zasięgu 
z Kórnikiem?

Krzysztof Mączkowski: Wszystko! Tu to 
się zaczęło! „Drzewo Franciszka” jako kon-
kurs plastyczny uwrażliwiający na sprawy 
ochrony przyrody narodził się w Kórniku 
i  tutaj właśnie została zorganizowana 
jego pierwsza edycja w 2017 r. Fundacja 
Zakłady Kórnickie ma tu siedzibę, więc 
miejsce inauguracji nie jest przypadkowe, 
ale trzeba sobie wyraźnie powiedzieć – 
niezwykle przyjazna atmosfera i  odzew, 
z  jakim spotkaliśmy się w  Kórniku była 
niesamowitą inspiracją i zachętą. Nie wy-
obrażam sobie innego miejsca inauguracji 
„Drzewa Franciszka”.

Przypomnijmy może, co się wtedy tutaj 
działo, bo jest przecież o czym opowiadać!

Do udziału w „Drzewie Franciszka” Funda-
cja Zakłady Kórnickie zaprosiła uczniów 
i nauczycieli ze szkół podstawowych z te-
renu gminy Kórnik. Do projektu przystąpili 
także przedstawiciele, od lat działających 
na rzecz ekologii i ochrony drzewostanu, 
Arboretum Instytutu Dendrologii PAN 
i Zakładu Doświadczalnego PAN „Szkółki 
Kórnickie”. Podpisane przez wszystkie 
instytucje porozumienie o  współpracy 
zaowocowało dwiema udanymi inicjaty-
wami: Gminnym Piknikiem Ekologicznym, 
zorganizowanym 7 października 2017 
roku na terenie Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Szczodrzykowie oraz Ekolo-
gicznym Konkursem Plastycznym „Drzewo 
Franciszka”, którego finał odbył się 20 
kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej 
im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potu-
lickiej w Bninie. Koordynatorem projektu 
była wówczas wicedyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Kórniku, pani Agnieszka 
Półchłopek, która wywiązała się z  tego 
zadania po mistrzowsku. 

To może powiedzmy o tym, że z owoców 
tych działań można cieszyć się do dzisiaj…

To prawda. 100 pięknych lip drobnolist-
nych zasadzonych podczas Gminnego 
Pikniku Ekologicznego w Dachowej przy ul. 
Okrężnej (na przestrzeni pomiędzy ul. Po-
znańską a Średzką Strugą) to żywy symbol 
rosnącego w siłę „Drzewa Franciszka”, któ-

re z roku na rok nabiera mocy, podobnie 
jak te drzewa. Z kolei prace plastyczne na-
grodzone w konkursie ozdobiły kalendarz 
Fundacji Zakłady Kórnickie na rok 2019 
i wraz z nim oraz listem mówiącym o tym, 
jak ważna motywacją dla naszych działań 
jest encyklika Laudato si ‘, powędrowały 
do Papieża Franciszka.

Pięknym plonem kolejnych udanych 
edycji konkursu „Drzewo Franciszka” 
jest także bardzo zacne grono Patronów, 

którzy wspierają jego organizację swoim 
autorytetem…

Zgadza się. Patronat nad tegoroczną 
edycją objęło Ministerstwo Klimatu, 
Ministerstwo Rozwoju i  Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej. Patronami konkursu są także 
Prymas Polski, Abp Wojciech Polak i Prze-
wodniczący Konferencji Episkopatu Polski, 
Abp Stanisław Gądecki. Czujemy mocne 
wsparcie i akceptację dla swoich działań 
zarówno w ich wymiarze merytorycznym, 
jak i duchowym.

„Drzewo Franciszka” od zarania swojego 
istnienia spotyka się z bardzo serdecznym 
przyjęciem, zarówno ze strony środowisk 
szkolnych, jak i reprezentantów 

    samorządów czy przedstawicieli in-
stytucji związanych z troską o przyrodę. 
Na czym polega fenomen tego konkursu 
i jakie cechy wyróżniają go szczególnie na 
tle innych edukacyjnych inicjatyw ekolo-
gicznych?

Konkurs i  Program łączą sfery ochrony 
środowiska i duchowych aspektów w dzia-
łaniach proekologicznych. Na tym polega 
ich siła i odmienność.
Od dawna jestem animatorem „trady-
cyjnej edukacji ekologicznej”, ale mimo 
upływu dziesiątków lat widzę, jak wiele 
jej brakuje. Nie wiem, czy to wina narzę-
dzi edukacyjnych, czy oporu „oświatowej 
materii”, czyli uczniów, czy przeciętności 
programów nauczania, a  może braku 
przekonania wielu nauczycieli, czy jeszcze 
czegoś innego, ale wiem, że doszliśmy 
do pewnego muru zobojętnienia. Nie 
działają napomnienia: „tak trzeba” lub „to 
zakazane”, tak jak i wielokrotnie nie działa 
jakikolwiek argument o szkodliwości dla 
zdrowia i życia (np. w przypadku palenia 
odpadami w piecach).  
Myślę coraz częściej, że może trzeba 
odwołać się do innych emocji: do piękna 
i duchowości. Ktoś, kto pokocha „swój las”, 
„swoje jezioro” i „swoją łąkę” nie pozwoli, 
by je zniszczyć. Ktoś kto uzna naturę –jako 
dowód stworzenia, a więc odwoła się do 
transcendentnych wartości, nie będzie jej 
niszczył, by nie narazić się Bogu, Stwórcy, 
czy jak Go kto nazywa. 
Jeśli więc „Drzewo Franciszka” odkryje 
nowe inspiracje dla zajmowania się eko-
logią, będę szczęśliwy.

Początkowo „Drzewo Franciszka” funkcjo-
nowało przede wszystkim jako konkurs, 
dziś Fundacja Zakłady Kórnickie realizuje 
wielowymiarowy Program Drzewo Fran-
ciszka – na czym polegają jego założenia?

Tak, zaczynało się od konkursu plastycz-
nego, który był realizowany przez dwie 
pierwsze edycje, a w ubiegłym roku, gdy 
wypłynął na wojewódzkie wody, stał się 
konkursem na realizację szkolnych pro-
jektów ochrony środowiska. Uczniowie 
prowadzili badania, zakładali hotele dla 
pszczół, monitorowali stan środowiska 
w  najbliższej okolicy, prowadzili kampa-
nie informacyjno-edukacyjne o  stanie 
środowiska w swoich gminach. Już wtedy 
stało się jasne, że potencjał tych uczniów, 
wspaniałych nauczycieli, którzy poma-
gali im – nie wyręczali! – w realizacji tych 
projektów, ich pomysłowość - muszą być 
utrwalone. 

I tak powstał pomysł na czasopismo?

Właśnie tak! Z  prezesem Fundacji,  
dr Dariuszem Grzybkiem, wpadliśmy na 
pomysł wydawania drukowanego „Ma-
gazynu Drzewo Franciszka”, który z jednej 
strony ma promować szkolne inicjatywy 
ochrony środowiska, z drugiej - pokazywać 

samorządowe inicjatywy proekologiczne. 
Ale także – i  tu znowu odwołuję się do 
oryginalności pomysłu – ma się odwołać 
do duchowych wartości proekologicznego 
zaangażowania.
Dodatkowym, trzecim, elementem Pro-
gramu Drzewo Franciszka są konferencje 
regionalne, na których chcemy omawiać 
najważniejsze środowiskowe problemy 
województw i  zastanowić się nad meto-
dami radzenia sobie z nimi.

Z tego, co wiem jako krajowy koordynator 
konkursu realizujesz nie tylko powierzone 
zadanie, ale także swoją życiową pasję? 
Co łączy Twoje osobiste fascynacje i prze-
konania z przesłaniem Programu Drzewo 
Franciszka?
Bardzo dużo. Ekologią zajmuję się na co 
dzień, pracowałem w  kilku instytucjach 
ochrony środowiska, inicjowałem wiele 
przedsięwzięć proekologicznych w regio-
nie. Ekologia to nie tylko moja praca, ale 
i pasja. Śmieję się, że skoro urodziłem się 
4 października, w Dniu Św. Franciszka, pa-
trona ekologów, to może jestem „skazany” 
i na ekologię, i na św. Franciszka.
Interesują mnie duchowe sprawy związa-
ne z ekologią. Jestem organizatorem Biegu 
Na Rzecz Ziemi, inspirowanego indiańskim 
Świętym Biegiem Na Rzecz Ziemi i Życia, 
w którym jest mnóstwo odniesień do idei 
szacunku dla Ziemi, dla życia na Ziemi. 
Odkrywam na nowo franciszkańską ideę 
szacunku dla Stworzenia. Jedno i drugie 
jest fascynujące i  zbieżne ze sobą. To 
wszystko widzę w „Drzewie Franciszka”.
Ktoś kto mnie zna, zna moje zawirowania 
życiowe, dlatego z wielką pokorą i wdzięcz-
nością podchodzę do tego, że Fundacja 
zaprosiła mnie do koordynowania Pro-
gramu. 

Czy organizatorzy nie boją się, że przez wy-
raziste określenie się jako program i kon-
kurs inspirowany wartościami chrześci-
jańskimi, zmniejszy się siła oddziaływania 
tego przedsięwzięcia? Czy nie obawiają się 
posądzenia o wprowadzanie sztucznych 
podziałów?

Hmm, strasznie trudne pytanie w czasach 
rozchybotanych emocji i  sporów. Może 
ujmę to tak. Jest taki niedobry stereotyp, 
że chrześcijaństwo poprzez wieloletnią, 
nieszczęśliwą interpretację zapisów Księgi 
Rodzaju o czynieniu sobie Ziemi poddanej, 
uczestniczy w procesie jej dewastacji. Jest 
niedobry, bo wielu ludzi mu ulega i znie-
chęca się. Sam temu poglądowi kiedyś 
uległem. Na szczęście pojawiła się ency-
klika Laudato si ‘, która mocnym głosem 
przypomina, że „czynienie sobie Ziemi 
poddanej” nie oznacza jej dewastowania, 
ale czułą opiekę i pielęgnację. Chciałbym, 
byśmy wszyscy przyjęli wreszcie taką 
interpretację. Inna jest i szkodliwa, i nie-
prawdziwa. 
A  zła interpretacja rzeczywiście wpro-
wadza niepotrzebne podziały. „Drzewo 

Franciszka” ma jednak łączyć, przerzucać 
pomosty pomiędzy ludźmi, całymi poko-
leniami, między wyznaniami, kulturami 
i poglądami. Jesteśmy pod tym względem 
ekumeniczni – nie pytamy, kto skąd przy-
chodzi, ale zapraszamy go do wspólnej 
ziemskiej pielgrzymki na rzecz Ziemi. Bo 
wszyscy jesteśmy jej mieszkańcami, a ona 
jest naszym domem. A o dom trzeba dbać.

Do kogo zatem skierowany jest konkurs 
„Drzewo Franciszka” i dlaczego tak zna-
czący jest udział młodych mieszkańców 
Kórnika i  okolic w  jego ogólnopolskim 
wydaniu?

Konkurs w tym roku również jest skiero-
wany do uczniów szkół podstawowych. Ce-
lem konkursu jest podjęcie przez zespoły 
młodzieżowe szkolnych inicjatyw na rzecz 
środowiska (programów edukacyjnych, 
audycji radiowych, serii artykułów praso-
wych w  mediach lokalnych, akcji współ-
działania z władzami lokalnymi, festynów 
edukacyjnych, szkolnych programów 
badawczych, działań terenowych, akcji 
ekologicznych itp.) w dowolnie wybranej 
przez grupę formie, podzielonych według 
następujących obszarów zainteresowa-
nia: a) ochrona i kształtowanie zasobów 
wodnych,  b) ochrona ekosystemów 
i krajobrazów, c) przeciwdziałanie szkodli-
wym emisjom do atmosferze, d) ochrona 
różnorodności biologicznej, e) problemy 
terenów zurbanizowanych.
Można wybrać jeden z modułów, można 
realizować projekt przekrojowy. Jak znam 
życie i pamiętam pomysłowość młodych 
ludzi, spodziewam się ciekawych prac.
No i  nie wyobrażam sobie, by wśród 
uczestników tegorocznej ogólnopolskiej 
edycji miało zabraknąć uczniów z Kórnika. 
Nie muszę tego chyba tłumaczyć, tak? 

Zgadzam się, udział młodych kórniczan 
w  ogólnopolskim konkursie „Drzewo 
Franciszka” to po prostu oczywistość. 
Dobra tradycja zobowiązuje! Dziękuję za 
rozmowę!

O czym szumi „Drzewo Franciszka”?
Właśnie ukazał się pierwszy numer ekologicznego „Magazynu Drzewo Franciszka”, 
w całej Polsce trwa nabór zespołów ze szkół podstawowych do udziału w konkursie 
„Drzewo Franciszka”. Konary projektu Fundacji Zakłady Kórnickie sięgają coraz dalej, 
ale korzenie Programu Drzewo Franciszka znajdują się w Kórniku. O ogólnopolskim 
konkursie z tradycjami i nowym czasopiśmie, z krajowym koordynatorem Programu 
Drzewo Franciszka, Krzysztofem Mączkowskim, rozmawia Danuta Podolak.

◊  Rozmawiała 
Danuta Podolak FZK
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21 LUTEGO

KLUB DOBREGO FILMU: „Boże Ciało”  
w reżyserii Jana Komasy. Kórnicki Ośrodek 
Kultury, godz. 19:00.

22 LUTEGO

KRAKOWSKI SALON POEZJI W  ZAMKU 
W KÓRNIKU. Gościem będzie dwoje akto-
rów teatralnych, filmowych i serialowych, 
Marta Żmuda-Trzebiatowska i Kamil Kula. 
Na fortepianie zagra Marcin Baranowski. 
Godz. 17:00. Zgłoszenia mailowe na ad-

res: sekretariat.zamek@bk.pan.pl. Liczba 
miejsc ograniczona.  
ZIMOWY MARATON FITNESS - XXVI EDY-
CJA. KCRiS OAZA, start godz. 17:00. Bilety 
w cenie 29 zł (17-22 lutego), dla uczniów 
szkół za okazaniem legitymacji 5 zł.

24 LUTEGO

AKADEMIA SENIORA. OSTATKI I ŚLEDZIK 
Z TAŃCAMI. Strażnica OSP Kórnik, godz. 
17:00.
SPOTKANIE Z CYKLU WYBITNI WIELKOPO-
LANIE. RODZINA RACZYŃSKICH HERBU 
NAŁĘCZ. Gościem będzie Mikołaj Pietra-
szak Dmowski, Biblioteka w Bninie, godzina 
18:00, wstęp wolny.

26 LUTEGO

AKADEMIA SENIORA. GIMNASTYKA Z KA-
SIĄ. Strażnica OSP w Kórniku, godz. 16:30.

27 LUTEGO

SPOTKANIE Z  CYKLU MOJE PASJE. PO-
DRÓŻE MAŁE I DUŻE. Biblioteka w Bninie, 
godzina 18:00, wstęp wolny, zapisy w filii 
w Bninie.

2 MARCA

AKADEMIA SENIORA. MUZYKA Z KASIĄ NA-
BZDYK. Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:45.

4 MARCA

AKADEMIA SENIORA. GIMNASTYKA Z KA-
SIĄ. Strażnica OSP w Kórniku, godz. 16:30.

6 MARCA

SPOTKANIE AUTORSKIE Z  PISARZEM 
KRZYSZTOFEM NOWAKOWSKIM. Biblio-
teka Publiczna w Kórniku zaprasza dzieci, 
godz. 17:00. Zapisy w bibliotece lub pod nr 
tel. 618-170-021.

7 MARCA

KONCERTY Z OKAZJI DNIA KOBIET. KCRiS 
OAZA, godz. 15:00, 17:00, 19:00. Bilety wstę-
pu będę wydawane 22 lutego w patio (Urząd 
Miasta, plac Niepodległości), od godziny 
10:00 do wyczerpania zapasów.
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. Strażni-
ca OSP Kórnik, godz. 10:00.

8 MARCA

DZIEŃ KOBIET W HOTELU RODAN. Babi 
targ, spotkania, loteria, małe co nie co. Godz. 
17:00, ul. Poznańska 5d. Zapisy: do 5 marca, 
tel. 663 916 693, recepcja@hotel-rodan.pl

14 MARCA

KRAKOWSKI SALON POEZJI W  ZAMKU 
W KÓRNIKU. W programie zatytułowanym 
„Czułość poetek” wystąpi aktorka filmowa, 
estradowa i  teatralna, Emilia Krakowska. 
Godz. 17:00. Zgłoszenia mailowe na adres: 
sekretariat.zamek@bk.pan.pl. Liczba miejsc 
ograniczona.  

15 MARCA

WERNISAŻ: III EDYCJA KONKURSU FOTO-
GRAFICZNEGO PT. „POJEDYNEK”. Kórnicki 
Ośrodek Kultury, godz. 18:00. Pracę o  te-
macie przyrodniczym należy wysłać do:  
2 marca, do godz. 22:00 na adres pojedy-
nek.2020@interia.pl.

28 MARCA

XVIII GMINNY KONKURS PIOSENKI DZIE-
CIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ. Kórnicki Ośrodek 
Kultury, godz. 10:00. Szczegóły na www.
kornickiosrodekkultury.pl

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...

Od poniedziałku 17 lutego można korzystać z parkingu płatnego na placu Niepodległości 

opłacając należność z wykorzystaniem aplikacji moBilet.

Naklejki informujące o parkowaniu z wykorzystaniem aplikacji  można odebrać 

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy (w ratuszu, plac Niepodległości 1).

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Jemioła jest rośliną znaną i  rozpoznawa-
ną przez ogół społeczeństwa. O  jemiole 
uczymy się już w szkole, gdzie podawana 
jest jako przykład rośliny półpasożytni-
czej, która samodzielnie prowadzi proces 
fotosyntezy, a  od gospodarza czerpie 
tylko wodę i sole mineralne. Służą do tego 
specyficzne struktury wnikające w  tkanki 
drzewa (gospodarza), zwane ssawkami lub 
haustoriami. W rzeczywistości jemioła jest 
bardziej szkodliwa dla rośliny gospodarza 
niż kiedyś uważano, dlatego możemy ją na-
zywać pasożytem. Potrafi ona w znacznym 
stopniu opanować drzewa, ograniczając ich 
wzrost i rozmnażanie, a w skrajnych przy-
padkach, zwłaszcza w okresie suszy, może 
doprowadzić do zamierania zarażonych 
drzew. Dlatego też czasem konieczne jest 
jej zwalczanie. Jest to zadanie trudne, po-
nieważ rośnie ona zwykle bardzo wysoko, 
a obcięcie samego krzewu jest niewystar-
czające, gdyż rośliny te łatwo odrastają. 
Sprawa jest jeszcze bardziej utrudniona 
w przypadku jemioły występującej na so-
śnie, ponieważ jej obecność może przez 
wiele lat być niedostrzegana. 
W naszym kraju występują trzy podgatunki 
jemioły: jemioła biała (Viscum album ssp. 
album) spotykana na drzewach liściastych, 
w sumie na kilkuset gatunkach i odmia-
nach, jemioła jodłowa (Viscum album ssp. 
abietis) występująca na jodle oraz jemioła 
rozpierzchła (Viscum album ssp. austriacum) 
rosnąca na sośnie zwyczajnej. Wszystkie te 
podgatunki są do siebie bardzo podobne, 
a  rozpoznawane są przede wszystkim 
poprzez gatunek gospodarza, którego za-
siedlają, mają też bardzo podobną biologię. 
Są zimozielone (zielone są zarówno liście, 
jak i pędy), dlatego zielone kule tego krzewu 
możemy łatwo zaobserwować zwłaszcza 
zimą, kiedy na drzewach pozbawionych 
liści są dobrze widoczne. Znacznie trudniej 
jest dostrzec jemiołę na sośnie czy jodle. 
Jemioła należy do gatunków rozdzielnopł-
ciowych - to znaczy są osobniki męskie, na 
których znajdziemy tylko kwiaty męskie, są 
też osobniki żeńskie z kwiatami żeńskimi. 
Ciekawostką jest to, że osobników żeńskich 
jest znacznie więcej. Kwiaty, zarówno mę-
skie, jak i żeńskie, są bardzo niepozorne, 
zielone, a  zaczynają kwitnienie bardzo 
wcześnie, czasem nawet w styczniu. Młode 
krzewy jemioły uzyskują zdolność do roz-
mnażania dopiero w piątym lub szóstym 
roku życia. Owocami jemioły są nibyjagody 
wielkości grochu, które mają właściwości 
trujące. Pod skórką koloru białego lub żół-
tawego kryje się śluzowata, przeźroczysta, 
bogata w  cukry mięsista część owocni, 
w której osadzone są nasiona. Nibyjago-
dy stanowią ważne źródło pokarmu dla 

owocożernych ptaków, które rewanżują 
się rozsiewając nasiona. Jemioła jest więc 
typowym gatunkiem ornitochorycznym, to 
znaczy przenoszonym przez ptaki. Cechuje 
się kilkoma ciekawymi przystosowaniami 
do tego typu rozsiewania. Po pierwsze, jej 
słodkie owoce przyciągają paszkoty oraz 
przylatujące do nas na zimę jemiołuszki 
(polska nazwa tego gatunku pochodzi 
właśnie od jemioły). Bogate w owoce krze-
wy jemioły są tak atrakcyjne, że paszkoty 
potrafią bronić „swoich” drzew, zapewnia-
jąc sobie pokarm na dłuższe okresy. Po 
drugie, owoce jemioły utrzymują się na 
krzewach bardzo długo, od późnej jesieni 
do wiosny, co zwiększa ich szanse na sku-
teczne rozsianie. Po trzecie, owoce nie są 
przez ptaki trawione w całości, nasiona są 
wydalane z  odchodami, a  dzięki kleistej 
otoczce łatwo przyklejają się do gałązek 
i bardzo szybko mogą zacząć wytwarzać 
ssawki. Po czwarte, jemioła jest gatunkiem 
wybitnie światłożądnym i tylko tam gdzie 
tego światła jest dużo może się prawidło-
wo rozwijać, a ptaki zapewniają transport 
nasion w górne partie drzew. 
Jemioła jest w różnoraki sposób wykorzy-
stywana przez człowieka. Służy do ozdabia-
nia domów w okresie Bożego Narodzenia, 
ma właściwości lecznicze, wytwarzane są 
z  niej lekarstwa na obniżenie ciśnienia, 
a kiedyś z owoców wytwarzane były przez 
ptaszników kleje do łapania ptaków. W kra-
jach anglosaskich jemioła ma również zna-
czenie kulturowe, uważa się, że pocałunek 
pod jemiołą ma zapewnić przychylność 
wybranki oraz wzmocnić więzi miłości.

Obecnie obserwujemy wyraźny wzrost 
liczebności jemioły w Polsce. Szczególnie 
dobrze widoczne są oblepione przez tego 
pasożyta topole. Jemioła świetnie przy-
stosowała się do krajobrazu zmienionego 
przez człowieka. Luźne założenia parkowe, 
przydrożne aleje drzew to wręcz idealne 
warunki dla dobrego wzrostu i rozwoju dla 
tej światłożądnej rośliny. Jemioła w istotny 
sposób osłabia zdrowotność gospodarza. 
Dlatego co roku prowadzone są zabiegi 
polegające na usuwaniu porażonych przez 
jemiołę gałęzi, szczególnie w  przypadku 
cennych kolekcji drzew na przykład w Ar-
boretum Kórnickim.
W ostatnich latach szczególnie groźna stała 
się jemioła rozpierzchła. Zagraża najważ-
niejszemu gatunkowi drzewa w polskich 
lasach, czyli sośnie zwyczajnej. Leśnicy biją 
na alarm i są bezradni, ponieważ oprócz 
wycięcia porażonych drzew niewiele mogą 
zrobić. Jeśli przyjrzymy się koronom sosen 
w Lesie Doświadczalnym Zwierzyniec czy 
w lasach w pobliżu Mościenicy to zauważy-
my, że wiele drzew jest porażonych jemiołą 
i powoli obumiera. Jest to bardzo poważny 
problem i  istnieje pilna potrzeba badań 
i szukania sposobów na zminimalizowanie 
negatywnego wpływu jemioły na polskie 
lasy. Szczególnie, że ocieplający się klimat 
sprzyja rozprzestrzenianiu się tego ciepło-
lubnego pasożyta i możemy spodziewać się 
coraz większych z nim problemów. 

O jemiole słów kilka

◊ Marian J. Giertych,
Grzegorz Iszkuło
Instytut Dendrologii PAN

Krzewy jemioły na topoli Sosny zarażone jemiołą
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Wspomnienie o Profesorze 
Bolesławie Suszce (1925-2020) 

Prof.  Bolesław Suszka urodził  się  
1 sierpnia 1925 r. w Królewskiej Hucie na 
Górnym Śląsku, przemianowanej w 1934 r. 
na Chorzów. Rodzice Profesora (Pelagia 
i Bolesław) byli Wielkopolanami, w 1925 r. 
przeprowadzili się z Kalisza do ówczesnej 
Królewskiej Huty. W latach 1925-40 miesz-
kał wraz z rodziną w Chorzowie, a w latach 
1940-51 w Bytomiu na Rozbarku. W dzie-
ciństwie często bywał wraz z  rodzicami 
u dziadków w Poznaniu i Skokach.
Po maturze zamierzał studiować architek-
turę na Wydziale Architektury w Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie (w czasie 
wojny, w  latach 1941-43, ukończył kore-
spondencyjny kurs kreślarski, a  swoje 
umiejętności rozwijał wówczas w  pracy 
zawodowej). Tymczasem zaraz po wojnie 
otrzymał wezwanie z Rejonowej Komendy 
Uzupełnień w Gliwicach do stawienia się 
tam w celu odbycia zasadniczej (dwuletniej) 
służby wojskowej (w Szkolnym Pułku Łącz-
ności w Zgierzu oraz Ministerstwie Obrony 
Narodowej w Warszawie).
Z Warszawy wyjechał do Krakowa (1948 r.) 
po ukończeniu zasadniczej służby wojskowej 
w Wojsku Polskim, podczas której ukończył 
I rok studiów na Wydziale Rolniczym SGGW 
w Warszawie. Profesor ukończył studia na 
Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, podczas których pod koniec 
II roku studiów poznał swoją późniejszą 
żonę, Janinę Firganek (1927-2018). Studenci 
realizowali wówczas praktycznie ćwiczenia 
z  miernictwa i  niwelacji na krakowskich 
Błoniach, a  jednej z koleżanek, z  trudem 
niosącej pęk mierniczych tyczek, późniejszy 
nasz Profesor po prostu pomógł je nieść. 
Od III roku studiów oboje zapisali się na 
specjalizację sadowniczo-ogrodniczą, uzy-
skując w 1952 r. dyplomy inżyniera rolnika 
i magistra nauk agrotechnicznych. Tuż po 
studiach, 8 lipca 1951 r., w kościele pw. św. 
Andrzeja w Zabrzu, wzięli ślub – Ona ubrana 
w „zgrabny kostium” uszyty przez mamę, On 
– w przerobionym ślubnym ubraniu swoje-
go taty z 1924 r., w spodniach w prążki i smo-
kingowej marynarce. Relacje z Kórnikiem nie 
zaczęły się miło – w tydzień po ślubie, jadąc 
z Bytomia pociągiem, który nie zatrzymał 
się na małej stacji PKP w Kórniku, pojechali 
dalej – do stacji Poznań-Starołęka, i na tym 
krótkim odcinku odebrali mandat od kon-
duktora za przejazd na nieopłaconej trasie. 
Po powrocie na stację kolejową w Kórniku, 
do samego miasta dostali się pojazdem 
konnym, tzw. „koniobusem”. Zamieszkali 
w „Australii”, w ogromnym pokoju, w którym 
stały przyrzeczone meble: dwie drewniane 
prycze z niezbyt dokładnie oheblowanych 
desek, w każdej siennik świeżo wypchany 
słomą, niemiecka koszarowa szafka, a przy 
tym czynna elektryczność. Od 1951 r. oboje 

związani byli zawodowo z Instytutem Den-
drologii PAN aż do przejścia na emeryturę, 
a z Kórnikiem – aż do śmierci.
Od początku zatrudnienia w Instytucie prof. 
B. Suszka zajmował się szeroko rozumianą 
biologią rozmnażania drzew i  krzewów, 
najpierw wegetatywnym rozmnażaniem 
topoli, potem fenologią roślin drzewia-
stych i hodowlą nowych odmian forsycji. 
Pewnym zwrotem zawodowym był staż 
u prof. Stanisława Tyszkiewicza w Instytu-
cie Badawczym Leśnictwa w Warszawie, 
czołowego w Polsce znawcy nasiennictwa 
leśnego i kierownika centralnej stacji oceny 
nasion leśnych. W 1962 r. uzyskał na Wy-
dziale Leśnym SGGW w Warszawie stopień 
doktora nauk fizjologicznych na podstawie 
rozprawy doktorskiej przygotowanej pod 
kierunkiem prof. S. Tyszkiewicza. W 1967 r. 
został doktorem habilitowanym nauk przy-
rodniczych w zakresie fizjologii roślin, dzięki 
pomyślnej obronie rozprawy habilitacyjnej 
w  Instytucie Biologii Stosowanej Wyższej 
Szkoły Rolniczej w  Poznaniu, a  także na 
podstawie oceny ogólnego Jego dorobku na-
ukowego. Tytuł profesora otrzymał w 1981 r.
Prof. Suszka miał sposobność odwiedzenia 
wielu ośrodków naukowych na świecie, 
w których badacze zajmowali się biologią 
nasion. Dzieki tym wizytom studyjnym 
i stażom do Kórnika przywoził wiedzę, którą 
natychmiast wykorzystywał w kierowanym 
przez siebie zespole. Ta wiedza posłużyła 
także podczas opracowywania projektu 
nowego budynku Instytutu i jego budowy. 
W tymże budynku prof. Suszka zaplanował 
m.in. nowoczesną pracownię nasienną, 
funkcjonującą do dziś. Pod koniec lat 50. 
nastąpiły przenosiny do nowej siedziby In-
stytutu, sytuacja lokalowa oraz możliwości 
prowadzenia badań uległy nadzwyczajnej 
wręcz poprawie: utworzono pracownię 
nasienną, rozbudowano bibliotekę z czy-
telnią oraz zielnik z pracownią zielnikową, 
pojawiła się pracownia fotograficzna 

z  ciemnią, znalazło się miejsce na pokój 
gościnny, dyrektor miał swój gabinet, przy 
wejściu do budynku czynna była portiernia 
i  centrala telefoniczna. Wiele lat później 
wiedza Profesora została wykorzystana 
także do zaprojektowania Leśnego Banku 
Genów Kostrzyca, należącego do Lasów 
Państwowych. W  Wielki Piątek 1992 r. 
prof. Suszka wraz z prof. Maciejem Gier-
tychem zostali poproszeni o przyjazd do 
małej miejscowości niedaleko Karpacza, do 
Miłkowa leżącego u podnóża Karkonoszy. 
Wówczas był to obszar katastrofy ekolo-
gicznej wynikającej głównie z olbrzymich 
zanieczyszczeń powietrza, zamierały tam 
na potęgę drzewostany świerkowe, zamar-
łe drzewa były wycinane, a na ich miejsce 
wprowadzano nowe. Profesor, pełniąc rolę 
konsultanta, znacząco wsparł wówczas le-
śników – zaprojektował stację oceny nasion 
z kiełkownią, pracownię rentgenograficzną, 
dwie drogi pozyskiwania nasion z szyszek 
i owoców: suchą i mokrą (z owoców mięsi-
stych), chłodzoną halę do przetrzymywania 
szyszek w stanie zamkniętym, zaplecze go-
spodarcze, salę konferencyjną itp. Budowa 
trwała 20 miesięcy, a Leśny Bank Genów 
Kostrzyca świetnie funkcjonuje do dzisiaj, 
w  dalszym ciągu korzystając z  meryto-
rycznego wsparcia następców prof. Suszki 
w naszym Instytucie. Ponadto, dzięki zaan-
gażowaniu Profesora, powstało wiele innych 
ośrodków nasiennych w Polsce.
Profesor prowadził liczne doświadczenia 
dotyczące ustępowania spoczynku nasion 
oraz ich przechowywania na wielu gatun-
kach roślin drzewiastych. Szczególnie dużo 
czasu poświęcił badaniom długotermino-
wego przechowywania nasion, w tym dębu 
i buka, a wyniki Jego badań znalazły szerokie 
zastosowanie w praktyce nie tylko Lasów 
Państwowych, ale także i za granicą. Zdobytą 
wiedzę przedstawił w  licznych artykułach 
naukowych, a także w świetnie napisanym 
podręczniku pt. „Nasiona leśnych drzew

     liściastych – od zbioru do siewu”. Książka 
ta doczekała się wielu wydań w różnych 
językach. W gronie naukowców i praktyków, 
tak w Polsce jak i za granicą, był cenionym 
Mistrzem, o wielkim dorobku naukowym 
i praktycznym w zakresie biologii nasion 
roślin drzewiastych. Za to dzieło Pana Pro-
fesora jesteśmy Jemu szczególnie wdzięczni.
Ostatnie 10 lat życia prof. Suszka poświęcił 
na pisanie wspomnień. To blisko tysiąc stron 
maszynopisu. Na pierwszych ich kartach 
Pan Profesor napisał: „Nawet po ukończeniu 
studiów nie przypuszczałem, że przeniesienie 
się do takiego miasteczka jak Kórnik umożliwi 
mi przejście całej drabiny stopni i funkcji na-
ukowych. Nie spodziewałem się też, że ten mały 
Kórnik będzie dla mnie oknem na świat, że stąd 
powędruję w różne jego zakątki, mieszczące się 
w wieloboku: Honduras − Portland w stanie 
Oregon − Anglia − Tromsø w Norwegii za kołem 
podbiegunowym – Umeå w północnej Szwecji 
− Leningrad (St. Petersburg) – Moskwa – Bra-
şov w Rumunii − Płowdiw w Bułgarii – Ziemia 
Święta – Cassino we Włoszech − Lazurowe 
Wybrzeże we Francji – ujście Loary – Floryda 
– Honduras. Nie spodziewałem się i nie wy-
obrażałem sobie jak wielu i  jak niezwykłych 
poznam jeszcze ludzi. Nie przeczuwaliśmy też 
oboje z Janką, jak się potoczą nasze dalsze losy, 
czy i jakie będziemy mieli dzieci, a potem wnuki 
i prawnuki. To wszystko było osłonięte mgłą 
tajemnicy. Przyszłość czaiła się przed nami 
nieznana i nie do odgadnięcia. Jedyną ostoją 
była ufność w Bożą opiekę i wiara we własne 
siły. I to nie uległo zmianie również obecnie, gdy 
mamy liczną rodzinę, własny dom, niewielu 
już żyjących jeszcze przyjaciół, ukończony już 
okres pracy zawodowej, w moim wypadku 
poświęconej badaniom naukowym z zakresu 
nasiennictwa roślin drzewiastych i spory do-
robek badawczy za sobą”.
Okno na świat. W ostatnich blisko trzech 
latach miałem wielką przyjemność i zaszczyt 
wspierać Pana Profesora podczas pisania 
przez Niego wspomnień. Podczas licznych 
naszych spotkań i  rozmów Pan Profesor 
bardzo często troskliwie wypowiadał się o:
1. swojej rodzinie, która była dla niego naj-
większym dobrem,
2. o polskich lasach i leśnikach, których nie-
zwykle cenił za ich kompetencje zawodowe,
3. a  także o  Instytucie Dendrologii PAN, 
z którym związał całe swoje zawodowe życie.

Profesor zmarł 31 stycznia 2020 r., w domu, 
otoczony Najbliższymi. 

Panie Profesorze, w  naszych myślach 
pozostanie Pan jako człowiek prawy, 
skromny, życzliwy ludziom, pełny pomy-
słów i energii, a przede wszystkim jako 
człowiek o wielkim sercu. 
Dziękujemy za Pańskie dzieło.

„Kórnik – okno na świat“

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

Janina i Bolesław Suszkowie w Arboretum Kórnickim, lipiec 1951 r.

Wpomnienie 
o Bogusławie Michałowskiej-Kowalskiej

Nieustannie piękna, mądra, o żywej, przeni-
kliwej inteligencji, niepowtarzalnej artystycz-
nej osobowości i historii życia, która wpisana 

została głęboko zarówno w historię Polski, 
jak i dzieje Kórnika. 31 stycznia 2020 roku 
zmarła Bogusława Michałowska-Kowalska, 
współtwórca legendarnej meblościanki, 
która w  latach sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku była marzeniem niemal każdego 
posiadacza niewielkiego mieszkania.
Eksponowane obecnie na wystawach sta-
łych w Muzeach Narodowych Warszawy 
i  Krakowa «Meble kasetonowe MK» au-
torstwa Bogusławy i Czesława Kowalskich 
odniosły na początku lat sześćdziesiątych 
XX w.  sukces w ogólnopolskim konkursie na 
meble do małych mieszkań. Były pierwszą 
masowo produkowaną, i  to w milionach 
egzemplarzy, a jednocześnie - najpopular-
niejszą polską meblościanką wszechczasów, 
nazywaną przez wszystkich „Meblami 
Kowalskich”. Nazwa tej ikony polskiego 
designu do dzisiaj przez większość użytkow-
ników kojarzona jest raczej z synonimem 
wpisanej w  projekt uniwersalności i  po-
wszechności użytkowania niż z nazwiskiem 
projektantów. Tymczasem tandem twórczy 
Państwa Kowalskich odnosił w dziedzinie 
wzornictwa meblowego sukcesy, które 
przeszły do historii sztuki użytkowej i kul-
tury popularnej. Nagradzane, wystawiane, 
podziwiane, pożądane, wyczekiwane w ko-
lejkach, opisywane w gazetach – „Meble 
Kowalskich” stały się nawet tematem pio-
senki ze słowami Agnieszki Osieckiej i tłem 

do taneczno-wokalnego popisu Elżbiety 
Czyżewskiej i Daniela Olbrychskiego w ko-
medii muzycznej Stanisława Barei z 1966 r., 
„Małżeństwo z rozsądku”, występując tam 
jako upragniony i trudny do zdobycia sym-
bol nowoczesności.

Kowalscy umeblowali całą Polskę swoim 
wszechstronnym i wielofunkcyjnym seg-
mentem, sami jednak chyba nigdy go nie 
posiadali. Były to czasy, w których popular-
ność danego produktu nie przekładała się 
na komercyjny sukces projektanta, ani na 
szczególne prawa do otrzymania egzem-
plarza wyprodukowanego według własnego 
wzoru.  We wnętrzach rodzinnego domu 
plastycy zachowali te meble, w których zapi-
sana jest pamięć o szczególnie ukochanym 
małym miasteczku.
Kórnik był dla pani Bogusławy miejscem 
niezmiernie bliskim. Najpierw odwiedzała 
go jako dom rodzinny ojca, który po latach 
na powrót stał się rodzinnym gniazdem. 
Bogusława Michałowska Kowalska urodziła 
się 23 IX 1931 r. jako córka kórniczanina 
z dziada pradziada, Stanisława Michałow-
skiego, wiceprezydenta Grudziądza, polityka 
i posła na sejm II RP, późniejszego oficera KG 
AK i podsądnego w moskiewskim „Procesie 
16”, więźnia lat stalinowskich. Od 1940 roku 
wraz z rodziną mieszkała w Poznaniu, gdzie 
roku 1957 ukończyła wydział Architektury 
Wnętrz Poznańskiej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych. 
 Stanisław Michałowski na skutek drama-
tycznych okoliczności i uwarunkowań histo-
rycznych nie kontynuował przedwojennej 
kariery politycznej. 

Nie tylko meble
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W tym roku ferie w naszym przedszkolu 
odbywały się pod hasłem „Ferie to jest su-
per sprawa: odpoczynek i zabawa!”. Dzieci 
miały okazję na integrację poprzez zajęcia 
w grupach łączonych. Nasze przedszkolaki 
codziennie dzielnie maszerowały do szko-
ły, aby na sali gimnastycznej wziąć udział 
w zajęciach ruchowych z piłką, prowadzo-
nych przez profesjonalnego trenera.
Przedszkolaki twórczo spędzały czas, 
tworząc według własnego pomysłu rzeźby 
z gliny. 

Ferie bez śniegu to żaden problem - stwo-
rzyliśmy go sami. Sprawdziliśmy, że mąka 
świetnie się do tego nadaje. Biała radość 
dla każdego. Śnieg z pampersów? Dlacze-
go nie. Granulki pochłaniające wilgoć zala-
ne wodą dały dzieciom mnóstwo radości.
Przedszkole Kolorowy Świat zaprosiło 
dzieci w wieku 2-4 lat, które nie uczęsz-
czały dotychczas do przedszkola na wy-
jątkowe zajęcia: „Zanim będę przedszko-
lakiem”, które odbywały się w dniach3-5 
lutego 2020 roku. Podczas zajęć dzieci 
miały możliwość nawiązania kontaktu 
z rówieśnikami, poznały rytm dnia przed-
szkolnego oraz uczestniczyły w twórczych 
zajęciach.

Na zajęcia przybyło dużo dzieci, które 
z  dnia na dzień coraz bardziej ochoczo 
uczestniczyły w  zabawach i  zajęciach. 

Mamy nadzieję, że z  większością z  nich 
spotkamy się już we wrześniu.

Kiedy przeszedł na emeryturę, osiadł w Kór-
niku, zajmując się tym, czym jego przodko-
wie, rolnictwem. Z czasem swój majątek 
przekazał córce. Bogusława Kowalska, ukoń-
czywszy odpowiedni kurs, stała się lokalnym 
rolnikiem. O  uprawianiu ziemi mówiła 
z dumą, choć przyznawała, że nie sprosta-
łaby wyzwaniu, gdyby nie pomoc znających 
się na rolnictwie krewnych. Była już wtedy 
po studiach i licznych wojażach po kórnickim 
jeziorze.  Znała i lubiła przeszłość Kórnika, 
Zamek, który wielokrotnie odwiedzała, ludzi, 
którzy tutaj mieszkali. Kochała swoją babcię 
i  krajobrazy szkicowane jeszcze podczas 
studiów plastycznych. Kórnik stanowił dla 
niej i dla jej studenckiego towarzystwa cel 
młodzieńczych wycieczek. Po tutejszym 
jeziorze regularnie pływało grono młodych 
projektantów, którzy stworzyli później 
nowoczesny przemysł meblarski. Właśnie 
z łódki Pani Bogusława zaczęła swoje miasto 
malować, dzięki czemu pokochała jeszcze 
bardziej pełen zieleni brzeg, utrwalony na 
serii obrazów. 
Malarstwo było jej wielką, niespełnioną do 
końca miłością, na której realizację zawsze 
brakowało czasu. Pracowała intensywnie 
przede wszystkim jako artysta-plastyk 
meblarz. Poza meblami nowoczesnymi, 
kreowała projekty sięgające do tradycji 
mieszczańskich i  szlacheckich. W  końcu 
lat sześćdziesiątych została kierownikiem 
artystycznym, wcielonej do „Cepelii”, Spół-
dzielni Rzeźba i  Stolarstwo Artystyczne 
w Poznaniu.  Wśród realizowanych przez 

Spółdzielnię i docenianych nagrodami mebli 
stylowych, znalazły się i takie, których inspi-
racje były głęboko związane z Kórnikiem. 
Pani Bogusława kopiowała i przetwarzała 
wzory oglądane w domu rodzinnym albo 
podziwiane w kórnickim Zamku. Do seryjnej 
produkcji weszła niezwykle urokliwa kanapa 
z końca XIX wieku, której pierwowzór znany 
jest z widzenia gościom rodziny Kowalskich. 
Spółdzielnia chlubiła się także realizacją ko-
pii biurka Generałowej Jadwigi Zamoyskiej. 
Na przełomie 1987 i 1988 roku w kórnickim 
Zamku odbyła się sesja zdjęciowa łóżka, 
w którym spał Michaił Gorbaczow. Sypialnia 
w stylu Ludwika XVI powstała pod koniec lat 
osiemdziesiątych na zamówienie Urzędu 
Rady Ministrów PRL dla willi przy ul. Parko-
wej w Warszawie. Właśnie tam zatrzymać 
miał się, odwiedzający wówczas Polskę, 
I  sekretarz sowieckiej KPZR wraz z  żoną 
Raisą. Piękny projekt stanowił doskonałą wi-
zytówkę pracy Spółdzielni, dlatego postano-
wiono go utrwalić na zdjęciach wykonanych 
w  odpowiednio szacownych wnętrzach. 
Szatnia kórnickiego Zamku to także dzieło 
Spółdzielni, stworzone – tym razem- według 
projektu prof. Czesława Kowalskiego. 
Do odnotowania pozostało jeszcze bardzo 
wiele ważnych wątków – losy Pani Bogusła-
wy i Jej ojca w kontekście niełatwej historii 
Polski, harcerstwo, współtworzenie Solidar-
ności „Cepelii” w  latach 1980-1981, udział 
w Komitecie Obywatelskim Ziemi Kórnickiej 
w  roku 1989. Napisać należałoby o pró-
bach upowszechnienia kultu Matki Boskiej 
Kórnickiej i malowanych na szkle kopiach 

obrazu, pracach tworzonych z  inspiracji 
prof. Jerzego Fogla (małżeństwo Kowalskich 
zaprojektowało na jego prośbę m.in.  umiej-
scowiony w parku głaz, poświęcony pamięci 
Kajetana Kielisińskiego), o współpracy pary 
plastyków z Panem Rajmundem Rakoniew-
skim przy tworzeniu scenografii Misterium 
Męki Pańskiej, wystawianego rokrocznie na 
poznańskiej Cytadeli, o ich – również doce-
nianej – pracy przy scenografii teatralnej 
i telewizyjnej czy tworzeniu aranżacji wnętrz 
zajazdów, z których najbardziej znana kórni-
czanom jest zapewne „Marzymięta”.
Tego życia nie da się zamknąć w krótkim 
tekście. Przekazuję niepełne wspomnienie 
i nieprecyzyjny biogram, ciąg dalszy opo-
wieści znaleźć można w książce „Meble Ko-
walskich” autorstwa prof. Jacka Kowalskiego 
albo na nagraniach wspomnień Pani Bogu-
sławy, które miałam szczęście zrealizować. 
Całości nie uda się opowiedzieć nikomu - to 
wielowątkowa historia o dzielnej harcerce, 
która choć jej drużynę rozwiązano w końcu 
lat czterdziestych dwudziestego wieku, ka-
zała pochować się w harcerskim mundurze; 
o matce, która wybierając między sztuką 
a rodziną, zawsze stawiała na pierwszym 
miejscu najbliższych; o malarce kórnickich 
pejzaży, która ukochała zielony brzeg jezio-
ra i małe miasto z  jego niepowtarzalnym 
charakterem. I o pięknej, skromnej, lecz 
niepokornej dziewczynie, która spoczęła 
w  grobowcu rodzinnym na cmentarzu 
parafialnym w Kórniku w poniedziałek 10 
lutego AD 2020.

Wydarzyło się w styczniu
 Przedszkolaki Seniorom. Wspaniała 

Siódemka gościła utalentowane dzieciaki 
z przedszkola w Bninie. Mieliśmy przyjem-
ność oglądać Jasełka „Niezwykła noc”. Dzieci 
wystąpiły pod kierunkiem Magdaleny Paw-
lickiej i Anny Kokocińskiej. Światło i dźwięk 
opracował Artur Hoffmann. Dziękujemy 
Pani dyrektor Iwonie Justkowiak za zorga-
nizowanie tak miłego popołudnia Seniorom. 
 Uniwersytet Średniego Wieku. Gru-

pa naszych seniorów już po raz kolejny 
uczestniczyła w zajęciach prowadzonych 
w Poznaniu. Temat wykładu, który wygłosili 
mecenas Violetta Mojta oraz nadkomisarz 
Hubert Sommer, to „Zagrożenia związane 
z czynami przeciwko mieniu”.
 Dzień Babci i Dziadka. Nasi seniorzy uczest-

niczyli w dniu 20 stycznia w przedstawieniu 
teatralnym wystawianym przez Wspaniałą 
Siódemkę. Była to bajka „Czerwony Kaptu-
rek” w trzech aktach. Nie byłoby w tym nic 
niezwykłego, gdyby nie komentarz narrato-
ra po każdym akcie. Nawiązując do postaci 
podstępnego wilka przypominał o czyhają-
cym zagrożeniu ze strony oszustów, którzy 
używając podstępu mogą pojawiać się jako 
fałszywy wnuczek, policjant, pracownik 
socjalny, przedstawiciel administracji lub 

Kronika 
Wspaniałej 
Siódemki

inkasent. Przedstawienie nagrodziliśmy 
gromkimi brawami. Potem przyszedł czas 
na miłe pogawędki przy ciastach i kawie.
 Uniwersytet Trzeciego Wieku. To już 

trzeci sezon jak spotykamy się na zajęciach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem 
poznaliśmy historię Lwowa i  urokliwych 
miejsc na Ukrainie. W drugiej części pozna-
liśmy sekrety ziół, herbatek owocowych 
oraz przypraw, ich zastosowanie oraz 
właściwości leczniczych mających wpływ na 
nasz organizm.
 Bal z Jackiem. Nie ma karnawału bez zaba-

wy. Również seniorzy skupieni wokół Wspa-
niałej Siódemki mieli swój bal. Przy muzyce 
którą zapewnił nam pan Jacek Schmidt 
zaprzyjaźniony z naszą grupą bawiliśmy się 
wyśmienicie. Atrakcją tego balu były prze-
brania naszych wspaniałych moderatorek 
Marzeny i Magdy. Dodatkową atrakcją była 
wizyta niespodziewanego gościa,którą był 
Cassanova z Wenecji. Przy muzyce, kawie 
i ciastkach bardzo szybko i przyjemnie upły-
nął nam ten środowy wieczór.

 Kółka zainteresowań. Tradycyjnie od nie-
mal samego początku Wspaniała Siódemka 
zapewnia seniorom rozwijanie swoich pasji. 
W ramach tego prowadzone są warsztaty  
z krawiectwa, zajęcia florystyczne i manu-
alne oraz muzyczne. 
 

◊  Wspaniała Siódemka  
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Ferie w Przedszkolu Kolorowy Świat 

Szachy nazywane są „królewską grą”  
i posiadają niezwykle ciekawą historię. 
Za ich kolebkę uznaje się Indie V-VI wie-
ku n.e. Z  biegiem lat, wieków i  pokoleń 
część zasad ulegało transformacjom, były 
dopracowywane reguły. Jedno pozostało 
niezmienne- nieprzemijająca fascyna-
cja szachami, której odzwierciedlenie 
znalazło wyraz w  rezolucji Parlamentu 
Europejskiego (z 2012 r.), rekomendującej 
krajom członkowskim wprowadzenie tej 
gry do systemów oświaty. Szachy oferują 
nieograniczone możliwości: ćwiczą pamięć 
i koncentrację, rozwijają wyobraźnię prze-
strzenną, uczą kreatywnego, abstrakcyj-
nego i  logicznego myślenia. Wzmacniają 
takie cechy osobowości, jak: samodziel-
ność w  podejmowaniu decyzji, nawyk 
cierpliwości, sprawność w planowaniu, sa-
mokontrolę. Posiadają jeszcze jedną, jakże 
ważną w dzisiejszych czasach zaletę - łączą 
pokolenia- są grą dziadków, rodziców oraz 
dzieci. Kochane przez dawnych władców 
nadal cieszą się dużą popularnością, 
również u  nas w  Kórniku. Natomiast za 

Szachy w Przedszkolu Misia Uszatka

sprawą pana Jakuba Zgardy, który poświę-
ca swój wolny czas przekazując dzieciom 
wiedzę, zagościły w Przedszkolu nr 1 im. 
Misia Uszatka. Maluchy poznają tajniki 
tej szlachetnej gry, a pan Jakub dzieląc się 
z dziećmi swoją pasją zaraża je zapałem 

i  miłością do szachów przyczyniając się 
do intelektualnego i społecznego rozwoju 
przedszkolaków.  Panu Jakubowi serdecz-
nie dziękujemy.

◊   Przedszkole nr 1 
im. Misia Uszatka w Kórniku



Podsumowanie Działalności Koła To-
warzystwa Pamięci Powstania Wielko-
polskiego 1918/1919 w Kórniku
Na spotkanie członków Koła Towarzy-
stwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
(TPPW 1918/1919)  dnia 13 lutego do 
Sali Rady Gminy w  Ratuszu w  Kórniku-
-Bninie przybyło 37 osób z 71 członków 
koła. Przewodnicząca spotkania powitała 
przybyłego Jerzego Lechnerowskiego 
radnego Sejmiku Wojewódzkiego. Na 
początku spotkania uroczyście wręczono 
legitymacje nowym członkom: Janinie 
Róży i Janowi Zięcie. 
Sprawozdanie z działalności Koła TPPW 
złożyła prezes Dorota Przybylska. W 2019 
r. obchodzono 101. rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. Dnia 12 
lutego, liczna delegacja z udziałem mło-
dzieży brała udział w  obchodach 100. 
Rocznicy Wybuchu Powstania w Łomnicy. 
Z Łomnicy na IX Gminny Przegląd Pieśni 
Powstańczych 30 listopada przybyła do 
Kórnika liczna delegacja młodzieży. Ta 
współpraca nabiera istotnych wymiarów. 
Przypomnieć należy, że przeglądy pieśni 
powstańczych mają na celu krzewienie 
wiedzy i  kultywowanie pamięci o  zwy-
cięskim Powstaniu Wielkopolskim, mają 
służyć popularyzowaniu wśród społe-
czeństwa, a  zwłaszcza wśród młodego 
pokolenia wartości,  które przyświecały 
bohaterskim czynom powstańczym. 
W prasie lokalnej publikowano artykuły 
opisujące wydarzenia rocznicowe w Kór-
niku, Poznaniu i  Warszawie związane 
z  Powstaniem. W  „Powstańcu Wielko-
polskim”, roczniku Zarządu Głównego 
TPPW ukazał się artykuł o  obchodach 
100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego 
w Kórniku. W 2019 r. zorganizowano Wy-
cieczkę „Śladem Powstańców Kompanii 
Kórnickiej” w Poznaniu. O aktywności za-

rządu i członków Koła najlepiej świadczy 
liczba odbytych 12 zebrań, prowadzona 
kronika Koła, strona internetowa, współ-
praca z kołami w Kleszczewie i Środzie, 
oraz udział delegacji Koła we wszystkich 
wydarzeniach patriotycznych w Kórniku. 
Sprawozdanie finansowe Koła złożyła 
Wanda Rajkowska. Od 2020 r. zastąpi ją 
Iwona Zielazek. Finanse Koła są niestety 
skromne i dotacja urzędowa na organiza-
cję przeglądu pieśni pozwala na kontynu-
owanie tego programu. W bieżącym 2020 r. 
odbędzie się jubileuszowy X. Przegląd 
Pieśni Powstańczych. Zebrani przyjęli 
sprawozdanie i  uchwalili proponowany 
plan pracy na 2020 r.
Atmosfera sprawozdawcza spotkania 
w trakcie dyskusji zmieniła się w podnio-
słą atmosferę patriotyczną. Roman Pohl 
recytował wiersz Antoniego Góreckiego 
(1787-1961)  pt. „Hymn do Boga o zacho-
wanie wolności” napisany w 1817 r. (syn 
A. Góreckiego Tadeusz ożenił się z Marią, 
córką Adama Mickiewicza), apelował też 
o poparcie Komitetu Odbudowy Pomnika 
Wdzięczności Serca Jezusowego w Pozna-
niu. Kazimierz Krawiarz przypomniał, ze 
pomnik stanął w 1932 r. na placu przed 
Zamkiem, obecnie pl. A. Mickiewicza. 
Jego projektantem był Kórniczanin Lucjan 
Michałowski, a mowę na jego odsłonię-
ciu wygłosił Witold Celichowski rodem 
z  Kórnika. Urszula Przybył recytowała 
dwa wiersze patriotyczne: „Testament 
poległych” Ryszarda Kieranowskiego 
(1912-1977) oraz wiersz Eugeniusza 
Małczewskiego (1897-1922) pt. „Mogiłom 
Archangielskim i Murmańskim”, co wzbu-
dziło zachwyt zebranych i  nagrodzono 
recytację oklaskami.
    
 

16 lutego 1919 roku w Trewirze podpisano 
traktat rozejmowy pomiędzy Ententą i 
Republiką Weimarską. Zawarto w nim też 
postanowienia dotyczące zaprzestania 
walk trwających na wielkopolskiej ziemi, 
gdzie Polacy od 27 grudnia 1918 r. wystąpili 
zbrojnie przeciw pruskiemu zaborcy. Choć 
po tej dacie zdarzały się jeszcze potyczki, 
często właśnie dzień 16 lutego uznaje się 
jako datę zakończenia Powstania Wielko-
polskiego 1918-1919.

Minione dwa lata obfitowały w wydarzenia 
przypominające moment odzyskania przez 
Polskę Niepodległości i zwycięstwo wielko-
polskiego zrywu.

Na zakończenie okrągłego jubileuszu pro-
ponujemy Czytelnikom lekturę fragmentu 
dzieła, jakie powstało przy okazji konkursu 
ogłoszonego przez Fundację Zakłady Kór-
nickie. 

Luiza Ostroróg ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kórniku konkurs ten wygrała przygotowu-
jąc komiks.  Przedstawiła w nim barwne losy 
Antoniego Janusa, bohatera kilku wyjątko-
wych powstańczych epizodów. Losy Janusa 
przedstawił wcześniej Grzegorz Kubacki 
podczas konferencji zorganizowanej przez 
Bibliotekę Kórnicką PAN i Miasto i Gminę 
Kórnik w związku z rocznicą powstania.

Pamiętajmy o dawnych bohaterach nie tylko 
z okazji jubileuszy!

Koło TPPW podsumowuje Powstanie 
okiem dziecka

◊ Kazimierz Krawiarz ◊  ŁG
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„Kraina Śniegu” w Kórniku
Jak co roku w ramach ferii, Biblioteka Pu-
bliczna w Kórniku zorganizowała, zajęcia 
dla dzieci! Tegoroczne ferie wystartowały 
pod hasłem „Kraina Śniegu”.
Mimo tego, że pogoda za oknem iście 
wiosenna, my staraliśmy się przywołać 
trochę zimy.
Pierwszego dnia niczym eskimosi budowa-
liśmy iglo. Nie było mrozu ale na pewno 
było bardzo słodko. Fantastyczne budowle 
powstawały z kostek cukru, połączonych 
słodką zaprawą z lukru.
Tworzyliśmy naszą małą krainę śniegu 
więc potrzebowaliśmy przyjaciół, którzy 
lubią mroźne klimaty. Ze styropianowych 
jajek powstały wesołe pingwinki wraz ze 
swoimi domkami. Tutaj dzieci wykazały 
się duża wyobraźnią dzięki czemu domki 
pingwinków były bardzo kolorowe i  na 
pewno cieplutkie.
Nasza Biblioteka dysponuje robotami 
Photon, które służą do nauki kodowania. 
Dzięki nim na kolejnych zajęciach nie 
było nudy, dzieci zagrały w  grę SCOTIE 
GO!, nauczyły się programować roboty 
i zobaczyły, że można się uczyć poprzez 
świetną zabawę.
W przed ostatni dzień zajęć z naszej krainy 
śniegu udaliśmy się prosto na karnawał 
w Rio. Każdy z uczestników zajęć przygo-
tował swoja własną maskę karnawałową. 
Były wykonane z  kolorowego bristolu 
o różnych kształtach. Technika ozdabiania 
była dowolna ale królował brokat i kolo-
rowe piórka.
Na pożegnanie zorganizowaliśmy bal 
przebierańców z karaoke. Przebrania były 
fantastyczne, odwiedziła nas „królowa 

nocy”, „mała syrenka” i oczywiście nie mo-
gło zabraknąć „Elzy”. Zabawa była przed-
nia, tańce, poczęstunek i śpiewy. Pierwszy 
raz Biblioteka zorganizowała karaoke i był 
to strzał w dziesiątkę. Jak to bywa początki 
są trudne i tutaj też każdy miał lekką tremę 
przed występem ale w  trakcie rozwoju 
zabawy każdy zaśpiewał do mikrofonu 
wybraną przez siebie piosenkę.  
Cały cykl zajęć był bardzo wesoły, pa-
nowała miła atmosfera, dzieci świetnie 
poradziły sobie z wszystkimi  zadaniami. 
Jak na Bibliotekę przystało podczas zajęć 
czytaliśmy różne, zimowe historie książko-

wych bohaterów. Myślę, że wszyscy będą 
miło wspominać ten czas, my na pewno.
Jeżeli ominęły Was zajęcia w  ferie nic 
straconego, Biblioteka organizuje wiele 
ciekawych zajęć  dla dzieci.
Zachęcamy do śledzenia Strony Biblioteki 
Publicznej w Kórniku, naszego Facebooka 
oraz informacji pojawiających się w „Kór-
niczaninie”.

Z legendą przez Polskę
W czasie ferii panie z biblioteki w Bninie 
przygotowały zajęcia dla dzieci w wieku    

Ferie 
w Bibliotece

Biblioteka w Bninie serdecznie zaprasza 
na spotkanie z cyklu Wybitni Wielkopolanie:

Rodzina Raczyńskich herbu Nałęcz
Gościem wieczoru będzie:

Mikołaj Pietraszak Dmowski -sekretarz zarządu 
Fundacji im. Raczyńskich przy 

Muzeum Narodowym w Poznaniu
24 lutego (poniedziałek) o godzinie 18.00

Wstęp wolny! Zapisy w filii w Bninie.

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Kórniku ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik, reprezentowana przez Dyrektora, z administratorem można się skontakto-
wać poprzez adres email: biblioteka.publiczna@kornik.pl. Udział w Imprezach jest dobrowolny, organizator informuje, że przebieg każdej imprezy może być utrwalany w formie zapisu 
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego. Uczestnictwo w Imprezie jest jednoznaczne z akceptacją „Regulaminu imprez organizowanych przez bibliotekę Publiczną w Kórniku”.  
Z treścią Regulaminu oraz pełną informacją dot. przetwarzania danych osobowych można się zapoznać na stronie  www.biblioteka.kornik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Administratora. 

Biblioteka w Bninie   zaprasza na spotkanie 
z cyklu  Moje pasje 

27 lutego (czwartek) o godz. 17.00 
 Podróże małe i duże

Wstęp wolny!
Zapisy w filii w Bninie

    
    7-12 lat, w czasie których uczestnicy 
wybrali się w podróż do świata legend. 
Spotkania rozpoczęto od wysłuchania 
legendy o powstaniu rzeki Wisły. W czasie 
pierwszych zajęć dzieci mogły dowiedzieć 
się jak ważną rolę pełni rzeka, kim byli 
flisacy, jak dużo zwierząt i  ptaków żyje 
w pobliżu rzek oraz jakie miasta leżą nad 
rzeką Wisłą.
Drugiego dnia na uczestników czekała 
wielka niespodzianka – przedstawienie 
w  wykonaniu Teatru cieni Latarenka, 
pt. Król kruków. Spektakl o poznańskiej 
legendzie wzbudził wiele emocji wśród 
dzieci i  na pewno na długo zagości 
w  pamięci widzów. Po przedstawieniu 
uczestnicy dodatkowo poznali najpo-
pularniejsze zwroty i  słowa gwary po-
znańskiej, a  atrakcją okazały się próby 
wielkopolskich tańców ludowych.
Trzeciego dnia młodzież wirtualnie 
odwiedziła najbardziej znane miejsca 
Krakowa oraz poznała legendy i  słowa 
z gwary krakowskiej. 
Kolejne spotkanie dotyczyło Warszawy. 
Wysłuchując legendy o  Warsie i  Sawie 
uczestnicy dowiedzieli się skąd pocho-
dzi nazwa miasta, poznali ulubione 
przysmaki warszawskich rówieśników 
i zabytki stolicy. 
Następnego dnia dzieci zawitały do 
Torunia pełnego aniołów, pierników 
i magicznych miejsc, a podróż z legendą 
zakończyły w Gdańsku.

Każde spotkanie w bibliotece ubogacone 
było zajęciami plastycznymi, łamigłów-
kami, zagadkami, krzyżówkami i piosen-
kami. Dziękujemy dzieciom za wspólnie 
przeżyty czas ferii i  wesołą atmosferę 
oraz pani Paulinie za oryginalny słodki 
poczęstunek. 

Krzysztof Nowakowski - marzyciel, 
sportowiec, maszer, adventurer. 
Mąż i ojciec. Razem z żoną  od 
niemal siedemnastu lat podróżuje 
przez życie psim zaprzęgiem, orga-
nizując wyprawy w rejony polarne i 
startując w najdłuższych wyścigach 
psich zaprzęgów w Europie.   Autor 
książek „23 kilometr” i „Lapońska 
przygoda Mai”

„Lapońska przygoda Mai” to opo-
wieść o niecodziennym wyzwaniu 
jakie podjęła dziewczynka, posta-
wiona w obliczu zagrożenia i niewy-
baczającej żadnego błędu mroźnej 
natury północnych pustkowi. Jak 
poradzi sobie z wyprawą, na jaką 
niewielu dorosłych miałoby odwagę 
się zdecydować?”

Tegoroczne zimowe warsztaty artystyczne 
w KOK poświęcone były eko - sztuce. Pod 
kierunkiem Jarosława Janasa i Piotra Masta-
lerza - profesjonalnych artystów plastyków 
oraz z pomocą Andrzeja Filipiaka - stolarza 
i Marleny Filipiak - etnografa - uczestnicy 
warsztatów poznali pojęcia związane ze 
sztuką ziemi, eko-sztuką i ekologią.

Efektem pracy były wykonane z drewna 
mobilne skrzynki, w  których zasadzono 
kwiatki - bratki. Takie doniczki - spacerówki 
najlepiej uzmysłowiły stosunek młodych 
twórców do przyrody, środowiska natural-
nego, eko-sztuki. Kwiatek - bratek stawał się 
personifikacją przyjaciela, z którym można 

wyjść, przewieźć w inną przestrzeń, pokazać 
światu.

Drugim zrealizowanym projektem były 
hotele dla owadów. Wykonane z drewna, 
gliny, trzciny, trawy stanowiły piękne obiekty 
dekoracyjne, co nie przeszkadzało w pełnie-
niu funkcji schronienia.

W ten sposób udało się zmienić nieco sto-
sunek uczestników warsztatów do owadów. 
Przestały być wyłącznie gryzącymi natrętami 
i stały się współmieszkańcami otaczającego 
świata.

Eko-sztuka w KOK

◊  Sławek Animucki

◊  KK

◊  KPP i AK
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XXIX Bal Królewski Karola Jabłońskiego, 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowe-
go Im. Ks. Szczepana Janasika (KBBK).
Bal odbył się 8 lutego 2020 r. w Motelu 
„Podróżnik”. Honory gospodarzy pełnili 
Karol i  Katarzyna z  rycerzami Maciejem 
Łabno i Wojciechem Antczakiem. Pamiąt-
kowymi zdjęciami i  szampanem witali 
przybyłych gości, a był to bal na 60 par. 
Każda z  nich fotografowała się z  parą 
królewską i otrzyma pamiątkowe zdjęcie 
wykonane przez firmę R.M. C. Romana 
Czechoskiego, prowadzącego Bal. Do 
organizacji balu, oprócz króla i  rycerzy, 
przyczynili się zarząd KBBK z prezesem na 
czele, członkowie KBBK, liczni sympatycy 
bractwa. Do tych czynności należą: druk 
zaproszeń,  aranżacja sali, umowy z wła-
ścicielem motelu, z orkiestrą itp. Dlaczego 
wybrano Motel „Podróżnik”? Motel ten 
dysponuje: dobrymi warunkami hotelo-
wymi, wspaniałą kuchnią, odpowiednią 
salą bankietową, miejscem do zorganizo-
wania otwartego turnieju strzeleckiego, 
odpowiednio dużym parkingiem a  jego 

właścicielem jest brat kurkowy Kazimierz 
Sroczyński.
Na bal przybyli goście specjalni: Jerzy Lech-
nerowski - radny Sejmiku Wojewódzkiego 
oraz Adam Lewandowski – przewodniczą-
cy Rady Miasta i Gminy  Kórnik z małżon-
ką. Z zaprzyjaźnionych bractw kurkowych 
przybył Paweł Przychodniak – pięciokrotny 
król kurkowy i  prezes Bractwa Kurko-
wego z  Czarnkowa, sekretarz Regionu  
V Europejskiej Federacji Bractw Kur-
kowych (EGS), członek prezydium EGS, 
Komandor V Komandorii Rycerstwa św. 
Sebastiana, Leszek Taterka - trzykrotny 
król Bractwa Kurkowego Poznań 1253 r. 
z  prezesem tego bractwa Witoldem Bą-
czykiem. Gośćmi honorowymi byli rodzice 
pary królewskiej oraz liczni sympatycy 
bractwa kurkowego oraz dobrej i  kultu-
ralnej zabawy.
Bal tradycyjnie rozpoczęto: wprowadze-
niem pocztu sztandarowego, odśpiewa-
niem hymnu bractw kurkowych, strzałem 
honorowym i walcem królewskim. Cere-
monię otwarcia balu wzbogaciło odczy-
tanie i  wręczenie listu ubiegłorocznemu 
królowi Romanowi Fludrze, podzięko-
wania Kórnickiego Towarzystwa Pomocy 
Społecznej, skierowanego do Bractwa 
Kurkowego za pomoc finansową udzie-
loną w 2019 r. I w tym roku KTPS,  może 
liczyć na pomoc charytatywną w leczeniu 
Marcina Słomy. Specjalne podziękowanie, 
również w postaci pamiątkowego pucha-
ru, przekazał bractwu Jerzy Lechnerowski, 
podkreśl 25 lat współpracy z KBBK oraz 
wkład bractwa w promocję Kórnika: krajo-
wą i zagraniczną. Przypomniał, że w 1995 r. 
dzięki współpracy KBBK z  Bractwem 
Kurkowym Centrum w  Hanowerze Kór-
nik otrzymał znaczą kwotę pieniężną na 
rozpoczęcie kanalizacji miasta. 

Nie obyło się bez super atrakcji. Wystąpił 
Michał Zator, który grał na harfie celtyc-
kiej i  zaprezentował  światowe przeboje 
muzyczne oraz własne kompozycje. O pół-
nocy odwiedziła bal Wiktoria Zielska „Biała 
Dama 2019”. Jedną z  wielkich atrakcji 
balu był otwarty turniej strzelecki z broni 
pneumatycznej. W tym roku cieszył się on 
wielkim powodzeniem, a  o  zwycięzcach 
warto pamiętać. W strzelaniu z wiatrów-
ki dla kobiet zwyciężyła Beata Pałuka 
z  Poznania. Drugie miejsce zajęła Maria 
Bączyk z  Poznania, trzecia była Helena 
Przychodniak z  Czarnkowa. W  męskim 
turnieju zwyciężył Hieronim Frydrych 
z  Poznania, drugie miejsce zdobył Prze-
mysław Wyrwas, a trzeci był Jacek Gramsz 
obaj z Borówca. W strzelaniu z pistoletu 
pneumatycznego najlepsza okazała się 
Dorota Pieprzyk z  Poznania, która po-
konała Macieja Łabno i  Adama Szyszka 
obaj KBBK. W nagrodę otrzymała pistolet 
pneumatyczny ufundowany przez strzel-
mistrza KBBK Zdzisława Jakubowskiego. 
W turnieju dla członków KBBK zwyciężył 
Maciej Łabno. Wszyscy zostali nagrodzeni 
cennymi pucharami ufundowanymi przez 
Macieja Łabno, Wojciecha Antczaka i Ka-
rola Jabłońskiego.
Jak bal to najważniejsze jest balowanie. 
Dlatego ważna jest orkiestra. Tym razem 
grała jedna z najlepszych orkiestr w Po-
znaniu. „Summer Dance Band” z Poznania, 
pod kierunkiem Pawła Hadady, zespół 
sławy międzynarodowej. Występuje od 
dziesięciu lat, w tym przez sześć lat grał 
w  Katarze, Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich i Indiach. Uczestnicy „XXIX Balu 
KBBK”, długo będą pamiętali ten miły 
wieczór i noc. 
     

   Kazimierz Krawiarz

Bal na 60 par
... w Przedszkolach na terenie  
Miasta i Gminy Kórnik

Zapraszamy wszystkich przyszłych 
przedszkolaków, wraz z rodzicami, 

na „Dzień Otwartych Drzwi”. 
W programie:

Zwiedzanie przedszkola
Zabawy w salach przedszkolnych

Punkty informacyjne dla rodziców
Kawiarenka ze zdrowymi przekąskami

„Dzień Otwartych Drzwi” 
odbędzie się 

w sobotę 29 lutego w godzinach:

 9:00 do 11:00 w Przedszkolu  
„Kolorowe Pole” w Dachowie
 9.00 do 11:00  w Przedszkolu nr 1  

im. Misia Uszatka w Kórniku
 9:00 do 11:00 w Przedszkolu  

w Kamionkach
 10:00 do 12:00 w Przedszkolu nr 2 

„Cztery Pory Roku” w Kórniku- Bninie
 10.00 do 12:00  w Przedszkolu  

Kolorowy Świat w Szczodrzykowie
 w piątek 28 lutego w godzinach:

16:00 do 18:00 w Przedszkolu 
Owocowy Zaułek w Błażejewie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Dzień Drzwi
Otwatych...

◊  Agnieszka Askutja
Magdalena Jankowiak
Iwona Justkowiak
Beata Krakowska
Aneta Maciejewska
Katarzyna Mrówczyńska 

W sobotę 7 marca 
w godz. 10:00 – 12:30,

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i Rada Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku
ul. Armii Krajowej 11,
zapraszają wszystkich 

rodziców i uczniów,
którym na sercu leży dobra, 

nowoczesna edukacja, 
na spotkanie w ramach 

DNIA TALENTÓW 
i DRZWI OTWARTYCH.

W trakcie spotkania 
odbywać się będą:

• występy teatralne i wokalne w auli 
• warsztaty chemiczne i przyrodnicze 
• warsztaty programowania i bez-
wzrokowego pisania na klawiaturze 
komputera
• prezentacje szkolnych kół zainte-
resowań rozwijających uzdolnienia 
i talenty dzieci
• zajęcia plastyczne, językowe, spor-
towe, szachowe 
• pokazy i ćwiczenia prowadzenia 
resuscytacji oddechowo-krążeniowej
• spotkania z nauczycielami, którzy 
zaprezentują swój warsztat pracy, 
podręczniki, multibooki, dywan in-
teraktywny, dziennik elektroniczny.
Czynna będzie kawiarenka z domo-
wymi wypiekami, kawą, herbatą.

Szczegółowy plan imprezy znajduje 
się na stronie internetowej szkoły

www.sp2kórnik.eu

Rekrutacja do przedszkoli

W dniach 
od 24.02.2020 r. – 12.03.2020 r. 

zostanie przeprowadzona 
rekrutacja dzieci do przedszkoli 

publicznych, innych form 
wychowania przedszkolnego 

oraz oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych.

Rekrutacja do klas I  
szkół podstawowych

W dniach 
od 23.03.2020 r. – 03.04.2020 r. 

zostanie przeprowadzona 
rekrutacja dzieci 

do klas I szkół podstawowych. 

Nabory do przedszkoli 
i klas I szkół podstawowych 

prowadzone będą,  
przy wsparciu systemu 

elektronicznego  
z wykorzystaniem 

jednolitych kryteriów naboru.

Szczegóły dot. naboru 
na rok szkolny 2020/2021 

znajdują się 
na stronie internetowej urzędu 

www.kornik.pl 
w zakładce „strefa nauki”.

Serdecznie zapraszamy.

Nabór 
do szkół 
i przedszkoli

Drzwi otwarte
w „Dwójce“

◊  Kazimierz Krawiarz
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W roku 2020 MUKS Wieża Kórnicka po-
nownie wystawiła drużynę 
w Wielkopolskiej Lidze Juniorów.

Udało się  w  tym roku powołać sześcio-
osobową drużynę juniorów, która gra 
w identycznym składzie jak w ubiegłym roku. 
Wtedy zakończyliśmy ligę tuż za podium. 
W tym roku, już z większym doświadcze-
niem, chcemy się poprawić.
Drużyna juniorów w składzie:
1. Karol Ullrich (junior starszy)
2. Aleksander Zawitaj (junior starszy)
3. Samuel Kątny (junior młodszy)
4. Tymoteusz Kątny (junior młodszy)
5. Agata Ullrich (juniorka starsza)
6. Aleksandra Wróbel (juniorka młodsza)
oraz Tymoteusz Zawitaj (rezerwa)
W tym roku zgłosiły się 24 zespoły. Według 
siły rankingów naszych zawodników zosta-
liśmy rozstawieni z numerem 6. W każdej 
rundzie drużyna wystawia 6 zawodników, 
a wynik końcowy to suma punktów zdoby-
tych przez tych zawodników. Można więc 

maksymalnie zdobyć 6 małych punktów. Co 
daje zwycięstwo w meczu i 2 duże punkty 
dla drużyny.
 Za nami już pierwszy zjazd styczniowy, który 
odbył się w Lesznie, a podczas tego zjazdu 
odbyły się 3 rundy. Zaczęliśmy bardzo 
ambitnie, po wysokim zwycięstwie 5:1 nad 
drużyną UKS Włoszakowice 3, spotkaliśmy 
się z drużyną … UKS Włoszakowice 2, która 
ma 9 numer startowy.
Również i ten mecz Wieża Kórnicka wygrała, 
ale już nie tak wysoko – wynik 3,5:2,5 – to 
możliwe najmniejsze zwycięstwo…, ---ale 
zwycięstwo. W ostatnim spotkaniu pierw-
szego dnia zmierzyliśmy się z drużyną ASSz 
Lipno Stęszew I, która rozstawiona była z nu-
merem 2 i zalicza się do jednych z faworytów 
do wygrania ligi juniorów w tym roku. Było 
to spotkanie bardzo zacięte i z wszystkich 
meczy rozgrywanych w 3 rundzie skończyło 
się jako ostatnie.
Gdy inne zespoły już dawno były w drodze 
powrotnej, my dopiero zakończyliśmy 
ostatni mecz… Najdłużej trwała partia 
na pierwszej desce Karola Ullricha. Po 
zakończonych grach przez 5 zawodników 
mieliśmy remis 2,5:2,5. A więc wynik całego 
meczu zależał właśnie od ostatniej partii, 
w której Karol ostatecznie odniósł zwycię-
stwo. Tym samym nasza drużyna odniosła 
trzecie zwycięstwo.
Po 3 rundach z przewidzianych 9 – drużyna 
MUKS Wieża Kórnicka zajmuje 2 pozycję – na 
startujące 24 drużyny. I co cieszy mamy za 
sobą jednego z faworytów .
Nasi juniorzy do końca będą więc walczyć 
o miejsce na podium!
Życzymy powodzenia na najbliższym zjeź-
dzie.

Juniorzy „Wieży“ na starcie ligi

Kwalifikacje olimpijskie na ostatniej 
prostej
Za kilka dni w Berlinie podczas Mistrzostw 
Świata w kolarstwie torowym zostaną za-
kończone kwalifikacje Olimpijskie do Igrzysk 
w Tokio 2020. Do stolicy Niemiec z dużymi 
nadziejami udaje się dwójka zawodników 
UKS TFP Jedynka Kórnik Patryk Rajkowski 
i Nikol Płosaj. Pierwszy z nich wystartuje 
w sprincie drużynowym i być może w keiri-
nie lub na 1000 m. Nikol natomiast w Ma-
disonie oraz w jednej z konkurencji indywi-
dualnych. Jeśli chodzi o awans na Igrzyska 
to Polska ekipa sprintu mężczyzn jest na 
ósmym miejscu w rankingu a na olimpiadę 
jedzie osiem zespołów. Polski zespół musi 
zając miejsca 1-8, co jest bardzo prawdopo-
dobne, zważywszy na fakt, że sprinterzy zdo-
byli Puchar Świata w klasyfikacji generalnej. 
W trochę łatwiejszej sytuacji jest madison 
kobiet Nikol Płosaj i Daria Pikulik. Polskie 
zawodniczki mają dość sporą przewagę nad 
zespołami, które jeszcze walczą o awans. 
Z obliczeń wynika że podczas Mistrzostw 
Świata każde miejsce w  pierwszej dzie-
siątce naszych zawodniczek powinno dać 
kwalifikację Olimpijską. W ostatnim czasie 
polscy sprinterzy przebywali w Pruszkowie, 
gdzie intensywnie przygotowywali się do 
Mistrzostw Świata, natomiast grupa kobiet 
ostatnie dwa tygodnie spędziła w Portugalii, 

gdzie na początku startowała w torowych 
zawodach zaliczanych do klasyfikacji UCI 
(Nikol Płosaj dwukrotnie zajmowała miejsca 
na podium). Po zawodach Polski zespół zo-
stał w Portugali by na tamtejszych szosach 
w ciepłym klimacie popracować nad siłą 
i wytrzymałością. Po powrocie z półwyspu 
iberyjskiego zawodniczki wracają na kil-
kudniową konsultację do Pruszkowa, by 
przećwiczyć elementy techniczne i  szyb-
kościowe, a  następnie tylko podróż do 
Berlina. Będziemy mocno trzymać kciuki, 
gdyż awans na Igrzyska Olimpijskie dwójki 
wychowanków Gminy Kórnik, szkoły pod-
stawowej nr 1, gimnazjum w Kórniku, no 
i oczywiście miejscowego klubu UKS TFP 
Jedynka Kórnik byłoby ogromnym sukce-
sem dla całego regionu.

Kolejny sukces Kórnika w  plebiscycie 
na najlepszych sportowców i  trenerów 
Wielkopolski
Tradycyjnie już w hotelu Andersia odbyło 
się uroczyste zakończenie 62 plebiscytu 
na 10 najlepszych sportowców i  trenera 
Wielkopolski 2019. Po raz kolejny w ple-
biscycie nie zabrakło akcentów Kórnika. 
Wśród sportowców na 8 miejscu uplaso-
wała się dwukrotna brązowa medalistka 
Igrzysk Europejskich z Mińska i Mistrzostw 
Europy seniorów z Apeldoorn Nikol Płosaj, 
a wśród trenerów na 3 miejscu uplasował 
się szkoleniowiec sekcji kolarskiej UKS TFP 
Jedynka Kórnik Robert Taciak. 

W dniu 16 lutego 2020 roku w Pobiedzi-
skach odbyły się  XXVII  Halowe Mistrzostwa 
Wielkopolski w  Łucznictwie w  strzelaniu 
z  łuków klasycznych, w których nasz klub 
reprezentowało 10 zawodników. Zawody 
były mocno obsadzone przez zawodników 
z wszystkich  klubów łuczniczych Wielko-
polski: OŚ AZS Surma Poznań,  ŁKS Surma 
Poznań, Korona Bukowiec, KS Leśnik i UKŁ 
Leśnik - sekcja Pobiedziska.  W zawodach 
uczestniczyło niemal 100 zawodników, 
a zawody rozegrano w 5 kategoriach: dzieci, 
młodzików, juniorów młodszych, juniorów 
oraz seniorów w podziale na kobiety i męż-
czyzn. 
Najmłodsi zawodnicy strzelali na odległość 
15 i 10 m, oddając 10 serii po 3 strzały. W tej 
kategorii klub reprezentowali: Zofia Kmie-
cik, Patrycja Dudzic oraz Olivier Zieliński. 
Zosia i Olivier wywalczyli brązowe medale, 
co dla nich jest ogromnym sukcesem - dla 
Patrycji były to pierwsze zawody, a jej wynik 
to rekord życiowy. W kategorii młodzik wy-
startowali:  Julia Nogaj,  Kajetan Ratajczak 
i Jędrzej Brylewski. Im nie udało się zdobyć 
medalu, ale osiągnęli dobre wyniki strzelając 
na odległość 18 m do tarczy WA60. Najbar-
dziej emocjonujące okazały się pojedynki 
w kategorii juniorów oraz seniorów. Nasi 

zawodnicy w kategorii junior strzelali na od-
ległość 18 m do tarcz WA 40, najpierw 2 x 10 
serii rundy kwalifikacyjnej, potem systemem 
pucharowym, tzw rundki, gdzie nie liczą się 
tylko umiejętności, ale i mocna psychika.. 
W tej kategorii klub reprezentowali: Gabriela 
Kmiecik, Paulina Bukczyńska, Kinga Banecka 
oraz Jakub Sobiech. Po bardzo zaciętej walce 
srebro i tytuł wicemistrza Wielkopolski wy-
walczyła Paulina a brąz i tytuły wicemistrzów 
Wielkopolski Gabrysia i  Jakub. Naszemu 
trenerowi - Mateuszowi Malakowi - też 
udało się wywalczyć srebrny medal i tytuł 
wicemistrza Wielkopolski.

Podsumowując, zawody były dla naszego 
klubu bardzo udane, i dają dużą porcję opty-
mizmu na resztę sezonu, w tym na Halowe 
Mistrzostwa Polski w marcu.
Warto też podkreślić świetne przygotowa-
nie zawodów przez gospodarzy – zarówno 
organizacyjne, jak i techniczne, pozwalając 
zawodnikom w pełni skupić się na osiąganiu 
jak najlepszych wyników. Cieszy fakt, że 
łucznictwo w Wielkopolsce zyskało kolejny, 
dobrze funkcjonujący klub, a liczba zawod-
ników rosnącą popularność tej dyscypliny 
w Wielkopolsce i dużą aktywność klubów.

Kolarstwo

◊   PM

Pięć medali łuczników UKS „Jedynki“

„Większy nie powinno znaczyć lepszy” – 
problem wieku relatywnego

W dniu 11 stycznia 2020 w ramach projektu 
badawczego realizowanego przez jedne-
go z trenerów KSS Kotwica Kórnik - Pana 
Mateusza Skrzypczaka przy współpracy z 
Zakładem Teorii Sportu Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Poznaniu i prof. AWF dr. 

hab. Janem Konarskim , zawodnicy naszych 
drużyn młodzieżowych wzięli udział w bada-
niach, które były realizowane w Poznaniu.
W badaniach wzięło udział 70 zawodników 
z 5 grup młodzieżowych tj. junior młodszy, 
trampkarz, młodzik oraz orlik starszy i orlik 
młodszy. 
Pomiary, które zostały wykonane podczas 
badań zostały podzielone na 3 etapy: 
1. Pomiary antropometryczne (między inny-
mi wysokość i masa ciała);
2. Pomiary sprawnościowe (testy sprawno-
ści sprawdzające zdolności motoryczne);
3. Ankiety aktywności fizycznej
Jest to pierwsza część projektu badawczego, 
która pozwala określić wiek biologiczny 
naszych zawodników. Prawdopodobnie 
w okolicach czerwca zostanie rozegrany 
turniej wewnątrzklubowy wykorzystujący 

i modyfikujący dotychczasowy podział 
(względem wieku biologicznego, a nie wieku 
kalendarzowego), który jest drugim etapem 
działania podejmowanego przez naszego 
trenera. 
Z nadzieją czekamy na kolejne kroki wy-
konywane przez Trenera Mateusza -mówi 
Dariusz Śmigielski  koordynator grup 
młodzieżowych „Kotwicy” Kórnik  – ważne 
dla trenerów i dla klubu aby w całym cyklu  
szkoleniowym dzieci  nikogo nie wykluczać i 
umożliwić młodym piłkarzom rozwój.

Pierwsze takie działanie praktyczne (turniej 
biologiczny) zostało zorganizowane w dniu 
30 listopada 2019 na Kórnickich Błoniach 
przez Trenera Mateusza oraz Zakład Teorii 
Sportu - oraz zespół prof. Jana Konarskiego 

Kotwica &  AWF  Poznań

◊  KSS „Kotwica”  Kórnik

◊  MUKS Wieża Kórnicka

13 lutego w Oazie rozegrano turniej war-
cabowy dla dzieci. Oto wyniki chłopców:
1. miejsce Tymoteusz Zawitaj 5,5 pkt,  
2. miejsce Samuel Kątny 5 pkt, 3. miejsce 
Aleksander Zawitaj 4 pkt, 4. miejsce Ty-
moteusz Kątny 3,5 pkt, 5. miejsce Michał 
Gettler 3 pkt, 6. miejsce Mateusz Rubelek  
2,5 pkt, 7. miejsce Andrzej Woźniczak  
1,5 pkt.
Wyniki dziewcząt: 1. miejsce Marika Bug-
zel 3,5 pkt, 2. miejsce Aleksandra Gettler 
3 pkt, 3. miejsce Lena Niemiec 3 pkt,  
4. miejsce Wiktoria Krzemińska 2,5 pkt,  
5. miejsce Klaudia Pabisiak 2 pkt, 6.miejsce 
Barbara Sobczak 2 pkt, 7. miejsce Helena 
Woźniczak 0,5 pkt.
Turniej rozegrano systemem „szwajcar-
skim”.Dzieci otrzymały upominki i dyplo-
my, które ufundowała  OAZA w Kórniku.
                                                                                                                                      

Turniej 
warcabowy 
dla dzieci

◊  RB
◊  Marzena Brylewska

Patryk Rajkowski Nikol Płosaj
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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 125
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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Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza 
Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020!

Aplikuj o dotację do 40 tys. zł. 

szczegóły w Internecie pod adresem 
https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etap

nr 4/202026

Ogłoszenia drobne:
praca

 Instytut Dendrologii PAN poszu-
kuje pracownika na stanowisko 
robotnicze. Tel. 603 052 605
 Instytut Dendrologii PAN poszuku-

je pracownika na stanowisko refe-
renta ds. turystyki. Tel. 603 052 605
 Instytut Dendrologii PAN poszu-

kuje pracownika na stanowisko 
dokumentalisty. Tel. 603 052 605
 Firma ogrodnicza z Kórnika oferuje 

pracę przy zakładaniu oraz pielę-
gnacji ogrodów. Tel. 664 465 203

 Sprzedam 4 krzesła do salonu/
kuchni. Tel. 793 007 787
 Układanie paneli podłogowych + 

listwy, drobna hydraulika, elektry-
ka, montaże, pomoc techniczna.  
Tel. 516 027 030 
 Garderoby, szafy, zabudowy wnęk 

+ montaż. Tel. 516 027 030
 Naprawa pralki, lodówki, zmywar-

ki. Tel. 537 394 398
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011

 Meble na wymiar: kuchnie, 
szafy, komody, meble biurowe 
i  łazienkowe. Krótkie terminy.  
Tel. 723 882 617
 Sprzedam działkę budowlaną 

w  Tulcach, ul. Gajowa. 711 m2, 
248 tys. Tel. 881 473 902
 Na sprzedaż dom w Borówcu 479 

tys. 157 m2. Tel. 517 120 127

 Wynajmę w  centrum Kórnika 
pomieszczenia na biura, gabi-
nety. Pow. 110 m2. Parking.  
Tel. 691 793 249
 Od marca 2020 wynajmę pomiesz-

czenia na biura, gabinety, handel, 
usługi itp. Pow. 432 m2. Dwa pozio-
my. Niezależne wejście, wszystkie 
media, zaplecze socjalne. Kórnik. 
Parking. Tel. 691 793 249
 Na sprzedaż działka w  Szczyt-

nikach 849 m2,  149 900 zł .  
Tel. 517 120 127
 Sprzedam mieszkanie Kórnik-

-Bnin, 2 pok. parter 49 m2, 235 tys. 
Tel. 517 120 127
 Sprzedam działkę w Skrzynkach 

840 m2, 113 tys. Tel. 517 120 127
 Sprzedam działki w Błażejewie 500 

m2, 80 tys. Tel. 517 120 127
 Nowe domy 90 m2 działki 400- 

600 m2, 339 tys. Tel. 517 120 127
 Kupię dom w Kórniku około 120 m2 

z  działką,  cena około 550 000.  
Tel. 573 437 937

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

przeżyto. Tel. 691 783 400
 Wykonuję: meble kuchenne na 

wymiar, szafy typu „komandor”, 
meble łazienkowe, garderoby, inne 
zabudowy. Tel. 665 298 587
 Ogrodnik z  zamiłowania zajmie 

się kompleksowo ogrodem: cięcie 
drzew, żywopłotów, wertykulacja, 
opryski, koszenie trawników itd.  
Tel. 607 786 551

 Wypożyczaln ia  samocho -
dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231
 Kupię mieszkanie dom dział-

kę  w  Kórn iku  i   oko l i cach .  
Tel. 517 120 127
 Dom do wykończenia okolice Bni-

na 280 tys. Tel. 517 120 127
 Na sprzedaż dom nad jeziorem 

495 tys. Tel. 517 120 127
 Bezpieczna pożyczka z dojazdem 

do klienta. Bez zaświadczeń do  
2 tys. zł, szybko i  sprawnie.  
Tel. 502 788 616
 Sprzedam wózek dziecięcy 2w1 

Amelis Deltim Pro szary w kropki. 
Stan bdb! Tel. 507 155 477
 Sprzedam wózek dziecięcy „pa-

rasolkę” MACLAREN BMW czarny. 
Stan bdb! Tel. 507 155 477
 Sprzedam wielofunkcyjne krzeseł-

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

z szufladą marki KLUPŚ (białe) MIŚ. 
Tel. 507 155 477
 Biuro matrymonialno-towarzyskie 

zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Tel. 505 006 319
 Kupię stary motocykl Wsk, Wfm, 

Komar, Romet. Tel. 509 449 141
 Sprzedam 4 felgi stalowe: Toyota 

Yaris Et39 4x100 5,0J 4,5 J. Stan 
b. dobry. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 604 789 383

 Przy jmę zbędne ks iążk i .  
Tel. 721 731 124

 Sprzedam albę komunijną kom-
pletną dla dziewczynki oraz wianek. 
Tel. 690 299 115
 Sprzedaż drewna opałowego, so-

snowego i kominkowego. Transport 
gratis. Tel. 661 099 768
 Sprzedam mieszkanie dwu-

pokojowe w  centrum Kórnika.  
Tel. 66 66 77 003   
 Miejsca noclegowe dla pracow-

ników do wynajęcia w Robakowie 
i Dachowie. Tel. 66 66 77 003
 Sprzedam stojak do transportu 

okien, wys. 1,94, dł. 2,68, szer. 1,59. 
Tel. 501 645 939
 Naprawa rolet zewnętrznych.  

Tel. 501 645 939
 Montaż rolet zewnętrznych 

mater ia łowych ,  mosk i tery .  
Tel. 501 645 939
 Kupię dom gotowy do zamieszka-

nia: Kórnik, Biernatki lub  Borówiec. 
Tel.  536 106 217
 Korepetycje z matematyki 40 zł/h. 

Tel. 669 799 989
 Kredyt samochodowy bez wpła-

ty, zabezpieczeń i  zastawu, wiek 
oraz przebieg auta nieistotny.  
Tel. 532 726 130
 Kredyty dla firm na różne cele, 

fachowe oraz indywidualne rozwią-
zania. Tel. 532 726 130
 Pedicure leczniczy dla seniorów, 

dojazd do domu. Tel. 798 914 299
 Budowa - Dom z drewna w 3 mie-

siące. Tel. 603 165 255

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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