
Tulipanowiec 
na 30-lecie
str. 10

Konsultacje w sprawie
podziału Kamionek
str 4

XXV Kórnickie Spotkania
z Białą Damą - fotorelacja str. 14-17

M
ar

ia
 D

us
zc

za
k-

 B
ia

ła
 D

am
a 

20
18

. F
ot

o.
 Ł

G

Najlepsze
w Wielkopolsce
 str. 29

UKAZUJE SIĘ OD 1988 ROKUUKAZUJE SIĘ OD 1988 ROKU

DWUTYGODNIK • ROK XXXI • 25 maja  2018 r. • NR 10 (519) • ISSN 0867-3225 • BEZPŁATNY



◊  Opr. ŁG

 
Tulipanowiec na 30-lecie

Z okazji 30 rocznicy wydania pierwszego 
współczesnego numeru „Kórniczanina”, 
dzięki uprzejmości dyrekcji i pracowników 
Arboretum Kórnickiego ID PAN w Kórniku 
w dniu 12 maja przy jednej z alejek Parku 
Kórnickiego posadzono tulipanowiec. Pod 
korzeniami zdeponowano „kapsułę” z prze-
drukiem pierwszego oraz z ostatnim nume-
rem gazety oraz z okolicznościowym listem. 
Jubileuszowe drzewo zasadziły osoby zwią-
zane niegdyś lub obecnie z Redakcją, Czy-
telnicy oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski.

obrady SKr

W dniu 15 maja wiceburmistrz Antoni Kalisz 
uczestniczył w obradach Walnego Zgroma-
dzenia SKR Kórnik. Przyjęto sprawozdania, 
udzielono absolutorium oraz przedstawio-
no plany organizacji na kolejny rok. 

rozbudowa SzpiTala  
w puSzczyKowie

W dniu 15 maja wmurowano kamień wę-
gielny pod budowę nowoczesnego bloku 
operacyjnego w  powiatowym szpitalu 
w Puszczykowie. Obiekt składać się będzie 
z pięciu sal operacyjnych oraz centralnej 
sterylizatorni. Planowany koszt inwestycji 
to 18 milionów złotych, a termin realizacji 
ustalono na 2019 rok. Wmurowania ka-
mienia dokonali: prezes zarządu szpitala 
Ewa Wieja oraz starosta Jan Grabkowski. 
Poświęcenia budowy dokonał arcybiskup 
Zdzisław Fortuniak. Gośćmi uroczystości byli 
między innymi wicemarszałek Maciej Sytek, 
burmistrzowie okolicznych gmin, w  tym 
burmistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski.

w Sprawie KonSulTacji

W dniu 17 maja burmistrz Jerzy Lechne-
rowski spotkał się z  przedstawicielami 
Rady Sołeckiej Kamionek: Magdaleną Ko-
sakowską i Damianem Zawieją, w sprawie 
ustalenia szczegółów konsultacji społecz-
nych dotyczących podziału Kamionek na 
odrębne sołectwa. Ustalono, że konsul-
tacje odbędą się 2 czerwca w godzinach 
8:00-20:00 w strażnicy OSP w Kamionkach. 

Więcej na ten temat na stronie 4.

LZW obradoWał

W  dniu 8 maja 2018 roku w  budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Kórniku 
odbyło się Walne Zebranie Członków Sto-
warzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski. 
Było to Zebranie sprawozdawcze, którego 
celem było przedstawienie sprawozdań 
z działalności Zarządu i Rady Stowarzyszenia 
oraz sprawozdania finansowego za 2017 
rok. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
odczytała protokół z  posiedzenia Komi-
sji Rewizyjnej opiniującej sprawozdanie 
finansowe i  zawnioskowała o udzielenie 
Zarządowi absolutorium za rok 2017. Walne 
Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło 
wszystkie uchwały dotyczące sprawozdań 
i absolutorium.
Przybyłych na spotkanie gości – przedsta-
wicieli gmin należących do Stowarzyszenia 
Lider Zielonej Wielkopolski (Brodnica, Czem-
piń, Dominowo, Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, 
Kórnik, Krzykosy, Książ Wielkopolski, Mosi-
na, Śrem, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl) 
przywitał Burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
który opowiedział o najważniejszych zre-
alizowanych inwestycjach w gminie Kórnik 
oraz jej planach na przyszłość. Wyświe-
tlony został również film o gminie Kórnik 
przedstawiający jej historię oraz rozwój 
gospodarczy i kulturalny. Walne Zebranie 
uświetnił swoim występem Zespół Pieśni 
i Tańca Narodowego WŁADYSIE.

StoWarZySZenie żąda ...

Wiceburmistrz Przemysław Pacholski 
uczestniczył 10 maja w XII Walnym Zebraniu 
Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów 
i Województw „Droga S-11”. Oprócz zatwier-
dzenia sprawozdań z działalności organów 
stowarzyszenia i udzielenia absolutorium, 
zebrani wystosowali apel do Premiera RP 
i Ministra Infrastruktury z „żądaniem zapew-
nienia finansowania realizacji brakujących 
odcinków drogi ekspresowej.”

W rocZnicę ZakońcZenia Wojny...

11 maja w Trzebisławkach przy tablicy upa-
miętniającej ruch oporu podczas okupacji 
hitlerowskiej, z okazji rocznicy zakończenia 
II wojny światowej złożono kwiaty. W pa-
triotycznej uroczystości udział wzięli miesz-
kańcy, przedstawiciele samorządów Środy 
Wlkp. i Kórnika, uczniowie szkół oraz służby 
mundurowe.

Prosto  
z Ratusza

MłodZi Strażacy ryWaLiZoWaLi

W dniu 19 maja w Szczytnikach odbył się 
Powiatowy Rajd Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych. Gośćmi zawodów byli: czło-
nek Zarządu Powiatu Poznańskiego Piotr 
Zalewski, radny powiatowy Zbigniew Toma-
szewski, wiceburmistrz Przemysław Pachol-
ski oraz władze OSP i PSP różnych szczebli.

dąb W rocZnicę odZySkania 
niepodLegłości

Także 19 maja w Koninku zasadzono dąb, 
który ma upamiętniać 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości oraz przyznanie 
sołtysowi Jackowi Schmidtowi tytułu „Sołtys 
Roku”. Pod drzewkiem zdeponowano „kap-
sułę czasu”. W uroczystym sadzeniu udział 
wziął wiceburmistrz Przemysław Pacholski. 

przeKazanie SzTandaru

Również 19 maja wiceburmistrz Antoni 
Kalisz wziął udział w przekazaniu sztandaru 
sołtysów Powiatu Poznańskiego, które od-
było się w kościele p.w. św. Mikołaja w Mo-
sinie. Gmina Mosina przekazała sztandar 
Gminie Kleszczewo.
 

XXV KSzbd

W dniach 19-20 maja odbyły się XXV jubile-
uszowe Kórnickie Spotkania z Białą Damą. 
Główną gwiazdą pierwszego dnia był zespół 
„Feel”. Nowością dnia drugiego był targ 
kwiatowy. Gośćmi imprezy były delegacje 
z zaprzyjaźnionych miast i gmin. Bukowinę 
Tatrzańską reprezentowali samorządowcy 
z wójtem Stanisławem Łukaszczykiem oraz 
zespół „Mali Wiyrchowianie”. Z Königstein 
im Taunus przybyli: burmistrz Leonhard 
Helm, przewodniczący rady Alexander Fre-
ier von Bethmann oraz członkowie stowa-
rzyszenia Königstein-Kórnik Achim Descher. 
Oficjalnej delegacji z Humania, z Ukrainy 
przewodniczyła Galina Kuczer, a na scenie 
wystąpiła grupa folklorystyczna. Ważnym 
wydarzeniem drugiego dnia Kórnickich Spo-
tkań z Białą Damą było podpisanie umowy 
o współpracy Kórnika z Humaniem. 

Trwaja KonSulTacje

W sołectwach naszej gminy odbywają się 
zebrania wiejskie, podczas których konsul-
towany jest projekt uchwały określającej 
ilość podmiotów posiadających koncesje na 
sprzedaż alkoholu, co związane jest ze zmia-
nami w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. 

◊  Opr. AB
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Zgodnie z pozwoleniem na budowę z dnia 30 listopada 2017 r. wyda-
nym przez Starostę Poznańskiego, ruszyły prace związane z realizacją 
kolejnego odcinka promenady nad Jeziorem Kórnickim. Wydanie 
pozwolenia na budowę poprzedziła decyzja Powiatowego Konser-
watora Zabytków, który zezwolił na prowadzenie prac budowlanych 
na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, 
uzasadniając swoją decyzję między innymi takimi słowami: „Ze stano-
wiska konserwatorskiego nie wnosi się zastrzeżeń do planowanego 
przedsięwzięcia, które w opinii konserwatorskiej nie będzie miało 
ujemnego wpływu na wartość zabytkową układu urbanistycznego 
miasta wpisanego do rejestru zabytków.” 
Inwestycja odbywa się na działce nr 961/18, która do czerwca 
ubiegłego roku stanowiła własność Skarbu Państwa.  Gmina Kórnik 
otrzymała ją od Agencji Nieruchomości Rolnych (obecnie  Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) w dniu 8 czerwca 2017 roku, kiedy 
to podpisano akt notarialny. Od tego momentu grunt ten stanowi 
własność Miasta i Gminy Kórnik.
Działka ta zaznaczona jest na przedstawionym obok planie pasami 
w jasnozielonym kolorze i zajmuje pas nadjeziorny na długości od 
Placu Browarowego do końca jeziora.
Przypomnijmy, że dyskusja na temat budowy promenady trwa przy-
najmniej od kilkunastu lat.  Wybudowaliśmy dwa odcinki od Bnina 
do centrum Kórnika. Trasa spacerowa stała się popularną atrakcją, 
z której chętnie korzystają zarówno nasi mieszkańcy jak i turyści. 
   
Po otrzymaniu pozwolenia na budowę oraz po rozstrzygnięciu prze-
targu na realizację kolejnego odcinka inwestycji do Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik wpłynęła informacja, że jeden z mieszkańców Kórnika 
zgłosił w sądzie roszczenia do części działek: 961/18 (wspomniana 
powyżej parcela) oraz 961/17 (obejmującej swoim zasięgiem całe 
Jezioro Kórnickie). Chce te działki przejąć przez zasiedzenie. 

Sytuacja własnościowa terenu, na którym budujemy promenadę, na 
dzień dzisiejszy jest jasna. Stanowi on własność Miasta i Gminy Kórnik. 
Urząd podejmie niezbędne kroki, by otrzymana od KOWR ziemia 
została wykorzystana zgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem 
i  wolą samorządu.
Niesłuszne roszczenia nie stanowią uzasadnienia do lekceważenia 
prawa własności i blokowania ważnych dla rozwoju miasta i gminy 
inwestycji. 
Do zobaczenia na Promenadzie.

       

2 czerwca w godzinach od 8:00 do 20:00 
w lokalu konsultacyjnym w budynku 
OSP Kamionki odbędą się konsultacje 
społeczne w sprawie podziału sołectwa 
Kamionki. 

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, 
którą w tej sprawie podjęła Rada Miasta 
i Gminy Kórnik „Zapisy ustawy o samorzą-
dzie gminnym oraz Statut Miasta i Gminy 
Kórnik, przed ewentualnym dokonaniem 
przez radę podziału jednostki pomocni-
czej gminy wymagają przeprowadzenia 
konsultacji społecznych. Przepisy usta-
wy o  samorządzie gminnym stanowią, 
że uprawnionymi do uczestniczenia 
w  konsultacjach są mieszkańcy gminy, 
nie określając przy tym żadnych innych 
warunków i  ograniczeń dotyczących 
określenia kręgu osób konsultowanych. 
Zatem w przedmiotowych konsultacjach 
mogą wziąć udział osoby stale zamieszku-
jące na terenie sołectwa Kamionki mające 
ukończone 18 lat. Zgodnie z  Kodeksem 
cywilnym miejscem zamieszkania osoby 
fizycznej jest miejscowość, w której osoba 
ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
W związku z powyższym osoby spełniające 
w/w kryteria mogą wpisać się na listę osób 
biorących udział w konsultacjach - nawet 
w dniu przeprowadzania konsultacji”.

Uczestnikom konsultacji zadane zostaną 
następujące pytania:
„Czy jest Pani / Pan za podziałem obecnego 
sołectwa Kamionki na mniejsze, odrębne 
sołectwa?”

„Jeżeli udzieliła Pani/Pan odpowiedzi na 
TAK proszę przejść do odpowiedzi na dalsze 
pytania: 

1. Czy jest Pani/Pan za podziałem obecnego 
sołectwa Kamionki na dwa odrębne sołec-
twa zgodnie z  propozycją przedstawioną 
w załączniku graficznym nr 1 do karty? 
 
2. Czy jest Pani/Pan za podziałem obecnego 
sołectwa Kamionki na trzy odrębne sołec-
twa zgodnie z  propozycją przedstawioną 
w załączniku graficznym nr 2 do karty?”.

Nad konsultacjami czuwać będzie komi-
sja, którą niebawem powoła burmistrz 
spośród urzędników i przedstawicieli 
społeczności Kamionek. 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Konsultacje w Kamionkach
Konsultacje�spo³eczne.�Kamionki,�dnia�..........2018�roku
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Za³¹cznik�graficzny�nr�2�do�karty
Konsultacje�spo³eczne.�Kamionki,�dnia�..........2018�roku

POZNAÑSKA

Przewodnicz¹cy�Rady�MiG�Kórnik

Adam�Lewandowski

Pierwsza część Kamionek: Piotrowska, Jarzębinowa, Bukowa, Akacjowa, Kolonowa, Jodło-
wa, Os. Azaliowe, Jaśminowa, Konwaliowa, Stokrotkowa, Liliowa, Wierzbowa, Tulipanowa, 
Magnoliowa, Orzechowa, Platanowa, Grabowa, Kasztanowa, Topolowa, Lipowa, Łąkowa, 
Wypoczynkowa, Os. Kresowe, Przy Łowisku, Biała, Bułankowa, Górna, Wilcza, Lisia, Brzo-
zowa, Cedrowa, Dębowa, Kalinowa, Modrzewiowa, Olchowa, Sosnowa, Mostowa, Zacisze, 
Nad Kople, Dolna, Nowa, Murarska, Leśna. Poznańska numery parzyste.
Druga część Kamionek: Rogalińska, Malwowa, Dziekiej Róży, Cynamonowa, Wiklinowa, 
Porannej Rosy, Chabrowa, Waniliowa, Krokusowa, Rumiankowa, Makowa, Kwiatowa, Ziel-
na, Sportowa, Piaskowa, Polna, Rolna, Tęczowa, Żytnia, Zbożowa, Orkiszowa, Jęczmienna, 
Pszeniczna, Dożynkowa, Wichrowa, Leśny Zakątek, Mieczewska, Spokojna, Kamienna, Aga-
towa, Szafirowa, Brylantowa, Diamentowa, Granitowa, Bazaltowa, Krzemienna, Topazowa, 
Opalowa, Szmaragdowa, Rubinowa, Powietrzna, Lotnicza, Kartingowa, Wodna, Spacerowa
Promienna, Świt, Modelarzy, Szybowników, Laskowa, Na Skraju Lasu, Poznańska numery 
nieparzyste.

Pierwsza część Kamionek: Piotrowska, Jarzębinowa, Bukowa, Akacjowa, Kolonowa, Jodło-
wa, Os. Azaliowe, Jaśminowa, Konwaliowa, Stokrotkowa, Liliowa, Wierzbowa, Tulipanowa, 
Magnoliowa, Orzechowa, Platanowa, Grabowa, Kasztanowa, Topolowa, Lipowa, Łąkowa, 
Wypoczynkowa, Os. Kresowe, Przy Łowisku, Biała, Bułankowa, Górna, Wilcza, Lisia, Brzo-
zowa, Cedrowa, Dębowa, Kalinowa, Modrzewiowa, Olchowa, Sosnowa, Mostowa numery 
nieparzyste, Poznańska 80-206 (parzyste).
Druga część Kamionek: Zacisze, Nad Kople, Dolna, Nowa, Malarska, Leśna, Spokojna, Ka-
mienna, Agatowa, Szafirowa, Brylantowa, Diamentowa, Granitowa, Bazaltowa, Krzemienna, 
Topazowa, Opalowa, Szmaragdowa, Rubinowa, Powietrzna, Lotnicza, Kartingowa, Wodna, 
Spacerowa, Promienna, Świt, Modelarzy, Szybowników, Laskowa, Na Skraju Lasu, Leśny 
Zakątek, Mostowa numery parzyste, Poznańska 1-78, Mieczewska numery nieparzyste.
Trzecia część Kamionek: Rogalińska, Malwowa, Dziekiej Róży, Cynamonowa, Wiklinowa, 
Porannej Rosy, Chabrowa, Waniliowa, Krokusowa, Rumiankowa, Makowa, Kwiatowa, Ziel-
na, Sportowa, Piaskowa, Polna, Rolna, Tęczowa, Żytnia, Zbożowa, Orkiszowa, Jęczmienna, 
Pszeniczna, Dożynkowa, Wichrowa, Poznańska 69-201 (nieparzyste), Mieczewska numery 
parzyste.

Plan i spis ulic obrazujący podział 
Kamionek na dwa odrębne so-
łectwa (na podstawie załącznika  
nr 1 do karty do głosowania).

Plan i spis ulic obrazujący podział 
Kamionek na trzy odrębne so-
łectwa (na podstawie załącznika  
nr 2 do karty do głosowania).

W sprawie Promenady

◊  Wiceburmistrz Miasta i Gminy Kórnik   
Przemysław Pacholski

Wizualizacja jednego z elementów kolejnego odcinka Promenady

◊  ŁG
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W dniu 16 maja br. odbyło się wyjazdowe 
posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska RMiG Kórnik. Radni zwiedzili 
schronisko dla zwierząt w Skałowie. Roz-
mawiano o  sprawach organizacyjnych, 
funkcjonowaniu placówki i  potrzebach. 
Dyrektor Paweł Kubiak przedstawił liczne 
informacje, m.in.:
- stowarzyszenie prowadzące schronisko 
tworzy 11 gmin,
- placówkę otwarto w październiku 2015 
roku,
- 1 września br. zostanie otwarte: krema-

torium, cmentarz, sala edukacyjna i hotel 
dla zwierząt,
- od początku swej działalności schronisko 
przyjęło 1038 psów, 301 kotów i 2 króliki,
- do adopcji oddano: 805 psów, 190 kotów 
i 2 króliki,
- w 2017 roku z terenu MiG Kórnik przyjęto 
55 psów i 2 koty, do adopcji oddano
36 psów.
Na zakończenie spotkania radni przekazali 
karmę dla zwierząt i koce.

Komisja rady w schronisku

◊  Julia Bartkowiak

Wędkarskie
wieści

Wzorem lat ubiegłych 
od początku maja działa już 

„Pogotowie Rojowe” Koła Pszczelarzy w Kórniku, 
które aktywne pozostanie do końca sierpnia. 

Jeśli więc zauważymy rojące się pszczoły, 
możemy zgłosić to do dyżurującej osoby 

w Kole Pszczelarzy w Kórniku.

Komórka : 604 068 299 lub 571 370 159  

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przypomina, 
że dopuszcza się oddanie jednorazowo do 
10 worków z odpadami zielonymi. 
Mieszkańcy mogą również dostarczać w/w 
odpady samodzielnie i na własny koszt do 
punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych znajdującego się w Czołowie.
Ponadto pojemniki na odpady komunalne 
(w które mieszkaniec musi się samodzielnie 
zaopatrzyć, minimum 120 litrów) powinny 
posiadać charakterystyczny kołnierz/chwy-
tak umożliwiający  ich opróżnianie przez 
specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem 
„chwytaków grzebieniowych” . Pojemnik bez 
odpowiedniej konstrukcji lub z uszkodzo-
nym kołnierzem/chwytakiem  (lub z innymi 
uszkodzeniami) nie zostanie opróżniony 
przez firmę wywożącą odpady.

Uwaga

czyli dlaczego bronię mojej rodzinnej 
ziemi 
Poniżej krótkie wyjaśnienie, ale na po-
czątek jeden ważny szczegół. Wobec 
licznych uwag wyrażanych przez dysku-
tantów w Internecie precyzuję, iż wedle 
polskiego prawa w przypadku sąsiedztwa 
dwóch własności – jakiejkolwiek ziemi 
z jakimkolwiek akwenem – granicę mie-
dzy nimi stanowi zawsze linia brzegowa, 
niezależnie od jej okresowych przesunięć 
i  niezależnie od tego, do kogo należy 
akwen, a do kogo ziemia. Nie jest zatem 
tak, że właścicielem ziemi przylegającej 
do państwowego akwenu „musi” być 
państwo. Tego rodzaju stwierdzenia są 
mylne, odzwierciedlają pogląd nie mający 
pokrycia w  rzeczywistości i  –niestety– 
wprowadzają w błąd opinię publiczną. 

1. Zmiana granic bez wiedzy właścicieli
Teren nadbrzeżny, którym władam po-
społu z  moją małżonką, podobnie jak 
cały wschodni brzeg Jeziora Kórnickiego, 
w ostatnich latach dwukrotnie bez naszej 
wiedzy „zmieniał” na papierze właściciela 
i granice, mimo że teren ów, którym od 
wieków władamy i  o  którym twierdzili-
śmy od zawsze, iż jest naszą własnością, 
pozostaje niedostępny bez naszej zgody, 
a  wedle przepisów przy tego rodzaju 
czynnościach powinniśmy być przynaj-
mniej powiadomieni i wezwani na grunt. 
Przeprowadzone zmiany własnościowe 
zdają się mieć tym samym, jak podejrze-
wam, znamiona przestępstwa lub zmowy 
urzędniczej, o  czym poinformowałem 
m.in. Najwyższą Izbę Kontroli. Jednakże 
mimo wspomnianych zmian dokonanych 
„na papierze” nie przeprowadzono ani 
tzw. rozgraniczenia, ani nie ustalono 
urzędowo linii brzegowej. Wedle mej wie-
dzy, bez przeprowadzenia tych czynności 
gmina nie powinna była otrzymać pozwo-
lenia na budowę promenady. A  jednak 
jakimś cudem je otrzymała. Chciałbym 
dowiedzieć się, jak i dlaczego. 
Wiem, że jeśli robotnicy wejdą na mój 
teren i radykalnie zmienią linię brzegową 
– bo tak czyniono do tej pory na całej dłu-
gości promenady, wbrew wcześniejszym 
zapewnieniom o jej „ekologicznym” cha-
rakterze - tym samym zatrą dowody po-
dejrzewanego przez nas wykroczenia lub 
przestępstwa. To jest jedna z  przyczyn, 
dla których obecnie nie dopuszczamy 
osób postronnych na teren będący w na-
szym władaniu, oczekując na wyjaśnienie 
tej sprawy przez właściwe organa. 
2. Matactwa PRLowskie
Za PRL wyznaczone zostały „na papierze” 
granice teoretycznie odcinające od jezio-
ra ogrody pomiędzy Placem Browarowym 
a ul. Woźniaka. Pomiarów dokonywano 
wtedy wbrew właścicielom działek, 
a  przeważnie także bez ich wiedzy. Te 

granice były konsekwentnie oprotesto-
wane przez tychże właścicieli i w ramach 
obywatelskiego nieposłuszeństwa nie-
uznawane za prawnie obowiązujące. Taki 
stan rzeczy panował i panuje – na pewno 
na naszej ziemi, co do innych działek nie 
do mnie należy składanie deklaracji – aż 
do dziś. Poza tym mimo naszych postu-
latów wciąż nie doszło do urzędowego 
rozgraniczenia działek, ani też – przede 
wszystkim - do urzędowego ustalenia 
linii brzegowej (uwaga: urzędowe roz-
graniczenie to co innego, niż granice 
wyrysowane na mapie w  małej skali!). 
Wskutek tego w pismach kierowanych do 
sądu pojawiło się np. horrendalne stwier-
dzenie, że teren mego ogrodu, o który się 
prawnie upominam, leży rzekomo… pod 
wodami Jeziora Kórnickiego (!).Wyjaśniam 
też, że ustalenie linii brzegowej ma na-
stąpić wskutek prowadzonego aktualnie 
sądowego postępowania. 
3. Kwestia włąsności ziemi nadbrzeżnej. 
Dzieje 
- wg obowiązującego prawa jakikol-
wiek pas ziemi nadbrzeżnej stanowiący 
własność prywatną nie jest „z  natury” 
przeznaczony na jakiekolwiek inwestycje 
publiczne;
- działki znajdujące się nad brzegiem 
Jeziora Kórnickiego co najmniej od 200 
lat schodzą granicami aż do brzegu (za-
chowane dokumenty sięgają roku 1846, 
mówią zaś o stanie utrwalonym tradycją 
i przywilejami z XVIII wieku);
- w ciągu stuleci pojawiały się, owszem, 
kontrowersje co do tego, kto ma być 
właścicielem nadbrzeżnego pasa, ale stan 
użytkowania był zawsze taki sam – od 
ulicy do brzegu jeziora; 
- próby odebrania właścicielom (bądź, 
jak powiedzą niektórzy, użytkownikom) 
nadbrzeżnego pasa ziemi zaczęły się 
w latach 30 XX wieku, ale najstarszy znany 
mi ślad pomysłu zbudowania promenady 
pochodzi z czasów okupacji hitlerowskiej. 
Die Promenade am Burgstadtsee miała 
powstać na gruntach, których polscy 
posiadacze (w tym moja prababka Anna) 
zostali wyzuci z własności przez okupan-
ta. Potem za PRL zamierzano ziścić ten 
projekt, ale silne protesty właścicieli, 
których reprezentował m.in. mój Dziadek, 
kilkakrotne udaremniły te zamiary. Po-
mysł promenady odrodził się na początku 
XXI wieku. 
- wedle obowiązującego dziś prawa, na-
wet jeśliby granice działek wyglądały ina-
czej na papierze, po tych kilkuset latach 
teren ów dawno uległ zasiedzeniu, które 
może być uznane przez sąd, o co też wy-
stąpiłem odnośnie mego nadbrzeżnego 
gruntu; wobec tego sąd nakazał wpisać 
ostrzeżenie o  powadzonej sprawie do 
Księgi Wieczystej i dlatego do czasu wy-
dania wyroku nikogo na sporny teren nie 

wpuszczamy;
- dokumentacja tej sprawy znajduje się 
w moim archiwum rodzinnym i dostępna 
jest w Bibliotece Kórnickiej PAN; zaś opi-
sanie tej historii aż do lat ostatnich zna-
lazło się w opublikowanym przeze mnie 
artykule Domus civis agricolae. Kórnickie 
gospodarstwo Michałowskich na prze-
strzeni trzech epok, „Pamiętnik Biblioteki 
Kórnickiej”, z. 32 (2015), s. 77-141, o brze-
gu jeziora na s. 128-136. Artykuł dostępny 
w internecie pod linkiem: https://tinyurl.
com/DOMUS-CIVIS-AGRICOLAE
5. Co do „Promenady w ogólności
- nigdy nie byłem przeciwny alejom spa-
cerowym bądź ekologicznym ścieżkom 
wzdłuż tych partii brzegu jeziora Kór-
nickiego, które są własnością publiczną. 
Przeciwnie – postulowałem ich utwo-
rzenie, widząc wzór dla nich w  alejach 
kórnickiego Arboretum. Dlatego też 
uważam, że najlepiej wykonana została 
promenada na odcinku pomiędzy Pro-
wentem a Bninem; 
- zawsze i kategorycznie sprzeciwiałem się 
tworzeniu w miejscu naturalnego brzegu 
sztucznych brzegów faszerowanych 
palami betonowymi i stalą oraz nadsypy-
wanych granitem, z alejami z betonowej 
kostki w towarzystwie betonowego molo 
w towarzystwie podświetlanych fontann. 
Dlatego odcinek promenady pomiędzy 
Zamkiem a Placem Browarnym – pomimo 
iż doceniam jego walory komunikacyjne – 
uważam delikatnie mówiąc za niegustow-
ne i nieekologiczne (podobne zdanie żywi 
większość znanych mi historyków sztuki 
i architektury i to – zaznaczam, żeby było 
jasne – niezależnie od opcji politycznej); 
- Uważałem i głosiłem zawsze opinię, że 
należy uszanować tradycyjny charakter 
naturalnego brzegu jeziora, ze schodzą-
cymi doń ogrodami, które od kilkuset 
lat tworzą charakterystyczny krajobraz 
kulturowy miasteczka Kórnik. Niestety, 
w  partii nadjeziornej krajobraz ten jest 
od kilku lat sukcesywnie i nieodwracalnie 
unicestwiany; 
- na koniec oświadczam, że odbieranie 
komuś ziemi po to tylko, żeby mógł po 
niej spacerować ktoś inny – na dodatek 
w sytuacji, gdy miejsca do spacerowania 
jest Kórniku bardzo wiele – uważam za 
wyjątkowo haniebny rodzaj publicznej 
kradzieży, kontynuujący zwyczaje komu-
nistyczne, nie zaś za jakiś wyimaginowany 
„pożytek publiczny”. Ten ostatni ponosi 
właśnie szkodę, bowiem opisane tu 
działania niszczą narodowe dziedzictwo, 
którego częścią jest także nasza prywat-
ność i jej historyczny kształt. 

Krótkie wyjaśnienie długiej historii

◊  Jacek Kowalski

W dniu 22 kwietnia 2018 na Jeziorze 
Kórnickim (Prowent) rozpoczął się se-
zon wędkarski i rywalizacja o tytuł naj-
lepszego wędkarza roku - Mistrza Koła 
na rok 2018 w dwóch turach. Druga 
tura odbyła się w dniu 6 maja 2018 r. 
w tym samym miejscu. Startowało 26 za-
wodników w dwóch kategoriach. W śród 
juniorów pierwsze miejsce i tytuł Mistrza 
Koła zdobył Michał Gubański. Wicemistrzem 
została Zuzanna Jasińska. Wśród Seniorów 
Mistrzem koła został Mirosław Grewling, 
drugie miejsce zajął Kuchta Mikołaj, a trzeci 
był Marcin Kuźma. Wszyscy zostali uhono-
rowani upominkami za udział w zawodach.

W dniu 19 maja 2018 na Jeziorze Kórnickim 
rozegrano zawody wędkarskie z okazji Kór-
nickich Spotkań z Białą Damą.
Startowało 46 zawodników z Kórnika, Mo-
siny, Rogalina, Swarzędza, Puszczykowa.
Wszyscy rywalizowali o Puchar Białej Damy 
w zawodach od godziny 8.00 do 12.00. na 
Prowencie. Przy słonecznej pogodzie, miłej 
atmosferze i zaciętej rywalizacji wyłoniono 
zwycięzców. W śród Juniorów pierwsze miej-
sce zdobył Michał Gubański, drugie Jakub 
Biernat, trzecie Zuzanna Jasińska. W śród 
Seniorów pierwsze miejsce zdobył Mirosław 
Grewling, drugie Marcin Kuźma, trzecie  
Paweł Dłużewski z Mosiny, czwarte Marek 
Wójkiewicz, piąte Marcin Jarzyna. Wszyscy 
zawodnicy zostali obdarowani upominkami 
fundowanymi z funduszy naszej Gminy.
Zwycięzcom puchary i medale  w  imieniu 
władz wręczył Prezes koła PZW Kórnik.

◊  MG
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Na tegorocznych jubileuszowych 
„Kórnickich Spotkaniach z Białą Damą” 
gościliśmy delegacje z trzech gmin  
partnerskich. 

Polską gminę partnerską z Bukowiny Ta-
trzańskiej reprezentował wójt Stanisław 
Łukaszczyk z  przedstawicielami Rady 
Gminy oraz ponad 30-osobowy dziecięcy 
zespół „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny 
Tatrzańskiej. Podczas krótkiej, bo zaledwie 
dwudniowej  wizyty młodzi artyści z gór 
zwiedzili Kórnik i oczywiście wzięli udział 
w  otwarciu „Kórnickich Spotkań z  Białą 
Damą”, dając na scenie popis swoich 
umiejętności wokalnych i  tanecznych. 
W niedzielę  „Mali Wiyrchowianie” uświetnili 
swoim śpiewem Mszę świętą w kórnickim 
kościele. Dla dzieci możliwość występu 
na scenie podczas naszego święta i w ko-
ściele była dużym przeżyciem. Natomiast 
dla przedstawicieli Rady Gminy Bukowina 
Tatrzańska dużym przeżyciem był udział 
w międzynarodowym turnieju strzeleckim 
przygotowanym przez członków Kórnicko-
-Bnińskiego Bractwa Kurkowego na strzel-
nicy w Skrzynkach, w którym udział wzięli 
również goście z Niemiec.  
Z niemieckiej gminy Königstein przyjechała 
32-osobowa delegacja reprezentowana 
przez burmistrza Kӧnigstein Leonharda 

Helma, przewodniczącego Rady Miasta 
Alexasandra Freiera von Bethmanna oraz 
członków stowarzyszenia Königstein-Kórnik 
z przewodniczącym Achimem Drescherem 
oraz obecnie panującą księżniczką Helen 
I  ze świtą. Niemiecka delegacja spędziła 
w  naszej gminie trzy dni. W  pierwszym 
dniu wizyty goście z Königstein spotkali na 
strzelnicy w Skrzynkach z członkami Kórnic-
ko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, którzy 
przygotowali dla nich turniej strzelecki. Dla 
naszych gości z Niemiec nie były to pierwsze 
zawody strzeleckie przygotowane przez 
członków Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kur-
kowego, ale jak zawsze wzbudzały emocje 
i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
wśród gości.  W sobotę przed południem 
nasi goście zwiedzili Poznań, a po połu-
dniu uczestniczyli w otwarciu „Kórnickich 
Spotkań z Biała Damą”, podczas których 
niemiecka księżniczka podziękowała za 
zaproszenie na nasze święto i  zaprosiła 
przedstawicieli naszej gminy z nowo wy-
braną „Białą Damą” Marysią Duszczak na 
święto miasta do Königstein.  W niedzielę 
część naszych gości z Niemiec wróciła do 
domu, a ci którzy zostali do poniedziałku, 
uczestniczyli we Mszy św. w kórnickim ko-
ściele, zwiedzali Kórnik i korzystali z atrakcji 
przygotowanych w  ramach obchodów 
święta naszego miasta.  

Z Humania na Ukrainie przyjechała 26-oso-
bowa delegacja reprezentowana przez 
przewodniczącą stowarzyszenia do współ-
pracy zagranicznej Galiną Kuczer i  dwa 
zespoły artystyczne „Zaremba” i „Horłycja”, 
które swoim występem uświetniły nasze 
święto. Delegacja z Humania oprócz udziału 
w uroczystościach związanych ze świętem 
naszego miasta uczestniczyła w zawodach 
strzeleckich na strzelnicy Kórnicko – Bniń-
skiego Bractwa Kurkowego w Skrzynkach 
oraz w Powiatowych Zawodach Strażackich 
w Szczytnikach. Nasi ukraińscy goście od-
wiedzili również Kórnickie Centrum Rekre-
acji i Sportu „OAZA” 
i Gospodarstwo  Pszczelarskie Pana Jana 
Sochy w  Czmoniu. W  ramach bogatego 
programu wizyty członkowie delegacji 
z  Humania odwiedzili także Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu, Komendę Miejską 
Policji w Poznaniu, Komendę Miejską Straży 
Pożarnej w Poznaniu oraz zwiedzili Stary 
Rynek w Poznaniu. Jednak najważniejszym 
punktem wizyty delegacji 
z Humania było podpisanie umowy o wza-
jemnej współpracy partnerskiej pomiędzy 
Miastem i Gminą Kórnik a Miastem Humań, 
która została podpisana w niedzielę 20 maja 
br. w ratuszu w Bninie. 

Uzasadnienie do uchwały 
nr XLVI / 624 / 2018

Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie nawiązania współpracy part-
nerskiej pomiędzy Miastem i Gminą 

Kórnik, a Miastem Humań na Ukrainie.
 
Zgodnie z art. 18, ust.2 pkt 12 a ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze 
zm.) podejmowanie uchwał w sprawach 
współpracy ze społecznościami lokalnymi 
i regionalnymi innych państw oraz przystę-
powania do międzynarodowych zrzeszeń 
społeczności lokalnych i regionalnych, na-
leży do wyłącznej właściwości rady gminy.
Pierwsze kontakty pomiędzy Miastem 
i Gminą Kórnik, a Miastem Humań nawią-

zane zostały we wrześniu 2008 r. Wówczas 
to trzyosobowa delegacja z Kórnika zosta-
ła przyjęta przez władze Miasta Humań 
z Merem Jurijem Bodrowem na czele. Sam 
wyjazd związany był z partnerstwem po-
między regionami – Województwo Wielko-
polskie oraz Obwód Winnica na Ukrainie. 
Partnerstwo to było zainspirowane przez 
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i  Stu-
diów Samorządowych (WOKiSS) w Pozna-
niu. Dzięki temu partnerstwu kilkadziesiąt 
gmin z Wielkopolski nawiązało partnerskie 
kontakty z miejscowościami na Ukrainie. 
W wyniku wyjazdu do Obwodu Winnickie-
go nawiązane zostały kontakty Kórnika 
z  Humaniem. Kontakty te opierają się 
głównie na spotkaniach pomiędzy wła-
dzami miast lub przedstawicielami władz 
oraz wzajemnym poznawaniu kultury 
i dziedzictwa narodowego przez wymianę 

zespołów artystycznych. W latach 2008 – 
2017 corocznie delegacja z Kórnika brała 
udział w obchodach Dni Miasta Humania 
(przełom września i  października) oraz 
delegacja z Humania uczestniczyła w ma-
jowych obchodach Kórnickich Spotkań 
z Białą Damą. Pomimo tego, iż kontakty te 
nie są przypieczętowane oficjalną umową 
o współpracy to są one niezwykle serdecz-
ne i ciepłe. Humań jest miastem leżącym 
w Obwodzie Czerkaskim (tuż przy granicy 
z obwodem
winnickim) z liczbą ludności około 86 tysię-
cy. Miasto ma bardzo bogatą historię zwią-
zaną także z polskim rodem magnackim 
Potockich. Duża liczba cennych zabytków: 
Park Zofiówka, dawny klasztor Bazylianów, 
katolicki kościół pod wezwaniem Wniebo-
wzięcia Najświętszej
Marii Panny oraz grób rabina Nachmana, 
twórcy chasydyzmu – to najważniejsze 
z  miejsc,  które godne są odwiedzenia. 
Znajdują się tam dwie wyższe uczelnie: 
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny 
imienia Pawła Tyczyny oraz Narodowy 
Uniwersytet Sadownictwa.
Miasto Humań posiada liczne kontakty 
partnerskie z miastami na całym świecie 
(USA, Wielka Brytania, Francja, Estonia, 
Litwa, Rumunia, Izrael) oraz w  Polsce 
(Gniezno, Łańcut i Szprotawa).
Biorąc pod uwagę złożone w trakcie roz-
mów samorządów deklaracje nawiązania 
oficjalnej współpracy pomiędzy gminami, 
podjęcie niniejszej uchwały jest uzasad-
nione.

 

Goście na święcie miasta

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
ogłasza konkurs  na  stanowisko 

specjalisty ds. inwestycji
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik 

w wymiarze pełnego etatu.

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności praw-
nych oraz korzysta z pełni praw publicz-
nych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na 
zatrudnienie na stanowisku,
4) nie był karany za przestępstwa popeł-
nione umyślnie,
5) posiada minimum dwuletnie doświad-
czenie zawodowe w wykonywaniu zadań 
   inwestycyjnych ,
6) posiada  wykształcenie  minimum  śred-
nie  - kierunek : budownictwo drogowe,
7) kandydat powinien posiadać  prawo 
jazdy  kat. B,
8) posiada znajomość ustaw: 
   - o samorządzie gminnym,
   - prawo budowlane 
   - prawo zamówień publicznych. 
II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1) Komunikatywność,
2) bardzo dobra znajomość obsługi kom-
putera  w zakresie Microsoft Office.
III. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pra-
cy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających 
posiadane wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy,
5) kopie dokumentów potwierdzających 
posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) podpisane pisemne oświadczenie 
o pełnej zdolności do czynności prawnych, 
korzystaniu w pełni z praw publicznych 
i o niekaralności za przestępstwa popeł-
nione umyślnie,
7) podpisane pisemne oświadczenie o sta-
nie zdrowia,
8) kserokopia dowodu osobistego,
9) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekru-
tacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2016, poz. 922)”

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą 
przyjmowane w terminie do dnia 5 czerw-
ca  2018 r., w  Sekretariacie Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik (I piętro) do godziny 15.00. 
Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej ko-
percie z następującą adnotacją:  „Konkurs 
na stanowisko specjalisty  ds. inwestycji 
w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik.” Po-
stępowanie konkursowe obejmuje analizę 
wszystkich złożonych dokumentów oraz 
rozmowy z kandydatami. O terminie i miej-
scu przeprowadzenia rozmów kandydaci 
zostaną poinformowani indywidualnie. 
Nadesłanych dokumentów nie zwraca-
my. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu 
po wyżej określonym terminie, nie będą 
rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 
29 czerwca 2018 r.
Informacja o  wyniku naboru będzie 
umieszczona na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej (www.
bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej 
w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik.

◊  Burmistrz  Miasta i Gminy
Jerzy Lechnerowski

Podpisanie umowy z Humaniem

◊  Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Kórnik
 Adam Lewandowski

◊Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
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Tulipanowiec na 30-lecie zasadzony
W  maju 1988 roku wydano pierwszy 
współczesny numer „Kórniczanina”. Z tej 
okazji 12 maja br. zasadziliśmy jubileuszo-
we drzewko. Dzięki uprzejmości dyrekcji 
i  pracowników Arboretum Kórnickiego 
ID PAN tulipanowiec na 30-lecie rośnie 
w najlepszym możliwym miejscu – w Parku 
Kórnickim, w sąsiedztwie Alei Generałowej 
Zamoyskiej.

Na skromną uroczystość przybyły osoby 
niegdyś związane z Redakcją, obecni współ-
pracownicy, Czytelnicy – w tym burmistrz 
Jerzy Lechnerowski. Operację nadzorował 
fachowiec – Marek Juszczak, oraz gospodyni 
miejsca – Kinga Nowak. Każdy mógł użyć ło-
paty i przyczynić się do sadowniczego aktu. 
Pod korzeniami rośliny zdeponowaliśmy 
butelkę z przedrukiem pierwszego numeru, 
najświeższym numerem (518) oraz listem 
okolicznościowym. 

Już niedługo drzewko zaopatrzone zostanie 
w tabliczkę informującą o jego niezwykłości.

 ◊  ŁG

Strona tytułowa pierwszego numery Kórniczanina
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Z  inicjatywy Gminnego Rzecznika Osób 
z Niepełnosprawnościami Anity Wachowiak 
w środę 25 kwietnia br. na kórnickim rynku 
stanęły dwie makiety z  brązu dla osób 
z niepełnosprawnością wzrokową. Makiety 
są nie tylko dużym ułatwieniem dla osób 
niedowidzących ale także dla osób z innymi 
niepełnosprawnościami. To również świet-
na atrakcja turystyczna!!!
Makiety pozwalają dzieciom, dorosłym 
i osobom z różnymi niepełnosprawnościami 
na poznanie kształtów architektonicznych 
brył budynków, które ludzkim okiem nie 
mogą zostać spostrzeżone. Makiety od-
dają dokładny wygląd przedstawianych 
obiektów, tak by osoba niewidoma mogła 
się z nim zapoznać, a osoby widzące, by 
mogły dostrzec szczegóły budynku oraz 
dachu, które są widoczne tylko z lotu ptaka. 
Makiety służą też olbrzymią pomocą dla 
poznawania własnej małej ojczyzny osobom 
z niepełnosprawnością intelektualną, u któ-
rych myślenie abstrakcyjne jest zaburzone. 
Makiety można dotknąć i w ten sposób za-
poznać się z bogactwem architektonicznym 
swojego miasta. 
Makiety kórnickie zostały uzupełnione o opi-
sy charakterystycznych miejsc i budynków, 
krótką historię miasta oraz herbu. Napisy 
pojawiły się w  języku polskim, angielskim 
i alfabecie Braille’a. Innowacją w makietach 
są Qr kody, w których zapisane są linki do 

stron internetowych, gdzie można poznać 
więcej szczegółów. Na makietach nie mo-
gło oczywiście zabraknąć podobizny Teofili 
z Działyńskich zwanej Białą Damą, która 
wybudowała ratusze w Kórniku i w Bninie, 
zbór ewangelicki, przebudowała kościoły 
i zamek.
Autor obu makiet pan Roman Kosmala 
(rzeźbiarz, rysownik i malarz) wykonał je 
na zamówienie Miasta i  Gminy Kórnik. 
Ukończył studia na Uniwersytecie im. A. 
Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Biolo-
gii i Nauk o Ziemi oraz Państwową Wyższą 
Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu na 
Wydziale Wychowania Plastycznego oraz 
na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. 
Od 2002 roku pełni funkcję Prezydenta 
Wielkopolskiego Oddziału Związku Polskich 
Artystów Rzeźbiarzy. Wziął udział w ponad 
30 wystawach, w kraju i  za granicą, uzy-
skując znaczące nagrody i  wyróżnienia. 
Pomysł rzeźbienia makiet miast, obiektów 
i budynków powstał dzięki współpracy ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Niewidomych. 
Artysta wykonał do tej pory następujące ma-
kiety:  Starego Rynku w Poznaniu, Ostrowa 
Tumskiego, Placu Mickiewicza w Poznaniu, 
Stadionu Miejskiego w Poznaniu, Stadionu 
Bursztynowego w  Gdańsku i  Stadionu 
Narodowego w  Warszawie oraz Pałacu 
w Rogalinie oraz dwie najnowsze makiety 
Zamku i  Rynku w  Kórniku. W  dorobku 

pana Romana znalazły się między innymi 
Płyta Nagrobna Bolesława Chrobrego, dwie 
ławeczki na terenie Poznania Ignacego 
Łukaszewicza i Klemensa Mikuły, popiersie 
Romana Wilhelmiego i wiele, wiele innych…. 
Montaż makiet kórnickich zbiegł się z 25 le-
ciem pracy twórczej pana Romana Kosmali.
Makiety powstały podczas wieloetapowego 
procesu. Na początku określono zakres ich 
powierzchni i opracowano dokumentację 
związaną z  przedstawianym obszarem. 
Kolejne kroki to modelowanie w masach 
plastycznych elementów makiety, wy-
konanie form gipsowych, silikonowych 
i woskowych. Kolejny etap to wykonanie 
odlewów w brązie i ich cyzelowanie i retusz. 
W międzyczasie redagowano opisy w języku 
polskim, angielskim i alfabecie Braille’a. 
Makiety powstały dzięki współpracy z pra-
cownikami Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk 
oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rehabilitacji 
Niewidomych i Słabowidzących.
Uroczyste „odsłonięcie” makiet dokonało się 
podczas oficjalnego otwarcia XXV Kórnickich 
Spotkań z Białą Damą w sobotę 19 maja 
o godz. 16.00 na kórnickim rynku. 
     

Sprawdziło się stare powiedzenie, że „sukces 
ma wielu ojców”. W przypadku makiety rynku 
i zamku  w Kórniku ma zarówno ojca, jak 
i matkę.  Podczas ich odsłonięcia pan Bur-
mistrz poprosił o zabranie głosu pomysło-
dawczynię tego przedsięwzięcia - Gminną 
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych. Przykro 
mi, że jako pomysłodawcę podano jedynie 
tą panią. 

Na początku 2016 roku w „Kórniczaninie” 
ukazał się artykuł dotyczący pomysłu 
umiejscowienia na kórnickim rynku grani-
towej kuli, która miała przedstawiać Ziemię 
z  chorągiewką podpisaną „Tu jesteś”.  
Wtedy to podczas jednej z  komisji Rady 
Miejskiej zaproponowałem zamianę kuli 
na makietę, gdyż obie ceny były porówny-
walne, a makietę uważałem za łatwiejszą 
w odbiorze nie tylko dla osób zdrowych, 
ale także dla osób niepełnosprawnych. 
Spotkało się to z aprobatą Radnych, jak 
również pana Burmistrza. Nie wiem kiedy 

Gminna Rzecznik Osób Niepełnospraw-
nych wystąpiła z  pomysłem wykonania 
makiety. Dlatego też podczas odsłonię-
cia makiety byłem wyraźnie zaskoczony 
wskazaniem pani Rzecznik jako jedynego 
pomysłodawcy. 
Jednak mimo to cieszę się, że Kórnik wzbo-
gacił się o kolejną atrakcję, która będzie słu-
żyła zarówno mieszkańcom, jak i turystom.

Dotknać rynek i Zamek Kórnicki

Ad vocem

◊  Radny Miasta i Gminy Kórnik
Andrzej Regulski

◊  Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik Osób 
z Niepełnosprawnościami
Przewodnicząca Powiatowej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

wieloletniego pracownika i Członka Zarządu  
Banku Spółdzielczego w Kórniku.

W tych smutnych chwilach Rodzinie oraz bliskim zmarłego 
wyrazy szczerego współczucia składają
Zarząd oraz Pracownicy Banku Spółdzielczego w Kórniku

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. Mariana Olejnika
byłego Członka Zarządu Banku Spółdzielczego w Kórniku.

Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia  
składa
Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Kórniku

Z głębokim żalem żegnamy

śp. Mariana Olejnika

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

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

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

Koleżance Reni Olejnik i jej bliskim, z powodu śmierci

męża, ojca, dziadka

Gdy ponad 30. lat temu, w 1987 r. zare-
jestrowano Kórnickie Bractwo Kurkowe, 
wkrótce w 1990 r., wśród jego członków 
znalazł się brat Marian Olejnik. Brał udział 
w pierwszej wyprawie zagranicznej braci 
kurkowych do siedziby władz Europejskiej 
Federacji Bractw Kurkowych (EGS) ww Eu-
pen w Belgii. Rok później, podczas wizyty 
prezydium EGS w Kórniku, zaprzyjaźnił się 

na wiele lat z sekretarzem EGS Albertem 
Janclesem. 
Dnia 10 maja odprowadziliśmy brata Maria-
na na „wieczną służbę”, ale śmiało możemy 
powiedzieć, że wiele mu zawdzięczamy. 
Tworzył zręby organizacyjne wiernie służąc 
w niezwykle odpowiedzialnej pracy finan-
sowej. Od 1994 przez 20 lat pełnił funkcję 
skarbnika KBBK, a od 2014 kasjera.
Brat Marian Olejnik urodził się 2 grudnia 
1940 r. w Dziećmierowie. Jego ojciec Wa-
lenty był powstańcem wielkopolskim, zaj-
mował się wraz z żoną Jadwigą z Waligórów 
gospodarstwem rolnym. Od najmłodszych 
lat Marian pomagał im w pracy, i do końca 
życia znał doskonale rolnictwo i sam później 
z żoną Renatą uprawiali najwyższej jakości 
warzywa na niewielkiej swojej działce.
Szkołę Podstawową ukończył w  1954 r. 
w Kórniku. Naukę kontynuował w Liceum 
Ogólnokształcącym w Kórniku. Maturę uzy-
skał w 1958 r. Od 1 sierpnia 1960 r. swoje 
życie zawodowe związał z Bankiem Spół-
dzielczym w Kórniku, W swoim zawodzie 
osiągnął doświadczenie i w 1991 r. został 
członkiem Zarządu, a w 1999 r. wicepreze-
sem Zarządu Banku. W 2010 r. obchodził 
jubileuszowe 50.lecie pracy.
Brat Marian z racji pełnionej funkcji skarbni-
ka uczestniczył we wszystkich wydarzeniach 
organizacyjnych, poświęcał wiele czasu 
pracom związanym z finansami bractwa.
Dumą Mariana Olejnika była rodzina, żona 
Renata oddana mu we wszelkich działa-

niach, również aktywna w wielu pracach 
związanych z jego działalnością w bractwie. 
Olejnikowie wychowali dwóch synów i byli 
z nich dumni. Maciej był wybitnie uzdolnio-
nym sportowcem, mistrzem Polski w skoku 
wzwyż. Rafał natomiast odziedziczył po 
ojcu talent menadżerski. Obaj synowie 
Mariana są członkami KBBK i odnoszą suk-
cesy strzeleckie. Marian chętnie uczestniczył 
w turniejach strzeleckich. Jego największym 
sukcesem było zwycięstwo w  Turnieju 
Świętojańskim w  2007 r., co zostało po 
wsze czasy zapisane na okolicznościowym 
pucharku świętojańskim.
Zmarł dnia 7 maja 2018 r. W  ostatnim 
pożegnaniu Brata Mariana Olejnika na 
Mszy św. odprawianej przez ks. Grzegorza 
Zbączyniaka i przy mogile na cmentarzu 
w Bninie uczestniczyli członkowie KBBK oraz 
delegacje ze sztandarami z bractw kurko-
wych: Mosińsko-Puszczykowskie Bractwo 
Kurkowe, Poznańskie Bractwo Kurkowe 
rok 1253, Bractwo Kurkowe Grodu Prze-
mysława, Poznańskie Bractwo Kurkowe. 
W imieniu KBBK, pożegnalną mowę żałobną 
wygłosił prezes KBBK Marek Baranowski.
Wspomniał on jak wiele zawdzięczamy 
Bratu Marianowi Olejnikowi. Podziękował 
mu za jego mrówczą pracę w prowadzeniu 
ksiąg rachunkowych oraz zaangażowanie 
w licznych działaniach KBBK. 
Cześć Jego pamięci.
     
  

W tych smutnych chwilach łączymy się z bólu z Rodziną 
i składamy wyrazy szczerego współczucia
Koleżanki i Koledzy Koła Kombatantów RPiBWP w Kórniku

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
naszej Koleżanki

śp. Zofii Rozmiarek

Ad memoriam ... 
Marian Olejnik (1940-2018) 
- bankowiec i Brat Kurkowy

◊ Kazimierz Krawiarz
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„Moc atrakcji, wspaniała rodzinna atmos-
fera, świetna zabawa, a przede wszystkim 
uśmiechnięte dziecięce twarze” – tak w wiel-
kim skrócie można by opisać wydarzenia 
z trzynastego maja br.
W  malowniczej scenerii, na terenie Kór-
nickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA 
Błonie odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka 
dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 
w Kórniku. 
Chociaż na właściwy Dzień Dziecka musimy 
jeszcze chwilę poczekać, postanowiliśmy 
zorganizować go  trochę wcześniej, by nie 
zmarnować okazji wspólnej zabawy z na-
szymi gośćmi.  W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele władz samorządowych 
Miasta i Gminy Kórnik oraz nasi przyjaciele 
z partnerskiej gminy Bukowina Tatrzańska 
ze Szkoły Podstawowej w Brzegach.

W niedzielne popołudnie atrakcji było wiele. 
Nauczyciele naszej szkoły zorganizowali róż-
norodne zabawy sportowe: tor przeszkód, 
trick-board, szczudła, piłkę nożną, szachy 
i wiele, wiele innych. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się również inne propozycje: 
puszczanie baniek mydlanych, zabawy 
z chustą animacyjną, czy modelowanie ba-
lonów. Działania animacyjne grona pedago-
gicznego „Dwójki” wsparły przedstawicielki 
Niepublicznego Przedszkola Artystyczno 
– Językowego „Kreatywne Brzdące” 
z Zaniemyśla. Serdecznie im za to dzięku-
jemy. Dziełem ich rąk były koty, motyle, czy 
piraci wymalowani na buziach naszych milu-
sińskich. Do równie emocjonujących atrakcji 
należały: prezentacja wozu strażackiego 
OSP Kórnik oraz parada grupy motocyklo-
wej „Czerwone Lwy” z Zaniemyśla, którym 

przyglądali się zarówno młodsi, jak i starsi 
uczestnicy pikniku.  Dodatkowo w „Kawia-
rence” prowadzonej przez przedstawicieli 
Rady Rodziców wszyscy uczestnicy pikniku 
mogli delektować się domowymi ciastami 
i kiełbaskami z grilla. Największą smakową 
atrakcją dla dzieci była wata cukrowa, po 
którą ustawiła się długa kolejka. 
Piknik zakończono pląsami przy dźwię-
kach tańca integracyjnego „Belgijka”, który 
w pierwszej parze poprowadzili dyrektorzy 
zaprzyjaźnionych szkół.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom 
zaangażowanym w  to przedsięwzięcie – 
dyrekcji, nauczycielom, rodzicom, gospo-
darzom KCRiS OAZA Błonie, strażakom 
i motocyklistom. 

W dniach 8 – 10 maja uczniowie z klas V-
-VII ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku 
uczestniczyli w zajęciach zielonej szkoły, które 
odbywały się na Pomorzu Zachodnim oraz 
duńskiej wyspie Bornholm. Celem wyjazdu 
studyjnego 39 uczniów było usystematyzo-
wanie wiedzy z zakresu geologii, geografii 
i biologii, a w szczególności wpływu morza 
na okolice Trzęsacza, sposobów nawigacji 
zależnej od  pogody, roślinności wydm oraz 
działalności człowieka i wykorzystania róż-
nych źródeł energii odnawialnej.
W  trakcie zajęć uczniowie podzieleni na 
zespoły prowadzili obserwacje oraz foto-
graficzną dokumentację projektu. Piątokla-
siści zwracali uwagę na wybrzeże morskie 
- działalność budującą i niszczącą morza, 
typy wydm, pogodę i  sposoby nawigacji.  
Szóstoklasiści skupiali się na wyspie Born-
holm - jej niezwykłym klimacie, krajobrazie, 
współczesnej faunie i florze, ekologicznym 
życiu i działalności mieszkańców. Siódmokla-
siści zajmowali się geologią wyspy - oglądali 
skały powstałe 1,7 mld lat temu na granicy 
płyt kontynentalnych i uskoku ciągnącego się 
prawie przez pół Europy, dno morza sprzed 
pół miliarda lat, odciski i  skamieniałości 
prehistorycznych zwierząt morskich oraz 
dinozaurów.
Pierwszego dnia uczestnicy dotarli do Koło-
brzegu. Tam zwiedzili Maszoperię - Muzeum 
6D, latarnię morską, muzeum minerałów 
oraz port jachtowy. Nie zabrakło też czasu na 
przyjemności - zjedzenie gofrów i lodów na 
molo, czy wieczorny spacer brzegiem morza.
Środa była dniem wyprawy do NaturBorn-
holm – duńskiego muzeum przyrodniczego. 
O godz. 7.00 uczniowie wraz z opiekunami 
wypłynęli katamaranem „Jantar” z  Koło-
brzegu w kierunku portu w Nexo. Podczas 
rejsu kapitan przedstawił tajniki nawigacji 
statkiem, a niektórzy ochotnicy mieli okazję 

nim kierować. O godzinie 12.00 zostaliśmy 
przywitani w Aakirkeby w muzeum Natur-
Bornholm przez p. Hannę Piórską - biologa 
mieszkającego na Bornholmie ponad 10 lat. 
Pani Piórska zabrała uczestników na zajęcia 
terenowe na wzgórze Klintebakken, na 
którym młodzi badacze mogli zaobserwo-
wać uskok geologiczny, miejsce załamania 
europejskiej płyty tektonicznej, unikatowe 
na skalę światową skamieniałe dno morza 
oraz zapoznać się z działalnością lądolodu 
i głazami narzutowymi. Zwieńczeniem tej 
części zajęć była degustacja mrówek o sma-
ku pomarańczowym, czyli składnika jednego 
z droższych deserów w Danii. Po krótkim od-
poczynku odbyły się zajęcia w interaktywnym 
muzeum. Dzięki wehikułowi czasu uczniowie 
cofnęli się o 1,7 mld lat, czyli do czasu po-
wstania Bornholmu, a następnie wrócili do 
teraźniejszości, wędrując ścieżką czasu po 
muzealnych salach i ciekawych ekspozycjach, 
odkrywając przeszłość geologiczną wyspy 
oraz organizmy, które na niej żyły przed 
milionami lat oraz współcześnie. Bornholm 
żegnaliśmy, podziwiając malownicze zielone 
pola pszenicy, rzepaku, gaje oliwne, wijące 
się drogi i ścieżki rowerowe, małe czyściut-

kie miasteczka oraz wielką liczbę wiatraków 
produkujących energię. W drodze powrotnej 
również Bałtyk pozwolił nam na biologiczne 
doświadczenie wpływu falowania na równo-
wagę i kanały półkoliste w uchu.
Czwartek był dniem nadmorskiej nawigacji. 
Zaczęliśmy go od zwiedzania Parku Miniatur 
Latarni Morskich w Niechorzu. By zobaczyć 
wybrzeże Bałtyku z góry, pokonaliśmy 208 
stopni latarni morskiej w Niechorzu. Kolej-
nym miejscem na naszej trasie był Trzęsacz 
leżący na 15 stopniu długości geograficznej 
wschodniej. Tam starsi uczniowie obliczali 
czas słoneczny, a następnie wszyscy zwie-
dzali Muzeum na Klifie, w którym poznali 
legendę kościoła w Trzęsaczu. Na plaży oglą-
daliśmy umocnioną ścianę kościoła - jedyny 
zachowany jego element. Tam też odbył się 
konkurs wiedzy podsumowujący trzydniowe 
zajęcia zielonej szkoły, a zwycięska drużyna 
otrzymała nagrody. 
    Mamy nadzieję, ze nawiązana współpraca 
polsko-duńska zaowocuje dalszymi wspólny-
mi projektami.

Rodzinny piknik „Dwójki“

◊  Organizatorzy

Uczniowie z Bnina na Bornholmie

◊  Organizatorki 
Aleksandra Bączkowska, 
Agnieszka Półchłopek

W ostatnich tygodniach marca w klasach 0 – 
III Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku, ogło-
szono konkurs pro – ekologiczny w ramach 
realizacji programu „Jestem EKO” z ramienia 
Rady Rodziców , który towarzyszy dzieciom 
w naszej szkole od grudnia zeszłego roku.
Konkurs Eco – potworek był skierowany 
do najmłodszych uczniów i wychowanków 
nauczania elementarnego. Trzeba przyznać, 
że organizatorzy i  jurry konkursowe było 
pod wrażeniem ilości dostarczonych prac. 
Pomysłowość i pracowitość uczniów przy 
realizacji eko - projektu była zauważalna 
na każdym kroku. Zaangażowanie rodzi-
ców i przeżywanie z dzieckiem wspólnych 
emocji, płynących z  twórczego tworzenia 
z materiałów przetwarzalnych oraz rozwój 
kreatywności w dzieciach to jeden z głów-
nych priorytetów tego programu. Wynikiem 
wspólnej pracy były bardzo efektowne 
dzieła – jak: „Lewiatanka” stworzona przez 
Nadię Kaczmarek, „Skarbonka na nakrętki”, 
autorstwa Stasia Jankowskiego, „Śmieciowy 
potworek z parasolką”, wykonany przez Kirę 
Barannik, czy Ekobot z foremek po jajkach 

Nikodema Zięty.
Jurorzy mieli trudny orzech do zgryzienia. 
Wspaniałych prac zasługujących na miano 
pierwszorzędnych było wiele. Jednak w kon-
kursie nie można przecież przyznać samych 
pierwszych miejsc – choć patrząc na zaan-
gażowanie pani Marzeny Szubert z Rady 
Rodziców w zaopatrywanie uczestników 
w nagrody, na pewno znalazłaby sposób na 
zdobycie tylko najcenniejszych upominków 
dla zwycięzców. Jednak komisja oceniająca 
za prymat wzięła następujące wytyczne: sa-
modzielność wykonywanego zadania, ilość 
włożonego wysiłku w pracę oraz koncepcyj-
ność, co wydawało się najbardziej uczciwym 
sposobem wyróżnienia najlepszych prac. 
Wszystkie wskazówki razem wzięte dały 
następujące rozstrzygnięcie konkursu:
Grupa wiekowa: klasy 0 – I
I miejsce 
Nikodem Zięta klasa 1 a
II miejsce
Maja Kozica klasa 0 a
III miejsce
Karolina Goncerzewicz klasa 0 a

Grupa wiekowa: klasy II – III
I miejsce
Nadia Kaczmarek klasa 2 a
II miejsce
Zuzia Cieśla – Owczarek klasa 2 a
III miejsce 
Julia Jankowiak i Zosia Stachowiak klasa 3 c
Wyróżnienia
Małgosia Skrzypczak klasa 0 b
Mateusz Gierz klasa 0 b
Zofia Tomalak klasa 1 b
Kira Barannik klasa 1 b
Nagrody w  całości ufundowała Rada 
Rodziców. Poza obdarowaniem zwycięz-
ców, wszyscy uczestnicy otrzymali plecaki 
niespodzianki. Szerokie uśmiechy na twa-
rzach dzieci zdradzały ich ogromną radość 
z otrzymanych upominków. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia 
oraz laureatom i liczymy na dalsze uczest-
nictwo „zielonych twórców” w kolejnych 
eko – projektach!

    

Wycieczka klasy 5a i  6c do Warszawy- 
9-11.05.2018r.
Niezapomniane wrażenia towarzyszyły 
uczestnikom wycieczki do Warszawy. 
W dniach 9.05.-11.05.2018 uczniowie z klasy 
5a i 6c Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku 
odwiedzili stolicę w  ramach programu 
mającego poszerzyć wiadomości na temat 
historii naszego państwa i pracy w telewizji.
Wiosenna Warszawa przywitała nas piękną 
pogodą. Spacer po Parku Łazienkowskim,  
wśród kwitnących kasztanów, dał chwilę 
do refleksji nad zmiennymi losami naszego 
kraju . W zadumę wprowadziła nas burzliwa 
historia pomnika Fryderyka Chopina, przy 
którym na chwilę przysiedliśmy.  Nie na 
długo, bo oto następna atrakcja- zwiedza-
nie Belwederu i mieszczącego się w nim 
Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
niezwykłej osobowości, odgrywającej 
pierwszoplanową rolę w odzyskaniu nie-
podległości. W Wilanowie, ulubionej letniej 
siedzibie króla Jana III Sobieskiego, czekała 
nas następna lekcja historii. Spacerując 
alejkami przepięknego parku, mogliśmy 
się przekonać jak bezcennym świadectwem 
dawnej świetności Rzeczypospolitej jest to 
miejsce.
Dzień drugi wycieczki rozpoczął się zwie-
dzaniem Powązek- Starych i Wojskowych.  
Krocząc w zadumie alejkami cmentarza, 
mieliśmy możliwość zobaczyć pomniki 
wielu znanych i zasłużonych osób, w tym 
żołnierzy powstań narodowych od in-
surekcji kościuszkowskiej do powstania 
warszawskiego, działaczy niepodległościo-

wych, wybitnych pisarzy, poetów, uczonych, 
artystów. Przejazd Traktem Królewskim 
i Nowym Światem, pod Grób Nieznane-
go Żołnierza, dostarczył nam kolejnych 
wrażeń. Otóż byliśmy świadkami wizyty 
prezydenta Republiki Czeskiej w naszym 
kraju. Z zapartym tchem obserwowaliśmy 
złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Ka-
tastrofy Smoleńskiej i Grobem Nieznanego 
Żołnierza przez najwyższe władze naszego 
państwa i gości z Czech.
W kościele Św. Krzyża, przy Krakowskim 
Przedmieściu, szczególnie zainteresowało 
nas, znajdujące się w specjalnej wnęce na 
pierwszym filarze, epitafium z urną z ser-
cem Fryderyka Chopina. Jeszcze spacer pod 
Pałac Prezydencki i już witały nas wspaniałe 
mury Zamku Królewskiego, w którym po-
dążyliśmy „szlakiem sejmowym”.  Piękno 
i   niezwykłość sal zamkowych pozwoliły 
cofnąć się myślami do odległych czasów, 
kiedy jeden okrzyk „Liberum veto!” wy-
starczył do zerwania obrad Sejmu. Chwilę 
wytchnienia dały nam zabytkowe uliczki 

Starówki, którymi trafiliśmy pod pomnik 
Małego Powstańca.
Ostatni dzień wycieczki przeznaczyliśmy na 
zwiedzanie Telewizji Polskiej przy ul. Woro-
nicza, która podzieliła się z nami wieloma 
tajemnicami. Byliśmy świadkami nagrania 
„Jaka to melodia”, a  także mogliśmy zo-
baczyć studio, gdzie powstaje program 
„Pytanie na śniadanie”. Niektórym z nas 
dane było także zobaczyć znane postacie te-
lewizyjne. Spod gmachu telewizji ruszyliśmy 
do Pałacu Kultury i Nauki, który zaskoczył 
nas swoim ogromem. Ostatnim punktem 
naszej wycieczki było zwiedzanie Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Ta lekcja historii 
okazała się dla nas najbardziej wstrząsająca, 
bowiem przekonaliśmy się jak bardzo bole-
sna była dla naszego państwa.
Chociaż program wycieczki był bardzo na-
pięty  i zdawać by się mogło, że męczący, 
cieszymy się, iż marzenia uczniów o zo-
baczeniu stolicy z  zupełnie innej strony, 
spełniły się.

Od Belwederu do telewizji...

Eko–potwór w kórnickiej jedynce

◊  Organizatorzy konkursu:  
Sylwia Łopka i Łukasz Fogel

◊  Lidia Jakubowska, 
Izabela Buszkiewicz
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„Lubimy baśnie smutne i wesołe,
to chyba jasne czemu tak się dzieje.
te smutne niezłą dają życia szkołę, 
wesołe dają zaś nadzieję.”

Szkoła Podstawowa im. Powstańców 
Wielkopolskich w  Robakowie we wtorek 
24.04.2018r. zmieniła się w scenę teatralną, 
na której wystawiono przedstawienie pt. 
„ A new story of Little Red Riding Hood”. 
Młodzi aktorzy, uczniowie kl.4a, zabrali 
wszystkich przybyłych do krainy bajek. Była 
to współczesna wersja Czerwonego Kaptur-
ka w języku angielskim.
Rozśpiewany i  roztańczony Czerwony 
Kapturek (Zosia Guzewicz), został wysłany  
przez rodziców do chorego dziadka Janusza 
(Dawid Stanisławski). Przemierzając las spo-
tkał na drodze pszczółkę (Kinga Bartkowiak), 
kotka (Piotr Kwapiński), myszkę (Hania 
Szymańska), zające (Jagoda Pawlicka i Julia 
Wojkiewicz) oraz drzewa (Kuba Wawrzyniak, 
Leon Potapow, Adam Stefański i  Paweł 
Maciejewski), które ostrzegły go przed złym 
wilkiem (Zosia Nowaczyk). Ostatecznie 
wilk został pokonany przez walecznych 
myśliwych (Wojtek Szczepaniak, Sebastian 
Milewski, Mateusz Błaszak) jednym ciosem 
karate, a dziadek zaprosił wszystkich na 
gorącą herbatkę.
Pozostali aktorzy biorący udział w przed-

stawieniu:
Mama – Julia Kotowicz
Tata – Michał Andrzejewski
Koleżanki – Marta Boińska, Martyna Woj-
tuszak
Koledzy  -Bartosz Trzmiel, Adrian Wiśniewski
Lekarz – Adam Puchowski
Pielęgniarka – Katarzyna Wesołowska
Narratorzy: Weronika Tatarynowicz, Bartosz 
Markiewicz

Przedstawienie zostało przygotowane w ra-
mach dodatkowych zajęć z języka angielskie-
go, które prowadziły nauczycielki Elżbieta 
Drótkowska Klessa i Joanna Bykowicz. 
Celem tego przedsięwzięcia było rozwijanie 
umiejętności językowych uczniów oraz 

zaprezentowanie ich talentów aktorskich, 
wokalnych, tanecznych czy muzycznych 
(Julia Kotowicz – akordeon i Wojciech Szcze-
paniak – keyboard).
Występ młodych aktorów docenili wszyscy 
widzowie: rodzice, nauczyciele i pozostali 
goście o czym świadczył gromki aplauz. 
Pani dyrektor Bożena Czerniak pogratulo-
wała uczniom występu i wręczyła słodkie 
niespodzianki. 
Osobne podziękowanie pragniemy złożyć 
Radzie Rodziców, dzięki której przedsta-
wienie miało zapewnione profesjonalne 
nagłośnienie i oświetlenie.

A new story of little Red Riding Hood

W piątek, 20 kwietnia br. w Przedszkolu 
Kolorowy Świat w Szczodrzykowie zaziele-
niło się od samego rana. Wszystkie dzieci 
powitały dzień zielonym strojem, który 
założyły z  okazji Dnia Ziemi. Było wiele 
niespodzianek, a wśród nich spektakl pt.: 
„Eko-królewna Śmieszka”, przygotowany 
dla dzieci przez panie nauczycielki naszego 
przedszkola. Była to ekologiczna wersja 
znanej wszystkim opowieści o Królewnie 
Śnieżce, lecz w nieco odmienionej, ekolo-
gicznej wersji, w której bohaterka walczy 
o swoją piękną krainę z okrutną, niszczącą 
przyrodę macochą. I  jak to w  bajkach 
bywa- wszystko skończyło się dobrze. 
Natomiast mali widzowie zapamiętali, 
że o Ziemię należy się troszczyć i poznali 
kilka sposobów, jak należy    to robić. 
Dzieci z wielkim entuzjazmem dzieliły się 
wrażeniami po przedstawieniu i  chętnie 
wyruszyły  do przedszkolnego ogrodu, 
gdzie na cześć naszej pięknej planety 
posadziły nowe drzewa. Wśród nich  jest 
Wiśnia Wiesia i Głóg Gerard….

◊ Joanna Bykowicz
Elżbieta Drótkowska Klessa

Wiśnia Wiesia i Głóg Gerard...

◊  Joanna Wszelaki

...zakończył się zwycięstwem!

W czasie, gdy maturzyści z kórnickiego Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Generałowej 
Jadwigi Zamoyskiej brali udział w kolejnej 
potyczce, w której stawką jest zdanie egza-
minu dojrzałości, ich młodsi koledzy stanęli 
w szranki turnieju gry w „Hrabiego”. Pierw-
sze szkolne rozgrywki okazały się wielkim 
sukcesem dla zwycięzców i źródłem dobrej 
zabawy dla wszystkich uczestników zawo-
dów, w których zdobyć można było cenną 
wiedzę i atrakcyjne nagrody.

Nie ma jak u Mamy
Pierwszy szkolny turniej gry w „Hrabiego” 
odbył się w Kórniku 8 maja, a jego uczest-
nikami byli uczniowie tutejszego zespołu 
szkół, w skład których wchodzi liceum, które-
go patronką jest - tak bliska Fundacji Zakłady 
Kórnickie - osoba Generałowej Zamoyskiej. 
Tytułowy bohater gry, Władysław Zamoyski, 
jest postacią bardzo bliską uczniom tej 
placówki, więc do udziału w rozgrywkach 
zgłosiło się grono uczniów, którym sylwetki 
naszych Fundatorów są dobrze znane. 

Nie tylko lokalny patriotyzm
Przywiązanie do związanych z kórnickimi 
dobrami postaci nie było jedyną przyczyną 
uczestnictwa w  turnieju. Licealiści mieli 
wcześniej okazję możliwość poznania gry, 
która wzbudziła ich żywe zainteresowanie. 
Dowodem na to jest obecność na turnieju 
zorganizowanym w przyjaznych wnętrzach 
kórnickiej „Oazy” w dniu wolnym od zajęć 
szkolnych i atmosfera, w  jakiej przebiegał 
turniej. Rywalizacji towarzyszyła tutaj dobra 
zabawa, a  uczestnicy kolejnych etapów 
mogli liczyć na życzliwy doping ze strony 
kolegów i koleżanek, którzy wcześniej od-
padli z rozgrywek. Po raz kolejny dane nam 
było przekonać się, że „Hrabia” spełnia nie 
tylko rolę gry misyjnej, mającej za zadanie 
edukację i  wzbudzenie zainteresowania 
historią odzyskania niepodległości przez 
Wielkopolskę, lecz jest także, a może przede 
wszystkim – bardzo udanym źródłem roz-
rywki dla osób w różnym wieku.

Mistrzowie gry
Zorganizowany przez Fundację Zakłady 
Kórnickie turniej przebiegał pod życzliwym 
okiem zatrudnionego w  niej wielkiego 
pasjonata gier, Grzegorza Florjańczyka, 
który czuwał nad przebiegiem zawodów, 
instruował graczy i  rozwiewał wszelkie 
wątpliwości związane z interpretacją reguł 
gry i podliczaniem wyników. Nieoczekiwanie 
znalazł on wsparcie w jednej z uczestniczek 
turnieju, która, choć nie dotarła do ścisłego 
finału, okazała się osobą doskonale znającą 
instrukcję „Hrabiego” i  z zapałem służącą 
pomocą kolegom i  koleżankom, którzy 
przeszli dalej.

Najlepsi z najlepszych
Spośród doskonale przygotowanej grupy 
szesnaściorga uczniów, którzy zgłosili się 
do udziału w turnieju, po rozegraniu partii 
ćwierćfinałowych i półfinałowych, z trudem 
udało się wyłonić finalistów. Poziom graczy 
był tak wysoki i wyrównany, że na każdym 
z etapów konieczne były dogrywki, rozstrzy-
gające ostateczny skład finałowej czwórki. 
Warto tutaj zauważyć, że zwycięstwo w grze 
nie jest uzależnione tylko od czynników 
losowych. Ważna jest tutaj także umiejęt-
ność strategicznego myślenia i współpraca 

pomiędzy poszczególnymi frakcjami.
Te umiejętności opanowali wszyscy gracze, 
zwycięzców mogło być jednak tylko czworo. 
Finałową czwórkę zdominowały dziewczyny, 
czego dowodem niech będzie poniższa lista 
laureatów rozgrywek.
I miejsce – Martyna Nowaczyk
II miejsce – Marcin Najewski
III miejsce -Estera Skrzypczak
IV miejsce Martyna Siódmiak
Finaliści zostali nagrodzeni egzemplarzami 
gry „Hrabia” oraz bonami do „Decathlonu’ 
o wartości uzależnionej od zajętego miejsca 
i wynoszącej odpowiednio: 200, 150, 100 
i 50 zł.
Ponadto wszyscy uczestnicy turnieju otrzy-
mali publikacje Fundacji Zakłady Kórnickie 
w postaci książek „Leksykon krajoznawczy 
gminy Kórnik” i „Opowieści kórnickie”.
Dodatkową nagrodą dla wszystkich obec-
nych, zarówno uczniów, towarzyszącej im 
w charakterze opiekuna grupy dr Katarzyny 
Czachowskiej, jak i organizatorów turnieju, 
był miło spędzony czas i satysfakcja z tego, 
jak dobrej zabawy katalizatorem jest este-
tyczne pudełko z edukacyjną grą „Hrabia”.

Pierwszy szkolny turniej gry w „Hrabiego”...

◊ Danka Podolak

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy Państwa o fakcie skasowania w dniu 24 
maja 2018 r. bazy ogłoszeń drobnych prowadzonej w ramach serwisu kornik.pl.
Działanie podjęte przez nas związane jest z dostosowanem systemów komunikacji wyko-
rzystywanych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik do przepisów prawa RODO.
Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do odwiedzania serwisów informacyjnych 
Urzędu.
Z wyrazami szacunku,

◊  Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Uwaga!
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Wiosna w  bibliotece Publicznej w  Kór-
niku zakwitła prawdziwą „łąką” spotkań 
autorskich. Gościliśmy za równo pisarzy, 
ilustratorów, jak i  muzyków.  Mali czytelni-
cy, na warsztatach z ilustratorką Agnieszką 
Żelewską, stworzyli swojego własnego 
„Wesołego Ryjka”, na spotkaniu  z Jakubem 
Skworzem dzieci przeszły (z sukcesem)  trzy 
próby prawdziwego przyjaciela, natomiast 
na zajęciach z  Małgorzatą Swędrowską 
przedszkolaki  bawiły się słowami i literkami. 
Maj dla bibliotekarzy i wszystkich fanów 
książek to miesiąc bardzo istotny, ponieważ 
właśnie wtedy obchodzimy „Ogólnopolski 
Tydzień Bibliotek”. Tegoroczny, XV Tydzień 
Bibliotek nawiązywał do tematyki Powsta-
nia Wielkopolskiego, którego 100 rocznicę 
będziemy obchodzić w grudniu. Spotkania, 
organizowane w tym czasie, nawiązywały 
do hasła „(Do)wolność czytania!”. 
W czasie warsztatów „Na tropach Powstania 
Wielkopolskiego” młodzi detektywi rozwią-
zywali historyczne zagadki dzięki którym 
odnaleźli drogę do skrzyni pełnej skarbów 
(kto wie, może zakopanej przez powstańca!).  
Na spotkaniu organizowanym przy współ-
pracy z  fundacją  APJA biblioteka gościła 
autorkę książki „A u nas powstanie!”- Mag-
dę Podbylską, oraz muzyka Przemysława 
Mazurka.  Pisarka  przybliżyła uczniom SP 
w Robakowie historię Powstania Wielkopol-
skiego.  Natomiast Przemysław Mazurek, 
przy akompaniamencie  gitary, zaśpiewał 
patriotyczne piosenki.  Młodzież nie tylko 
słuchała z  zapartym tchem, historii opo-
wiadanych przez Panią Magdę Podbylską, 
ale z chęcią dołączyła się do śpiewającego 
muzyka. Na zakończenie, każde z  dzieci 

otrzymało książkę „A u nas powstanie!”, 
z osobistą dedykacją autorki.
W czasie Tygodnia Bibliotek również zajęcia 
„Bajkoczytania” były prowadzone  w wy-
jątkowy sposób.  Dzieci poznały historię 
powstawania książki, po czym wcieliły się 
w rolę pisarza i ilustratora. „Bajkosłuchacze” 
mieli okazję zaznajomić  się z  japońskim 
teatrzykiem kamishibai, obejrzeć książki 
z ruchomymi ilustracjami, dotknąć i prze-
czytać książkę napisaną alfabetem Braille’a, 
oraz zmierzyć najdłuższą bajkę.

                               ◊ Honorata Krawczyk

„Pasjoteka” 
Z kolei w dniach 7 i 15 maja odbyły się warsz-
taty rękodzieła pod hasłem: „Patriotyczna 
pasjoteka”. Podczas zajęć wykonywane były 
chorągiewki, które zostaną wykorzystane 
podczas siódmej edycji „Odjazdowego 
Bibliotekarza”. Panie przygotowywały cho-
rągiewki w trzech różnych kolorach (biały, 
pomarańczowy, czerwony) i każda została  
ozdobiona emblematem „Odjazdowego” 
lub  Powstania Wielkopolskiego. Wykona-
nych zostało koło trzystu sztuk, więc dla 
każdego uczestnika rajdu wystarczy.
W związku z tym już teraz serdecznie zapra-
szamy 16 czerwca o godzinie 10:30 na Plac 
Niepodległości na VII edycję Odjazdowego 
Bibliotekarza. Dla wszystkich uczestników 
zaplanowano wiele atrakcji i niespodzianek.

◊ Kasia Kaczmarek

„C(z)ytanie i blykanie” – spotkanie z ma-
luszkami
W środę 9 maja Naszą Bibliotekę odwiedził 
gość specjalny - znany i lubiany przez wszyst-

kie dzieci – Kubuś Puchatek. Na spotkanie 
z nim przybyły ciekawe świata i uśmiech-
nięte 2-3 latki ze swoimi Mamami oraz 
pełna energii Grupa A!QQ z pobliskiego QQ 
Ryku. Kubuś Puchatek opowiedział co nieco 
o sobie, podzielił się ze wszystkimi swoim 
ukochanym miodem. Pomógł dzieciom do-
trzeć do Stumilowego Lasu, mimo licznych 
przeszkód (kałuże, mosty, wichury). Zaprosił 
także Maluchy do wspólnej zabawy z chustą 
animacyjną w „Kolorowe Misie”, a na koniec 
zabrał ich z powrotem do Kórnika, wesołym 
pociągiem wspólnie ze swoimi najbliższymi 
Przyjaciółmi.                                              
 ◊ Natalia Rzepka

„Czytanie na wariackich papierach” – 
uczniowie z Kórnika
Z kolei w dniach 11 i 17 maja uczniowie klas 
IIA i B uczestniczyli w zajęciach „Czytanie 
na wariackich papierach”, które w zamyśle 
było „lekko szalone”. Prowadząca - „ciocia 
Kasia” - w  dość niestandardowy sposób 
zaprezentowała fragmenty różnych bajek 
i opowieści. Przeskakując z miejsca na miej-
sce, czytając na leżąco, do góry nogami,  na 
boku, na plecach czytała różne fragmenty 
wyrwanych z kontekstu fragmentów bajek. 
Wszystko po to, aby pokazać dzieciom, że 
czytanie wcale nie musi być nudne i mało 
interesujące  a  ruch pozwala w bardziej 
ekspresyjny sposób przekazać treść. Był 
również czas na małą pogadankę o  tym, 
w jakich miejscach i jak można czytać książki. 
Uśmiechy nie znikały z twarzy uczniów za co 
im serdecznie dziękujemy.

                                     ◊ Kasia Kaczmarek

16 czerwca o godzinie 18.00, 
odbędzie się koncert „Szanty nad Męciną”.

Miejsce: Tanibórz (gm. Kleszczewo) na placu zabaw.
Zapraszamy mieszkańców gminy Kórnik, 

wstęp bezpłatny.

„Tydzień Bibliotek 2018“
3 Maja w naszej remizie odbyły się drzwi 
otwarte z okazji Dnia Strażaka. Odwiedziło 
nas bardzo wielu mieszkańców, z czego się 
ogromnie cieszymy.  Dla dzieci najwięk-
szą atrakcją była  ogromna zjeżdżalnia w 
kształcie wozu strażackiego, skakańce, wata 
cukrowa, tor strażaka oraz konkursy ze 
słodkimi nagrodami. Ponadto każdy mógł 
zjeść pyszną grochówkę robioną przez na-
szych druhów, porozmawiać ze strażakami 
oraz zobaczyć nasze wozy bojowe i dowie-
dzieć się jak udzielać pierwszej pomocy. 
Mamy nadzieję, że wszystkim się podobało 
i zobaczymy się w przyszłym roku                  

Dziękujemy głównemu sponsorowi 
DST ACTIVE GROUP Sp.o.o.Sp.k. 

za wszystkie nagrody 
oraz atrakcje!  

Dzień Strażaka w Kamionkach

◊  Ł.G i M.B
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AFISZ

26-27.05 DNI AZALII I RÓŻANECZNIKÓW. 
Arboretum Kórnickie

26.05 SZÓSTY RODZINNY RAJD ROWERO-
WY, Grupa Rowerowa Szczytniki – Koninko, 
start – Szczytniki, ul. Wspólna, plac zabaw, 
godz. 10:00

26.05 KONCERT ZESPOŁU SNOWMAN, 
QQ!ryku w Kórniku, ul. Reja 2, godz. 20:00

27.05 VIII OGÓLNOPOLSKI BŁYSKAWICZ-
NY TURNIEJ SZACHOWY, ul. Poznańska 2, 
godz. 10:00

30.05 AKADEMIA SENIORA - GIMNASTYKA. 
Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października 
93, godz.16:30

1.06 FILM NA DUŻYM EKRANIE. Dzień 
Dziecka- niespodzianka. Zapisy tel. 666-167-
338. KCRiS Oaza, godz. 18:00-19:30

2.06 DZIEŃ DZIECKA BIERNIATKI, boisko 
sportowe i  plac zabaw Wesoły Kogucik, 
godz. 16:00

2.06 FESTYN RODZINNY I DZIEŃ DZIECKA 
w Kamionkach. Teren przy Orliku, godz. 
14:00-19:00  

3.06 FESTYN RODZINNY organizowany 
przez Przedszkole Cztery Pory Roku. Kór-
nickie błonie, Leśna 6, godz. 15:00-18:00

3.06 DZIEŃ DZIECKA W BORÓWCU. Boró-
wiecka Manufaktura Zabawek, godz. 16:00

3.06 DZIEŃ DZIECKA I BIEG ROBAKA, boisko 
przy SP w Robakowie, start godz. 14:00

5.06 BAJKOCZYTANIE na polanie. „Detektyw 
Łodyga”, Biblioteka Publiczna w Kórniku, 
godz. 16:30

6.06 AKADEMIA SENIRORA – MALARSTWO 
W PLENERZE. Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 
Października 93, godz.16:30

8.06 PIKNIK RODZINNY, Parafia Matki Bożej 
Królowej Rodzin w Borówcu. Msza św. godz. 
18:30, po mszy piknik w amfiteatrze 

9.06 KLUB PODRÓŻNIKA Z  KÓRNIKA- 
wycieczka do Muzeum Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie. Obowiązkowe zapisy: tel. 
503-904-264 oraz w Bibliotece Publicznej 
tel 61-817-00-21

10.06 XII PARAFIADA U  PROBOSZCZA 
W  OGRÓDKU, Parafia p.w. Wszystkich 
Świętych, ul. Średzka 1, godz. 13:00-20:00 

10.06 WIELKIE GRILLOWANE OSiR OAZA, 
godz. 13:00

12.06 BAJKOCZYTANIE na polanie. „Ja i moja 
siostra Klara”, Biblioteka Publiczna w Kórni-
ku, godz. 16:30

12.06 POLSKA WALCZĄCA- otwarcie wysta-
wy, Ratusz w Kórniku, godz. 11:00

13.06 AKADEMIA SENIORA – MUZYKA. 
Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października 
93, godz.16:30

15.06 VAIANA: SKARB OCEANU - film na 
dużym ekranie. Zapisy tel. 666-167-338. 
KCRiS Oaza, godz. 18:00-19:30

16.06 ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ, zapisy 
Biblioteka Publiczna w Kórniku, tel. 61-817-
00-21, start Rynek w Kórniku, godz. 10:30

16.06 UNIWERYTET TRZECIEGO WIEKU, 
Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października 
93, godz.10:00

17.06 PARAFIADA W KAMIONKACH. Parafia 
św. Matki Teresy z Kalkuty, przy kaplicy, 
godz. 11:30-15:00

19.06 BAJKOCZYTANIE na polanie. „Bajki 
w zielonych sukienkach”, Biblioteka Publicz-
na w Kórniku, godz. 16:30

20.06 AKADEMIA SENIORA – ĆWIECZENIA. 
Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października 
93, godz.16:30

24.06 AKADEMIA SENIORA – WYCIECZKA 
z  Markiem Kaczmarkiem. Strażnica OSP 
Kórnik, ul. 20 Października 93, godz.16:30

26.06 BAJKOCZYTANIE na polanie. „Pirat 
Nat”, Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 
16:30

27.06 AKADEMIA SENIORA – KRAWIECTWO. 
Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października 
93, godz.16:30

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

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

◊ MH

 DZIEŃ  DZIECKA BIERNATKI    
2  CZERWCA   2018 r.  /SOBOTA /  

godz.  16.00      
/boisko  sportowe i plac zabaw  

Wesoły  Kogucik /

Zapraszamy  Dzieci wraz z Rodzicami  
na  wspólne  świętowanie  

Dnia Dziecka i  Rodziny 

w  programie:
zabawy,gry, konkursy sportowe,  

atrakcje dla dzieci, mecz piłki nożnej,
słodki poczęstunek, ognisko.

Zapraszają: 
Sołtys z Radą Sołecką  -  Biernatki

Radzevia trzecią siłą Wielkopolski
12 maja 2018 roku w Kębłowie unihokeistki 
UKS Radzevia Radzewo wywalczyły brązo-
we medale w Wielkim Finale Mistrzostw 
Wielkopolski w  kategorii juniorek młod-
szych. Turniej nie zaczął się jednak dla nas 
najlepiej. Dziewczęta sprawiały wrażenie 
jakby zapomniały o wszystkim, czego już 
się nauczyły. W efekcie ponieśliśmy dotkli-
we porażki 4:8 z UKS Junior Kębłowo i 1:7 
z UKS Jastrzębie Żytowiecko. Na szczęście 
w pojedynku o trzecie miejsce Radzevianki 
się zrehabilitowały i odniosły pewne zwy-
cięstwo 9:1 nad UKS Salezjanie Poznań. Jak 
się nie ma co się lubi to się lubi co się ma. 
Apetyty na sukces po ostatnich, niezwykle 
udanych turniejach były większe, ale najważ-
niejsze, że jest progres. W ubiegłym roku 
było bowiem miejsce tuż za podium. Bramki 
dla Radzevii zdobywały: Sylwia Rumińska 
(6), Mirella Rozmiarek (4), Zuzanna Banecka 
(2) i Klaudia Olejniczak (2). Najwięcej asyst 
zanotowała kapitan Roksana Toboła (4), a 3 
bramki padły po podaniach Mirelli, która 
tym samym była najlepsza w punktacji ka-
nadyjskiej (bramki + asysty). Tytuł najlepszej 
zawodniczki odbierały w poszczególnych 
meczach Mirella, Zuzia i Klaudia, a do grona 
najlepszych unihokeistek całego turnieju 
organizatorzy wybrali Sylwię i Roksanę. Po-

zostałe dziewczęta, które grały w finale to: 
Patrycja Bartkowiak i Roksana Bazanowska 
(bramkarki), Natalia Sznura, Agnieszka Wi-
śniewska, Emilia Fiedorczyk i Kinga Banecka.
Tego samego dnia debiutancki turniej ro-
zegrały młodziczki, czyli „Mała Radzevia”. 
W swoim pierwszym starcie w rozgrywkach 
klubowych pokazały się z bardzo dobrej 
strony. Inauguracyjny mecz z  Żytowiec-
kiem co prawda zakończył się porażką 
1:5, ale na boisku widać było dużo walki 
i determinacji oraz wiele przemyślanych 
akcji. Autorką historycznej bramki została 
Agata Błaszkowiak, a  nagrodę dla MVP 
meczu odebrała Aleksandra Ogórkiewicz. 
W  drugim meczu było jeszcze lepiej. Po 
świetnej grze i wielu akcjach, po których 
ręce same składały się do oklasków Radze-
vianki zwyciężyły 2:1 z Kębłowem. Dwa gole 
zdobyła Ola Ogórkiewicz, a wyróżnienie po 
meczu wręczono kapitan Zofii Brylewskiej. 
Ostatecznie każda z  trzech drużyn miała 
po jednym zwycięstwie i  jednej porażce 
i pechowo zajęliśmy miejsce trzecie. Nie to 
było jednak najważniejsze w tym turnieju 
towarzyskim. Pierwsze bramki, pierwsze 
zwycięstwo i  pierwsze medale sprawiły, 
że dziewczęta chcą kontynuować swoją 
przygodę z  unihokejem, a  ich potencjał 
pozwala mieć dużą nadzieję, że prawdziwe 

sukcesy dopiero przed nimi. Do szóstki 
najlepszych zawodniczek zawodów wybra-
no Olę Ogórkiewicz (najlepsza atakująca) 
i Olę Wróbel (najlepsza bramkarka). Oprócz 
wyżej wymienionych na boisku pokazały się 
także: Monika Fiedorczyk, Gabriela Ukleja, 
Anna Ogórkiewicz, Klaudia Rumińska, Lena 
Flieger i Urszula Wiśniewska, które również 
spisywały się świetnie.

Łucznicy na Leśniku
6-osobowa reprezentacja UKS Jedynka 
Kórnik pojawiła się na starcie Wiosennego 
Turnieju o Puchar Prezesa KS Leśnik. Był 
to turniej szczególny, bowiem na nowych 
torach łuczniczych przy ul. Urbanowskiej 
w Poznaniu. Trzeba przyznać, że po dwu-
letnich pracach (od podstaw) obiekt robi 
wrażenie. W młodszej kategorii wiekowej 
tytułowy puchar wywalczyła Zofia Brylew-
ska. Tuż za nią uplasowała się Zuzanna 
Banecka. 5 miejsce w gronie 14 startujących, 
z niewielką stratą do miejsca trzeciego za-
jęła Gabriela Ukleja. W rywalizacji starszych 
drugie miejsce wystrzelała Roksana Toboła. 
Jakub Sobiech uplasował się na miejscu 7, 
a Wojciech Radziejewski na 9.

Sportowe sukcesy w Radzewie

◊ K. Niemier

W dniach 27 – 29 kwietnia 2018 w Zalasewie rozgrywane były 
najważniejsze w tym roku zawody dla zawodników taekwon-
do  w przedziale wiekowym 12 – 14 lat. Klub UKS TKD Kórnik 
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży reprezentowały 
Julia Szpak i Milena Michałowska. Dziewczęta spisały się na 
medal!!! Milena zdobyła srebrny krążek w walkach, natomiast 
Julia Szpak zdobyła dwa medale: złoty w walkach i srebrny w 
konkurencjach sprawnościowych. Osiągnięcia zawodniczek 
pozwoliły zająć UKS TKD Kórnik 13 miejsce w ogólnej klasyfi-
kacji 48 klubów biorących udział w turnieju. Zawodniczkami w 
czasie turnieju opiekowali się trenerzy Andrzej Bartosiewicz 
i Karol Włodarczak.
 I zawodniczkom i trenerom gratulujemy sukcesu, który jest 
zwieńczeniem ciężkiej całorocznej pracy

Medale na  Olimpiadzie Młodzieży

◊  UKS TKD

Kórnickie Stowarzyszenie „Ogończyk” 
serdecznie zaprasza na jednodniową wycieczkę 

„Szlakiem Kościółków Drewnianych Wielkopolski”. 
Tym razem zwiedzimy świątynie z Powiatu Średzkiego. 

Wyruszamy 16 czerwca o godzinie 8:00. 
Powrót około godz. 17:00. 

Zapisy 28 maja w godzinach 17:00-19:00 
w kawiarni „Lody MaDy”
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W dniu 8 maja na boisku „Orlik” w Kórniku 
odbył sie finał wojewódzctwa wielkopol-
skiego w rubgy TAG. Jest to odmiana bez-
kontaktowa rugby polegająca na zerwaniu 
tag-znaczników  przeciwnikowi.
Turniej otworzył  wiceburmistrz Przemysław 
Pacholski. Sędziował sędzia związkowy 
z PZR. Mistrzem Wielkopolski w Rugby TAG 
została drużyna ze Szczodrzykowa poko-
nując zespół z Jaraczewa 5: 4.  Przyłożenia 
dla zespołu zdobyli:  Michał Smoczyński (2),  
Fabian Kowalski, Oskar Oboda, Oskar Po-
pielski. Grali również : Marianna Jankowiak, 
Joanna Adamska, Filip Zawodni, Igor Chę-
ciek, Dominik Nowicki, Wiktor Tatarynowicz.
 Zespół przygotowuje się  do finału krajowe-
go, który odbędzie się 19,20 maja w Pucku.

Rugby TAG na kórnickim Orliku

◊  D.Ś

Siatkarki i siatkarze na zawodach  
powiatowych
W dniach 16 i 19 marca br. w podpoznań-
skiej Rokietnicy odbył się Finał Powiatu 
Poznańskiego w Minisiatkówce Dziewcząt 
i Chłopców. Zarówno damska jak i męska 
reprezentacja Szkoły Podstawowej w Ka-
mionkach zwyciężyła podczas Mistrzostw 
Gminy i awansowała do wyższego etapu. 
Do rywalizacji w każdym turnieju przystąpiło 
15 najlepszych zespołów z naszego powiatu. 
Nasi siatkarze i siatkarki prezentują coraz 
wyższy poziom wyszkolenia, co przekłada się 
na wyniki. W piątkowym turnieju, dziewczęta 
zajęły wysokie V miejsce, natomiast chłopacy 
w poniedziałek zajęli miejsce tuż za podium. 
Zawodnicy i zawodniczki musieli uznać wyż-
szość szkół z klasami sportowymi.
Opiekun reprezentacji: Rafał Węglarz

Grad medali podczas powiatowych  
biegów przełajowych w Poznaniu.

Łącznie sześć zespołów reprezentowało 
Szkołę Podstawową w Kamionkach pod-
czas Powiatowych Biegów Przełajowych, 
które odbyły się 25 kwietnia na poznańskiej  

Malcie. Nasi uczniowie byli jedną z najczę-
ściej wyczytywanych przez spikera ekipą, 
która stawała na podium. Mistrzostwa od-
bywały się osobno dla roczników 2002-2004, 
2005-2006 oraz 2007 i młodsze, oczywiście 
z dodatkowym podziałem na płeć. Postawa 
naszych biegaczy była wyśmienita. Jako 
pierwsze na trzecim stopniu podium stanę-
ły dziewczynki z, rocznika 2007 i młodsze. 
Srebrne medale natomiast zgarnęli chłopcy 
z rocznika 2007 i młodsi, a także dziewczynki 
i  chłopcy z  rocznika 2005-2006. Najstarsi 
reprezentanci rywalizowali z  rocznikami 
starszymi i zespołowo nie udało się zdobyć 
podium. Natomiast indywidualnie uczennica 
klasy 7b Agata Twardowska zajęła III miejsce. 
Zarówno wicemistrzowie, jak i indywidualna 
brązowa medalistka awansowali do finału 
wojewódzkiego, który odbędzie się 29 maja 
br. w Żerkowie. Gratulujemy!
Opiekunowie: Beata Duszczak i Rafał Wę-
glarz

Turniej Szachowy w Kamionkach
Dnia 12 kwietnia 2018 roku w Szkole Podsta-
wowej w Kamionkach rozegrano już kolejny 
Szkolny Turniej Szachowy. Zawody zostały 

zorganizowane przez nauczycieli uczących 
w szkole. Rozgrywki przeprowadzono syste-
mem szwajcarskim na dystansie pięciu rund. 
Tempo gry wynosiło po 10 minut na zawod-
nika. Turniej cieszył się wielkim zainteresowa-
niem wśród młodych adeptów szachowych. 
W zawodach wzięli udział uczniowie z klas 
0–3. Wysoka frekwencja pokazała, że szachy 
cieszą się coraz większym zainteresowaniem 
wśród dzieci i młodzieży. Warto też zauważyć, 
że grę w szachy zaczynają dzieci w bardzo 
młodym wieku. Podczas rozgrywania partii 
szachowych widać było na twarzach dzieci 
radość, pozytywne emocje oraz skupienie 
uwagi. Wszystkie dzieci dostały nagrody 
i dyplomy, natomiast dla najlepszych prze-
widziane były puchary. Fundatorem nagród 
była Rada Rodziców działająca przy Szkole 
Podstawowej w Kamionkach. Ostatecznie 
zwycięzcami zostali: I miejsce Juliusz Jezierski 
z klasy 3c; II miejsce Aleksander Nowak z kla-
sy 3f; III miejsce Mateusz Milarski z klasy 3f. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy 
wielu sukcesów.

Po pokonaniu wielu etapów igrzysk szkol-
nych, jako zwycięska drużyna gminy, 
powiatu i półfinału, reprezentacja Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kórniku z roczników 
2005 i  młodsze, wyruszyła na Finał Wo-
jewództwa Wielkopolskiego w  Ostrowie 
Wlkp. Zawodniczki były szczęśliwe, ale 
i skupione, a piątek trzynastego uznały za 
dobrą wróżbę. 

SP1 Kórnik vs SP7 Leszno 38:29
Podobnie jak w ubiegłym roku nasze dziew-
czyny spotkały się z drużyną z SP7 Leszno.  
Kórniczanki wygrały 38:29. 

SP1 Ostrów Wlkp vs SP1 Kórnik 29:30 
W drugim meczu kórniczanki spotkały się 
ze  SP1 Ostrów Wlkp. Przy wyniku 29:28 
dla Ostrowa, już tylko sekundy dzieliły 
nas od zakończenia spotkania przegraną. 
Wówczas piłkę przeprowadziła na drugą 
stronę boiska Martyna Kupczyk i podała 
ją Weronice Bladosze, która dosłownie 
w  ostatniej sekundzie spotkania rzuciła, 
trafiła i zdobywa swoje jedyne w tym meczu, 
ale najważniejsze punkty. 

SP3 Konin vs SP1 Kórnik 19:41
Dzięki wygranej z SP3 Konin, nasze koszy-
karki bez porażki awansowały do dalszej 
fazy rozgrywek.

SP2 Rogoźno vs SP1 Kórnik 26:42
 W meczu półfinałowym kórniczanki rozpra-
wiły się z drużyną z SP2 Rogoźno. 
 
Po tym spotkaniu był czas na obiad i od-
poczynek. Przenieśliśmy się do SP11, gdzie 
odbywał się wielki finał - za razem derby klu-
bowe między SP1 Kórnik oraz SP19 Poznań, 
które to drużyny prowadzone są przez Muks 

Poznań, klub o wspaniałych tradycjach, ma-
jący wiele słynnych wychowanek. Kórnickie 
centrum koszykówki jest znacznie młodsze 
stażem, więc w  tym meczu naturalnym 
faworytem był SP19 Poznań, który łatwo 
wygrał wszystkie mecze w swojej grupie, do-
piero w półfinale napotykając realny opór. 

Finał - SP1 Kórnik vs SP19 Poznań 24:22 
Zmotywowane i  zdeterminowane kórni-
czanki zaskoczyły koleżanki z  Poznania 
zaciętą obroną i  zespołowym atakiem.  
Wynikiem czego była 4 punktowa przewaga 
po pierwszej kwarcie. W drugiej kwarcie pra-
cując na najwyższych obrotach reprezen-
tantki SP 1 jeszcze nieznacznie zwiększyły 
przewagę nad Poznaniem.
W 3 kwarcie poznanianki zaczęły wyraźnie 
odrabiać straty. Po tej części meczu Kórnik  
miał już zaledwie 1 punkt przewagi. Ostatnia 
kwarta była prawdziwą walką charakterów. 
Obrona po obu stronach boiska stała się 
niezwykle zacięta, w wyniku czego kwarta 
przebiegła niemal bez zdobyczy punkto-
wych. Po stronie Poznania jedyne punkty 
w tej części meczu zdobyła Zosia Przybylska, 
która po rzucie i  faulu upadła na parkiet, 
nawet nie mając świadomości, że trafiła. 
Ostatnie punkty zdobywa kapitan  drużyny 
z Kórnika Marysia Pyrzowska, po świetnej 
asyście Martyny Kupczyk,  
Kórniczanki po raz pierwszy w historii SP1 
Kórnik zdobyły tytuł Mistrza Wielkopolski 
w minikoszykówce!

Zaraz po meczu nastąpiła ceremonia wrę-
czenia nagród. Kapitan drużyny odebrała 
ogromny puchar i  pamiątkową tablicę, 
a wszystkie zawodniczki i Pani trener zostały 
uroczyście udekorowane złotymi medalami. 
Potem przyszedł czas na wyróżnienia dla 

najlepszych zawodniczek z poszczególnych 
zespołów. W Kórniku wyróżnioną zawod-
niczką została Agata Tomczak za świetny 
wynik punktowy, zaangażowanie, którym 
zarażała całą drużynę oraz zaciętą obronę. 
W poznańskiej drużynie zasłużone wyróż-
nienie otrzymała Kornelia Ignerska, która 
zdobyła najwięcej punktów w najtrudniej-
szych spotkaniach.
Najbardziej wyczekiwane wyróżnienie tj. ty-
tuł MVP całego turnieju (z j. ang. najbardziej 
wartościowy zawodnik) zdobyła Weronika 
Bladocha z  Kórnika, za najważniejsze 2 
punkty w meczu z Ostrowem oraz niesły-
chaną waleczność w trakcie całych zawo-
dów. Wszystkim wyróżnionym serdecznie 
gratulujemy!
Zachęcamy kolejne młode pokolenia do 
ubiegania się o miejsca w klasie sportowej. 
To wspaniała przygoda, nauka zasad fair-
-play i współpracy w zespole, umiejętność 
dzielenia się sukcesami i znoszenia porażek. 
Trzymamy kciuki za następne sukcesy 
kórniczanek! Może przyjdą już podczas 
Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Minikoszy-
kówki, który odbędzie się w KCSiR Oaza 
25-27 maja 2018. Zachęcamy do wspólnego 
kibicowania!

Złote Dziewczyny z SP 1 Kórnik (obok na-
zwisk suma punktów zdobyta w turnieju): 
Agata Tomczak 31, Martyna Kupczyk 30, 
Maria Pyrzowska (kpt) 29, Weronika Blado-
cha 19, Karolina Stańczewska 19, Klemen-
tyna Grząślewicz 17, Dominika Jakubczak 
14, Wiktoria Płosaj 6, Emilia Szaroleta 6, 
Zuzanna Krzyżkowiak 2, Katarzyna Smolar-
kiewicz 2, Alicja Kapusta, Weronika Kostka 
(rezerwowa)

Koszykarki z Kórnika najlepsze w Wielkopolsce

◊  Natalia Pyrzowska 

Na sportowo w Kamionkach

◊ Ewa Krysińska
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Następny numer
Kórniczanina ukaże się

8
cZERWcA 2018 R.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać  
do 1 czerwca  2018 r.

zaprasza na wycieczkę do  
  

 
Plan szczegółowy: 

– zbiórka o godz. 10.45 – 

Muzeum Arkadego Fiedlera:       
ul Słowackiego 1 

62-041 Puszczykowo  

– wstęp: 10 zł/os. – 

– dojazd we własnym zakresie 

możliwość wspólnych dojazdów 

– od godz. 11.00 zwiedzanie 
muzeum z przewodnikiem  

– przy sprzyjającej pogodzie – 
piknik nad Wartą   

Prosimy zabrać prowiant na 
piknik oraz koc 

 
SOBOTA, 9 CZERWCA 2018 R.  

 
obowiązkowe zapisy  
pod nr tel.: 503 904 264 
oraz w Bibliotece Publicznej  
w Kórniku (tel.: 61 8170 021) 

Czy wiesz jak ważne jest utrzymywanie dobrego stanu technicznego pojazdów oraz odpowiedzialne zachowanie na drodze  
szczególnie podczas okresu wakacyjnego? Skorzystaj z ciekawej propozycji. Nasza inicjatywa jest całkowicie bezpłatna i skierowana 
dla mieszkańców gminy Kórnik. Akcja trwa:11.06 – 18.06 – czyli 2 tygodnie.
W tym czasie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Kórnik w godzinach pracy Stacji Kontroli Pojazdów MZ TRADE  
na bezpłatną weryfikację stanu technicznego samochodu osobowego wg przygotowanej listy kontrolnej serwisu  
– „Bezpieczne Wakacje z SKP MZ TRADE” - ul. Śremska 22a, 62-035 Kórnik.
 biuro@mztrade.com.pl;  tel. +48 618980424; fax. +48 618980423; mob. +48 608429566; www.mztrade.com.pl

 Meble na wymiar: kuchnie, szafy, 
zabudowy, komody, stoły, gardero-
by. Tel. 723-882-617
 Na sprzedaż mieszkanie na os. 

Bnińskim z  ogródkiem 280 tys. 
64m².  Tel. 501-645-055
 Na sprzedaż szeregowiec w Bro-

dowie 289 tys. Tel. 501-645-055
 Zamienię ładny szeregowiec 

w Brodowie na mieszkanie w Kór-
niku. Tel. 501-645-055
 Wydzierżawię 400m² budynek go-

spodarczy oraz 7000m² łąki chętnie 
na stajnie. Tel. 501-645-055
 Kupię ciągniki, przyczepy, maszyny 

rolne. Tel.604-989-218   
 Wspaniała oprawa wokalna ślu-

bów. Piękne dopełnienie uroczy-
stości zaślubin. Cała Wielkopolska. 
Tel.728-773-630
 Sprzedam dom parterowy w Ka-

mionkach z ładnym ogrodem. Tel. 
605-783-006
 Pedicure podologiczny, wrastające 

paznokcie, terapia pękających pięt. 
Tel. 533-463-442
 Wydam za symboliczną cenę wó-

zek dziecięcy dwufunkcyjny, koła 
pompowane w dobrym stanie. Tel. 
61-28-510-11
 Wydam za symboliczną cenę nosi-

dełko, fotelik samochodowy 0-9kg, 
bujaczek – stan bardzo dobry. Tel. 
61-28-510-11
 AUTOZŁOMOWANIE 24H, laweta 

gratis. Tel. 696-532-015
 Samotna około 70, kulturalna, 

inteligentna, zadbana pozna odpo-
wiedniego pana. Tel. 537-664-076

 Sprzedam mieszkanie 43m². Kór-
nik, piękna okolica, widok na park. 
Tel. 665-559-026
 Stomatologia NFZ – leczenie, 

profilaktyka dzieci i  dorosłych, 
protezy zębowe – bez kolejki.  
Tel. 692-756-100
 Sprzedam działkę rekreacyjną 

w Środzie Wlkp. Tel. 607-402-117
 Sprzedam działkę budow-

laną, 2500 m², możliwość po-
działu na mniejsze, Dachowa.  
Tel. 608-135-497
 Sprzedam wózek dziecięcy typu 

„parasolka” w  bardzo dobrym 
stanie. Cena 70 zł. Tel. 697-279-390
 Sprzedam kominek z płaszczem 

wodnym, nowy, zbiornik 10m³, kan-
tówki 6m, 17/17cm, 15/9cm i okno 
uchylne dachowe. Tel. 508-578-642

 Kupie stary motocykl MZ, 
WSK, JAWA, ROMET, KOMAR.  
Tel. 509-449-141
 Sprzedam 2 krzesła IKEA do kar-

mienia dzieci. Tel. 515-229-658
 Szukam mieszkania do kupna. 

BON Tel.505-110-269
 Szukam niedrogiego domu Kórnik 

i okolica. BON Tel. 505-921-833
 Pilnie potrzebny dom na wynajem 

Kórnik i Okolica. BON Tel. 505-921-833
 Dom na sprzedaż DACHOWA 

(3-letni). BON Tel. 505-921-833
 Dom na sprzedaż OSTROWITE. 

BON Tel. 505-921-833
 Dom na inwestycję LUBOŃ sprze-

dam. BON Tel. 505-110-269
 Sprzedam sad borówkowy, śliw-

kowy. Radzewice. Tel. 506-070-267

Ogłoszenia drobne:

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

praca

 Zlecę pomalowanie wiaty i pło-
tu drewnianego, w  Kórniku. 
Tel. 604-956-314
 Zatrudnię do zbioru truskawek 

i borówki. Tel. 665-038-808
 Praca w branży automotive bez 

doświadczenia, atrakcyjna stawka, 
trzy zmiany, Koninko/ Gądki. Jeśli 
jesteś zainteresowany - zadzwoń. 
Tel. 504-319-314
 Wertykulacja trawników oraz ko-

szenie. Tel. 604-379-025
 Usługi wykończeniowe malowanie 

szpachlowanie betony ozdobne 
żywice. Tel. 663-319-481
 Firma PERFECTA zatrudni brukarzy 

oraz pracowników remontowo- bu-
dowlanych. Tel. 661-966-715
 Firma z  okolic Mosiny zatrudni 

magazynierów. CV wysyłać na apli-
kacje@idmar.pl
 Przyjmę do nauki zawodu lub przy-

uczenia w zawodzie ślusarza Kórnik 
Poznańska 70. Tel.601-584-470
 Szukam osoby do prac warzywno-

-ogrodniczych z  okolic Bnina lub 
Kórnika. Tel. 602-152-652 
 Sprzątanie i prasowanie 2 dni po 

5-6h, Kórnik Aleja Flensa. Tel. 601-
540-354
 Przyjmę ucznia w zawodzie fry-

zjer, Studio Atelier Paulina Latusek, 
Kórnik ul. Dworcowa 2a/1. Tel. 
883-767-479.
 ZGK Środa Wlkp. zatrudni 2 osoby: 

pracownik gospodarczy - kierowca 
kat. B opiekun zwierząt - kierowca 
B/C, e-mail:  kadry@zgk-sroda.pl

 Ogrodnik z  zamiłowania zaj-
mie się kompleksowo ogrodem 
i koszeniem trawników, cięcie ży-
wopłotu, krzewów, opryski itp.  
Tel. 607-786-551
 Zatrudnię do sprzątania biurow-

ca w Dziećmierowie 4 h dziennie 
(pon- pt, między 16-22 do wyboru) .  
Tel. 605-997-054
 ZGK Środa Wlkp. zatrudni 2 osoby 

:pracownik gospodarczy - kierowca 
kat. B, opiekun zwierząt - kierowca 
B/C, e-mail:  kadry@zgk-sroda.pl
 Studio EDEN zatrudni fryzjera. Stu-

dio.eden@wp.pl Tel. 603-170-513

 Okap kuchenny 60, srebrny, uży-
wany oddam. Tel. 604-956-314
 Sprzedam działki budowlane z wa-

runkami zabudowy. Działki o pow. 
1058m²; 1060m² i 1579m² w miej-
scowości Winna, gmina Zaniemyśl. 
Tel. 601-269-092
 Sprzedam mieszkanie 61m², trzy 

pokoje, piwnica. Kórnik, ul. Z. Ce-
lichowskiego 3. Tel. 61-819-01-27
 Oferujemy bogaty wybór roślin 

żywopłotowych i ozdobnych - cy-
prysiki, jałowce, żywotniki. Tel. 504-
587-803
 Usługi koparko-ładowarką. Zaj-

mujemy się również transportem 
traktorem z dużą przyczepą. Tel. 
721-968-691

 Sprzedam pralkę, lodówkę. 
Tel.511-120-011
 Naprawa pralki, lodówki, zmywar-

ki. Tel.537-394-398

inne
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