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Warto 
sadzić drzewa
str. 8-9

Wyniki wyborów 
prezydenckich 
z terenu naszej gminy
str. 7

„Wirus sztuki” w KOK-u
-  warsztaty artystyczne pozostawiły ślad na Prowencie str. 11So
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Informacje 
burmistrza

burmistrz Przemysław Pacholski i wicebur-
mistrz Bronisław Dominiak. 

Podsumowania w metroPolii

Także 26 czerwca burmistrz Przemysław 
Pacholski wziął udział w obradach komisji 
rewizyjnej Stowarzyszenia „Metropolia 
Poznań”. Przeanalizowano sprawozdania 
z działalności organizacji i sformułowano 
wniosek o  udzielenie absolutorium za-
rządowi.

sPotkanie z kamionkowskimi 
strażakami

29 czerwca w Kórniku gościli przedstawi-
ciele OSP Kamionki. Z burmistrzem Prze-
mysławem Pacholskim i wiceburmistrzem 
Sebastianem Wlazłym spotkał się prezes 
Leszek Walkowiak, który przedstawił nowo 
wybranych: naczelnika Łukasza Górskiego 
oraz zastępcę naczelnika Mariusza Bular-
skiego. Rozmawiano o współpracy i orga-
nizacji ochotniczych straży pożarnych na 
terenie gminy. 

sater Podsumował rok

29 czerwca burmistrz Przemysław Pachol-
ski wziął udział w zgromadzeniu wspólni-
ków spółki Sater Kórnik. Podsumowano 
działanie spółki w roku minionym, zatwier-
dzono sprawozdania, udzielono absoluto-
rium organom i omówiono sprawy bieżące. 

nowe rozwiązania fiskalne

Także 29 czerwca z wiceburmistrzem Se-
bastianem Wlazłym i kierownik Wydziału 
Podatków i Opłat Lokalnych Ewą Kędziorą 
spotkał się członek zarządu Kancelarii 
Transportowej „Legaltrans”. Przedstawio-
no nowe, lokalne rozwiązania fiskalne zwią-
zane z podatkiem od środków transportu, 
które zachęcają podmioty organizujące 
usługi transportowe  do przenoszenia swo-
ich siedzib lub filii do naszej gminy.

nowa forma kdn

30 czerwca odbyła się wideo-konferencja, 
podczas której burmistrz Przemysław 
Pacholski spotkał się z organizatorami i in-
stytucjami patronującymi Kórnickim Dniom 
Nauki. Ustalono, że w  tym roku impreza 

sPotkanie z „Barką“

25 czerwca z  inicjatywy Fundacji „Barka” 
zorganizowano w Kórniku spotkanie na te-
mat stworzenia w naszej gminie spółdzielni 
socjalnej. Pani Barbara Sadowska wraz 
ze współpracownikami uzasadniła sens 
przedsięwzięcia i przedstawiła możliwości 
pozyskania środków na funkcjonowanie 
takiej instytucji. W rozmowach udział wzięli: 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły, radni: 
Adam Lewandowski, Magdalena Pawla-
czyk i  Robert Jankowski, kierownik OPS 
Agnieszka Mieloch oraz przedstawiciele or-
ganizacji społecznych (KTPS, „Prusi-babki”, 
„Wspaniała Siódemka”, KGW „Siła Kobiet” 
z Kamionek). Ustalono, że zarówno OPS, jak 
i organizacje zbadają ile osób mogłoby być 
zainteresowanych stworzeniem w naszej 
okolicy spółdzielni pracy socjalnej. 

zgromadzenie sP. aquanet 
oBradowało

25 czerwca burmistrz Przemysław Pachol-
ski uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Aquanet S.A. Podsumo-
wano działania spółki w  roku minionym 
i udzielono absolutorium zarządowi. 

wsPółPraca z mosiną

26 czerwca oraz 15 lipca burmistrz Prze-
mysław Pacholski wraz z wiceburmistrzem 
Sebastianem Wlazłym spotkali się z bur-
mistrzem Przemysławem Mielochem 
z Mosiny i jego zastępcą Adamem Ejchor-
stem. Dyskutowano na temat współpracy 
w zakresie odbioru i transportu odpadów 
komunalnych oraz regulacji cieków wod-
nych i  retencji na pograniczu Kamionek 
i Daszewic.
Zakład Usług Komunalnych z Mosiny jest 
zainteresowany prowadzeniem usług od-
bioru odpadów na terenie naszej gminy. 

Porozumienie w zakresie  
komunikacji zBiorowej

26 czerwca w  Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu zorganizowano spotkanie na 
temat organizacji komunikacji zbiorowej 
w  naszym powiecie i  powiatach ościen-
nych. Omówiono harmonogram działań 
i propozycje dotyczące porozumienia gmin 
i powiatów w sprawie przejęcia zadań PKS. 
Miasto i  Gminę Kórnik reprezentowali 

nie odbędzie się w formie jaką znamy z po-
przednich edycji. Placówki naukowe wraz 
z organizatorami przygotują natomiast se-
rię krótkich filmów z ciekawymi wykładami 
i prezentacjami.

Podsumowanie roku w komBusie

Także 30 czerwca obradowało zgromadze-
nie wspólników spółki Kombus. Burmistrz 
zatwierdził sprawozdanie finansowe oraz 
udzielił absolutoriów prezesowi i  radzie 
nadzorczej. 

rozmowy w sPrawie Planów 
aquanet

W dniach 1, 3 i 7 lipca burmistrz Przemy-
sław Pacholski i wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak brali udział w wideo-konferen-
cjach z  przedstawicielami Aquanet S.A. 
pod kierownictwem dyrektora Andrzeja 
Kaziroda. Tematem rozmów była reali-
zacja inwestycji oraz plany rozbudowy  
i   modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych na kolejne lata. 
Plan inwestycyjny spółki na terenie naszej 
gminy na lata 2020-2030 ma zostać przed-
stawiony we wrześniu br. 

sPotkanie z Przedstawicielami 
Placówek oświatowych

2 lipca burmistrz Przemysław Pacholski, 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły, kierownik 
Ewa Soczyńska i Aneta Weber z Wydziału 
Oświaty UMiG Kórnik, audytor Maciej 
Jankowski oraz kierownik Anna Kozłow-
ska z  Wydziału Gospodarki Finansowej 
spotkali się z  dyrektorami i  księgowymi 
gminnych placówek oświatowych. Konrad 
Drąg omówił działanie kolejnych wprowa-
dzanych w administracji placówkami mo-
dułów programu „Vulkan”.  Maciej Trajdos 
przedstawił działanie systemu dystrybucji 
posiłków w szkołach poprzez portal „za-
mówposiłek.pl”.

Plany rozBudowy strażnicy

6 lipca w UMiG Kórnik z wiceburmistrzem 
Bronisławem Dominiakiem spotkał się pre-
zes OSP Kórnik Andrzej Szyc. Rozmawiano 
na temat rozbudowy strażnicy w Kórniku. 
Inwestycja ma rozpocząć się w przyszłym 
roku.   

w sPrawie rozBudowy firmy...

6 lipca wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
spotkał się z prof. Damianem Józefiakiem 
z firmy HiproMine hodującej owady i pro-
dukującej z  nich m.in. dodatki do pasz 
i nawozy. 

cd. na str. 4
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MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska

ul. Kościelna 26 Kowalew, 63-300 Pleszew

NIP: 6171527912,  REGON 301989104

projekt.mim@gmail.com

Treść rysunku:

Inwestor:

Branża:

Obiekt:

Projektant

Faza projektu:

Imię, Nazwisko: Podpis:Nr upr.

MIASTO I GMINA KÓRNIK
PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1

62-035 KÓRNIK

PLAN SYTUACYJNY - ELEMENTY DROGOWE

PROJEKT DROGOWY

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

mgr inż. MAGDA WOJCIECHOWSKA WKP/0249/POOD/07

. .

1:250297x750152/2019  03

Sprawdził:

UWAGA:
1.Dokładną kolorystykę, wymiary i strukturę kostki należy obowiązkowo uzgodnić z Inwestorem.
2.Teren objęty opracowanie zlokalizowany jest w obszarze ochrony konserwatorskiej (teren historycznego

układu urbanistycznego miasta Kórnik - Bnin wpisanego do rejestru zabytków) - w związku z powyższym należy
zachować bezwzględnie kolorystykę, strukturę i kształt kostki oraz rodzaj i kształt krawężników już istniejących
na ul. Kościelnej na odcinku już wyremontowanym. Kostka brukowa zastosowana, jako warstwa ścieralna na
zatokach postojowych powinna posiadać strukturę i kształt identyczny z kostką zastosowaną na zjazdach, kolor
kostki szery.

01/2020

 PRZEBUDOWA UL. KOŚCIELNEJ W m. BNIN POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE
ORAZ REMONCIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I ZATOK

POSTOJOWYCH

Budowa oświetlenia przy ul. Miętowej w Czmońcu

Zakończono budowę oświetlenia przy ul. Miętowej w Czmońcu. Zadanie wykonała firma 
Energosieć Marek Wardeński, z Pyzdr. Inwestycja wraz z nadzorem kosztowała 23 751,77 zł. 

Budowa elementów placu zabaw w Błażejewie.
W lipcu zakończyły się prace budowlane polegające na montażu elementów placu zabaw 
w Błażejewie przy ul. Rybackiej. Etap zrealizowany w tym roku obejmował montaż hama-
ka oraz dwóch ławostołów. Inwestycja wyniosła 9 937,99 zł, Wykonawcą była firma ATUT 
Tomasz Skiba z Mosiny. W ramach inwestycji w kolejnych latach przewiduje się również 
montaż m.in. ścianki wspinaczkowej, urządzeń mini parku linowego, przeplotni gimna-
stycznej, ławek, koszy i ogrodzenia.

Zakończone 
inwestycje

Rysunek 
z dokumentacji projektowej 
miejsc parkingowych 
przy cmentarzu w Bninie

Wizualizacja placówki wsparcia dziennego...

◊  Wydział Inwestycji UMiG

◊  SK

Dyskutowano na temat planów rozbudowy 
obiektów w Robakowie.

kolejne Plany Panattoni

Tego samego dnia gościli w  Urzędzie 
Miasta i  Gminy związani z  firmą Panat-
toni: Piotr Maleńczak i Piotr Kwiatkowski 
(Ferma Kresek). Podczas rozmów z wice-
burmistrzem Sebastianem Wlazłym oraz 
kierownikiem Sławomirem Zakrzewskim 
i  Krzysztofem Ratajczakiem z  Wydziału 
Ochrony Środowiska i  Rolnictwa UMiG 
Kórnik omówiono założenia związane  
z  budową kolejnego obiektu magazyno-
wego w Dachowie. 

Przygotowania do rocznicy

Także 6 lipca burmistrz Przemysław Pa-
cholski spotkał się z  przedstawicielami 
Stowarzyszenia Teatralnego „Legion”. 
Omówiono współpracę przy zapropono-
wanym projekcie, w którym członkowie 
stowarzyszenia, w 230. rocznicę śmierci 
Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulic-
kiej  będą chcieli pokazać Białą Damę jako 
„kobietę z krwi i kości”.

 
Promenada dofinansowana

7 lipca odbyła się sesja Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Samorząd wo-
jewództwa podjął uchwałę o przekazaniu 
Gminie Kórnik dofinansowania budowy 
promenady nad Jeziorem Kórnickim 
w kwocie 2 milionów złotych.

Proces trwa

8 lipca miała miejsce wizja lokalna wy-
znaczona przez Sąd Rejonowy w Środzie 
Wlkp. w sprawie o wydanie nieruchomo-
ści na terenie promenady nad Jeziorem 
Kórnickim.  Podczas wizji lokalnej sa-
morząd reprezentowali wiceburmistrz 
Bronisław Dominiak i  radca prawny 
Józefa Cieślak. 

zesPół w sPrawie  
tras rowerowych

Także 8 lipca burmistrz Przemysław Pa-
cholski spotkał się z radnym Jarosławem 
Janowskim. Omówiono pomysł utworze-
nia zespołu roboczego do spraw istnieją-
cych i planowanych ścieżek rowerowych 
na terenie gminy Kórnik. Zespół taki ma 
rozpocząć pracę we wrześniu br. 

list intencyjny

Również 8 lipca burmistrz Przemysław 
Pacholski razem z  burmistrzem Śremu 
Adamem Lewandowskim podpisali list 
intencyjny w  sprawie wybudowania 
pomiędzy Kórnikiem a  Śremem ścieżki 
pieszo-rowerowej wzdłuż drogi woje-
wódzkiej nr 434. 

rozmowy o fotowoltaice

Prezes Sater Kórnik Maksymilian Sułkow-
ski spotkał się 9 lipca z wiceburmistrzem 
Bronisławem Dominiakiem. Dyskutowa-
no na temat propozycji przedstawicieli 
firmy Neo Bio-Energy dotyczącej instalacji 
systemu urządzeń fotowoltaicznych na 
terenie przyległym do zrekultywowanego 
składowiska odpadów w Czmoniu. 

Plany mtP

9 lipca Waldemar Kujawiak, dyrektor 
logistyki Międzynarodowych Targów 
Poznańskich oraz dyrektor ds. nadzoru 
właścicielskiego MTP Krzysztof Pokorski 
wraz z Wojciechem Pawlickim kierowni-
kiem Wydziału Zarządzania Projektami 
w  firmie „Opus” spotkali się z  wicebur-
mistrzem Sebastianem Wlazłym. Dysku-
towano na temat inwestycji MTP na tere-
nach leżących na terenie naszej gminy. 

rozmowy z zgo

Także 9 lipca burmistrz Przemysław 
Pacholski, wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły i prezes WODKOM Kórnik Robert 
Przybysz gościli w siedzibie ZGO Jarocin, 
gdzie spotkali się z  władzami zakładu 
i rozmawiali na temat bieżącej współpra-
cy i działania PSZOK-u w Czołowie. 

rozPrawa w sPrawie  
gruntu nadjeziornego

13 lipca odbyła się kolejna rozprawa 
w  Sądzie Rejonowym w  Środzie Wlkp. 
w  sprawie o  naruszenie posiadania 
z  powództwa współwłaścicieli jednej 
z nieruchomości położonej nad Jeziorem 
Kórnickim. Nowy termin rozprawy został 
wyznaczony na 19 sierpnia br.

zmiany w Planie

14 lipca wiceburmistrz Bronisław Do-
miniak wziął udział w  pracach zespołu 
opracowującego zmiany w planie zinte-
growanej mobilności na terenie Metro-
polii Poznań. Spotkanie odbyło się w sali 
sesyjnej Starostwa w Poznaniu.

rozmowy z zdP

15 lipca burmistrz Przemysław Pachol-
ski i  wiceburmistrz Bronisław Dominiak 
spotkali się z zastępcą dyrektora Zarządu 
Dróg Powiatowych Markiem Bereżeckim 
oraz zespołem projektantów. Omawiano 
założenia projektowe do planu budowy 
dróg, które mają skomunikować Borówiec 
i Kamionki z Krzesinami wraz z budową wia-
duktu kolejowego w Koninku. Inwestycje 
te finansowane będą z budżetu państwa. 

sPotkanie na temat inwestycji 
w żernikach

17 lipca burmistrz Przemysław Pacholski 
spotkał się z wicestarostą Tomaszem Łu-
bińskim. Dyskutowano na temat rozwiązań 
komunikacyjnych w okolicach węzła „Ko-
ninko” na S-11, w tym planu pobudowania 
rond zarówno od strony Koninka, jak i Żer-
nik. Zadeklarowano także współpracę przy 
realizacji ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż 
drogi powiatowej od Żernik do przystanku 
autobusowego przy węźle. Miasto i Gmina 
Kórnik przekaże Powiatowi Poznańskiemu 
gotowy projekt i  zabezpieczy finansowo 
inwestycję wraz z  wykupem gruntów 
(szacunkowy koszt około 900 tys. zł). 
Starostwo natomiast rozważy możliwość 
złożenia wniosku o dofinansowanie zada-
nia w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. 

nie Będzie festiwalu mzk

21 lipca burmistrz Przemysław Pacholski 
spotkał się z dyrektorem Letniego Festi-
walu Muzyka z Kórnika oraz dyrektorem 
Kórnickiego Ośrodka Kultury Sławomirem 
Animuckim. Ustalono, że tegoroczna edycja 
tego kulturalnego wydarzenia nie odbędzie 
się z powodu trwającego nadal stanu za-
grożenia epidemiologicznego. 

sPotkanie sPrawozdawcze 
metroPolii

22 lipca miało miejsce kolejne spotkanie 
członków stowarzyszenia Metropolia 
Poznań, w którym uczestniczył burmistrz 
Przemysław Pacholski. W  trakcie posie-
dzenia Rady Metropolii, które odbyło się 
w Urzędzie Miasta Poznania rozpatrywano 
m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu 
Stowarzyszenia za 2019 r., sprawozda-
nie finansowe oraz propozycje uchwał 
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
zobowiązań majątkowych. 

cd. ze str. 3

W ostatnim czasie zakończono procedurę 
przetargową i podpisano umowy na reali-
zację kolejnych zadań inwestycyjnych. Są to:

- przebudowa ul. Leśnej w Gądkach– termin 
realizacji 30 września 2020 r. – cena brutto 
145 337,71 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej 
dla budowy zintegrowanego węzła prze-
siadkowego przy stacji kolejowej Gądki 
wraz z infrastrukturą techniczną, ścieżkami 
rowerowymi i ciągami komunikacyjnymi – 
termin realizacji 30 września 2021 r. – cena 
brutto 205 410,00 zł

- budowa miejsc parkingowych przy cmenta-
rzu w Bninie – termin realizacji 30 listopada 
2020 – cena brutto 196 712,76 zł

- Budowa placówki wsparcia dziennego 
osób starszych, dzieci i młodzieży w Kórniku 
– termin realizacji 30 października 2021 r. 
 – cena brutto 2 476 300,00 zł.

Przetargi
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BIEDROŃ Robert 15 26 16 31 34 28 28 9 7 24 14 24 39 34 26 355 
(2,20%)

BOSAK Krzysztof 50 53 65 109 92 80 66 38 28 93 119 48 87 59 83 1070 
(6,62%)

DUDA Andrzej 173 335 341 497 490 362 256 220 158 282 297 109 157 215 217 4109 
(25,44%)

HOŁOWNIA 
Szymon 104 231 172 327 268 244 261 112 98 270 298 200 284 278 283 3430 

(21,23%)

JAKUBIAK Marek 0 1 1 4 4 1 1 1 1 1 3 0 0 3 2 23 
(0,14%)

KOSINIAK-KAMYSZ 
Władysław 8 17 23 28 35 27 19 5 13 25 26 11 26 21 30 314 

(1,94%)
PIOTROWSKI 

Mirosław 1 0 4 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 12 
(0,07%)

TANAJNO Paweł 2 2 3 2 1 0 4 0 0 3 1 0 1 2 1 22 
(0,14%)

TRZASKOWSKI 
Rafał 186 543 345 552 390 422 743 126 175 443 395 492 692 602 643 6749 

(41,78%)
WITKOWSKI 
Waldemar 0 1 4 1 4 2 2 0 1 2 4 1 3 2 5 32 

(0,20%)

ŻÓŁTEK Stanisław 3 3 2 3 6 0 8 1 0 2 5 0 2 0 3 38 
(0,24%)

Zasięgi bwodowych komisji wyborczych:
OKW nr 1: Kórnik ulice: Adama Asnyka, Aleksandra 
Fredry, Błonie, Krótka, Bolesława Leśmiana, Leśna, 
Adama Mickiewicza, Poprzeczna, Poznańska, Miko-
łaja Reja, Juliusza Słowackiego, Stodolna, Stanisława 
Woźniaka
OKW nr 2: Kórnik ulice: prof. Stanisława Bodniaka, 
Czereśniowa, Dworcowa, Działyńskich, Hugo Kołłątaja, 
Juliana Tuwima, Osiedle Ignacego Krasickiego, Patrio-
tów, Teofili Potulickiej, Strzelecka, Stanisława Staszica, 
Wiatraczna, Antoniego Wróblewskiego, Stanisława 
Wyspiańskiego, Władysława Zamoyskiego, Zaułek
OKW nr 3: Kórnik ulice: 20 Października, Aleja Flensa, 
Bolesława Smoczyńskiego, Bóźnicza, Edwarda Pohla, 
Harcerska, Jana Kantego, Kolegiacka, Ks. Tadeusza 
Jabłońskiego, Kuśnierska, Młyńska, Modrzewiowa, 
Osiedle Stefana Białoboka, Parkowa, Plac Browarowy, 
Plac Niepodległości, Plac Powstańców Wlkp. , Pocz-
towa, Prowent, Stefana Weymana, Szkolna, Szarych 
Szeregów, Średzka, Św. Floriana, Wiklinowa, Wodna, 
Wojska Polskiego, Zamkowa, Zygmunta Celichowskie-
go, Prof. Zbigniewa Steckiego.
OKW nr 4: Kórnik ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, 
Biernacka, Błażejewska, Brzozowa, Bukowa, Cmen-
tarna, Czołowska, Dębowa, Dojazd, Droga Kalejska, 
Hipolita Trąmpczyńskiego, Jagodowa, Jeziorna, Jakuba 
Krauthofera, Ks. Pawła Steinmetza, Julii Molińskiej-
-Woykowskiej, Jodłowa, Jana Wójkiewicza, Kalinowa, 
Kasztelana Jarosta, Kazimierza Fludry, Księdza Szcze-
pana Janasika, Ks. Romualda Żurowskiego, Kanałowa, 
Konarska, Kościelna, Lipowa, Lisia, Ładna, Melchiora 
Grześkowiaka, Michała Wieruszowskiego, Piaskowa, 
Piękna, Plac Jesionowy, Plenerowa, Radosna, Rynek, 

Sarnia, Szeroka, Sosnowa, Stanisława Michałowskie-
go, Stanisława Mikołajczyka, Śremska, Świerkowa, 
Topolowa, Wojciecha Droździka, Widokowa, Wierz-
bowa, Wrzosowa, Wincentego Witosa, Zwierzyniecka, 
Żwirowa
OKW nr 5: Sołectwa: Konarskie, Radzewo (obejmuje 
wsie: Radzewo, Dworzyska), Czołowo, Czmoniec 
(obejmuje wsie: Czmoniec, Trzykolne Młyny), Czmoń
OKW nr 6: Sołectwa: Biernatki, Błażejewko, Błażejewo, 
Dębiec, Prusinowo
OKW nr 7: Sołectwa: Mościenica, Skrzynki, Sołectwo: 
Borówiec obwód obejmuje ulice: Brzoskwiniowa, 
Czereśniowa, Dębowa, Dojazd, Drapałka, Gruntowa, 
Gruszkowa, Kempingowa, Klonowa, Kręta, Kwitnąca, 
Leśna, Letnia, Ładna, Łąkowa, Malinowa, Mała Rekre-
acyjna, Morelowa, Na Górce, Na Skarpie, Na Uboczu, 
Nad Jeziorem, Ogrodowa, Okrężna, Osiedle Pisakowe, 
Osiedle Zielona Polana, Polna, Poznańska, Prosta, 
Przy Krzyżu, Rekreacyjna, Skryta, Szkolna, Śliwkowa, 
Urocza, Uroczysko, Warzywna, Widokowa, Wiśniowa, 
Wiosenna, Zacisze, Zakątek, Zakole, Zaułek, Zielona, 
Zielona Dolina, Zimowa, Źródlana.
OKW nr 8: Sołectwa: Kromolice, Pierzchno (obejmuje 
wsie: Pierzchno, Celestynowo), Szczodrzykowo
OKW nr 9: Sołectwa: Dziećmierowo, Runowo
OKW nr 10: Sołectwa: Robakowo-osiedle, Robakowo-
-wieś
OKW nr 11: Sołectwa: Dachowa, Gądki, Żerniki (obej-
muje wie: Żerniki, Jaryszki)
OKW nr 12: Sołectwo Borówiec Nowy, obejmuje 
ulice: Borowa, Borowikowa, Borówkowa, Buczynowa, 
Bukowa, Deszczowa, Fiołkowa, Główna, Graniczna, 
Grzybobranie, Jagodowa, Jesionowa, Jeżynowa, Jęcz-

mienna, Karmelowa, Kozakowa, Kurkowa, Labirynt 
Wodny, Leśna Polana, Lisa Witalisa, Maślakowa, Nad 
Potokiem, Pod Borem, Pod Lasem, Podgrzybkowa, 
Poprzeczna, Poziomkowa, Prawdziwkowa, Różana, 
Rydzowa, Skwer Brzozowy, Skwer Topolowy, Słowiko-
wa, Sosnowa, Spółdzielcza, Strumykowa, Świerkowa, 
Teofila Wolniewicza, Wierzbina, Wrzosowa, Zapomnia-
na, Żurawinowa
OKW nr 13: Kamionki ulice: Agatowa, Bazaltowa, 
Brylantowa, Chabrowa, Cynamonowa, Diamentowa, 
Dzikiej Róży, Granitowa, Kamienna, Kartingowa, 
Krokusowa, Krzemienna, Kwiatowa, Laskowa, Leśne 
Zacisze, Leśny Zakątek, Lotnicza, Makowa, Malwowa, 
Mieczewska, Modelarzy, Opalowa, Porannej Rosy, 
Powietrzna, Promienna, Rogalińska, Rolna, Rubinowa, 
Rumiankowa, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Szafi-
rowa, Szmaragdowa, Szybowników, Świt, Topazowa, 
Waniliowa, Wiklinowa, Wodna, Zielna.
OKW nr 14: Sołectwo: Koninko (obejmuje wsie: Konin-
ko, Świątniczki), Szczytniki
OKW nr 15: Kamionki ulice: Akacjowa, Biała, Brzozowa, 
Bukowa, Bułankowa, Cedrowa, Dębowa, Dolna, Do-
żynkowa, Górna, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, 
Jęczmienna, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Konwaliowa, Leśna, Liliowa, Lipowa, Lisia, Łąkowa, 
Magnoliowa, Modrzewiowa, Mostowa, Murarska, Na 
Skaju Lasu, Nad Kople, Nowa, Olchowa, Orkiszowa, 
Orzechowa, Osiedle Azaliowe, Osiedle Kresowe, 
Piaskowa, Piotrowska, Platanowa, Polna, Poznańska, 
Przy Łowisku, Pszeniczna, Sielankowa, Sosnowa, 
Stokrotkowa, Tęczowa, Topolowa, Tulipanowa, Wi-
chrowa, Wierzbowa, Wilcza, Wypoczynkowa, Zacisze, 
Zbożowa, Żytnia
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DUDA Andrzej 225 424 444 661 650 462 276 272 221 361 421 153 243 219 296 5350 
(32%)

TRZASKOWSKI 
Rafał 338 813 591 954 756 748 1172 289 296 801 790 721 1038 931 1013 11251 

(68%)

Wybory prezydenckie - wyniki z naszej gminy
W pierwszej turze wyborów Prezydenta RP, które odbyły się 28 czerwca 2020 roku, frekwencja wyborcza na terenie Miasta i Gminy 
Kórnik przekroczyła 73%. Najwięcej głosów na naszym terenie otrzymał Rafał Trzaskowski – 6749. Andrzej Duda otrzymał 4019,  Szymon 
Hołownia 3430, a Krzysztof Bosak 1070. Wyniki wszystkich kandydatów w poszczególnych obwodach przedstawia poniższa tabela.

Dwa tygodnie później, w drugiej turze wyborów frekwencja wyborcza w naszej gminie była jeszcze wyższa i wyniosła ponad 76%.  
Rafał Trzaskowski zdobył 11 251 głosów natomiast Andrzej Duda głosów 5 350. 

24 czerwca 2020 roku odbyła się Sesja Rady 
Miasta i Gminy Kórnik. W czasie jej trwania 
radni:
- dokonali zmiany Uchwały budżetowej Mia-
sta i Gminy Kórnik na 2020 oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik 
na lata 2020-2030,
- podjęli uchwałę w sprawie emisji obligacji 
Miasta i Gminy Kórnik oraz określenia zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu,
- wyrazili zgodę na współdziałanie pomiędzy 
Miastem i Gminą Kórnik a Miastem Poznań 

i Gminą Mosina w sprawie realizacji zadania 
polegającego na wyznaczeniu obszaru i 
granic aglomeracji Kórnik,
- podjęli uchwałę w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, 
na dofinansowanie do wykonania projektu 
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2461P 
w miejscowości Kamionki oraz przebudowy 
drogi powiatowej nr 2464P Świątniki – gra-
nica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na 
odcinku Radzewice – Radzewo,
- wyrazili zgodę na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i zawarcie umowy najmu nie-
ruchomości lokalowej położonej w Kórniku, 
a także na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego i zawarcie umowy użyczenia nie-

ruchomości lokalowej położonej w Kórniku,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Bo-
rówiec. Ul. Truflowa ma swój początek od 
działki nr 371/1 i biegnie do granicy działki 
348, a jej podstawę stanowi droga oznaczona 
jako działka nr 349/5, 
- zmienili uchwałę w sprawie powołania 
doraźnej komisji statutowej,
- wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia 
międzygminnego pomiędzy Miastem Po-
znań a Miastem i Gminą Kórnik oraz Gminą 
Mosina w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego.
Szczegóły: http://api.esesja.pl/posiedze-
nie8/90946. Telacja na profilu RMiG Kórnik 
na portalu YouTub

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyj-
nym Borówiec, w rejonie ulicy Czereśniowej 

i Malinowej, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2020 
r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik   
nr XLIX/668/2018 z dnia 25 lipca 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Borówiec, 
w rejonie ulicy Czereśniowej i Malinowej, gmina Kórnik, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 sierpnia 
2020 r. do 26 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt  planu dostępny 
będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl 
w dziale ,,Aktualności” w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone do 
publicznego wglądu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2020 r. 
w świetlicy wiejskiej w Borówcu, ul. Szkolna 2 (mała sala) 62-023 
Borówiec o godz. 16:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kór-
nik na adres Urzędu Miasta  i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2020 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją 

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Dachowie,  

w rejonie ulic Nowina i Chabrowa, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2020 
r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik  
nr XLI/557/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w Dachowie, w rejonie ulic Nowina 
i Chabrowa, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko, w dniach od 4 sierpnia 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r. w siedzi-
bie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. 
Projekt  planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na 
stronie www.kornik.pl w dziale ,,Aktualności” w zakładce ,,projekty 
mpzp wyłożone do publicznego wglądu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2020 r. w świetlicy 
wiejskiej w Dachowie, ul. Okrężna 34, 62-023 Dachowa o godz. 16:00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kór-
nik na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2020 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją 
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZE-
TWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDURA 
PLANISTYCZNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. 
Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO 
informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych 
jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 
62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta 
i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka – Bach-
man,  e - mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą 
w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze w związku z  realizowaniem 

zadań przez Urząd Miasta i  Gminy Kórnik na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą 
osoby upoważnione przez Administratora do prze-
twarzania danych w ramach wykonywania swoich 
obowiązków służbowych, projektant sporządzający 
projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego/studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane 
wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie z Roz-
porządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancela-
ryjnej, jednolitych 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 przekazywane 

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 warunkiem 
ustawowym i  jest niezbędne w  celu realizacji 
obowiązku prawnego wykonywanego przez Ad-
ministratora. W przypadku braku podania przez 
Państwa  niezbędnych danych, będzie to miało 
wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie 
z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgod-
nie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres 
e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarza-
nie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia 
procedury planistycznej.

Sesja RMiG

◊  SK

◊  Opr. ŁG
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Drzewa są istotnymi elementami 
ekosystemów i krajobrazu. Działalność 
człowieka, zagospodarowywanie przez 
niego nowych terenów lub przekształ-
canie ich powoduje często konieczność 
wycinki tych wartościowych organi-
zmów. Na szczęście, mając świadomość 
jego wartości, drzewostan uzupełnia się 
sadząc na terenach publicznych więcej 
drzew niż  się wycina.

W minionych 10 latach na terenie naszej 
gminy, przy drogach, skwerach i w innych 
przestrzeniach publicznych posadzono 
kilka tysięcy drzew. Tylko Zakład Doświad-
czalny PAN zasadził ich 2899, w większości 
(1813) na zlecenie Miasta i Gminy Kórnik. 
497 drzew sadzonych przez ZD PAN zaku-
piła Fundacja Zakłady Kórnickie. Pozostałe 
sfinansowały różne podmioty gospodar-
cze i instytucje w ramach rekompensaty za 
wycinkę podczas prowadzonych działań 
inwestycyjnych. 

Drzewa po posadzeniu w przestrzeni 
publicznej są przez kilka pierwszych lat 
doglądane, pielęgnowane i podlegają 
gwarancji, czyli w przypadku obumarcia 
lub choroby są zastępowane nowymi.
Sadzono przedstawicieli kilkunastu ga-
tunków. Były więc m.in. dęby, lipy, buki, 
jarzęby, brzozy, wiśnie osobliwe, jabłonie 
w kilku odmianach, klony, platany, robinie, 
świerki, graby, sosny i głogi. 
W przypadkach uzasadnionych dokony-
wano także przesadzania starych roślin 
w nowe miejsce. Tak stało się np. z cisami 
z placu Niepodległości, które trafiły na 
Prowent. 

Ważne jest by dbać o drzewa w naszym 
otoczeniu, szczególnie te dorosłe, okaza-
łe, które najskuteczniej spełniają swoją 
ekologiczną rolę. Choć z reguły żyją dłużej 
niż człowiek, nie są jednak wieczne. Każde 
nowe, zasadzone drzewo to inwestycja dla 
kolejnych pokoleń.

Warto sadzić drzewa

Lipy kolumnowe zasadzone w Gądkach 
w 2014 roku

Jarzęby w Dachowie sadzono w 2009 roku

130 lip zasadzono w Kamionkach w 2010 roku

Kilka dni temu na placu Browarowym zasadzono 45 drzew,  
w tym grusze kolumnowe, graby kolumnowe 
i brzozy pożyteczne

Lipy przy drodze do Pierzchna

Lipy przy promenadzie na Prowencie

Przy drodze Ruowo-Zimin w 2015 roku 
sadzono dęby razem z lipami i klonami 

W 2010 roku wzbogacono przedłużenie  
ul. Młyńskiej od strony Dziećmierowa  
o 118 jabłoni  różnych odmian

Wiśnie kuliste rosną przy promenadzie, 
ale także na ul. Jeziornej w Bninie

W 2018 roku na Prowencie powstała 
aleja 100 dębów w rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości

◊  ŁG
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„Wirus sztuki” w KOK-u

Tradycyjnie początek wakacji jest 
na Prowencie czasem artystycznych 
wyzwań. Pomimo pandemii udało się 
okiełznać obawy, zaostrzone przepisy 
sanitarne i wszelkie niedogodności. 
Wzmocniona liczebnie ekipa artystów 
pomogła młodym adeptom sztuki 
zainfekowanym wirusem sztuki.

W trakcie trzech tygodniowych turnusów 
dzieci i młodzież gminy Kórnik projektowała 
i wykonywała ceramiczną i szklaną biżuterię, 
pomagała nadać świeżości i niezwykłych ko-
lorów ławkom, stolikom, labiryntowi i innym 
sprzętom rekreacyjnym przed siedzibą KOK. 
W trosce o przyrodę i ich najmniejszych re-
prezentantów współtworzyła piękny domek 
dla owadów (patrz okładka tego numeru). 

Wirus sztuki pozwolił też na współtworzenie 
kolejnej instalacji plenerowej inspirowanej 
twórczością Tadeusza Kantora. Malarskie 
umiejętności uwidoczniły się na buziach, rę-
kach i we włosach niektórych uczestników. 
Nie zabrakło też tego co wpisane jest w ich 
młody wiek, a więc zabaw, gier, psikusów. 

Dziękuję instruktorom za profesjonalizm 
a młodym twórcom za zapał. Wierzę, że 
spotkamy się w KOK po wakacjach w trakcie 
zajęć grup, zespołów i pracowni artystycz-
nych, wolni od strachu przed koronawiru-
sem, pełni twórczej energii.

◊  Sławomir Animucki

Skręcając w   Kamionkach tuż za granicą 
Borówca, gdzie ul. Główna przechodzi w ul. 
Poznańską w  prawo, znajdziemy się na 
ul. Leśnej. Oznakowaniem Borówieckiego 
Ringu Rekreacyjnego (BRR), dotrzemy nad 
rzekę Głuszynka. Przeprawa przez rzeczkę 
zawsze stanowiła kłopot by suchą nogą 
przeprawić się na drugi brzeg.

Kamionki, podobnie jak Borówiec były do 
zakończenia II wojny światowej zasiedlone 
w dużej mierze przez osoby narodowości 
niemieckiej. To oni pozostawili po sobie 
mostek, który mieszkańcom służył jako 
najkrótsza droga do stacjęiw Gądkach i dalej 
do pracy czy w świat.
Mostki na rzece mają to do siebie, że woda je 
podmywa, a co jakiś czas nawet unicestwia. 
Trzeba je, jak w piosence „wyrychtować”. Tak 
było od dawna. Relację o tych działaniach 
odebrałem z ust mieszkańców Kamionek, 
panów: Jana Remisza i Tadeusza Domagały.
Ostatni mostek pozwalający przekroczyć 
rzeczkę był konstrukcją linową. Perełka 
wykonana przez miejscowych, nie znanych 
z  nazwiska budowniczych konstrukcji 
mostowych, ostała się do końca lat dzie-
więćdziesiątych. Naprawiana doraźnie, po 
2010 roku uległa ostatecznie niezidentyfi-
kowanym wandalom.
Przecięto liny, na których zamocowana była 
kładka, a ona sama utopiła się w korycie 
rzeki. Korzystając z wystających fragmen-
tów, z narażeniem na kąpiel można było 
zaryzykować przeprawę. 
I tak było do 14 lipca roku 2020.
Szlak czerwony i Borówiecki Ring Rowerowy, 
które to trasy wytyczono przez Gluszynkę, 
straciły swoją atrakcyjność.
Jako jeden z inicjatorów powstania BRR, na 
skutek „nacisku oddolnego”- rowerzystów 
przypisujących mi wytyczenie trasy, po-

stanowiłem doprowadzić do rewitalizacji 
przeprawy.
Sprzymierzeńców znalazłem w  osobach 
pań sołtysek Borówca: Agnieszce Plucińskiej 
i Sylwii Brzoskowskiej, a przede wszystkim 
druchów z OSP Kamionki. Prezes Leszek 
Walkowiak wraz z  Roksaną Markiewicz, 
Magdaleną Wańko, Mariuszem Bularskim, 
Adamem Mądreckim, Adamem Szymcza-
kiem, Łukaszem Górskim, poświęcili swój 
drogocenny czas i wkład pracy, by powstało 
dzieło ludzkich rąk. Metalowe przęsła, przy-
gotowane by konstrukcja wytrzymała przez 
lata, to materialny wkład Leszka Walkowia-
ka. Deski pozyskałem z pozostałości po wy-
cince drzew na Błoniach - dzięki zrozumieniu 
idei przedsięwzięcia przez dyr. KCRiS „Oaza” 
Wojciecha Kiełbasiewicza i kierownika Jana 
Wójkiewicza. 
Pomocnym okazała się firma Big-Bud 
z Borówca, dzięki której można było trwale 

osadzić przęsła. Firma Pawła Domagały 
z  Kamionek dostarczyła elementy beto-
nowe, piasek i wyrównała za zgodą pana 
leśniczego Przemysława Hipsia - dojazd do 
rzeczki. Zielony kolor mostek zawdzięcza 
firmie REDFRESH p. Łukasza Stróżyńskiego. 
Znalazł się również sponsor, który w uzna-
niu wkładu druhów zasilił konto OSP Ka-
mionki z przeznaczeniem na działalność 
statutową. 
Powstało dzieło, które służyć będzie zarów-
no turystom, jak i społeczności, bo można 
już bezpiecznie i bez zagrożenia kąpielą 
skrócić drogę na stację w Gądkach.
Udanych przejazdów i przejść przez mostek 
na Gluszynce mieszkańcom Borówca i Ka-
mionek oraz wszystkim, którzy zapragną 
rekreacji na trasie BRR życzy

Suchą nogą przez Głuszynkę

◊  Tomasz Grześkowiak

Wielkie 
serce

Wielu mieszkańców naszej gminy ma 
„wielkie serce”, które ujawnia się podczas 
różnych zbiórek, akcji charytatywnych 
i działań pomocowych. 
Przy OSP w  Kamionkach wielkie serce 
zmaterializowało się w postaci pojemnika 
służącego do zbiórki nakrętek. 
Uzyskane podczas akcji środki pomogą 
małemu Mateuszowi. 

Życzmy sobie jak najwięcej wielkich serc 
w naszej okolicy.

◊  ŁG



Mamy przyjemność poinformować, że 
Grupa Filmowa Młodych w piątek 17 lipca 
kręciła film krótkometrażowy „META” na 
stadionie lekkoatletycznym oraz szatni na 
Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA 
Błonie w Kórniku.
Grupa Filmowa Młodych zrzesza twórców 
z Poznania i nie tylko. Produkcja filmu 
odbywała się na zasadzie non-profit. Część 
środków na produkcję udało się pozyskać 
z crowdfundingu. Grupa ta trafiła do Nas, 
ponieważ jeden z jej członków jest kórni-
czaninem. Ich poprzedni film obecnie jest 
w obiegu festiwalowym w całej Polsce, do 
którego trafi również produkcja „META”. 
Życzymy dużo kreatywności i siły!

„Podróże po Wielkopolsce“ w Kórniku
Ekipa programu „Podróże po Wielkopolsce” 
gościła niedawno w naszym mieście. Sztan-
darowe, ale i te mniej znane atrakcje tury-
styczne naszeg o miasta przedstawi odcinek, 
który będzie emitowany w niedzielę 26 lipca 
o godzinie 17:45, a potem w środę 29 lipca 
o 19.30 w programie TVP Poznań. Materiał 
będzie można także zobaczyć na stronie 
internetowej „Podróży po Wielkopolsce”. 

Młodzi twórcy
na Błoniach

◊  „Oaza”

W obiektywach  Czytelników
Chcący pozostać anonimowym Czytelnik przesłał do naszej redakcji zdjęcie sprofanowane-
go krzyża w Borówcu. Jak informuje autor, to nie pierwszy akt wandalizmu w tym miejscu 
(patrz foto po prawej). Smutny to widok i zmusza do refleksji. 

Z kolei pan Maciej Meroniuk utrwalił niecodzienne wydarzenie – lądowanie śmigłowca 
Lotniczego Pogotowia Ratowniczego na trawniku przed zamkiem. Taki obrazek związany 
jest najczęściej z koniecznością ratowania przez LPR ludzkiego życia, stąd oby jak najmniej 
takich widoków na podzamczu.  ◊  ŁG
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Koniec czerwca to dla Starszaków czas 
szczególny. Oto po kilku latach pierwszego 
etapu edukacji  przychodzi pora pożegnać 
się z przedszkolem, wychowawcami, nie-
którymi kolegami i koleżankami... Tak też 
w tym roku mury naszego Przedszkola w Ka-

mionkach opuściło grono Absolwentów. 
Mamy nadzieję,  że zainteresowania, które 
zaszczepiliśmy w przedszkolakach już od 
najmłodszych lat, zaowocują rozwojem wie-
lu talentów. Osiągnięcia naszych wychowan-
ków są dla nas motorem do podejmowania 

nowych wysiłków i do budowy solidnych 
fundamentów pod ich dorosłe życie. Motylki 
i Niedźwiadki jesteśmy dumni i  życzymy 
samych sukcesów w szkole podstawowej.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku 
uzyskała tytuł i certyfikat „Szkoły 
w chmurze”. W przeddzień zakończenia 
roku szkolnego nadała go nam firma 
Microsoft.

Nasza przygoda z wykorzystaniem techno-
logii informacyjnych na lekcjach ma długą 
historię. Co prawda od 2013 r. jesteśmy 
„Cyfrową Szkołą”, ale od 12 marca br., 
z  chwilą zawieszenia zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych, stanęliśmy przed wyzwa-
niem jak mądrze poprowadzić zdalną edu-
kację dla ponad pięciuset uczniów. W ciągu 
pierwszego tygodnia nauczyciele założyli 
specjalne adresy e-mailowe, wysyłali ma-
teriały edukacyjne i zadania. Niektórzy wy-
korzystywali platformę Livewebinar, Zoom, 
Messenger czy Skype do prowadzenia lekcji 
online. Równocześnie trwały poszukiwania 
najlepszego narzędzia pozwalającego na 
zdalne nauczanie, ocenianie, prowadzenie 
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logo-
pedycznych, wyrównawczych i innych oraz 
sprawne administrowanie i  zarządzanie 
szkołą, przeprowadzanie rad pedagogicz-
nych i  szkoleń w  warunkach zagrożenia 
epidemicznego. Po licznych konsultacjach 

wybraliśmy potężne narzędzie – platformę 
Office 365 firmy Microsoft, a konkretnie 
aplikacjię Teams, z której korzystali wszy-
scy. Od decyzji do rozpoczęcia zdalnych 
lekcji minęły dwa tygodnie. W tym czasie 
nauczyciele szkolili się, założyli uczniom 
konta, utworzyli wirtualne klasy i  testo-
wali aplikację. Po świętach wielkanocnych 
przygotowywali uczniów do korzystania 
z nowych narzędzi Teams, Forms, komuni-
kacji zbiorowej i indywidualnej, odbierania 
informacji i przesyłania zadań, współpracy 
w zespołach. Oczywiście początki zdalnego 
nauczania przy pomocy platformy Office 
365 nie były łatwe. Odciążyły one jednak ro-
dziców od konieczności wysyłania zadań na 
różnorodne adresy pedagogów, umożliwiły 
też bliższy kontakt nauczycieli z uczniami. 
W  celu usprawnienia pracy nauczycieli 
i uczniów powstał plan lekcji oraz kalendarz 
zajęć online - zarówno klasowych, jak i indy-
widualnych. W miarę doskonalenia nowych 
umiejętności praca i nauka przynosiły coraz 
lepsze efekty.
W czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych 
nauczyciele klas I-III zrealizowali 322 zaję-
cia zdalne, a klas IV-VIII - 769. Dodatkowo 
dyrekcja, nauczyciele i  uczniowie prze-
prowadzili 7056 rozmów indywidualnych 
i 7016 rozmów grupowych, wysłali 124 292 
wiadomości oraz 222 983 pliki. Pedagodzy 
poświęcili 159 godzin na indywidualną 
pracę z uczniami zdolnymi lub potrzebują-

cymi wsparcia, ponadto zorganizowali 14 
konkursów plastycznych, fotograficznych 
i wiedzy, a  także wirtualne wycieczki do 
muzeum i ogrodu zoologicznego. 
Nowe metody i  narzędzia nauczania, 
przygotowywanie prezentacji i materiałów 
na zdalne lekcje, nagrywanie własnych 
filmików, sprawdzanie setek zadań oraz 
wysyłanie informacji zwrotnych - wszystko 
to było ogromnym wyzwaniem i obciąże-
niem dla nauczycieli, ale również drogą ich 
osobistego rozwoju związanego z wyko-
rzystywaniem narzędzi i technologii infor-
macyjnych. Równocześnie czas zdalnego 
nauczania sprzyjał budowaniu w uczniach 
ważnych uniwersalnych kompetencji - lep-
szej organizacji pracy, umiejętności uczenia 
się i pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł, 
dyscypliny oraz odpowiedzialności za efekty 
swojej nauki.
Żyjemy w erze szybkich zmian i dynamicz-
nie rozwijającej się technologii. Każda 
innowacja kreuje nową rzeczywistość. Do-
stosowanie się do niej wpływa na rozwój, 
który jest przecież celem edukacji. Jesteśmy 
przekonani, że w trudnym czasie pandemii 
koronawirusa, który postawił ogromne wy-
zwania edukacyjne i organizacyjne zdaliśmy 
egzamin. Dowodem tego jest certyfikat 
„Szkoły w chmurze”, który dedykujemy na-
szym uczniom, ich rodzicom i nauczycielom.

Bnińska „Dwójka” Szkołą w chmurze Microsoft

◊    Agnieszka Półchłopek
Danuta Koszarek-Szternel

Czas pożegnań...

◊  K. Majdzińska
K. Majchrzak

Foto. Michał Adamczyk

Foto. Michał Adamczyk



nr 13/2020 24 lipca 2020 r.14 15

Środowiskowy Dom Samopomocy „Gościn-
ni” wzięli udział w Hot 16 Challenge – ogól-
nopolskiej akcji muzycznej, której celem 
jest zbiórka funduszy na rzecz personelu 
medycznego walczącego z koronawirusem. 
„Gościnni” zostali nominowani przez chór 
Tutti Santi i stworzyli szesnastowersowy, ra-
pujący utwór. Prowadzące oraz uczestnicy 
zajęć rapowali w takt muzyki. W nagraniu 
klipu udzielił wsparcia Andrzej Sznura – 
właściciel firmy Dobry Film.
Klip można oglądać na fejsbukowej stronie 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
„Gościnni”

Dyrektor Anita Wachowiak informuje, że 
„Gościnni” do rapującego wyzwania nomi-
nowali: Stowarzyszenie Teatralne „ Legion”, 
Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie 
oraz Stowarzyszenie Wspaniała Siódemka 
z Kórnika.
Pani Anita podkreśla, że Hot 16 Challenge 
jest piękną inicjatywą jednoczącą ludzi, 
dzięki której zwiększamy szansę na walkę 
z koronawirusem, zaprasza:
- Kto jeszcze nie widział klipu, zachęcam 
serdecznie!

„Gościnni” dla personelu medycznego
My Gościnni, my Gościnni

Uśmiechnięci i rodzinni
Dla medyków tez śpiewamy
Bo szacunek dla nich mamy

My Gościnni pełni wiary
Covidowi się nie damy

Bardzo dużo mamy chęci
 szestnastka też nas kręci

Wirus w domach nas zatrzymał
Lecz nie będzie nas się imał

Bo medyków dobrych mamy
No i z serca ich wspieramy

Parę złotych dla medyków
Bardzo chętnie uzbieramy

Do śpiewania dla nich właśnie
Wszystkich chętnie zapraszamy

◊  Robert Wrzesiński

Idealna kuchnia konserwatywnej  
emancypantki
Perfekcyjna pani domu, kobieta postępowa 
i założycielka pierwszej w Polsce zawodowej 
szkoły gospodarstwa domowego - kiedy 
myślimy o Jadwidze Zamoyskiej te słowa nie 
przychodzą nam do głowy jako pierwsze. 
Postrzegana jest najczęściej przez pryzmat 
świętości życia, surowości obyczajów i dzia-
łania opartego o konserwatywne wzorce. 
Generałowa była jednak kobietą ze wszech 
miar postępową, tyle, że podstawę tego 
postępu widziała w poszanowaniu trady-
cyjnych wartości i zachowaniu równowagi 
pomiędzy rozwojem duchowym i  intelek-
tualnym, a  doskonaleniem umiejętności 
praktycznych. Opierając swój system wy-
chowawczy na katechizmie, promowała 
emancypację kobiet w  stylu dalekim od 
współczesnych wyobrażeń. Codziennym 
obowiązkom gospodyni domu nadawała 
rangę zadania ważnego zarówno w porząd-
ku duchowym, jak i społecznym. Kuchnia 
w jej wydaniu to kwintesencja założonego 
w programie wychowawczym Szkoły Do-
mowej Pracy Kobiet dążenia do doskona-
łości. Ma być skromna i prosta. Potrawy 
przygotowywać w niej należy zachowując 
oszczędność czasu i  środków. Pozytywny 
efekt musi więc być gwarantowany, by nic 
się nie zmarnowało, a przygotowane dania 
były smaczne i pożywne.

Kuźnia Perfekcyjnych Pań Domu
Historia prowadzonej przez Generałową 
Szkoły Domowej Pracy Kobiet i niezwykłej 
osobowości jej twórczyni to materiał na 
znacznie dłuższą opowieść, snutą przez 
osoby naukowo zajmujące się biografią 
Jadwigi. Niektórzy kórniczanie zapewne po-
znali ją z ust swych prababek. Prowadzące 
wzorowo domowe gospodarstwa antenatki 
kórnickich rodzin żyjących tutaj z dziada 
pradziada, chlubiły się często uczęszcza-
niem do tej elitarnej i nowoczesnej wówczas 
placówki. Wiele stosowanych jeszcze dzisiaj 
w Kórniku przepisów kulinarnych i sposo-
bów dbania o porządki w domu wydaje się 
być żywcem zaczerpniętymi z podręczników 
stosowanych przez Szkołę Domowej Pracy 
Kobiet.  Bo obok książek przedstawiających 
program wychowawczy Jadwigi Zamoyskiej 
i  skupiających się na kształtowaniu sfery 
duchowej wychowanek („O wychowaniu”, 

„O pracy”, „O miłości ojczyzny”), owocem 
działań Generałowej i  grona osób z  nią 
współpracujących były wydawane nakła-
dem Biblioteki Kórnickiej, a  sygnowane 
przez Zakład Kórnicki kompendia wiedzy 
praktycznej, takie jak: „Porządki domowe”, 
„Piekarstwo”, „Mleczarstwo” czy „Przepisy 
spiżarniane”. 

Ogórki z arystokratycznym sznytem
Z ostatniej pozycji polecam dzisiaj recep-
turę idealną na trwający właśnie sezon 
ogórkowy – ze zdumieniem odkrywając, że 
jest ona identyczna z tą, jaką stosuje jedna 
z  miejscowych, rzemieślniczych rodzin, 
mieszkających w Kórniku od wielu pokoleń. 
Tajemnica tkwi bowiem nie tylko w przy-
prawach, ale i w nieoczywistych dodatkach, 
takich jak serwatka i miód. Dziś zastanawiać 
się można, czy to w Szkole Domowej Pracy 
Kobiet inspirowano się lokalnymi zwyczaja-
mi kulinarnymi, czy też przepisy te utrwaliły 
się wśród kórniczan, ponieważ miejscowe 
dziewczęta ukończyły kurs gospodarstwa 
domowego pod okiem Generałowej. 
Tymczasem zapraszam na obiecane ogórki 
według przepisu znanego z pewnością przez 
wychowanki Zamoyskiej, z zaciekawieniem 
myśląc o  tym, w  ilu kórnickich domach 
przygotowywane są w taki właśnie sposób. 

Kwaszenie ogórków na zimę
„Do kwaszenia ogórków potrzebne są: 
liście dębowe i wiśniowe, koper kwitnący 
i kolender, czosnek, gorczyca, pieprz turecki, 
miód, serwatka i 10-cioprocentowy roztwór 
słonej wody. Na beczkę średniej wielkości 
trzeba wziąć pięć łyżek miodu, pól szklanki 
serwatki, 6 garści kolendru utłuczonego 
z  czosnkiem i  3 garście gorczycy. Przed 
robotą należy liście i koper dobrze wymyć 
w ciepłej wodzie, ogórki świe-
żo zebrane przebrać, usunąć 
poobijane, włożyć do ciepłej 
wody i  dobrze szczoteczką 
wyczyścić. Następnie układać 
je do beczki, wyłożywszy po-
przednio dno liśćmi i koprem. 
Po ułożeniu pierwszej warstwy 
ogórków dać warstwę kolen-
dru, zmieszanego z czosnkiem 
i gorczycą, ułożyć znowu war-
stwę liści i kopru, i tak postę-
pować, póki beczka nie będzie 

pełna, uważając, by ostatnia warstwa skła-
dała się z liści i kopru. Gdy beczkę zapełnimy, 
wlać 10-procentowy roztwór wody słonej, 
do której należy dodać miód i serwatkę prze-
cedzoną; woda słona powinna obejmować 
całą zawartość beczki. Po zalaniu ogórków 
słoną wodą, beczkę zamknąć kołkiem; na 
drugi dzień zajrzeć do ogórków i dolać słonej 
wody, jeśli opadła; powtarzać to przez kilka 
dni. Po kilku dniach korek zalać parafiną 
i trzymać beczkę w zimnem miejscu.”

Kwaszenie ogórków do prędkiego użycia
„Do kwaszenia ogórków przeznaczonych do 
prędkiego użycia potrzeba: kopru kwitnące-
go, liści wiśniowych i dębowych, 10-ciopro-
centowego roztworu wody słonej i trochę 
korzeni (na garnek 10 ziarnek gorczycy, 10 
kolendru i pól bobkowego liścia).
Ogórki dobrze opłukać, końce poodkrawać 
i ułożyć je w słoju lub w garnku kamiennym, 
przekładając liśćmi, koprem i korzeniami, 
wierzchnia warstwa powinna być ułożona 
z  liści i  kopru. Gdy naczynie pełne, zalać 
ogórki dziesięcioprocentowym roztworem 
wody słonej, letniej, zakryć denkiem lub 
talerzem, przycisnąć niewielkim kamieniem 
i  postawić w  kuchni w  ciepłem miejscu. 
Po dwóch tygodniach uzyskamy ogórki 
kwaszone.”
(Cytat za: Zakłady Kórnickie (Szkoła Domo-
wej Pracy Kobiet), Przepisy spiżarniane, 
nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1914).

Podcast i wspomnienia
Więcej przepisów na przetwory sporządza-
ne według wskazówek Jadwigi Zamoyskiej 
znajdziecie Państwo w podcaście „Kuchnia 
Generałowej”, nagranym w ramach projektu 
„Historia pisana głosem”, realizowanego ze 
środków Fundacji Zakłady Kórnickie. Kolejne 
odcinki pojawiać się będą regularnie w ser-
wisie YouTube od 24 lipca 2020 r.
Wszystkich, którzy pielęgnują w rodzinach 
pamięć o prababkach pobierających lek-
cje kroju, szycia, gotowania i  sprzątania 
w lokalnej kuźni perfekcyjnych pań domu, 
zachęcam do podzielenia się wspomnie-
niami i anegdotami związanymi ze Szkołą 
Domowej Pracy Kobiet (adres kontakto-
wy: danuta@fzk.pl). Równie cenne będą 
zachowane w domowych zwyczajach lub 
zapiskach przepisy kulinarne i wszystko, 
co wiąże się ze spuścizną po tej niezwykłej 
placówce.

Sezon ogórkowy
Kuchnia Generałowej. Odcinek I. 

Legendarny sezon ogórkowy to pora, kiedy ponoć nie dzieje się nic ważnego… poza 
kiszeniem ogórków. I choć wiemy doskonale, że wakacyjna przerwa od znaczących 
wydarzeń to nie do końca prawda, dobrze ukiszone zielone warzywa nadal pozostają 
sensacją przełomu lipca i sierpnia. Doskonale spreparowane będą osłodą zimowych 
miesięcy jako dodatek do pajdy własnoręcznie upieczonego chleba, posmarowanego 
oczywiście staropolskim smalcem (być może przygotowanym w wersji dla wegan). 
By kiszone ogórki były naprawdę smaczne i przetrwały całą zimę, warto sięgnąć 
po sprawdzony przepis. Najlepiej udać się po niego do samej Generałowej Jadwigi 
Zamoyskiej. 

◊  Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie

W czerwcu w przedszkolu Kolumb Kraina 
Małego Odkrywcy królował egzotyczny 
Madagaskar. Było to możliwe dzięki 
nawiązaniu współpracy z  Fundacją An-
kizy Gasy „Dzieci Madagaskaru” (jest to 
polska fundacja zarejestrowana w Polsce 
i na Madagaskarze).
11 czerwca z  okazji Dnia Dziecka Afry-
kańskiego nasze przedszkolaki obejrzały 
zdjęcia swoich malgaskich rówieśników 
i dowiedziały się, czym bawią się dzieci na 
Madagaskarze. Ponadto spróbowały gry na 
instrumentach prosto z Czerwonej Wyspy, 
pobawiły się zwierzątkami zrobionymi z rafii 
i przebierały się w  tradycyjne malgaskie 
stroje. Było mnóstwo dobrej zabawy a przy 
okazji lekcja tolerancji i  otwartości na inną 
kulturę. Część rodziców zdecydowała się na 
zakup malgaskiego rękodzieła wspierając 
tym samym działalność Fundacji.
W dniu 26 czerwca Madagaskar obchodził 
swoje wielkie święto – 60. Rocznicę odzy-
skania Niepodległości. Z tej okazji Mali Od-
krywcy najpierw przypomnieli sobie polskie 

symbole narodowe i polski hymn; następnie 
poznali symbole Czerwonej Wyspy - własno-
ręcznie przygotowali flagi Madagaskaru, 
poznali godło, posłuchali hymnu i obejrzeli 
na filmikach świętujących małych Malgaszy. 
Po tym wszystkim dumnie przespacerowali 
się z  flagami i  tradycyjnymi lampionami  
kórnicką promenadą witając przechodniów 
malgaskim „Salama”!
Powyższe działania zapoczątkowały długo-
falową współpracę pomiędzy Przedszkolem 
Kolumb Kraina Małego Odkrywcy a Fun-
dacją Ankizy Gasy. Projekt ma przynieść 
obopólne korzyści - pomoc podopiecznym 
Fundacji oraz szerszą edukację naszych 
przedszkolaków w  zakresie tolerancji, 
kształtowania postaw prospołecznych 
i poznawania innych kultur. Wierzymy, że 
doświadczanie wielokulturowości wzbogaca 
i pozwala dzieciom lepiej rozumieć współ-
czesny świat. Mamy nadzieję, że egzotyczny 
Madagaskar zawita  do naszego przedszkola  
jeszcze wiele razy.

Mali Odkrywcy na Madagaskarze

◊  Eliza Kłosowicz
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Walne Zebranie sprawozdawcze plano-
wano 14 marca, ale wybuch epidemii 
koronawirusem i wprowadzone ograni-
czenia spowodowały  przesunięcie termi-
nu tego zebrania o trzy miesiące.
Dnia 29 czerwca 2020 w siedzibie KB-BK 
podsumowano wyjątkowo pracowity 
2019 rok. 

Dnia 6 stycznia w rocznicę wymarszu po-
wstańczej Kompanii Kórnickiej na front 
pod Zbąszyniem zorganizowano „Turniej 
Strzelecki Powstańczy”. Dnia 20 stycznia 
2019 roku, delegacja KBBK uczestniczyła 
w  noworocznym spotkaniu opłatkowym 
Okręgu Poznańskiego Bractw Kurkowych 
w salach Domu Żołnierza w Poznaniu.

Dnia 9 lutego w  restauracji „Podróżnik” 
w Koszutach odbył się tradycyjny Królewski 
Bal Kurkowy, zorganizowany przez króla 
kurkowego 2018/2019 brata Romana Fludrę  
z udziałem licznych gości, przedstawicieli 
władz gminnych. Bal zawierał jak zwykle, 
akcent charytatywny w celu pomocy dzie-
ciom niepełnosprawnym objętymi opieką 
Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecz-
nej. Dnia 16.go delegacja KB-BK odwiedziła 
schorowanego brata Olgierda Śliwińskiego, 
z okazji jego 80-tych urodzin.

Dnia 8 marca 2019 z okazji Dnia Kobiet 
król kurkowy Roman Fludra zorganizował, 
rodzinne spotkanie kobiet związanych 
z bractwem. Dnia 30 marca, odbyło się Wal-
ne Zebranie sprawozdawcze KB-BK.

Dnia 3 maja  po uroczystej mszy w intencji 
Ojczyzny odbył się Turniej Strzelecki dla 
uczczenia rocznicy uchwalenia konstytucji 
3 Maja 1792 r. W dniach 17-19 maja 2019 
odbyło się święto „Białej Damy”. Gościliśmy 
w strzelnicy delegacje partnerskich miast 
z Königstein, Gminy Bukowina Tatrzańska, 
a także gości z  Ukrainy.

Dnia 8 czerwca  odbył się Turniej Zielono-
świątkowy. W 2019 r. szczęście uśmiechnęło 
się do Karola Jabłońskiego, nowo przyję-
tego członka bractwa, który został Królem 
Bractwa 2019/2020. Dnia 14 czerwca  udo-
stępniliśmy nasz celostat Kórnickiej Straży 
Miejskiej w celu zorganizowania jej jubile-
uszu 20-lecia powstania. W uroczystości 
uczestniczyli radni, burmistrz z zastępcami, 
przedstawiciele Policji, starostwa powiatu 
poznańskiego, dyrektor Biura Wojewody 
Michał Dembiński. Bractwo zaprezentowało 
obecnym działanie sprzętu multimedial-
nego pozyskanego dzięki wsparciu gminy. 
Dnia 20 czerwca. członkowie Bractwa 
uczestniczyli w procesji Bożego Ciała w Bni-
nie. Dnia 29 czerwca odbył się Turniej Nocny 
„Świętojański”.

W sobotę 27 lipca, przed Zamkiem Kórnic-
kim, z udziałem władz Gminy i mieszkańców 
miasta oraz licznych turystów odbyła się 
uroczysta proklamacja Króla Zielonoświąt-
kowego 2018/2019, brata  Karola Jabłońskie-
go. Król kurkowy oficjalnie otrzymał insygnia 
królewskie, oddano strzał honorowy z brac-
kiej wiwatówki. Następnie orszak królewski 
przemaszerował na plac Niepodległości, 
a następnie korowód królewski udał się do 
strzelnicy na ucztę królewską.

W dniach 22-25 sierpnia, reprezentacja KB-
-BK uczestniczyła w ramach delegacji Miasta 
i  Gminy Kórnik w  rewizycie partnerskiej 
w  Königstein. Udział członków Bractwa 
w  pełnej gali mundurowej w  Burgfeście 
jest przyjmowany przez mieszkańców tego 
miasta z aplauzem.

Dnia 1 września delegacja Bractwa uczest-
niczyła w złożeniu kwiatów przed tablicą 
rozstrzelanych. W dniach 13-15 września 
gościliśmy liczną delegację Bractw Strze-
leckich z Hannoweru. Goście uczestniczyli 
w obchodach 30-lecia partnerskiej współ-
pracy oraz w Turnieju Żniwnym. Tym razem 
zorganizowaliśmy wycieczkę krajoznawczą 
do Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach 
oraz przejażdżkę kolejką wąskotorową do 
Zaniemyśla, gdzie w wigwamie leśnictwa 
odbyło się spotkanie jubileuszowe. 
Dnia 25 września podczas posiedzenia Rady 
Miejskiej król kurkowy Karol Jabłoński, w to-
warzystwie prezesa i sekretarza KBBK zapo-
znał radnych z działalnością stowarzyszenia.

Dnia 2 października do partnerskiego mia-
sta Humania na Ukrainie udała się delegacja 
Miasta i Gminy Kórnik z udziałem członków 
KBBK. W dniach 12-19 października zorga-
nizowaliśmy Turniej Strzelecki Służb Mun-
durowych, organizowany z  inicjatywy ks. 
Grzegorza Zbączyniaka, kapelana bractwa. 
W dniu 12 października odbyła się Msza św. 
ku czci Matki Boskiej Różańcowej, patronki 
gminnych służb mundurowych. 
Dnia 20 października w  rocznicę kaźni 
obywateli, w tym braci kurkowych po Mszy 
św. w Kolegiacie przed ratuszem odsłonię-
to instalację zorganizowaną przez KOK, 
a w strzelnicy przygotowano komputerową 
prezentację wydarzeń sprzed 80 lat.

Uroczyste obchody Święta Niepodległości 
w Kórniku, odbyły się w sobotę 9. listopa-
da Balem Niepodległościowym w  OAZIE 
z udziałem licznej grupy brackiej. Po Mszy 
św. i defiladzie 11 listopada odbył się tur-
niej strzelecki, połączony z odsłonięciem 
wizerunków Teofili Szołdrskiej-Potulickiej 
(założycielki w 1745 r. bractwa) oraz Wła-
dysława Zamoyskiego, członka honoro-
wego kórnickiego bractwa strzeleckiego. 
Odsłonięcia dokonali dr Dariusz Grzybek 

prezes Fundacji „Zakłady Kórnickie” oraz dr 
Zbigniew Kalisz członek zarządu Fundacji. 
Hufiec ZHP w Kórniku organizuje w Zamku 
konkursy recytatorskie. W minionym roku 
prezes KBBK Marek Baranowski wręczył 
nagrody laureatom konkursu. Dnia 16 
listopada odbyła się powiatowa piąta piel-
grzymka sołtysów powiatu poznańskiego, 
w której uczestniczył poczet sztandarowy 
KBBK. W dniu 21 listopada Marek Baranow-
ski i Marian Błaszak uczestniczyli w walnym 
zebraniu Hufca ZHP w  Kórniku i  zostali 
wyróżnieni srebrnymi odznakami Przyja-
ciół Harcerstwa. Życie ma swoje radosne 
i  smutne momenty. Z wielkim smutkiem 
26 listopada na cmentarzu przy kościele 
w  Rogalinku pożegnaliśmy zasłużonego 
zmarłego brata Włodzimierza Wrzeszcza. 
Dnia 30 listopada byliśmy organizatorami 
konkursu strzeleckiego strażaków powiatu 
poznańskiego.

W dniach 6-8 grudnia w składzie delegacji 
MiG Kórnik, delegacja KBBK uczestniczyła 
w  regionalnym święcie Weinachtmarkt 
w Königstein, Tradycyjne spotkanie opłat-
kowe z udziałem władz kórnickich i ducho-
wieństwa odbyło się 14 grudnia. Kórnickie 
obchody 101-rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego w  Kórniku, odbyły się  
27 grudnia.

Oprócz statutowych turniejów strzeleckich 
zgodnie z  tradycją w okresie letnim oraz 
zimowym odbywają się piątkowe spotkania 
oraz turnieje – zimą odbywają się strzelania 
wiatrówkowe, natomiast latem strzelania 
z karabinka sportowego. Delegacje KBBK 
brały udział w imprezach strzeleckich innych 
bractw w Poznaniu, Tarnowie Podgórnym, 
Dolsku, Śmiglu, Środzie, Śremie, Swarzę-
dzu, Jutrosinie, Książu, Mosinie a  nawet 
w Krakowie.

Walne Zebranie KBBK wytyczyło nowe am-
bitne zadania, miedzy innymi przyłączenie 
strzelnicy do sieci gazowniczej. Bractwo 
kurkowe dużą  wagę przywiązuje do infor-
mowania o swoich dokonaniach na forum 
internetowym oraz w mediach lokalnych. 
Miniony 2019 r. przyniósł nam także nowe 
wyzwania i doświadczenia. W międzyczasie 
dokonaliśmy modernizacji strzelnicy. Roz-
ważana jest sprawa odzysku ołowiu.

Dużym zaskoczeniem zebranych podsumo-
wującego zebrania była niezapowiedziana 
rezygnacja z pełnienia funkcji sekretarza 
bractwa. Praca społeczna jest misją i wszy-
scy członkowie KBBK z  dużym poświę-
ceniem, bezinteresownie realizują plany 
bractwa. Naszym celem jest doskonalenie 
się w służeniu społecznym.

                                           

Zdzisław Jakubowski, po raz trzeci, 
królem kurkowym Kórnicko-Bnińskiego 
Bractwa Kurkowego (KB-BK).

Po trzymiesięcznej przerwie spowodowa-
nej zagrożeniem koronawirusem, dnia 27 
czerwca członkowie  KB-BK spotkali się, aby 
podsumować miniony 2019 r. oraz odbyć 
zaległy turniej królewski. Rok 2020 będzie 
więc rokiem pamiętnym. Zwycięstwo i tytuł 
króla kurkowego anno 2020/2021 wywalczył 
Zdzisław Jakubowski. Jest on XXXII królem 
kurkowym odnowionego bractwa. W prze-
szłości król kurkowy korzystał z licznych 
przywilejów w tym również fiskalnych. 
Obecnie, król kurkowy „panuje” przez rok 
w bractwie kurkowym i w społeczności 
brackiej i staje się postacią historyczną 
,tak jak ponad dwustu pięćdziesięciu jego 
poprzedników.

Tytuł I rycerza zdobył Maciej Łabno, 
II rycerzem został Wojciech Antczak, tak 
jak w poprzednim 2019  roku. Najlepszym 
strzelcem turnieju został Norbert Biniek. 

Zwycięzcy, król, rycerze i najlepszy strzelec 
otrzymali pamiątkowe medale. Ustępujący 
król Karol Jabłoński przekazał insygnia kró-
lewskie, cenny ryngraf z wizerunkiem kura. 
Król Kurkowy otrzymał również pamiątkową 
unikalną tarczę ufundowaną przez  Karola 
Jabłońskiego. Tarczę wykonał jego ojciec. 
zawodowy stolarz. Fragment tarczy (korona) 

został przez misternie wyrzeźbiony. Historia 
Bractwa jest pisana zdobytymi trofeami, 
na których widnieją znaki szczególne fun-
datorów (tarcza) lub zwycięzców (medale 
i puchary).

Uroczysta proklamacja królewska odbędzie 
się 15 sierpnia przed Zamkiem w Kórniku.

Zdzisław Jakubowski urodził się 21 grudnia 
1964 r. w Poznaniu. Zawodowo zajmuje się 
mechaniką samochodową. W Poznaniu, 
przy ul. Obornickiej prowadzi własny warsz-
tat samochodowy. Z Kórnicko-Bnińskim 
Bractwem Kurkowym jest związany od 2006 
r. Należy do bardzo aktywnych i zaangażo-
wanych członków stowarzyszenia, należy 
do grona znakomitych strzelców Aktualnie 
pełni funkcję zastępcy strzelmistrza. Tytuły 
królewskie zdobywał już w 2007 i 2014 roku. 
Zdzisław Jakubowski jest koleżeński i zawsze 
można na niego liczyć, w „rodzinie” brackiej 
jest duszą towarzystwa.

Zdzisław Jakubowski, będzie reprezento-
wał Kórnik i KB-BK na licznych imprezach 
kurkowych w kraju i za granicą. Życzmy mu 
szczęśliwego „królowania” oraz dalszych 
sukcesów w życiu osobistym w imię brac-
kiego hasła: „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny 
obronie”

                                                                       

KB-BK podsumowuje rok

◊      Kazimierz Krawiarz

Nowy król
KB-BK

◊ Kazimierz Krawiarz

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność…”

Serdeczne podziękowania za udział w ceremonii pogrzebowej

naszej kochanej Mamy, Teściowej, Babci i Prababci
składamy ks. Jakubowi Lechniakowi proboszczowi parafii pw. św. Matki Teresy 
z Kalkuty w Kamionkach, organiście, ministrantom, firmie pogrzebowej, 
rodzinie, krewnym, znajomym, sąsiadom oraz delegacjom.

Za przyjęte komunie św., ofiarowane intencje mszalne, kwiaty i wspólną modlitwę
dziękujemy
Pogrążona w smutku rodzina

śp. Czesławy Wlazłej

Podziękowanie dla najbliższych  
i sąsiadów za udział  
w ceremonii pogrzebowej  
 

składa 
siostra i kuzynka

 śp. Tadeusza 
Prędkiego

Z ostatniego numeru „ Miesięcznika Para-
fialnego” dowiedziałam się, że absolwent 
Liceum Ogólnokształcącego w  Kórniku 
ksiądz  Marek Ratajczak awansował 
na stanowisko prefekta w  Seminarium 
Duchownym w Poznaniu. Jako stary na-
uczyciel kórnickiej szkoły interesują mnie 
losy naszych absolwentów, o  których 
pisałam wielokrotnie w „Kórniczaninie”. 
Maturzysta z  roku 2002 ukończył Semi-

narium Duchowne w Poznaniu. Ostatnio 
pełnił posługę jako wikariusz w parafii pw. 
Świętego Krzyża w Szamotułach. Z dniem 
1 sierpnia 2020 roku został mianowany 
prefektem Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego w  Poznaniu. Jako Prefekt 
wchodzi w skład Zarządu Seminarium i m.
in. będzie zastępował rektora  podczas 
Jego nieobecności oraz przygotowywał 
opinie o kandydatach do posług kapłań-

skich. Tak  się składa, że rektorem Semi-
narium jest także absolwent kórnickiego 
liceum, o   którym pisałam wcześniej - 
Marcin Glowiński. Gratuluję Markowi, ale 
też jego rodzicom Danucie i  Marianowi 
Ratajczakowi z Kórnika.

Losy absolwentów LO z Kórnika

◊  ARA



nr 13/2020 24 lipca 2020 r.18 19

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Arboretum Kórnickie posiada bardzo bo-
gatą kolekcję drzew i krzewów pochodzą-
cych z  różnych części świata. Spacerując 
ścieżką turystyczno-edukacyjną „Drzewa 
Świata” możemy zapoznać się z okazami 
25 wybranych gatunków drzew występu-
jących w  naturze w  Ameryce Północnej, 
Azji i Europie. W  tzw. Starym Arboretum 
(przy Zamku) ścieżka ta ma długość 3,5 km, 
a idąc jej trasą mijamy wiele interesujących 
gatunków drzewiastych gromadzonych tu 
od blisko 200 lat.
Jednym z ciekawszych gatunków iglastych 
jest torreja orzechowa, zwana też czwór-
czakiem orzechowym. Jest to bardzo ładny, 
choć nieczęsto sadzony iglak, uprawa torrei 
w Polsce jest bowiem ograniczona ze wzglę-
du na niskie temperatury, których gatunek 
ten nie toleruje. Zdarza się, że przemarza 
i na zachodzie Europy. Rodzaj ten obejmuje 
sześć gatunków drzew rosnących w klimacie 
ciepłym i morskim pochodzących z Japonii, 
Chin, Kalifornii i Florydy.
Torreje są drzewami dwupiennymi – co 
oznacza, że występują osobniki męskie 
i żeńskie, w naszym Arboretum spotkamy 
osobnika męskiego, który rośnie przy Pawi-
lonie Parkowym na terenie przyzamkowej 
części Arboretum oraz osobniki żeńskie 
na terenie Nowego Arboretum w pobliżu 
pięknie kwitnących wiśni. 
Torreja orzechowa jest gatunkiem ende-
micznym, pochodzi z  górskich rejonów 
Japonii, gatunek ten został wprowadzony do 
Europy w 1764 r. Do Kórnika trafiła w 1932 r. 
z  Królewskich Ogrodów Botanicznych 
w Kew w Anglii. W naturze tworzy drzewa do 
25 m wysokości, o stożkowatych koronach. 
W Polsce zwykle rośnie krzaczasto, dając 
formy wielopniowe. Ma bardzo ozdobne, 
długie, szerokie i  sztywne zielone igły 
z charakterystycznymi paskami na spodzie. 
Torreja jest jedną z niewielu roślin iglastych, 
które wytwarzają duże, jadalne nasiona, 
umieszczone w cienkiej, zielonej osnówce. 
Osiągają one długość od 2 do 4 cm i można 
je jeść (oczywiście po obraniu z osnówki 
i łupiny) jak orzechy. Ich smak zbliżony jest 
do orzecha laskowego, ale trochę intensyw-
niejszy, z leciutką, żywiczną nutą. W Japonii 
uważane są za przysmak, a wytwarza się 
z nich m.in. wartościowy olej.
Torreja orzechowa wymaga żyznych i umiar-
kowanie wilgotnych gleb oraz ciepłych, 
osłoniętych stanowisk. Jest najbardziej 
mrozoodpornym gatunkiem z tego rodzaju, 
ale mimo tego można ją uprawiać jedynie 
w  najcieplejszych rejonach. Torreja jest 
rośliną dwupienną, więc kupując sadzonki 
warto kupić od razu dwa egzemplarze (mę-
ski i żeński, można je odróżnić dzięki obec-
ności strobili, czyli specyficznych iglastych 
kwiatostanów). Czwórczaka można również 

rozmnażać wegetatywnie przez sadzonki. 
Rośliny torrei orzechowej uzyskuje się też 
w wyniku szczepienia na podkładce cisa 
pospolitego (Taxus baccata), co powoduje, 
że mają pokrój krzewiasty i potrzebują wielu 
lat, żeby osiągnąć wzrost 2–3 metrów. Tor-
reja orzechowa kwitnie w maju, natomiast 
kwiatostany żeńskie po zapyleniu potrzebu-
ją do osiągnięcia pełnej dojrzałości nasion 
ok. 18 miesięcy, czyli muszą przetrwać jedną 
zimę, ale skoro udaje im się to w górach 
Japonii do wysokości nawet 1800 metrów, 
to udaje się również u nas w stosunkowo 
chłodnym klimacie. Możliwe jest także 
rozmnażanie torrei z nasion. Po zbiorze 
i oczyszczeniu nasiona należy poddać straty-
fikacji (siejąc je w szklarni zimą lub wczesną 
wiosną), przy czym należy zapewnić wysoką 
wilgotność i wysoką temperaturę. Większe 
nasiona (o długości około 5 cm) wysiewamy-
pojedynczo do doniczek kładąc je poziomo 
i przykrywając 1-2 cm podłoża.
Torreja wymaga miejsc jasnych, ale nie lubi 
ostrego słońca, tak więc najlepszym miej-
scem na jej posadzenie będzie stanowisko 
w  półcieniu, a  nawet lekko cieniste, ale 
z dużą ilością światła rozproszonego. Do 
sadzenia najlepiej zastosować glebę żyzną, 
przepuszczalną, o lekko kwaśnym odczynie 
(pH 5,5/6), do której warto dodać dobrze 
przerobiony kompost.
Torreja orzechowa rośnie dosyć wolno, 
więc uprawiając ją trzeba wykazać się dużą 
cierpliwością. Lubi glebę wilgotną, ale źle 
znosi przelewanie. Jest rośliną dosyć mro-
zoodporną w zachodnich regionach kraju 
(chociaż tam również warto ją zabezpieczyć 
na zimę w pierwszych latach uprawy), na-
tomiast w części wschodniej Polski jej mro-
zoodporność zbliża się do niebezpiecznej 
granicy, tak więc uprawa w tych rejonach 
może być trudna i wymagać wielu zabiegów 
i odpowiedniej ochrony przed zimą. W okre-
sie początkowym, kiedy rośnie dosyć wolno, 

nie ma specjalnego sensu jej przycinać, 
możemy natomiast takie cięcia kształtujące 
przeprowadzić wtedy, kiedy przyrosty będą 
większe i kiedy będziemy już mieli co kształ-
tować. Po kilku latach możemy glebę lekko 
zakwaszać podlewając słabym roztworem 
siarczanu amonu. W tym czasie możemy 
zacząć też dokarmianie kompostem lub 
nawozem mineralnym (najlepiej specjalnym 
dla iglaków).
Zachęcam do zobaczenia krzewów torrei 
orzechowej w  naszym Arboretum, ale 
i w  innych ogrodach botanicznych w Pol-
sce. Przepiękna, może największa w Polsce 
torreja rośnie w Puławach w Dolnym Ogro-
dzie (dolna część parku Czartoryskich, nad 
Łachą). 

Torreja orzechowa – endemit z Japonii

◊  Barbara Bujarska-Borkowska
Instytut Dendrologii PAN

Gałązka z  nasionami torrei orzechowej  
(Fot. z zasobów Arboretum)

Górna strona igieł torrei orzechowej 
(Fot. z zasobów Arboretum)

Latem, gdy na dworze upał, szukamy 
wytchnienia nad rzeką albo jeziorem. 
Kąpieliska przeżywają oblężenie, swoich 
amatorów mają też kajaki czy żaglówki. 
A co, jeśli marzy nam się po prostu spo-
kojna przechadzka? Wokół Poznania na 
odkrycie czeka wiele urokliwych miejsc 
w sam raz na relaks nad wodą.

Trasy w formie pętli to najlepszy sposób, 
by nie wędrować po własnych śladach. 
Taką wycieczkę można odbyć wokół 
Jeziora Swarzędzkiego albo Jeziora Lu-
sowskiego. Kto zaś chciałby dorzucić 
jeszcze szczyptę wiedzy przyrodniczej, 
może wybrać ścieżkę dydaktyczną Zbio-
rowiska roślinne wokół jeziora Zielonka 
albo spacer wokół stawu w sąsiadującym 
Arboretum Leśnym.

W sercu miasta
Miejska trasa spacerowa nad wodą to 
strzał w  dziesiątkę. Jedną z  najbardziej 
popularnych jest promenada z  Kórnika 
do Bnina – z molo, platformą widokową, 
sympatycznymi kafejkami i  ławeczką 
Wisławy Szymborskiej. Kto potrzebuje 
ciszy, może skorzystać z  leśnej ścieżki 
zdrowia po drugiej stronie jeziora. Nad 
Kanałem Mosińskim można odpocząć 
w wielobarwnym otoczeniu kwietnej łąki, 
a spacer zakończyć zdjęciem z Elegantem 
z  Mosiny i  wizytą w  tamtejszej Galerii 
Sztuki. Nadrzeczną wizytówką Obornik są 
Łazienki – park nad Wełną z charaktery-
styczną drewnianą pergolą i nową ścieżką 
edukacyjną Woda i  ryby. W Śremie przy 
promenadzie nadwarciańskiej znajdzie 
się coś dla ciała (znakomite restauracje) 
i  dla ducha (Muzeum Śremskie). Spacer 
uatrakcyjnia swoista aleja gwiazd, czyli po-
mniki zasłużonych mieszkańców. Dobrym 
miejscem na początek wycieczki jest też 
plaża miejska w  Luboniu. W  Puszczyko-
wie, odwiedzając popularne Zakole albo 
wędrując szlakiem turystycznym wzdłuż 
rzeki, można się poczuć niczym letnicy 
sprzed stu lat. 

Dolinami rzek
Spacerowicze z zacięciem przyrodniczym 
powinni koniecznie odwiedzić malownicze 
Łęgi Rogalińskie ze słynnymi sędziwymi 
dębami. Na końcu ścieżki dydaktycznej 
Bobrowy Szlak koło Czmońca czeka na-
groda: panorama nadwarciańskich łąk 
z  perspektywy wieży widokowej. Dziką 
przyrodę i liczne starorzecza, pozostałości 
dawnego koryta, można podziwiać rów-
nież podczas spacerów w rejonie Krajkowa 
oraz na Łęgach Mechlińskich blisko Śremu. 
Wiele do zaoferowania mają też doliny 
małych rzek: fantastyczne widoki na roz-
lewiska to największy atut spaceru wzdłuż 
Cybiny powyżej Swarzędza. Bogatych 

przyrodniczych wrażeń dostarcza spacer 
z Rumianku w dolinę Samy. Na amatorów 
Nordic Walking czekają leśne trasy wzdłuż 
Wełny w rejonie Kowanówka albo szlaki 
nad Samicą Kierską w Zielątkowie.

W leśnej głuszy
Liczne możliwości spacerów w nadwodnej 
scenerii oferuje Wielkopolski Park Naro-
dowy. Wybór jest spory: szlak brzegiem 
Jeziora Góreckiego z widokiem na Wyspę 
Zamkową, trasa od Studni Napoleona 
przez malownicze jezioro Kociołek po 
zarastające Jezioro Budzyńskie albo orni-
tologiczny spacer nad Trzcielińskie Bagno. 
Warto też odwiedzić Puszczę Notecką, 
wybierając ścieżkę wzdłuż strumienia 
Kończak.

Nie tylko jeziora i rzeki
Co łączy AKWEN Tropicanę w Owińskach, 
Szachty na pograniczu Poznania i Lubonia 
oraz mosińskie Glinianki? Wszystkie po-
wstały jako wyrobiska żwiru lub gliny. Dziś 
są pięknie zagospodarowane, ze ścieżkami 
spacerowymi, wieżami widokowymi i miej-
scami na piknik. Sztuczne pochodzenie 
ma też staw przy Łysym Młynie oraz staw 
z  czterema wyspami przy Pałacu Janko-
wice. Dobrym miejscem na wspomniany 
wcześniej piknik będzie na pewno Źródeł-
ko Żarnowiec w dolinie Samicy. Nad wodą 
zlokalizowane są też grodziska – Ostrów 
Radzimski nad Wartą oraz pozostałości 
dwóch osad obronnych na Półwyspie Szyja 
w Bninie. Najciekawszą genezę mają zbior-
niki w rezerwacie Meteoryt Morasko, które 
są wypełnionymi wodą pozostałościami 
po kosmicznej katastrofie.

Spacer nad wodę

◊  Piotr Basiński
Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna

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

Mosina Glinianki 
(fot. Piotr Łysakowski)

Zielonka - ścieżka dydaktyczna 
wokół jeziora 
(fot. Archiwum Urzędu Miasta i Gminy 
Murowana Goślina)
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1 września 2020 r. w całej Polsce rozpocz-
nie się Powszechny Spis Rolny, którym 
objęte są gospodarstwa rolne rolników 
indywidualnych, a  także te użytkowane 
przez osoby prawne i  jednostki organi-
zacyjne niemające osobowości prawnej. 

Jak można wziąć udział w spisie?
Podstawową formą udziału w badaniu jest 
samospis przez Internet, czyli udzielanie 
odpowiedzi na pytania poprzez aplikację 
internetową dostępną pod adresem: 
https://spisrolny.gov.pl. Aplikacja jest do-
stosowana do różnych typów urządzeń, 
w  tym także do tabletów i  telefonów 
komórkowych. Dla użytkowników go-
spodarstw rolnych, którzy nie posiadają 
dostępu do Internetu, urzędy gmin zorga-
nizują punkty do samospisu, zapewniając 
w nich także wsparcie ze strony pracow-
ników urzędu. 
Przewidziane są również dwie inne formy 
udziału w  spisie: wywiad, który prze-
prowadzi rachmistrz telefoniczny (zada 
takie same pytania, jakie są w formularzu 
elektronicznym) oraz wywiad bezpośredni 
z udziałem rachmistrza terenowego (jeśli 
sytuacja epidemiczna w  kraju sprawi, 
że kontakt osobisty będzie bezpieczny). 
Wszystkie formy gwarantują taki sam - wy-
soki - poziom bezpieczeństwa i poufności 
zebranych danych. 
Można również zadzwonić na infolinię pod 
numerem 22 279 99 99 (wew. 1) i wybrać 
opcję połączenia z  rachmistrzem, który 
przeprowadzi spis telefonicznie. 
Udział w badaniu, zgodnie z ustawą z 31 
lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym 
w 2020 r., jest obowiązkowy!

Na jakie pytania trzeba będzie odpo-
wiedzieć?
W  spisie rolnym będą zbierane dane, 
dotyczące m.in.: osoby kierującej go-
spodarstwem rolnym, położenia gospo-
darstwa na obszarach o  ograniczeniach 

naturalnych, osobowości prawnej, typu 
własności użytków rolnych, produkcji 
ekologicznej, rodzaju użytkowanych 
gruntów, powierzchni zasiewów według 
upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia 
nawozów mineralnych i  organicznych, 
liczebności i  struktury stada zwierząt 
gospodarskich, rodzaju budynków go-
spodarskich oraz liczby i rodzaju maszyn 
czy urządzeń rolniczych, a  także wkładu 
pracy w gospodarstwo rolne użytkownika, 
członków jego gospodarstwa domowego 
oraz pracowników najemnych.
Co ważne w badaniu zbierane są dane we-
dług stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., nie 
w dniu dokonywania czynności spisowych.

Po co zbierane są dane?
Dane w  Powszechnym Spisie Rolnym 
zbierane są na potrzeby Wspólnej Polityki 
Rolnej Unii Europejskiej, w tym podziału 
środków unijnych. Komisja Europejska 
rekomenduje przeprowadzanie spisów 
co dziesięć lat w roku kończącym się na 
„0”, dlatego możliwe będzie dokonanie 
porównań międzynarodowych. Zebranie 
informacji o  gospodarstwach rolnych 
i  związanych z  nimi gospodarstwach 
domowych, jest niezbędne dla realizacji 
krajowej, regionalnej lokalnej polityki rol-
nej  i społecznej na wsi. To jedyne badanie 
rolne, które pozwala na udostępnianie 
informacji i  analizy na poziomie gminy. 
Informacje zebrane w  spisie pokażą 
kierunek i nasilenie zamian, jakie zaszły 
w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020. 
Posłużą także do wykonania  zobowiązań 
Polski w zakresie dostarczenia informacji 
dla potrzeb innych niż EUROSTAT orga-
nizacji międzynarodowych (m.in. FAO, 
OECD).
 
Czy potrzebne będą jakieś dokumenty?
Aplikacja spisowa nie przewiduje załą-
czania żadnych dokumentów: dowodu 
osobistego, zaświadczenia o  wpisie do 

rejestru REGON, aktu własności itp. Nie 
trzeba też okazywać żadnych dokumen-
tów rachmistrzowi terenowemu. 

Kto będzie miał dostęp do danych?
Zarówno dane przekazywane poprzez 
aplikację on-line, jak i za pośrednictwem 
rachmistrza - telefonicznie, natychmiast 
przesyłane są na serwery Głównego 
Urzędu Statystycznego. Dostęp do nich 
będą mieli wyłącznie pracownicy staty-
styki publicznej, którzy przed podjęciem 
pracy składają ślubowanie: „Przyrzekam, 
że będę wykonywać swoje prace na rzecz 
statystyki publicznej z  całą rzetelnością, 
zgodnie z  etyką zawodową statystyka, 
a  poznane w  czasie ich wykonywania 
dane jednostkowe zachowam w tajemnicy 
wobec osób trzecich”. Takie samo przy-
rzeczenie składają rachmistrze spisowi. 
Za naruszenie tajemnicy statystycznej, 
czyli udostępnienie danych zebranych od 
respondentów, grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 3. 
Urzędy gmin, podobnie jak wszyscy 
inni użytkownicy danych statystycznych 
(w  tym organy administracji rządowej, 
samorządowej), otrzymają zagregowane 
informacje w postaci zestawień dla jedno-
stek administracyjnych (gmin) lub określo-
nych w inny sposób obszarów. Przy czym 
zostaną one przedstawione w taki sposób 
i tylko pod takim warunkiem, że niemożli-
we będzie dotarcie do danych osobowych.  
Użytkownicy gospodarstw rolnych otrzy-
mają w  ostatnich dniach sierpnia list 
Generalnego Komisarza Spisowego 
zawiadamiający o  Powszechnym Spisie 
Rolnym 2020. 

Powszechny Spis Rolny 2020 zakończy 
się 30 listopada br. 
Spiszmy się jak na rolników przystało!

Powszechny Spis Rolny



Sześć medali kolarzy UKS Jedynka 
Kórnik w Mistrzostwach Polski Szkółek 
Kolarskich 
W Raszkowie z miesięcznym opóźnieniem 
odbyły się Mistrzostwa Polski szkółek 
kolarskich na szosie. Tradycyjnie już 
jedną z  najlepszych okazałą się szkółka 
kolarska z  Kórnika. Podopieczni trenera 
Taciaka zdobyli w tych mistrzostwach sześć 
medali w  tym aż trzy złote. Doskonale 
wypadli chłopcy z  rocznika 2005, Dawid 
Wika-Czarnowski i Aleksander Leśniewski, 
którzy dwukrotnie i  odnosili podwójne 
zwycięstwa w  takiej właśnie kolejności. 
Pierwszego dnia w  jeździe indywidualnej 

na czas, a drugiego w wyścigu ze startu 
wspólnego Wika-Czarnowski wygrał po 
samotnej ucieczce, a  peleton na finiszu 

przyprowadził Leśniewski. Również dwa 
medale z w/w mistrzostw przywiozła ich 
rówieśnica Julia Przymusińska, która na 
czas uległa o 7 sekund Martynie Szczęsnej 
z Olsztyna, ale za to w wyścigu ze startu 
wspólnego zwyciężyła podobnie jak Dawid 
po samotnej ucieczce. Bardzo dobrze wy-
padli również młodsi zawodnicy ze szkółki 
UKS Jedynka Kórnik. W wyścigach dzieci do 
lat 11 Nicole Kurek dwukrotnie  zajmowała 
miejsce 7. W kategorii do lat 12 Michalina 
Oleszak zajmowała miejsca 7 i 9. Wśród 
13-latków Lucjan Nowicki i  Franciszek 
Mumot minęli linię mety na miejscach 14 
i 16, a Radosław Jakubczak był 36. Wśród 
dziewcząt do 13 lat Ada Wierzbińska była 
12, a Emilia Wojciechowska i Marika Bugzel 
kolejno 28 i 32. W wyścigu chłopców (14 lat) 
24 miejsce zajął Franciszek Cierpikowski.

Złoto Mateusza Przymusińskiego 
w Pucharze Polski 
W  miniony weekend od Pucharu Polski 
w  Kaliszu w  kolarstwie torowym dla ju-
niorów młodszych ruszył sezon kolarski. 
Zawody miały również charakter eliminacji 
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 
Doskonale bieżący sezon rozpoczął za-
wodnik UKS Mróz Jedynka Kórnik Mateusz 
Przymusiński, który zdobył złoty medal 
w sprincie, oraz srebrny w kirinie. Mateusz 
zwyciężył również w wyścigu na 200 m ze 
startu lotnego, który był eliminacją sprintu 
i keirinu. Brązowe medale w wyścigu madi-
son zdobyli koledzy Mateusza, Bartosz Golec 
i Dawid Wika-Czarnowski. Ten ostatni zajął 
wysokie 9 miejsce w wielobojowym omnium. 
Julia Przymusińska w wyścigu na 2 km zajęła 
bardzo dobre szóste miejsce, w omnium była 
12, a w duecie z Emilią Jurgą wywalczyła 5 m 
w madisonie.  Druga seria Pucharowa odbyła 
się po dwóch tygodniach na torze kolarskim 
we Wrocławiu, gdzie również sporo medali 
pojechało do Kórnika. Dwukrotnie na naj-
wyższym stopniu podium stawał Mateusz 
Przymusiński, najpierw był zdecydowanie 
najszybszy w eliminacja sprintu, następnie 
zwyciężył w sprincie nie pozostawiając żad-
nych złudzeń kto jest najszybszym juniorem 

młodszym w Polsce. Drugiego dnia pokonał 
wszystkich rywali w keirinie. Siostra Mateusza 
Julia z Wrocławia przywiozła trzy medale. 
Złoty w parze z Emilią Jurgą w madisonie, 
następnie srebro w wielobojowym omnium 
i brąz w wyścigu na 2 km na dochodzenie. 
Emilia natomiast zajęła 6 miejsce w sprincie, 
6 w omnium i 4 w keirinie. 

Drugie miejsce Julii Przymusińskiej 
w Szosowym Pucharze Polski
Minęły 4 dni i w kalendarzu kolarskim znalazł 
się kolejny Puchar Polski tym razem na szosie 
w okolicach Ostrowa. Trzy dniowy wyścig był 
podzielony na 3 etapy. Pierwsze dwa to I se-
ria Pucharu Polski zaliczana do eliminacji do 
Mistrzostw Polski. Trzeci zaliczany już tylko do 
wyścigu etapowego. Na początek odbyła się 
jazda indywidualna na czas, podczas której 
ogromną niespodziankę sprawiła młodziutka 
zawodniczka UKS Mróz Jedynka Kórnik Julia 
Przymusińska. Zawodniczka z Lubonieczka 
wśród ponad 60 rywalek zajęła 2 miejsce, 
przegrywając jedynie o 1 sek. z ubiegłoroczną 
Mistrzynią Polski Anną Długaś z KTK Kalisz. 
Wśród juniorów młodszych bardzo dobrze 
wypadł Dawid Wika-Czarnowski, który 
w stawce ponad 160 zawodników zajął 7 
miejsce, a jego kolega klubowy Mateusz Przy-

musiński był 15. Wszyscy wymienieni mają 
już zapewniony start w Mistrzostwach Polski. 
Na kolejnych etapach nie udało się nikomu 
już stawać na podium, ale za to w klasyfikacji 
generalnej całego wyścigu Julia Przymu-
sińska zajęła doskonałe 3 miejsce ulegając 
tylko Mai Trackiej ze Stali Grudziądz i Annie 
Długaś - KTK Kalisz. W klasyfikacji generalnej 
całej imprezy wśród chłopców doskonałe 9 
miejsce zajął Dawid Wika-Czarnowski. Wyścig 
etapowy odbywał się również w klasyfikacji 
młodzików (13-14 lat), w którym wanad 120 
osobowym peletonie najlepiej z UKS Jedynka 
wypadł Stanisław Zimny mijając linię mety na 
ostatnim etapie na 15 pozycji. 

Tamara Szalińska na podium w Pucharze 
Polski w Zamościu
W drugi weekend lipca w Zamościu odbył się 
również szosowy Puchar Polski dla juniorek 
i seniorek, podczas którego zainaugurowano 
sezon dla starszych kategorii. Na początek 
świetnie zaprezentowała się juniorka UKS 
TFP Jedynka Kórnik Tamara Szalińska, która 
w wyścigu na czas zajęła 2 miejsce, a w wy-
ścigu ze startu wspólnego była 4. Wśród se-
niorek najlepiej z zawodniczek TFP wypadła 
Wiktoria Polak, mijając linię mety na 7 pozycji. 

Kolarstwo

◊  Paweł Marciniak
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W czerwcu rozpoczęły się pierwsze zawo-
dy dla łuczników.  Wyniki  z  pierwszych 
turniejów zadowalają- widać dobre przy-
gotowanie do sezonu i chęć do sportowej 
rywalizacji z resztą łuczniczej braci. 
14 czerwca w I Rundzie Pucharu Wielkopol-
ski,  przeprowadzonej na torach łuczniczych 
klubu KS Leśnik w Poznaniu uczestniczyło  
7 reprezentantów UKS- Jedynka Kór-
nik. Najlepszy wynik osiągnęła Nad-
ia Jańczak , która  w  kategorii dzie-
ci ,  strzelając na odległości  20 m 
i 15 m wystrzelała 579 punktów i okazała 
się najlepsza zawodniczką tej kategorii . 
Pozostali zawodnicy  z tej kategorii - Pa-
trycja Dudzic i Lucek Pawlak -  zajęli piąte 
miejsca. W  kategorii młodzik startowali 
Kajetan Ratajczak i  Jędrzej Brylewski, 

zajmując 4 i  5 pozycję. Bardzo dobrze 
zaprezentowały się juniorki młodsze. 
Kinga Banecka  wywalczyła drugie miejsce 
a Paulina Bukczyńska  trzecie.  W Pucharze 
tym w kategorii  junior młodszy wystarto-
wał też Jakub Sobiech ,który zajął czwartą  
lokatę. 
Trójka reprezentantów Klubu: Julia Nogaj, 
Jędrzej Brylewski, Kajetan Ratajczak brała 
udział w  Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików we Wrocławiu. Tutaj 
w bardzo deszczowej pogodzie (lało wła-
ściwie cały dzień) dzielnie walczyli o każdy 
punkt. Warunki były tak niesprzyjające, 
że po 4 kolejkach serii na 20 m zawody 
zostały przerwane. W  tych nietypowych 
warunkach  13 miejsce zajęła Julia, 20 
miejsce Jędrzej i  28 Kajetan. Te wyniki 

pozwoliły  zdobyć 1 punkt w klasyfikacji  
Sportu Dzieci i Młodzieży. 
Zawodnicy nasi brali też udział w II Między-
narodowym Turnieju Łuczniczym „Śladami 
Rybaka”, który w dniach 18-19 lipca odbył 
się w Policach. W turnieju tym najlepiej za-
prezentowała  się w kategorii  młodzik Julia 
Nogaj zajmując szóstą pozycję i przeszła 
do ¼ finału. W kategorii junior natomiast 
Jakubowi Sobiechowi udało się wystrzelać  
2 miejsce w Turnieju drugiej szansy. Pozo-
stali zawodnicy poprawili swoje najlepsze 
wyniki. 
Przed zawodnikami kolejne starty w Pu-
charze Wielkopolski i Pucharze Polski.

Pierwsze starty łuczników 

◊  Marzena Brylewska

Po kilku miesiącach przerwy na obiekty 
sportowe wracają zawodnicy Kotwicy 
Kórnik.

Nowa sytuacja wymagała od drużyny do-
stosowania się do wymogów sanitarnych. 
Treningi odbywały się z pełnym zacho-
waniem bezpieczeństwa w grupach 4-5 
osobowych, zajmujących całą przestrzeń 
boiska. Zawodnicy mieli do dyspozycji 
środki dezynfekujące, a na zajęcia przyjeż-
dżali już przebrani w stroje treningowe – bez 
możliwości korzystania z łaźni. 

Nowy sezon, z nową nadzieją 
Nowy sezon 2020/2021 rozpocznie się  
1 sierpnia, wtedy w IV Lidze Wielkopolskiej 
wystartują 22 zespoły. Zwycięzca z poprzed-
niego sezonu ŁKS Gołuchów nie zagra w III 
lidze, ponieważ powody infrastrukturalne 
nie pozwoliły mu na uzyskanie licencji w tej 
klasie rozgrywkowej. Jego miejsce zajmie 
Unia Swarzędz. Beniaminowie w IV lidze to 
Odolanowia Odolanów, Krobianka Krobia, 
GKS Dopiewo, Iskra Szydłowo, Warta II Po-
znań i KKS 1925 II Kalisz. Rozgrywki potrwają 
do 23 listopada, ale dwie ostatnie kolejki 
rozegrane zostaną wiosną 2021 r. 

Walkower dla Kotwicy
Wracając do Kotwicy – zespół trenuje trzy 
razy w tygodniu rozgrywając mecze sparin-
gowe Zremisowaliśmy z Lechią Kostrzyn 1:1 
i wygraliśmy z Obrą Kościan 4:1. W Pucharze 
Polski trafiliśmy na Mieszko Gniezno. Mecz 
miał odbyć się 11 lipca w Kórniku i się od-
był… jako sparingowy. Zespół gości miał 
uprawnionych do gry w Pucharze Polski tyl-
ko 12 zawodników, w tym trzech bramkarzy, 
więc oddał nam punkty walkowerem 3:0. 
Natomiast w sparingu Kotwica przegrała 
2:3, nie wykorzystując kilku stuprocento-
wych sytuacji. Następny mecz o Puchar 
Polski rozegramy z Polonią w Lesznie. 
Po pierwszych miesiącach treningów 

sytuacja się ukształtowała. Zespół tworzą 
zawodnicy związani z Kotwicą od lat, a z 
wypożyczeń wrócili nowi wychowankowie 
– mieszkańcy Kórnika i okolicy. 
Pierwszy mecz mistrzowski IV Ligii Wielko-
polskiej rozegramy 1 sierpnia o godz. 12.00 
w Poznaniu z TPS Winogrady. A już w sobotę 
18 sierpnia na Błoniach z Obrą Kościan. 

Bio-banding
W lutym tego roku sformalizowano i pod-
pisano umowę o współpracy między KKS 
Kotwica a Zakładem Teorii Sportu Akademii 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Doty-
czy ona tzw. „bio-banding” (czyli bio-katego-
ryzowania), czyli metody szkolenia dzieci 
i młodzieży uprawiającej sport. Ze strony 
klubu umowę podpisał Andrzej Giczela, 
a AWF reprezentował prof. Jan Konarski. 
Głównym prowadzącym i koordynatorem 
ze strony klubu jest trener Mateusz Skrzyp-
czak – doktorant Akademii, były zawodnik 
Kotwicy. Badania obejmują grupę ponad 70. 

zawodników. Projekt pozwala określić waż-
ne informacje dla indywidualizacji procesu 
treningowego dzieci i młodzieży. 

Kórnik na zdjęciach 
W poniedziałek 13 lipca odbyła się sesja 
zdjęciowa zawodników Kotwicy na tle 
przepięknego Zamku Kórnickiego i w to-
warzystwie hrabiego Działyńskiego. W ten 
sposób chcemy promować nasze miasto i 
przybliżać jego historię. Zdjęcia te będzie 
można zobaczyć na stronie internetowej 
Kotwicy.

Wspomnienie 
22 maja minęła pierwsza rocznica śmierci 
naszego zawodnika, działacza, przyjaciela 
Marka Dudy. W ten dzień zapaliliśmy znicz 
na jego grobie. Pamiętamy. 

Wracamy na boiska

◊  Wiktor Stempowski 

Od lewej 
Leśniewski 
i Wika-Czarnowski



 

Anna Klimaszewska 
Bożena Fibik - Beim 
Jagoda Pawelczak 
Janusz Biernacki 

Kazimierz Rafalik 
Małgorzata Zgoła 
Wanda Gostyńska 

oraz 
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Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu 
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KÓRNIK ul. I. Krasickiego 1 
 

 

Dołącz do licytacji 

dla Marcina
https://www.facebook.com/

groups/199608944477643/

Przekaż przedmiot/usługę
lub licytuj!



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

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

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

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

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

W przypadku konieczności wezwa-
nialekarza na wizytę domową w 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 18 71, pon.-pt. 9:00-12:00
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel./fax. 61 817 00 54

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

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

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

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

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 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: 515 371 910
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
tel. 61 8788010
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Ogłoszenia drobne:
Praca

 Zatrudnię osobę do sprzątania 
biurowca na teren Kórnika. Praca 
6-14, 14-22 od poniedziałku do 
piątku. Tel. 605 997 054

 Firma Fresh Slaw w Biernatkach 
zatrudni pracowników produkcji, 
magazynierów, brygadzistów i me-
chaników. Tel. 691 842 841

 Zatrudnię osobę do opie-
ki nad osobą niepełnosprawną.  
Tel. 605 354 948

 Zakład Ogólnobudowlany Robert 
Walkowiak Kórnik-Bnin przyjmę 
w zawodach: murarz, monter urzą-
dzeń sanitarnych, monter suchej 
zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie. Tel. 606 89 49 73

 Zatrudnię kierowcę kat. C,E 
z  doświadczeniem, od zaraz!  
Tel. 691 396 748

 Zaopiekuję się dzieckiem od 
września. Posiadam doświadczenie 
i referencje. Tel. 696 938 548

 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-
niku zatrudni pracownika na sta-
nowisku magazynier-sprzedawca, 
oferty składać na adres sekreta-
riat@gskornik.pl lub osobiście w sie-
dzibie firmy ul. Średzka 17

 Kamionki - praca przy układaniu 
kostki brukowej. Doświadczenie i pra-
wo jazdy mile widziane. Umowa i do-
bre wynagrodzenie. Tel. 601 405 059

 Lodziarnia w Kórniku poszukuje 
sprzedawczyni lodów. Mile wi-
dziane studentki lub uczennice.  
Tel. 661 942 627

 Sprzedam nowy stół spawalniczy 
3x1,5 m, prawie nową, małą beto-
niarkę i kolekcję około 500 kaset, 
lata 80. Tel. 503 582 788

 Sprzedam peugeot partner, 
diesel 2007 r., cena 6 400 zł.  
Tel. 509 320 774

 Sprzedam beczki plastikowe do 
wody, 120 litrów. Tel. 609 153 947

 Dom do wynajęcia, pow. 220 
m, działka 1000 m lub sprze-
dam. Kórnik, ul. Wiatraczna 23.  
Tel. 695 042 996

 Kupię podręcznik do II klasy profil bio-
logiczno-chemiczny lub medyczny. 
Tel. 501 728 515

 Sprzedam cielęta byczki .  
Tel. 508 725 999

 Wynajmę biuro w Kórniku min. 
3 pomieszczenia. Tel. 517 120 127

 Kupię dom lub działkę w Kórniku. 
Tel. 517 120 127

  Kupię mieszkanie w Kórniku najle-
piej parter. Tel. 517 120 127

  Sprzedam części do skrzyń biegów 
nowe i używane, Kórnik ul. Krautho-
fera 11. Tel. 604 337 223

  Drewno kominowe, opałowe.  
Tel. 692 241 023

  Ogrodzenia, płoty, furtki, balustra-
dy, bramy, automatyka do bram. 
Tel. 692 241 023

  Naprawa rolet zewnętrznych.  
Tel. 501 645 939

  Montaż rolet zewnętrznych 
mater ia łowych ,  mosk i tery .  
Tel. 501 645 939

 Sprzedam stojak do transportu 
okien, wys. 1,94 dł. 2,68 szer. 1,59. 
Tel. 501 645 939

  Sprzedaż piasku, żwiru, ziemi, 
kruszywa, materiałów budowla-
nych, usługi koparko - ładowarką.  
Tel. 604 422 606

 Likwidacja poligrafii. Wyprze-
daż papieru,  farb,  maszyn.  
Tel. 503 582 788

  Wykonuję meble na wymiar: 
kuchnie, garderoby, szafy typu 
„Komandor”, meble łazienkowe, 
montaż paneli i  inne zabudowy. 
Krótkie terminy. Tel. 665 298 587

  Wykonuję usługi ogrodnicze: 
koszenie trawników, chwastów, 
wycinanie krzewów, drzew, utrzy-
manie ogrodów, krótkie terminy. 
Tel. 665 298 587

  Sprzedam rowerek dziecięcy, koło 
20 cali Pegasus. Tel. 609 153 947

  Sprzedam kołdrę małą, używaną 
z puchu gęsiego pierza, wym. 1,6x2. 
Tel. 609 153 947

 „Warsztat kwiatowy” poleca 
się! Wiązanki okoliczne, deko-
racje. Doświadczenie 20-letnie.  
Tel. 503 084 606

 Sprzedam piły łańcuchowe, MS 
160c oraz MS 560 2018 r., za połowę 
ceny. Dwie piły do płytek oraz mło-
towiertarki Hilti. Tel. 602 214 931

 Sprzedaż drewna kominkowego 
i  sosnowego. Pocięte i porąbane. 
Transport gratis. Tel. 661 099 768

 Protezy zębowe NFZ bez kolejki, 
Borówiec, Szkolna 1c.

 Sprzedam nowy telewizor prze-
nośny LD 7cal z pełnym wyposaże-
niem. Odbiera polskie programy. 
Tel. 663 008 013

 Sprzedam kuchenkę gazową – 
komplet: kuchenka 4 palnikowa, re-
duktor, butla 11 kg. Tel. 605 403 375

 Sprzedaż ziemniaków z  domu  
5 kg, 15 kg Bnin, ul. Błażejewska 43.

 Sprzedam mieszkanie, pow. 56,8 m2, 
piwnica, garaż, działka 300 m, stan 
idealny, prawie od razu do zamiesz-
kania. Tel. 606 551 320

 Kupię stare motocykle: WSK, Ro-
met, Komar, WSK, Jawa, Junak itp. 
lub części. Tel. 504 572 095

 Rzeczoznawca majątkowy 
- Jessa wyceny nieruchomości: 
domy, lokale, działki, specjali-
styczne. Tel. 572 642 585; e-mail: 
rzeczoznawca@jessa.com.pl

 Sprzedam dom do remontu  
w Robakowie. Tel. 66 66 77 003

 Kupię mieszkanie lub dom do 
remontu. Tel. 66 66 77 003

 Coaching indywidualny (sesje, 
warsztaty). Pierwsza sesja gratis, 
kolejne 120-150zł/1godz. Dojazd do 
klienta. Tel. 602 759 200

 Wynajmę 2-pokojowe miesz-
kanie na parterze przy Staszica.  
Tel. 665 852 085

 Warsztat Ślusarsko-Spawalniczy 
oferuje naprawy-remonty przyczep 
i maszyn rolniczych oraz inne usługi. 
Bnin-Piaskowa 3. Tel. 693 219 745

 Sprzedam wózek spacerowy espi-
ro sonic air 2019r. Stan bdb. 600 zł 
do negocjacji. Tel. 781 942 127

 Wypożyczaln ia  samocho -
dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231

 Sprzedam wózek dla dziecka; 
typ parasolka; w bardzo dobrym  
stanie, cena 100 zł (do negocjacji).  
Tel. 512 303 888

 Sprzedam wózek dla lalki (z lalką) 
w  dobrym stanie, cena 50 zł (do 
negocjacji). Tel. 512 303 888 

 Sprzedam tornister szkolny nie-
bieski (z piórnikiem i workiem) firmy 
Hama, cena 80 zł. Tel. 512 303 888  

 Sprzedam rowerek dziewczęcy; 
Mexler - Pinki, koła 16 cali, cena 100 
zł (do negocjacji). Tel. 512 303 888

 Sprzedam stemple budowlane. 
Tel. 662 643 202

inne
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