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Dofinansowania 
dla organizacji 
pozarządowych
str. 20-24

100 lat po powstańcach
przysięgali „terytorialsi”
str. 8 i 9

Inwestycja (niemal) zakończona
- kolejny odcinek promenady oddany do użytku  str. 5
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w Duchu Świętym”
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„Z inspiracji dziełami Kajetana Kielisińskiego 
w 170 rocznicę śmierci” 

Poplenerowa wystawa, Klaudynówka       
5.07-7.07.2019      

 
Chciałbyś mieć w swoim biurze lub domu obraz                 

z kórnickim tematem? 

Wesprzyj pobyt artysty na plenerze malarskim                  
w Kórniku  28.06‐7.07.2019 

Sponsoring za obraz zawodowego plastyka                      
o tematyce kórnickiej!          

  Kontakt: Stowarzyszenie Teatralne Legion,                  
Anna Łazuka‐Witek, 696984694, 618171490 

annawitek@vp.pl 

 

Biblioteka Publiczna w Kórniku 
zaprasza na 

spotkanie autorskie 
z pisarką 

MAGDALENĄ MAJCHER 
dzień 6 marca 2019 r. 

godzina 18:00 

 

 

 

ZAPISY nr tel. (61)8170-021 /salka na piętrze/ 

                 XVII 
GMINNY KONKURS PIOSENKI 
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

23 MARCA 2019
godz. 10:00
Kórnicki Ośrodek Kultury
ul. Prowent 6
62-035 Kórnik

Celem konkursu jest kształcenie muzyczne dzieci, popularyzacja piosenki jako uzewnętrzniania 
wartości estetycznych i kulturowych, prezentacja umiejętności artystycznych oraz promocja 
młodych wokalistów i zespołów wokalnych.
Konkurs zostaje przeprowadzony dla uczniów instytucji oświaty gminy Kórnik
w 2 etapach:
1 etap eliminacyjny przeprowadzony w placówkach oświatowych gminy Kórnik 
2 etap finałowy w siedzibie Kórnickiego Ośrodka Kultury
Szczegółowy regulamin do pobrania na stronie:
www.kornickiosrodekkultury.pl

Oświadczenie RODO, karty zgłoszenia wraz załączonym podkładem 
muzycznym w formacie mp3 do konkretnej piosenki należy przesłać
wyłącznie drogą mailową na  adres:
kontakt@kornickiosrodekkultury.pl
Tytuł maila: XVII Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
Zgłoszenia należy przesłać do 18 marca br. 

22 lutego  2019 r. 3

Dyskusja w jarocinie

W dniu 6 lutego burmistrz Przemysław Pa-
cholski oraz wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
uczestniczyli w  konwencie ZGO Jarocin. 
Podczas obrad przedstawiciel kancelarii 
prawnej Ziemski&Partners omówił różne 
warianty możliwej współpracy gmin nale-
żących do Porozumienia Międzygminnego. 
Po raz kolejny dyskutowano na temat utwo-
rzenia związku międzygminnego.

Zebranie wiejskie w koninku

Tego samego dnia wiceburmistrz Broni-
sław Dominiak, na zaproszenie sołtysa 
Jacka Schmidta uczestniczył w spotkaniu 
z mieszkańcami wsi Koninko. Dyskutowano 
na temat inwestycji, budowy i utrzymania 
dróg oraz o sprawach bieżących. W zebraniu 
uczestniczyli także zaproszeni radni Anna 
Andrzejewska, Dominika Buczkowska, 
Magdalena Kosakowska, Tomasz Nagler 
i Jerzy Walczyk. 

Plan MetroPolii ZatwierDZony

Również 6 lutego burmistrz Przemysław 
Pacholski wziął udział w obradach Stowarzy-
szenia Metropolia Poznań. Zebrani przyjęli 
zaktualizowaną Strategię Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funk-
cjonalnego Miasta Poznania oraz zatwier-
dzono budżet stowarzyszenia na 2019 rok. 

wPi aquanetu ZatwierDZony

Burmistrz Przemysław Pacholski uczest-
niczył 8 lutego w  zgromadzeniu spółki 
Aquanet, które zatwierdziło Wieloletni Plan 
Inwestycyjny spółki.

osP raDZewo

W dniu 9 lutego wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak na zaproszenie Zarządu OSP 
w Radzewie uczestniczył w walnym zebraniu 
sprawozdawczym za rok 2018. Przedstawio-
ne zostały sprawozdania oraz omówiono 
plany działania na rok bieżący.

sZkolenie rio

11 lutego wiceburmistrzowie Sebastian 
Wlazły i Bronisław Dominiak uczestniczyli 

Prosto  
z Ratusza

zamiany, gruntów pod inwestycje. Roz-
mawiano także o konieczności bieżących 
napraw dróg eksploatowanych podczas 
wywozu drewna z terenów leśnych. 

kolejne roZMowy na teMat  
linii ŚroDa-kroMolice

Tego samego dnia odbyło się kolejne spo-
tkanie z przedstawicielami firm Enea Opera-
tor i Elbud Poznań w sprawie technicznych 
uwarunkowań budowy linii elektro-energe-
tycznej Środa Wlkp.-Kromolice. 

roZMowy Z aquaneteM

Comiesięczne spotkanie z przedstawiciela-
mi firmy Aquanet w sprawie realizacji inwe-
stycji na terenie naszej gminy odbyło się 15 
lutego. Spółkę reprezentował dyr. Andrzej 
Kaziród, natomiast samorząd wiceburmistrz 
Bronisław Dominiak. 

na teMat Dróg Powiatowych

18 lutego wiceburmistrz Bronisław Domi-
niak spotkał się z  dyrektorem Markiem 
Bereżeckim z Zarządu Dróg Powiatowych 
w Poznaniu. Przeanalizowano realizacje in-
westycji na drogach powiatowych na terenie 
naszej gminy. 

w zorganizowanym przez Regionalną Izbę 
Obrachunkowa szkoleniu na temat zasad 
gospodarki finansowej jednostek samorzą-
du terytorialnego. Przedstawiono zmiany 
w ustawie o finansach publicznych oraz 
zreferowano zasady przygotowania i wy-
konywania uchwał budżetowych oraz doty-
czących wieloletnich prognoz finansowych. 

urocZystoŚci w ŁoMnicy

W dniu 13 lutego burmistrz Przemysław 
Pacholski oraz radny Andrzej Regulski  wraz 
z  liczną grupą mieszkańców uczestniczyli 
w uroczystościach związanych ze 100-leciem 
Powstania Wielkopolskiego w  Łomnicy. 
WIęcej na te temat na str. 4.
 

roZMowy Z naDleŚnicZyM

Wiceburmistrzowie Sebastian Wlazły i Bro-
nisław Dominiak spotkali się 14 lutego 
z nadleśniczym Nadleśnictwa Babki Rober-
tem Okińczycem. Przeanalizowano sprawy 
dotyczące przekazania gminie, w  formie 

Powstanie nowa Świetlica

Dnia 19 lutego 2019 roku burmistrz Przemy-
sław Pacholski podpisał wraz z Wicemarszał-
kiem Krzysztof Grabowskim umowę o dofi-
nansowanie projektu pn. „Budowa centrum 
kulturalno-rekreacyjnego – świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Szczodrzykowo”. Wniosek 
o dofinansowanie projektu złożono w kwiet-
niu 2018 roku, w ramach Poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego Programem Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Celem projektu jest stworzenie mieszkańcom 
wsi warunków do zaspokajania potrzeb kultu-
ralno-integracyjnych poprzez budowę miejsca 
spotkań i spędzania czasu wolnego.
Planowana całkowita wartość projektu: 
448.479,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: 285.366,00 zł

◊  Anna Biernacka

◊  red.
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Projektantem inwestycji jest Pracownia 
Projektowa GOYA Sławomira Gierlińskiego 
z Kórnika.

Wykonawcą zadania została firma  
P.U.B. BRUKPOL ze Strzelec Wielkich.
Umowę z wykonawcą podpisano w dniu  
30 marca 2018 r., natomiast przekazanie placu 
budowy nastąpiło w dniu 6 kwietnia 2018 r. 

Określony w umowie zakres prac przewi-
dywał: 
- budowę promenady pieszo-rowerowej 
wzdłuż Jeziora Kórnickiego od Placu Bro-
warowego, do połączenia z ul. Poznańską 
(na wysokości ul. Poprzecznej) o długości 
około 400,0m, 

- chodnik stanowiący łącznik do ul. Poznań-
skiej o długości około 103 m,
- punkt widokowy  oraz kładka nad kanałem, 
- oświetlenie z  lampami typu parkowego 
oraz oprawami słupkowymi,
- elementy zagospodarowania (ławki szt. 16, 
kosze szt. 6, balustrady, elementy siłowni 
zewnętrznej).
Koszt budowy tego etapu wyniósł:  
3 039 553,98 PLN

W styczniu bieżącego roku Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał 
decyzję o  pozwoleniu na użytkowanie.  
Na początku lutego 2019 r. omawiany tu 
odcinek promenady został udostępniony 
do użytkowania. 

Przypomnijmy, że jeden z  mieszkań-
ców zablokował  budowę odcinka  
na wysokości działki o numerze ewid. 397. 
Obecnie trwają dwie procedury sądowe.  
Z jednej strony pan Jacek Kowalski wno-
si o  zasiedzenie działek: tej o  numerze 
961/18 (parcela na której budowana jest 
promenada) oraz 961/17 (obejmującej 
jezioro). Z drugiej strony Miasto i Gmina 
Kórnik wnosi o  wydanie blokowanego 
fragmentu działki 961/18, która została 
przekazana samorządowi przez repre-
zentującą Skarb Państwa Agencje Nieru-
chomości Rolnych w czerwcu 2017 roku. 
Rozprawa w tej drugiej sprawie odbędzie 
się w Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. 
za kilka miesięcy.
Stanowiska stron sporu publikowaliśmy 
w numerze 10 z 2018 roku na stronach 
5 i 6. 

Kolejna część promenady (prawie) ukończona
Zakończyła się budowa kolejnego odcinka promenady nad Jeziorem Kórnickim okre-
ślona jako etap III (część I). Z powodu toczących się procedur sądowych nie wykona-
no krótkiego odcinka zaplanowanej wcześniej całości. Nie powstał zatem fragment 
na wysokości posesji o numerze ewid. 397.

◊  ŁG

Już po raz 47. w Bukowinie Tatrzańskiej 
odbył się „Góralski Karnawał”, czyli ogólno-
polski konkurs grup kolędniczych, konkurs 
tańca zbójnickiego i popisy par tanecznych. 
Przedstawiciele naszej gminy uczestniczą 
w  Karnawale od dziewięciu lat, czyli od 
podpisania umowy partnerskiej z gminą 
Bukowina Tatrzańska. W tym roku naszą 
gminę na tym największym na Podhalu 
święcie reprezentowali: burmistrz Przemy-
sław Pacholski, wiceprzewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Andrzej Surdyk, oraz kierow-
nik Wydziału Promocji Gminy Magdalena 
Matelska-Bogajczyk.  
„Góralski Karnawał” jest drugą największą, 
po „Sabałowych Bajaniach”, imprezą orga-
nizowaną w Bukowinie Tatrzańskiej. 
Tradycyjnie Karnawał rozpoczął się od pa-
rady kolędników, zbójników,  muzykantów 
i  zaproszonych gości, którzy przejechali 
w góralskich zaprzęgach przez Bukowinę 
Tatrzańską. Następnie na scenie w Domu 
Ludowym odbyło się oficjalne otwarcie 
imprezy i powitanie zaproszonych gości. 
W kolejnych dniach przed południem na 
scenie Domu Ludowego odbywały się prze-
słuchania konkursowe grup kolędniczych 
z całej Polski, które zostały zakwalifikowane 
do bukowińskiego finału w drodze regio-
nalnych konkursów. Wieczorem na scenie 
odbywały się konkursy tańca zbójnickiego, 
popisy par tanecznych, występy zespołów 

regionalnych i przedstawienia prezentujące 
dawne zwyczaje i obrzędy.  
Tradycyjnie w ostatnim dniu „Góralskiego 
Karnawału” odbyły się imprezy plenerowe: 
wystawa owczarków podhalańskich, zawo-
dy strzeleckie o „Turoniowy Róg”, wyścigi 
kumoterek, czyli wyścigi góralskich sanek, 
zawody w skiringu, czyli jazda na nartach 
w strojach ludowych za koniem oraz w ski-
-skiringu polegające na ciągnięciu narciarza 
przez konia, na którym jedzie jeździec. 
Zawody te zawsze wzbudzają ogromne 
emocje, a o zwycięstwie decyduje nie tylko 
czas przejazdu, ale również stroje, wystrój 
uprzęży i same kumoterki.

Dodatkową atrakcją „Góralskiego Karna-
wału” są wystawy rękodzieła ludowego. 
Swój kunszt prezentowali twórcy specja-
lizujący się w  snycerstwie, meblarstwie 
artystycznym, wyrobach z metalu i skóry, 
malarstwie na szkle, koronkarstwie i wielu 
innych dziedzinach. 
Oprócz udziału w „Góralskim Karnawale” 
nasza delegacja wzięła udział w spotkaniu 
z nowymi władzami Bukowiny Tatrzańskiej, 
którzy zapewnili nas o chęci dalszej współ-
pracy partnerskiej.  

Na „47. Góralskim Karnawale

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Przed dokładnie wiekiem w  walkach 
w okolicach Zbąszynia i Łomnicy zginęło 
bądź śmiertelne rany poniosło 17 po-
wstańców z Kórnika, Bnina i okolic. Byli to:

Ignacy Antkowiak,
Stanisław Antoniewicz,

Józef Frąckowiak, 
Ludwik Gielniak,
Jan Hoffmann,

Stanisław Jarzyna,
Jan Jóźwiak,

Tomasz Kropacz,
Wacław Małecki,
Ignacy Osiński,

Stanisław Osiński,
Stanisław Pohl,

Leon Sznura,
Wincenty Wiśniewski,

Jan Wróblewski,
Franciszek Zięta,

Edmund Żurawski.
Tablica z  ich nazwiska i  wisi na szkole 
w Łomnicy, która nosi dziś dumne miano 
Powstańców Wielkopolskich. Uczniowie 
i kadra szkoły zadbała o godne uczczenie 
swoich patronów organizując 13 lutego 
uroczystość, której pierwszym elementem 
był program artystyczny, który przedsta-
wiono w remizie OSP w Łomnicy. Dzieci 

i młodzież zainscenizowali lekcję historii 
o powstańcach, młodzi artyści prezento-
wali swój kunszt wokalny i  recytatorski. 
Wystąpił także Chór OSP Zbąszyń oraz 
pani Kazimiera Szulc, seniorka z Łomnicy, 
potomkini powstańca, która wyrecytowała 
napisany przez siebie wiersz o swojej uko-
chanej miejscowości. 
Zaproszeni goście przemaszerowali na-
stępnie do starego, choć pięknie odno-
wionego,  drewnianego kościoła, gdzie ks. 
Cezary Kuciński odprawił okolicznościową 
mszę św. 
Liczne delegacje złożyły następnie wią-
zanki kwiatów i zapaliły znicze pod tabli-
cą upamiętniającą powstańców, którzy 
oddali życie w  potyczkach „Wyprawy 
zbąszyńskiej”.

W uroczystościach uczestniczyli licznie go-
ście z naszej gminy. Do Łomnicy przybyli: 
burmistrz Przemysław Pacholski, radny 
sejmiku oraz przewodniczący kórnickiego 
Komitetu Organizacyjnego Obchodów 
100-lecia Powstania Wielkopolskiego 
Jerzy Lechnerowski, radny Andrzej Regul-
ski z  liczną grupa członków kórnickiego 
koła Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego, Bogdan Wesołek (który  

wręczył organizatorom uroczystości pa-
miątkowy krzyż powstańczy) z członkami 
Koła Emerytów przy PKPS oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wiel-
kopolskich z  Robakowa wraz z  pocztem 
sztandarowym. Miejsce walk sprzed 100 
lat odwiedzili także członkowie Stowarzy-
szenia Teatralnego „Legion” – Anna Łazu-
ka-Witek i Marek Fludra oraz potomkowie 
poległego powstańca Jana Jóźwiaka. 

Po 100 latach w Łomnicy

◊  ŁG



Czy organizm, którego toczy rak, jest w sta-
nie prawidłowo funkcjonować? Właściwa od-
powiedź – oczywiście nie. A teraz wyobraź-
my sobie, że takim organizmem jest nasza 
gmina. Miejscowości – organami; drogi, 
szkoły, komunikacja publiczna, infrastruk-
tura podziemna – krwioobiegiem. Budżet 
– pokarmem, który musi na wszystko star-
czyć. I teraz, wyobraźmy sobie, że organy – 
miejscowości – zaczynają się błyskawicznie 
rozrastać. Że powstają nagle wyrostki czy 
wręcz małe organki – do których krwioobieg 
próbuje dostarczyć tyle, ile może. I  nie 
nadąża. A budżet – ile by go nie było – nie 
wystarcza. Czy nie tak można opisać naszą 
gminę? W kilka lat powstają całe nowe osie-
dla; że nagle wśród pól wyrastają jeden czy 
dwa domki. Do których nie ma porządnego 
dojazdu; nie wiadomo, kiedy ich mieszkańcy 
mogą liczyć na wodę, kanalizację, drogę inną 
niż z błota. Że brak jest miejsca w żłobkach, 
przedszkolach, szkołach. Że sieć głównych 
dróg nie jest w stanie odebrać zwiększającej 
się liczby samochodów.

Nasza gmina liczy sobie około 25–30 tys. 
mieszkańców; a coroczny przyrost to niemal 
5%. To, czego nie widać do końca gołym 
okiem, to ilość terenów już przeznaczona 
na budownictwo mieszkaniowe –  a bardzo 
dobrze, wręcz przerażająco dobrze - można 
zobaczyć to na http://poznanski.e-mapa.
net/ - systemie informacji przestrzennej 
powiatu poznańskiego. Dla mnie, planisty 
z  wykształcenia, spojrzenie na tą mapę 
mówi jedno: Kórnik – mamy problem.

Pod budownictwo zostało już przeznaczone 
tyle terenów, że sprowadzić może się do nas 
drugie tyle mieszkańców. Właściwie nie ma 
kawałka gminy, gdzie nie ma podzielonych 
działek – nieraz w sporym oddaleniu od 
jakichkolwiek mediów. Radzewo, Konarskie, 
Czmoniec, Dachowa, Mościenica, itd. Jeśli 
nie chcemy doprowadzić do kompletnej de-
wastacji przestrzeni w naszej gminie – widzę 
jedyne wyjście – pozwalać na nowe budow-
nictwo tam, gdzie będzie ono uzupełniało 
istniejącą zabudowę. Jeśli nie ma możliwości 
budowy sieci wodnej – nie pozwalać na 
studnie. W terenie z istniejącą kanalizacją – 
wydawać warunki pozwalające na budowę 
tylko pod warunkiem przyłączenia do sieci. 
Dbać o uzyskanie od inwestora gruntów 
pod budowę dróg, jeśli taka jest niezbędna. 
I patrzeć na planowanie przestrzenne przez 
pryzmat całej miejscowości czy gminy, a nie 
kawałeczka gruntu. Na styku właściciel grun-
tu (np. deweloper) – gmina, rozpatrywane 
muszą być zarówno prawa właściciela, ale 
nade wszystko interes gminy - czyli nas 
– mieszkańców. Błędów popełnionych 
w planowaniu przestrzennym nie da się 
naprawić – będą one zawsze obniżały jakość 
życia w naszym otoczeniu. Kolejne tereny 
pod budownictwo gdzieś w polu oznaczać 
będą coraz większy rozdźwięk między 
możliwościami gminy, a  oczekiwaniami 
jej mieszkańców – nie tylko tych nowych,  
ale i mieszkających od wielu lat.

Niedługo rozpoczną się prace nad aktualiza-
cją statutu naszej gminy. Jako klub radnych 
MY Kórniczanie na pewno złożymy jeden 

wniosek – o ponowne stworzenie Komisji 
Planowania Przestrzennego w ramach Rady 
Miejskiej – tak, by radni wcześniej otrzymy-
wali informację o planowanych decyzjach 
o warunkach zabudowy i mogli reagować: 
składając swoje opinie, wywołując plany 
czy wręcz sprzeciwiając się takim decyzjom, 
które będą źródłem kolejnych, nieuzasad-
nionych wydatków. Wierzymy, że sporo da 
się jeszcze naprawić lub zatrzymać. Tak, 
by nasza gmina nie skończyła w  jednych 
wielkim chaosie przestrzennym; a z czasem 
stała się miejscem prawdziwie dobrego ży-
cia, z infrastrukturą godną XXI wieku.

Inny punkt widzenia

Zapraszamy do kontaktu przez e-mail: 
mykorniczanie@gmail.com
   
Zachęcamy do obserwowania stron  
MY Kórniczanie w Social Media: 
https://www.facebook.com/magdale-
na.anna.kosakowska/
https://twitter.com/MYKorniczanie
oraz polecamy stronę internetową
http://www.mykorniczanie.pl
You Tube - wszystkie sesje VIII kadencji 
Rady Miejskiej na dostępne na żywo, 
oraz retransmisje po wpisaniu w wyszu-
kiwarce: Rada Miasta i Gminy Kórnik.

◊ Maciej Brylewski, 
Klub Radnych 
My Kórniczanie

12 lutego w nocy wysadzono bankomat przy ul. Poznańskiej w Kórniku. Z powodu czynno-
ści śledczych ruch na szosie obok miejsca zdarzenia przez kilka godzin był zablokowany. 
Był to kolejne w Wielkopolsce tego typu zdarzenie. Policja poszukuje sprawców.

 

Wysadzono bankomat Odpowiedzi
w konkursie

W poprzednim numerze „Kórniczanina” 
zadaliśmy Czytelnikom dwa pytania:
- mama którego znanego krakowskiego 
muzyka i wokalisty pochodzi z Borówca?
- jak Niemcy nazywali Borówiec w czasie 
okupacji?

Odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi: 
chodzi o mamę Andrzeja Sikorowskiego.

Odpowiedź na pytanie drugie to: Waldau.

Cztery książki „Borwiec - przyczynek do 
monografii” trafiły do pierwszych czterech 
osób, które zgodnie z zasadami dostarczyły 
prawidłową odpowiedź.

Gratulujemy!
◊  ŁG

◊  ŁG
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Masz sprawę do radnego?  
Zobacz, w jaki sposób możesz się z nim 
oficjalnie skontaktować. 

Radni okręgu wyborczego nr 1: Miasto 
Kórnik
Duszczak Stanisław 
Kontakt: stanisław.duszczak@rada.kornik.pl
Jankowski Robert 
Dyżur radnego: po uprzednim umówieniu 
się drogą mailową lub telefoniczną.
Kontakt: robert.jankowski@rada.kornik.
pl, tel. 515 229 684.
Lewandowski Adam 
Dyżur przewodniczącego: w każdą środę 
od godz.13.00-15.00 w ratuszu bnińskim.
Kontakt: adam.lewandowski@rada.kornik.
pl, tel. 61 8170 277 lub 503 652 316.
Pawlaczyk Magdalena
Kontakt: 
magdalena.pawlaczyk@rada.kornik.pl
Regulski Andrzej 
Dyżur radnego:  pierwszy wtorek miesiąca 
godz. 12.00 – ratusz bniński.
Kontakt: andrzej.regulski@rada.kornik.pl, 
tel. 604 772 423.
Zydroń Adam 
Dyżur radnego: ostatnia środa miesiąca 
godz. 12.00 – ratusz bniński.
Kontakt: adam.zydron@rada.kornik.pl

Radni okręgu wyborczego nr 2: Biernatki, 
Błażejewo, Błażejewko, Borówiec, Czmo-
niec (obejmuje wsie: Czmoniec i Trzykolne 
Młyny), Czmoń, Czołowo, Dębiec, Konar-
skie, Mościenica, Prusinowo, Radzewo 
(obejmuje wsie: Radzewo i  Dworzyska), 
Skrzynki
Bruczyńska Beata 
Dyżur radnej: po uprzednim umówieniu 
się drogą mailową lub telefoniczną. 
Kontakt: beata.bruczynska@rada.kornik.
pl, tel.  515 229 694.
Brylewski Maciej 
Kontakt: maciej.brylewski@rada.kornik.pl
Janowski Jarosław 
Dyżur radnego: po uprzednim umówieniu 
się drogą mailową lub telefoniczną.
Kontakt: jaroslaw.janowski@rada.kornik.
pl, tel. 608 336 621.
Mieloch Jarosław 
Dyżur radnego: ostatnia środa miesiąca, 
godz. 12.00 w ratuszu bnińskim.
Kontakt: jaroslaw.mieloch@rada.kornik.pl
Rozmiarek Jerzy 
Dyżur radnego: pierwszy poniedziałek 
miesiąca, godzina 9.00-10.00 w  ratuszu 
bnińskim.
Kontakt: jerzy.rozmiarek@rada.kornik.pl

Radni okręgu wyborczego nr 3: Borówiec 
Nowy, Kamionki Stare, Kamionki Przy Le-
sie, Kamionki Północ, Koninko (obejmuje 
wsie: Koninko i Świątniczki), Szczytniki.

Andrzejewska Anna Maria 
Dyżur radnej: po uprzednim umówieniu 
się drogą mailową.
Kontakt: anna.andrzejewska@rada.kornik.
pl, tel.  519 488 805.
Buczkowska Dominika 
Dyżur radnej: po uprzednim umówieniu 
się drogą mailową lub telefoniczną.
Kontakt: tel. 788 958 954,
dominika.buczkowska@rada.kornik.pl. 
Kosakowska Magdalena 
Dyżur radnej: zamiast jednego dyżuru 
w  miesiącu - spotkania z  mieszkańcami 
doraźnie, po kontakcie telefonicznym, 
SMS, lub e-mailowym.
Kontakt: tel. 602 116 638, magdalena.
kosakowska@rada.kornik.pl.
Nagler Tomasz 
Kontakt: tomasz.nagler@rada.kornik.pl
Walczyk Jerzy 
Dyżur radnego: Po uprzednim umówieniu 
się drogą mailową lub telefoniczną.
Kontakt: jerzy.walczyk@rada.kornik.pl,  
tel. 503 838 582.

Radni okręgu wyborczego nr 4: Dacho-
wa, Dziećmierowo, Gądki, Kromolice, 
Pierzchno (obejmuje wsie: Pierzchno 
i Celestynowo), Runowo, Szczodrzykowo, 
Robakowo - Osiedle, Robakowo - Wieś, 
Żerniki (obejmuje wsie: Żerniki i Jaryszki)
Cupryjak Iwona 
Dyżur radnej: pierwszy  wtorek miesiąca, 
godzina 11.00-12.00 w ratuszu bnińskim.
Kontakt: iwona.cupryjak@rada.kornik.pl, 
tel. 515 229 693.
Genstwa Roman 
Dyżur Radnej: ostatni poniedziałek mie-
siąca, godzina 14.00-16.00 w  ratuszu 
bnińskim.
Kontakt: roman.genstwa@rada.kornik.pl
Kosmalska Iwona 
Dyżur radnej: każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca w świetlicy wiejskiej w Dachowie 
w godz. 17:00-18:00.
Kontakt: iwona.kosmalska@rada.kornik.pl, 
tel. 515 229 679.
Surdyk Andrzej 
Dyżur radnego: pierwszy wtorek miesiąca, 
godzina 17.00 - 18.00, świetlica wiejska 
w Robakowie.
Kontakt: andrzej.surdyk@rada.kornik.pl, 
tel. 515 229 692.
Wiśniewska Agnieszka 
Dyżur radnej: po uprzednim umówieniu 
się drogą mailową lub telefoniczną.
Kontakt: tel. 534 044 405
agnieszka.wisniewska@rada.kornik.pl

Źródło: 
http://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/organy-
-wladzy-publicznej/rada-miasta-i-gminy-
-viii-kadencja-2018-2023/radni,-dyzury,-
-kontakt.html

Kontakt z radnymi I N F O R M A C J A  D O T Y C Z Ą C A  
DOWODÓW OSOBISTYCH

Zaplanowane na 4 marca 2019 r. 
wdrożenie dowodów z warstwą elek-
troniczną to zmiana wymagająca 
technicznych prac serwisowych. 
W związku z powyższym, planowa-
ne są czasowe przerwy techniczne  
w Rejestrze Dowodów Osobistych:

- w środę 27 lutego 2019 r. czasowo 
zostanie wyłączona możliwość wnio-
skowania przez Internet o  dowód 
osobisty. Usługa ta zostanie włączona 
ponownie 4 marca;
- w  piątek 1 marca od godz. 12.00 
nastąpi przerwa techniczna w działa-
niu Rejestru Dowodów Osobistych. 
Oznacza to, że od tego momentu do 
końca godzin otwarcia urzędu, nie 
będzie możliwości załatwienia spraw 
dotyczących dowodów osobistych, 
w  tym złożenia wniosków o  dowód 
osobisty oraz wydania już spersonali-
zowanego dowodu. Wnioski o dowód 
można będzie składać maksymalnie 
do godz. 11.30;
- po 4 marca nie będzie możliwości 
spersonalizowania dowodu na ba-
zie wniosku złożonego do 1 marca. 
W  takiej sytuacji – obywatel będzie 
zmuszony do ponownego złożenia 
wniosku. Zależy nam na uniknięciu 
takich sytuacji;

- w razie jakichkolwiek wątpliwości 
zachęcamy do bezpośredniego  

kontaktu telefonicznego  
(tel. 61 8 170 411 wewn.660)  

lub e-mailowego (elud@kornik.pl).

Kierownik Wydziału 
Spraw Obywatelskich
Katarzyna Obiegałka

◊  Opr. ZF

KOWR 
zaprasza

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapra-
sza wszystkich rolników, mieszkańców wsi 
oraz przedsiębiorców z branży rolno-spo-
żywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone 
zagadnieniom związanym z wykorzystywa-
niem odnawialnych źródeł energii.

Konferencja dla mieszkańców województwa 
Wielkopolskiego odbędzie się 19 marca 
w Sielinku na ul. Parkowej 2.
Zarejestruj się już dziś!
Więcej informacji 
- www.kornik.pl - aktualności

◊  KOWR



◊ Rozmawiał  ŁG
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26 stycznia tego roku był ważnym dniem 
dla 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej...

Anna Szymaniak: Przygotowania do tego 
dnia zaczęły się właściwie już 11 stycznia 
ubiegłego roku, gdy powołano na stano-
wisko dowódcę jednostki – płk. Rafała 
Miernika. Tę datę należy uznać za początek 
istnienia 12. WBOT. Po roku funkcjonowa-
nia w szeregach Brygady służy blisko 1000 
żołnierzy. W styczniu tego roku jednostka 
otrzymała imię pierwszego dowódcy 
powstania wielkopolskiego gen. bryg. Sta-
nisława Taczaka i przyjęła tradycje nawią-
zujące  do  zrywu zbrojnego powstańców 
wielkopolskich. 

26 stycznia 2019 roku odbyła się szczególna, 
historyczna przysięga, ponieważ nowo wcie-
leni żołnierze 12. WBOT słowa żołnierskiej 
roty wypowiedzieli na tym samym placu, na 
którym sto lat wcześniej przysięgali żołnie-
rze Wojsk Wielkopolskich. 
Łukasz Jastrząb: Dla każdego żołnierza 
naszej Brygady było to wyjątkowe wyda-
rzenie, zarówno tego, który przysięgał, jak 
i tego, który mógł stać w szyku oddziałów 
towarzyszących.   

Jak zostać żołnierzem 12. WBOT?
AS: Należy mieć ukończone 18 lat, posiadać 
odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną 
do  pełnienia służby wojskowej i nie można 
być osobą karaną. Dotychczas osoba, która 

miała zamiar służyć w Wojskach Obrony 
Terytorialnej musiała udać się do Wojskowej 
Komendy Uzupełnień (WKU), aby tam złożyć 
papierowy wniosek o powołanie do służby. 
Teraz osobista wizyta w WKU nie jest po-
trzebna – wystarczy skorzystać z platformy 
ePUAP, czyli Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej. Po zakończeniu 
procedury weryfikacyjnej, należy wykonać 
odpowiednie badania lekarskie. 
Następnie rozpoczyna się  trzyletni proces 
szkolenie żołnierza OT. Swoją przygodę 
z mundurem, każdy „Terytorials” rozpoczy-
na od odbycia szesnastodniowego szkolenia 
podstawowego, lub ośmiodniowego szkole-
nia wyrównawczego. Ta druga opcja jest dla 
żołnierzy, którzy już posiadają przeszkolenie 
wojskowe. 

Gdzie odbywają się szkolenia podstawowe? 
AS: Do tej pory odbywały się one w dwóch 
utworzonych w ubiegłym roku batalionach: 

w Śremie i w Lesznie. Ostatnia, najliczniej-
sza dotychczas grupa - 240 osób – przeszła 
szkolenie na poligonie w Biedrusku. 

Jak wygląda te 16 dni?
AS: Podczas bardzo intensywnego szko-
lenia instruktorzy kładą szczególny nacisk 
na naukę praktycznych umiejętności po-
sługiwania się bronią, zasady zachowania 
na polu walki, przetrwania w  trudnych 
warunkach, udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, a także orientacji topogra-
ficznej. W ostatnim dniu szkolenia ochotnicy 
zdają egzamin na tzw. pętli taktycznej, która 
jest swoistym sprawdzianem wyszkolenia 
żołnierza. 
W trakcie ostatniego szkolenia podstawowe-
go zajęcia odbywały się w szczególnie nie-
sprzyjających warunkach atmosferycznych. 
Można powiedzieć, że panująca zimowa 
aura sprzyjała kształtowaniu się odporności, 
wytrzymałości i ducha bojowego przyszłych 
żołnierzy naszej brygady. 

A jaki jest odsetek pań w WOT?
AS: Jest to około 10 %, i jeśli mogę dodać - są 
stawiane przed nimi takie same wyzwania 
jak przed mężczyznami. 

A  gdy już przejdziemy szkolenie pod-
stawowe...
AS: Po ukończeniu szkolenia podstawowego 
przychodzi czas na trzyletnie szkolenie od-
bywające się w tzw. systemie rotacyjnym. 
Przynajmniej raz w miesiącu udajemy się do 
jednostki na jeden weekend i szkolimy się 
dwa dni po 12 godzin. Raz w roku natomiast 
przez dwa tygodnie bierzemy udział w tzw. 
szkoleniu zintegrowanym  na poligonie. 
ŁJ: Jako żołnierz z pewnym już doświadcza-
niem mogę stwierdzić, że szkolenia w WOT 
są porównywalne, lub nawet intensywniej-
sze niż te, które w których brałem udział na 
kursie podoficerskim. Bardzo duży nacisk 
położony jest na doskonalenie umiejętności 
strzeleckich. Dzięki dużej ilości wykonywa-
nych strzeleń, w  tej dziedzinie osiągamy 
bardzo dobre wyniki.  

Jak wygląda struktura jednostki?
AS: Powstały już dwa bataliony lekkiej pie-
choty: w Lesznie i Śremie. W planach  jeszcze 
utworzenie trzech kolejnych: w Dolaszewie 
koło Piły, w Turku i w Poznaniu. Dowództwo 
i  sztab brygady stacjonuje w  Poznaniu. 
Docelowo mieścić się będzie w wyremonto-
wanych obiektach wojskowych poznańskiej 
Ławicy. 

Czy wszyscy szkolą się tak samo, czy macie 
jakieś specjalizacje?
AS: Na początku wszyscy przechodzą szko-
lenie podstawowe. Z czasem dochodzi do 
podziału na specjalizacje wojskowe np. 
szkolenie dla strzelca wyborowego, sapera, 
medyka lub łącznościowca. Potem szkolenie 
odbywa się w ramach 12 osobowej sekcji, 
a w trzecim roku następuje zgrywanie w ra-
mach pododdziału. Początkowo żołnierze 
przydzielani są do sekcji na podstawie do-

świadczenia, wykształcenia, zainteresowań, 
a później silnych stron zaobserwowanych 
podczas szkolenia. 
Żołnierze 12. WBOT są często doświadczo-
nymi strażakami, ratownikami medycznymi, 
są biegli w sztukach walki lub mają inne 
zawodowe czy hobbistyczne doświadczenia. 
Staramy się dobrze je poznać i zachęcamy 
do dzielenia się wiedzą. Pan porucznik Ja-
strząb na przykład jest humanistą, więc jego 
umiejętności wykorzystujemy w działaniach 
sztabowych. 

Czy poza szkoleniem oddziały miały już 
okazję do sprawdzenia swojego przygo-
towania?
AS: W  tej chwili Wojska Obrony Teryto-
rialnej są na etapie formowania. Naszym 
celem jest obrona i wspieranie lokalnych 
społeczności, naszych „małych ojczyzn”. 
W Wielkopolsce od czasu utworzenia Bry-
gady nie było konieczności by podejmować 
działania w  wypadku klęsk żywiołowych 
lub kataklizmów lecz przygotowujemy się 
w tej chwil to takiego działania, by jak głosi 
nasze motto być „zawsze gotowi, zawsze 
blisko” i aby nieść pomoc poszkodowanym 
mieszkańcom naszego regionu. 
WOT jest rodzajem sił zbrojnych szkolo-
nym do wykonywania zadań lokalnie, tzn. 
zarówno w przypadku pokoju, jak i wojny 
w pierwszej kolejności będziemy działać 
w Wielkopolsce. Precyzyjnie rzecz ujmu-
jąc: w czasie pokoju misją „Terytorialsów” 
ma być wspieranie lokalnej społeczności, 
chociażby poprzez przeciwdziałanie i zwal-
czanie skutków klęsk żywiołowych czy akcje 
ratownicze. Natomiast w czasie wojny WOT 
będą odpowiedzialne za wspieranie wojsk 
operacyjnych w strefie bezpośrednich dzia-
łań bojowych.
ŁJ: WOT są kolejnym, obok Wojsk Lądowych, 
Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej 
i Wojsk Specjalnych rodzajem Sił Zbrojnych. 
Jesteśmy tak samo żołnierzami Wojska Pol-
skiego, których zadania różnią się jednak ze 
względu na specyfikę pełnionej służby od 
zadań wojsk operacyjnych, których trzonem 
są żołnierze zawodowi.

Jaka jest motywacja osób przychodzących 
do WOT?
AS: Najczęściej motywacją jest chęć spraw-
dzenia się, rozwoju, podniesienia swoich 
kwalifikacji. W wielu przypadkach ważny jest 

też patriotyzm i chęć spełnienia obowiązku 
wobec ojczyzny. Z naszych badań wynika, 
że nie są to z reguły finanse. Dodatek około 
500 zł miesięcznie jest tylko rekompensatą 
za nieobecność w domu i wyrzeczenia. 
ŁJ: W moim przypadku właśnie obowiązek 
wobec ojczyzny odgrywa decydującą rolę. 
Po studiach, jako jedyny z mojego roku po-
szedłem na ochotnika do wojska, pomimo 
tego, że mój rocznik z założenia przechodził 
do rezerwy. Gdy powstał WOT uznałem za 
oczywiste, że należy się zgłosić. Znam swoje 
mocne i słabe strony, więc nie zakładam, 
że będę jak bohater filmów akcji. Takich 
walorów fizycznych nie mam, ale chcę być 
przygotowany do służenia ojczyźnie, społe-
czeństwu, wtedy, gdy będzie taka potrzeba. 
WOT daje mi taką możliwość. 

A motyw patriotyzmu i tradycji?
ŁJ: Jestem prawnukiem powstańca wiel-
kopolskiego por. Andrzeja Mazurka. Kiedy 
byłem nastolatkiem i  chodziłem z  nim 
pod pomnik powstańców i dziwiłem się, 
że honory oddawali mu żołnierze wyżsi 
rangą. To dowód jak wielkim poważaniem 
i  szacunkiem cieszyli się bohaterowie 
powstania wielkopolskiego. Było to niefor-
malne rozszerzenie przepisów dotyczących 
powstańców styczniowych. Im w 20-leciu 
międzywojennym salutować musieli wszy-
scy, łącznie z marszałkiem Piłsudskim.

Będzie więc dla Pana wielkim honorem 
służyć w  jednostce, która swoimi trady-
cjami nawiązuje do tradycji powstania 
wielkopolskiego...
ŁJ: Tak. W Wielkopolsce niemal każda rodzi-
na odnajdzie członka walczącego w powsta-
niu. To byli z pozoru zwykli ludzie, którzy 
po prostu żyli wśród nas. Dziadek nigdy 
nie przechwalał się wojennymi czynami. 
Swoje relacje streszczał mniej więcej tak: 
„Poszedłem, bo tak było trzeba, zrobiłem co 
należało zrobić i wróciłem do pracy”. Jestem 
pewny, że motywacją dla wielu z nas, dzisiej-
szych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej 
jest chęć przygotowania się, tak jak robili to  
nasi przodkowie,  na wyzwania, które mogą 
nas czekać w przyszłości. A po wykonaniu 
zadania wrócimy do pracy, tak jak teraz 
wracamy do naszych domów i codzienności 
po szkoleniach i ćwiczeniach na poligonie.

26 stycznia  minęło 100 lat od przysięgi 
wojsk wielkopolskich w Poznaniu.  
W rocznicę tego wydarzenia na placu 
Wolności odbyła się przysięga Wojsk 
Obrony Terytorialnej i rekonstrukcja  
historyczna. Na uroczystości nie zabra-
kło akcentów kórnickich.

W obliczu Boga Wszechmogącego w Trój-
cy Świętej jedynego ślubuję, że Polsce, 
Ojczyźnie mojej i  sprawie całego Narodu 
Polskiego, zawsze i wszędzie służyć będę, 
że kraju ojczystego i dobra narodowego 
do ostatniej kropli krwi bronić będę, że 
Komisariatowi Naczelnej Rady Ludowej 
w  Poznaniu, dowódcom i  przełożonym 
swoim, mianowanym przez tenże Komisa-
riat zawsze i wszędzie posłusznym będę, 
że w ogóle tak się zachowywać będę, jak to 
przystoi na mężnego i prawego żołnierza 
Polaka, że po zjednoczeniu Polski złożę 
przysięgę żołnierską, ustanowioną przez 

polską zwierzchność państwową.
Mijał już miesiąc od wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego, kiedy na ówczesnym pla-
cu Wilhelmowskim (obecnie pl. Wolności) 
żołnierze Armii Wielkopolskiej  pod dowódz-
twem gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego 
złożyli uroczystą przysięgę. Chwile te uwiecz-
nione zostały na zdjęciach poznańskiego fo-
tografa Kazimierza Gregera. Przed przysięgą 
odprawiona została polowa msza święta 
przed srebrnym ołtarzykiem Działyńskich 
z Kórnika. Ołtarzyk ten – piękny srebrny 
tryptyk z XVII wieku, zakupiony został przez 
Tytusa Działyńskiego. Do dziś można go 
oglądać w Sali Mauretańskiej kórnickiego  
zamku. Wedle tradycji przed nim król Jan III 
Sobieski modlił się pod Wiedniem. 
Sto lat po tej uroczystości, na poznańskim  
placu Wolności przysięgę złożyło 240 żoł-
nierzy WOT-u. W sumie na placu stawiło się 
600 żołnierzy z 12 Wielkopolskiej Brygady 
Terytorialnej, ich rodziny i goście oficjalni 

– wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoff-
mann, dowództwo wojskowe i kombatanci 
i mieszkańcy Poznania. 
Po części oficjalnej zgromadzeni na placu 
Wolności obejrzeli rekonstrukcję histo-
rycznej przysięgi sprzed wieku. Odbyła się 
ona przed repliką ołtarzyka Działyńskich 
wykonaną bardzo wiernie w skali 1:1 przez 
Fundację „Orszak Trzech Króli”. Autorką 
scenariusza rekonstrukcji była Anna Łazuka-
-Witek – prezes Stowarzyszenia Teatralnego 
Legion z  Kórnika. Aktorzy Legionu grali 
w  rekonstrukcji poznaniaków witających 
przysięgających żołnierzy. Wojsko natomiast 
żołnierze ze Szkoły Podoficerskiej Wojsk 
Lądowych w Poznaniu. 
Moment przysięgi upamiętnia dziś tablica, 
leżąca na płycie placu Wolności, przed scho-
dami prowadzącymi do gmachu Arkadii.

100-lecie przysięgi powstańców 

◊  Joanna Klein

Terytorialsi szkolą się i nawiązują do tradycji
Kim są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej? Jak wygląda szkolenie i służba w tym 
nowym Rodzaju Sił Zbrojnych? Opowiedzieli mi o tym: porucznik Łukasz Jastrząb,  
żołnierz WOT,  na co dzień pracownik naukowy Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akade-
mii Nauk oraz Anna Szymaniak – rzecznik 12. Wielkopolskiej Brygady OT. 



Dnia 2 lutego 2019 r. Zarząd Koła Towarzy-
stwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918-1919 w Kleszczewie oraz wójt Gminy 
Kleszczewo Bogdan Kemnitz zaprosili miesz-
kańców Gminy i gości na uroczystą promocję 
książki poświęconej powstańcom wielko-
polskim związanym z Ziemią Kleszczewską. 
W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób, 
na czele z prezesem Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego Wawrzynem Wierzejew-
skim, który wygłosił gawędę „O Powstaniu 
Wielkopolskim w jego stulecie”.
Halina Kowalewska przez kilka lat przygoto-
wywała swoją książkę, ponieważ dzisiaj po 
100 latach trudno jest zebrać wspomnienia, 
dane osobowe o tych, którzy walczyli w latach 
1918-1919 o naszą dzisiaj niepodległość. 
W książce opisane są sylwetki 111 powstań-
ców, którzy zgłosili się i  potem walczyli 
w kompaniach kórnickiej, średzkiej i w innych 
oddziałach powstańczych. Wśród 11 rannych 
tylko dwóch przeżyło. Autorka prześledziła 
dalsze losy powstańców i ich rodzin i stwier-
dziła, że połowa z nich walczyła w wojnie pol-
sko-bolszewickiej i dalej na frontach II wojny 
światowej. Ośmiu powstańców uczestniczyło 
w działalności konspiracyjnej w okresie II woj-
ny światowej. Dwie rodziny  w czasie wojny 

ratowało Żydów przed prześladowaniami. 
W czasie II wojny światowej spotkały ich prze-
śladowania, wysiedlenia, zesłania na roboty 
przymusowe, obozy jenieckie niemieckie 
i radzieckie, obozy koncentracyjne. Władze 
PRL też ich nie oszczędzały i niektórych po-
traktowano jako tzw. kułaków. 
Polegli w wyniku odniesionych ran w walkach 
powstańczych:
1. Chałupka Józef – poległ pod Paterkiem
2. Jóźwiak Jan – poległ pod Łomnicą
3. Kossowski Jan – poległ pod Miechcinem
4. Nowak Jan – poległ pod Paterkiem
5. Ratajczak Jan – poległ w Nakle
6. Ratajczak Stefan – poległ pod Paterkiem
7. Skotarczak Ignacy – poległ na posterunku 
w Sarbii
8. Sznura Leon – zmarł w Poznaniu w wyniku 
odniesionych ran w walkach pod Strzyżewem
9. Wilke Benjamin-  zmarł w wyniku odniesio-
nych ran w walkach pod Strzyżewem.
Polegli w działaniach wojennych po Powsta-
niu Wielkopolskim:
1. Labijak Jan – zginął w 1920 r. w czasie wojny 
polsko – bolszewickiej
2. Ratajczak Stanisław s. Piotra – poległ 
2.09.1939 r. w  Gdyni podczas ostrzału 
polskich pozycji w Redłowie z pancernika 
„Schleswig – Holstein”

Zamordowani przez Niemców i Sowietów 
w czasie II wojny światowej:
1. Białkowski Marcin – 19.01.1942 r. w więzie-
niu w Poznaniu przy ul. Młyńskiej
2. Milewski Józef – 4.04.1940 r. zamordowany 
w Lesie Katyńskim.
Bogatą część artystyczną przygotowali na-
uczyciele szkoły. Na szczególną uwagę zasłu-
żyła skrzypaczka Magdalena Socha uczennica 
szkoły Muzycznej w Poznaniu.
Książka ta, to dzieło zbiorowe osób współ-
pracujących z Haliną Kowalewską. Na uwagę 
zasługuje szata graficzna książki. Okładkę 
projektował Zbigniewa Kiełbasa a  jej osta-
teczną wersję zawdzięczamy Maciejowi 
Chruszczowi z  AM STUDIO. Wspomnieć 
należy o tłumaczkach tekstów dokumentów 
niemieckich (Urszula Kołodziej i Katarzyna 
Pieczeniak) i francuskich (Eugenia Mulkow-
ska). Książkę bierze się do ręki z przyjemno-
ścią. To zawdzięczamy drukarni INTER PRINT 
Jarosława Rau. 
Każdy kto przysłużył się do powstania książki, 
każda rodzina powstańcza otrzymała książkę 
gratisowo. Warto się nad nią pochylić i posta-
wić w swojej bibliotece.   

Dnia 7 lutego 2019 r. w Sali Sesyjnej Rady 
Gminy w  Ratuszu w  Bninie spotkali się 
członkowie Kórnickiego Koła Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-
1919 w  Kórniku. w  celu podsumowania 
minionej kadencji 2014-2019. Obchodzimy 
stulecie wydarzeń historycznych związa-
nych z odzyskaniem niepodległości ziemi 
bnińskiej i kórnickiej po 123 latach niewoli. 
Pozornie wydawałoby się, że o  tamtych 
wydarzeniach wszystko już wiemy, że 
prześledziliśmy wszystkie dokumenty, 
relacje, pamiątki. Tymczasem tak nie jest, 
jest jeszcze sporo białych plam, lub faktów 
przeinaczonych lub nawet zapomnianych. 
Sprawozdanie z pięcioletniej działalności 
koła przedstawione przez prezes Dorotę 
Przybylską było przedmiotem ożywionej 
dyskusji. Z najważniejszych dokonań wy-
mienić należy: opracowanie zestawienia 
nazwisk powstańców, których nazwiska 
znalazły się na pomniku Powstańców Wiel-
kopolskich w Kórniku. Zaznaczyć należy, że 
lista ta nie jest do końca zamknięta i to było 
też przedmiotem dyskusji. W minionej ka-
dencji zorganizowano kilka wycieczek szla-
kami powstańczymi: w rejon Miejskiej Górki, 
Zbąszynia, Leszna i do Lusowa. Delegacje 
członków koła uczestniczyły w obchodach 
rocznicowych w Poznaniu i Warszawie. Na 
podkreślenie zasługuje współpraca z innymi 
ośrodkami i kołami: z ZG TPPW w Pozna-
niu, z kołami TPPW w Kleszczewie, Śremie, 

Chociczy, ze szkołami w  gminie Kórnik 
z okazji organizowania przeglądów pieśni 
powstańczych. Jest to swojego rodzaju 
patriotyczna edukacja młodzieży. W spra-
wozdaniu znalazła się wzmianka o innych 
licznych przedsięwzięciach rocznicowych 
organizowanych przez Stowarzyszenie „Le-
gion”, Bibliotekę Kórnicką PAN i inne. Uka-
zało się sporo okolicznościowych publikacji 
poświęconych delegatom Polskiego Sejmu 
Dzielnicowego, historii powstania w Bninie 
i Kórniku, w opracowanych kalendariach 
opublikowanych w Kórniczaninie. 
W sprawozdaniu finansowym przedstawio-
nym przez skarbniczkę Wandę Rajkowską 
podkreślono skromność środków jakimi 
dysponuje koło oraz kwoty jakie przezna-
cza Gmina na realizację obchodów rocz-
nicowych, przeglądy pieśni patriotycznych 
i wycieczki edukacyjne.
Po ożywionej dyskusji zarząd uzyskał abso-
lutorium. W skład nowego zarządu wybrano 
następujące osoby: Dorota Przybylska 
(prezes), Andrzej Regulski (wiceprezes), 
Wanda Rajkowska (skarbnik), Piotr Guzik 
(sekretarz), Marcin Nowak ( odpowiedzialny 
za stronę internetową), Kazimierz Krawiarz 
(historia), Iwona Zielazek i Stefan Grządzie-
lewski (członkowie zarządu). 
Zebrali wybrali również delegatów na VII 
Krajowy Zjazd TPPW. Wybrano sześcioro 
delegatów: Łukasza Grzegorowskiego, 
Kazimierza Krawiarza, Dorotę Przybylską, 

 Andrzeja Regulskiego, Włodzimierza Ro-
cławskiego i Tadeusza Świejkowskiego.
Końcowymi komunikatami zebrania były 
zapowiedzi wyjazdu do Łomnicy, w dniu  
13 lutego, na obchody rocznicowe wydarzeń 
z 1919 r. W dniu 16 lutego w Muzeum Woj-
ska w Poznaniu odbędzie się spotkanie z Eli-
giuszem Tomkowiakiem poświęcone „Wiel-
kopolskim znakom zwycięstwa. W stulecie 
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”. 
Jacek Płatek zachęcał do zwiedzania wysta-
wy „Droga do niepodległości Bnina i Kórni-
ka. Pamiątki Powstania Wielkopolskiego” 
w Izbie Pamiątek Regionalnych. Zamknięcie 
wystawy planowano w dniu umownego za-
kończenia Powstania Wielkopolskiego, dnia 
16 lutego, ale na prośbę szkół i wielu osób 
wystawę przedłużono o miesiąc.
    

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze KK TPPW 
XXVIII. Bal Królewski Romana Fludry, 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego  
im. ks. Szczepana Janasika.
Bal odbył się 9 lutego 2019 r. w Motelu „Po-
dróżnik”. Honory gospodarzy pełnili Roman 
Fludra z I rycerzem Andrzejem Tomiakiem. 
Gości witała para królewska z którą przybyli 
goście robili sobie pamiątkowe zdjęcie. Pro-
wadzący bal Zbigniew Tomaszewski spisał się 
na medal, a był to bal na 70 par.
Do organizacji balu, oprócz króla i rycerza, 
przyczynił się zarząd KBBK z prezesem na 
czele,  członkowie KBBK, liczni sponsorzy 
nagród. Do tych czynności należał: druk 
zaproszeń,  aranżacja sali, umowy z właści-
cielem doskonałego, sprawdzonego motelu 
Podróżnik, z orkiestrą itp. 
Na bal przybyli liczni goście. Z zaprzyjaźnio-
nych poznańskich bractw kurkowych przybył 
trzykrotny król Bractwa Kurkowego Poznań 
1253r. Leszek Taterka, aktualny król Jan Ma-
kiewicz oraz prezes bractwa Witold Bączyk. 
Gośćmi honorowymi byli: wiceburmistrz 
Kórnika Sebastian Wlazły z małżonką, prze-
wodniczący Rady Gminy Adam Lewandowski 
z małżonką, radny Sejmiku Wojewódzkiego 
Jerzy Lechnerowski z małżonką.
Bal tradycyjnie rozpoczęto: wprowadzeniem 
pocztu sztandarowego, odśpiewaniem hym-
nu bractw kurkowych, strzałem honorowym 
i walcem królewskim. Po otwarciu balu przez 
Marka Baranowskiego - prezesa KBBK, 
ceremonialnego otwarcia balu dokonał Ro-
man Fludra – król kurkowy AD 20198/2019, 
wzbogaciło je odczytanie i wręczenie listów, 
ubiegłorocznemu królowi Grzegorzowi 
Tobole, podziękowania Kórnickiego Towa-
rzystwa Pomocy Społecznej, skierowanego 
do Bractwa Kurkowego za pomoc finansową 

udzieloną w 2018 r. I w tym roku KTPS, może 
liczyć na pomoc charytatywną w  leczeniu 
Magdusi, chorującej na porażenie mózgowe. 
W tym celu odbyła się aukcja charytatywna.
Nie obyło się bez super atrakcji. Wystąpił 
kwintet jazzowy ze Śremu „Capella CANTA 
Brass”.  Podano tradycyjny tort królewski.
Jedną z wielkich atrakcji balu był otwarty tur-
niej strzelecki z broni pneumatycznej. W tym 
roku cieszył się on wielkim powodzeniem, 
a o zwycięzcach warto pamiętać. W strzela-
niu z wiatrówki dla kobiet zwyciężyła Dorota 
Pietrzyk z Poznania. Drugie miejsce zajęła 
Katarzyna Łukaszewicz z Poznania, a trzecia 
była Mariola Tomaszewska z  Czmońca. 
W męskim turnieju zwyciężył Piotr Barej 
z Poznania, drugie miejsce zdobył Karol 

Jabłoński z Poznania, a trzeci był Wojciech 
Wróbel z Czerlejnka. W strzelaniu z pisto-
letu pneumatycznego najlepszy okazał się 
Filip Kamiński z Poznania. Drugie miejsce 
zdobył Maciej Łabno (KBBK), trzecie miejsce 
wywalczyła Agnieszka Toboła z Czerlejnka. 
Wszyscy zostali nagrodzeni cennymi pucha-
rami. W turnieju dla mundurowych zwyciężył 
Wojciech Antczak (KBBK).
Jak bal to najważniejsze jest balowanie. Dla-
tego ważna jest orkiestra. Tym razem grał 
Zespół Muzyki Tanecznej z Pleszewa pod 
kierunkiem Jerzego Małeckiego. Uczestnicy 
„XXVIII Balu KBBK”, długo będą pamiętali ten 
miły wieczór i noc.

XXVIII Bal Królewski

◊  Kazimierz Krawiarz

26 stycznia 2019 roku w Dworku Fantazja 
na Zwoli, odbyła się Zabawa Myśliwska 
Koła Łowieckiego KOGUT z Kórnika. Koło, 
którego początek istnienia datowany jest na 
rok 1935, jest najstarszym  w Wielkopolsce.
Poza wieloma tradycjami łowieckimi, od 
zawsze kultywowanymi przez zrzeszonych 
myśliwych, Zabawy Myśliwskie stanowiły 
stały element ich życia na niwie łowiecko-
-towarzyskiej. Z  krótkimi przerwami, od 
dziesięcioleci, myśliwi wraz z towarzyszkami 
i  towarzyszami swojego życia oraz przyja-
ciółmi spotykają się po sezonie polowań 
zbiorowych na wspólnej biesiadzie.
W  tegorocznej zabawie uczestniczyło 50 
par. Zaproszenie przyjął wiceburmistrz 
Miasta i  Gminy Kórnik Sebastian Wlazły 
oraz kustosz w Izby Pamiątek Regionalnych  
Kazimierz Krawiarz. 
Gości przywitał i rozpoczął zabawę Łowczy 
Koła Marcin Nowak oraz Prezes Koła Witold 
Jakubowski. Piękne Panie w oszałamiających 

kreacjach wraz z przystojnymi partnerami, 
często w mundurach myśliwskich, bez zbęd-
nej zwłoki ruszyli na parkiet. Parkiet, który 
do samego rana pustoszał tylko na krótkie 
chwile wykorzystywane na posiłek. Suto za-
stawione stoły, pełne były różnego rodzaju 
jadła i nie zabrakło również dziczyzny.
W ramach loterii, każda para Gości została 
obdarowana upominkiem. Sponsorami 
byli: Miasto i  Gmina Kórnik, Gmina Za-
niemyśl, Gmina Środa Wielkopolska, Filip 
Mizgier, Zbigniew Tic, Maciej Ewert, Roman 
Wdowczyk.
Od trzech lat oprawę muzyczną zapewnia 
nam zespół PLAYERS i kolejny raz nas nie 
zawiódł, podgrzewając atmosferę na par-
kiecie do czerwoności.

Zabawa Myśliwska Koła Łowieckiego „KOGUT” 

◊  Marcin Nowak
Łowczy Koła Łowieckiego „KOGUT” 

O powstańcach Ziemi Kleszczewskiej

◊  Kazimierz Krawiarz

◊  Kazimierz Krawiarz
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To już trzeci raz na kórnickiej „Oazie” 16-17 
lutego odbyło się III Spotkanie Ewangeli-
zacyjne, tym razem pt. Radośni w Duchu 
Świętym. Zgromadziło ono setki dorosłych, 
dzieci na Małym Laboratorium Wiary oraz 
młodzież na spotkaniu face2face.

Spotkanie zostało zorganizowane z  inicja-
tywy ks. Grzegorza Zbączynika, proboszcza 
z Parafii Wszystkich Świętych w Kórniku. 
Wydarzenie otrzymało patronat: JE ks. 
abp Stanisława Gądeckiego, Przewodni-
ka Katolickiego, UMiG Kórnik. Sobotniej  
Eucharystii przewodniczył i wygłosił słowo 
ks. bp Damian Bryl

Wydarzenie było prowadzone przez o. Paw-
ła Sawiaka SJ ze wspólnotą Mocni w Duchu 
oraz wspólnotą młodzieży Młodość - Lubię 
to! Jak co roku można było wysłuchać 
fantastycznych głoszących, którzy przyjęli 
zaproszenie. Byli nimi: ks. Piotr Pawlu-

kiewicz – ikona kaznodziejstwa w Polsce,  
o. Radosław Rafał MSF – przyjaciel parafii 
Wszystkich Świętych, Marek Borkowski – 
radosny psycholog i wodzirej, autor książek 
oraz o. Paweł Sawiak SJ – duszpasterz Moc-
nych w Duchu. 

Tematem przewodnim spotkania była 
radość. Każdy z  głoszących wskazywał, 
że radość to wybór. To nie jest kwestia 
okoliczności. Radość się nie przydarza. Jak 
podkreślał ks. bp Damian Bryl: możesz czuć 
się nieszczęśliwym z powodu wielu rzeczy, 
ale być radosnym, bo wiesz, że Bóg Cię ko-
cha. Niektórzy ludzie promieniują radością 
pomimo, że ich życie jest trudne. Radość nie 
jest ozdobą, a potrzebą życia chrześcijanina.

Słowa bp Damiana potwierdza świadec-
twem swojego życia ks. Pawlukiewicz, jeden 
z głoszących. Ks. Piotr choć sam bardzo 
choruje pokazywał, jak można być pełnym 

radości. Mimo trudności można się śmiać 
i zarażać innych radością. Przekonywał, że 
najlepszym gabinetem kosmetycznym jest 
konfesjonał, wskrzesiciel ludzkiej radości. 
Może się nie spowiadasz. Biegasz do kościo-
ła, ale się nie spowiadasz. Konfesjonał czyści 
od wnętrza, od serca, od dna. A jeśli nawet 
coś źle robisz nadal, to zamień zło w dobro. 
Zamień kłamstwo w prawdę. – mówił. 

Podczas III SE można było zapisywać prośby 
i podziękowania do księgi wyłożonej przed 
obrazem Matki Bożej Różańcowej Kórnic-
kiej. Obraz słynie ze wstawiennictwa MB 
i wielu cudów. W trakcie trwania wydarzenia 
była możliwość całodziennej adoracji Naj-
świętszego Sakramentu.

III SE w Kórniku było pełne radości, muzyki, 
tańca i po prostu spotkania z Bogiem w dru-
gim człowieku. 

◊  Karolina Łąkowska

„Radośni w Duchu Świętym“

Każdego ranka, w oknie od ulicy, po wschod-
niej stronie nieba pochylona biała głowa...
Z paletą kolorowych nitek maluje tęczowe 
światy niezliczonych serwet i  obrusów.  
Do ostatniego dnia przed wyjazdem do 
szpitala.
Tu, w kącie na parapecie, wciąż z niedowie-
rzaniem, leżą śpiesznie porzucone barwne 
pasemka, nożyce, naparstek. Na oparciu 
opuszczonego fotela, niedokończony róża-
ny  pasaż zatrzymany srebrzystą igłą.
Mawiała: „Z tych moich obrusów to pewnie 
dałoby się ułożyć drogę do Dziećmierowa”.
Owo „pewnie” oznaczało, że tak naprawdę 

nie wiedziała, ile tych cudeniek stworzyła 
przez lata, bo haftowała nie dla siebie,  
ale z myślą o kimś bliskim. No cóż, rodzina 
rozrasta się w zawrotnym tempie: trzyna-
ścioro wnuków, dwadzieścioro siedmioro 
prawnucząt, a czwarte pokolenie rozpoczęło 
się od... bliźniaków!
Imieniny, wesela; w ostatnich latach hafto-
wała pośpiesznie, świadoma kończącego 
się Czasu – bo przecież musi jeszcze zdążyć
na czyjś ślub!
Mama.
Rówieśnica Niepodległej. Wzrastała w okre-
sie Jej odbudowy i z Nią dzieliła tragiczne 
losy w czasie II wojny światowej: zesłana 
na przymusowe roboty do ówczesnych  
Niemiec. U progu wyzwolenia w 1945 roku 
zaczyna nowy rozdział życia – małżeństwa  
i macierzyństwa. Znów tak, jak powojenne 
pokolenie, na dorobku, w nieustannej trosce 
o byt pięciorga dzieci.
Nie zamyka się na innych, służy pomocą 
tym, którym wiedzie się gorzej, w cichej 
posłudze, bezimiennie – zawsze bohaterka 
drugiego planu.
Człowiek wielu talentów, o wielkim sercu 
i pięknym umyśle, świadoma uczestniczka 
współczesności, choć tak szlachetnie nie-
dzisiejsza...

Panie Boże, pozwól Jej haftować ornaty 
niebieskie!

Mama

Wszystkim Przyjaciołom – Krewnym i Znajomym naszej Mamy –

z całego serca dziękujemy za obecność w Jej długim życiu  
oraz za tak liczny udział w pogrzebie.
Dziękujemy za empatię i życzliwość lekarzom, księżom, za uroczystą oprawę ceremonii 
służbie kościelnej, skrzypaczce, orkiestrze harcerskiej i licznym organizacjom uczestni-
czącym w pożegnaniu naszej Mamy
Rodzina

Kazimiery Nowakowej

Koleżanki i Koledzy  
ze Związku Kombatantów  
w Kórniku 

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci  
Naszej Podopiecznej

W tych smutnych chwilach  
łączymy się w bólu z Rodziną  
i składamy wyrazy  
szczerego współczucia

śp. 
Kazimiery  
Nowak

Rodzina

Składamy serdeczne podziękowania                    
wszystkim, którzy uczestniczyli  
w Mszy Świętej  
i ceremonii pogrzebowej  
naszego Ojca

Księżom Parafii Wszystkich Świętych 
w Kórniku, Organiście,  
licznym Delegacjom,  
rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, 
znajomym za modlitwę, kwiaty,  
za przyjęte komunie święte  
oraz za licznie ofiarowane  
intencje mszalne
Serdeczne Bóg zapłać składa

śp. 
Seweryna
Skrzypczaka

Ze smutkiem informujemy, że 16 lutego 
2019 roku zmarł pan Bolesław Drożak - 
konspirator z okresu II wojny światowej, 
aresztowany i skazany przez niemieckiego 
okupanta w tzw. „Sprawie kórnickiej”. 
Pan Bolesław do ostatnich dni swojego 
życia bardzo aktywnie dbał o  pamięć 
o bohaterach kórnickiej konspiracji. Dzięki 
niemu wydano drukiem materiały źródło-
we „Działaność konspiracyjna na terenie 
gminy Kórnik w czasie II wojny światowej”.
W sobotę 23 lutego o godzinie 12:00 jego 
prochy zostaną złożone do rodzinnego 
grobu na cmentarzu w Kórniku.

Cześć Jego pamięci!

Życiorys pana Bolesława opublikujemy 
w następnym wydaniu „Kórniczanina”

Odszedł ostatni skazany w „Sprawie kórnickiej“

◊  ŁG
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W sobotę 9 marca w godz. 10:00 – 13:00,
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców 

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

zapraszają wszystkich rodziców i uczniów, którym na sercu leży dobra, nowoczesna edukacja, 
na spotkanie w ramach 

DNIA TALENTÓW i DRZWI OTWARTYCH.
W trakcie spotkania odbywać się będą:

• występy teatralne i wokalne w auli (godz. 10:00 - 11:00)
• warsztaty chemiczne i przyrodnicze 

• warsztaty programowania i bezwzrokowego pisania  
na klawiaturze komputera

• prezentacje szkolnych kół zainteresowań 
rozwijających uzdolnienia i talenty dzieci

• zajęcia plastyczne, językowe, sportowe, szachowe 
• pokazy i ćwiczenia prowadzenia resuscytacji oddechowo-krążeniowej
• spotkania z nauczycielami, którzy zaprezentują swój warsztat pracy,  
podręczniki, multibooki, dywan interaktywny, dziennik elektroniczny.
Czynna będzie kawiarenka z domowymi wypiekami, kawą, herbatą.

Szczególnie serdecznie zapraszamy 
na zwiedzanie nowej części szkoły otwartej 25.01.2019 r.

Szczegółowy plan imprezy znajduje się na stronie internetowej szkoły
www.sp2kórnik.eu

Pierwsza edycja konkursu stypendialnego, 
cieszyła się bardzo dużym zainteresowa-
niem wśród mieszkańców naszego powia-
tu. Do konkursu zgłosiło się wiele młodych 
osób. Po wybraniu trójki laureatów, komi-
sja prowadziła intensywne rozmowy, gdyż 
każdy z Panów cechował się inteligencją, 
zaangażowaniem, jak również pogodą 
ducha. Tak naprawdę wszyscy kandydaci 
pokazali, iż młodzi ludzie pomimo szybkie-
go trybu życia i presji, która wywierana jest 
na dzisiejszą młodzież potrafią znajdować 
jak i pielęgnować swe pasje. W związku 
z powyższym Komisja w imieniu Zarządu 
Spółki JAGROL pragnie bardzo mocno 
pogratulować Panu Marcinowi Słomie 
ze Szczodrzykowa, który wygrał konkurs 
i otrzymuje ufundowane przez JAGROL 
stypendium w  roku 2019 w  kwocie 
500,00 zł miesięcznie przez okres całego 
roku akademickiego. 
Pozostałym uczestnikom konkursu chcie-
liśmy bardzo serdecznie podziękować 
oraz  życzyć, aby w dalszym ciągu rozwijali 
swoje pasje, które z pewnością zaowocują 
w przyszłości.         

Od kilku lat postanowiliśmy wrócić do wy-
pracowanej w latach osiemdziesiątych w 
naszym harcerskim środowisku Zimowych 
Wypraw Turystycznych – czyli „zimowisko w 
dużym mieście”. 
Dzięki temu poznawaliśmy i nie raz kilka-
krotnie wracaliśmy do Gdyni, Warszawy, 
Wadowic, Jeleniej Góry, Chełmna, Nowego 
Targu, Krakowa… co dziś z głębokim senty-
mentem wspominają instruktorzy, którzy 
wówczas byli zastępowymi, przybocznymi, 
czy szeregowymi harcerzami.
I właśnie stąd wzięło się postanowienie Ko-
mendy Hufca, że wracamy do Harcerskich 
Wypraw Zimowych (w zimie łatwiej zwiedzać 

niż w lecie). Chcemy zuchom i harcerzom 
stworzyć możliwości poznania ciekawych 
miejsc ich historii, kultury i zabytków. Była 
już Warszawa (2015), Toruń (2017) i Gdańsk.
Przez cztery dni (24-27 stycznia br.) zobaczy-
liśmy wszystko co najważniejsze: Długi Targ, 
Dwór Artusa, Fontanę Neptuna, Bazylikę 
Mariacką, Żuraw, Muzeum Bursztynów, Sta-
dion, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum 
Solidarności, Centrum Nauki Hevelianum, 
Molo w Sopocie, Nabrzeże w Gdyni. 
Do Kórnika przywieźliśmy piękne wspo-
mnienia, niezatarte wrażenia i bogatą wie-
dzę – Gdańsk lat minionych i dziś.   

Dzień Otwartych Drzwi
w publicznych przedszkolach 

Miasta i  Gminy Kórnik

Przedszkole nr 1 
im. Misia Uszatka w Kórniku, 

Przedszkole nr 2 
„Cztery Pory Roku” w Kórniku- Bninie, 

Przedszkole „Kolorowy Świat” 
w Szczodrzykowie 

i Przedszkole w Kamionkach zapraszają 
  wszystkich przyszłych przedszkolaków, 

wraz z rodzicami, na 

„Dzień Otwartych Drzwi”, 
który odbędzie się 

(we wszystkich w/w przedszkolach) 
9 marca 2019 r. (sobota) 
w godzinach:  9.30-11.30

W programie:
- zwiedzanie przedszkoli

- zabawy w salach przedszkolnych
- punkty informacyjne dla rodziców

- kawiarenka z małym „co nieco”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Prosimy o zabranie obuwia  

domowego dla rodzica i dziecka
                                                                                       

Dyrektorki Przedszkoli
Agnieszka Askutja 

Magdalena Jankowiak                                                                                             
Iwona Justkowiak
Barbara Zarzeczna

NOWE PRZEDSZKOLE
„WODNIK SZUWAREK”

 Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci w wie-
ku od 2,5 do 6 lat do przedszkola, które 
rozpocznie swoją działalność od września 
2019r. w Szczytnikach. 
Rekrutacja do przedszkola trwa od 
14.03.2019r. (godz. 8:00) do 29.03.2019r. 
(godz. 15:00). 
Niezbędne dokumenty będą dostępne na 
stronie Miasta i Gminy Kórnik lub na stronie 
przedszkola. 
Dyżur dyrektora przedszkola „Wodnik 
Szuwarek” zaplanowany jest w  dniach  
19 i 21.03.2019r. oraz 26 i 28.03.2019 r. 
w  godzinach 8:00–14:00 w  publicznym 
przedszkolu w Kamionkach. W tych dniach 
będzie można składać wypełnione i wydru-
kowane dokumenty.  Komplet dokumentów 
można również dostarczyć do przedszkola  
„Owocowy Zaułek” w  Błażejewie lub do 
przedszkola w Kamionkach. 
Nasze przedszkole będzie miejscem gdzie 
dzieci będą czuły się szczęśliwe i bezpieczne 
a najnowsze metody pracy pozwolą dzie-
ciom odkrywać świat wieloma zmysłami. 

Kontakt:
Przedszkole „Wodnik Szuwarek” 
ul. Jeziorna, 62-023 Szczytniki
mail: biuro@wodnik-szuwarek.com.pl
tel: 570163671

Konkurs 
rozstrzygnięty

◊  Monika Białkowska

Harcerska Akcja Zima 2019 
to już wspomnienia...

W  dniu 10.02.2019 r. o  godzinie 10:00 
w  świetlicy w  Dziećmierowie odbyło się 
zebranie sprawozdawcze Koła PZW Kórnik 
za rok 2018. Zebranie rozpoczął  prezes 
koła Mirosław Grewling, który powitał 
gości w osobach burmistrza Przemysława 
Pacholskiego, wicestarosty Antoniego 
Kalisza, kierownika Referatu Ochrony 
Środowiska Sławomira Zakrzewskiego, 
przedstawiciela Zarządu Okręgu Pre-
zesa Rejonu V Sylwestra Wilczyńskiego 
i Państwa Strzeszyńskich przedstawicieli 
Gospodarstwa Rybackiego Miłosław 
oraz  wszystkich przybyłych  na zebranie.                                                                                                     
Przewodniczącym zebrania został kol. Ma-
rian Dominiak. Chwilą ciszy uczczono węd-
karzy, którzy odeszli z naszych szeregów.
Przedstawiono sprawozdania z działalno-
ści koła w 2018 r. Jako pierwszy głos zajął 
pan burmistrz Przemysław Pacholski, 
który wspomniał o rozwoju naszej gminy 
i o tym by współpracować  z wędkarzami 
w  utrzymaniu porządku nad wodą. Na-
stępnie Pan Antoni Kalisz podziękował 
za dobrą współpracę przez te lata, gdzie 
sprawował stanowisko wiceburmistrza. 
Sławomir Zakrzewski omówił sprawy zwią-
zane z  ochroną środowiska, dojazdem 
do rzek i  jezior. Przedstawiciel Zarządu 
Okręgu Pan Sylwester Wilczyński poin-
formował wszystkich obecnych o nowych 
przepisach i  zmianach w  PZW.  Podzię-
kował za dobrą współpracę z  zarządem 
koła. Przedstawiciel GRM Pan Szczeszyński 
przedstawił nowe zasady wędkowania 
na wodach gospodarstwa i o współpracy 
z wędkarzami w zwalczaniu kłusownictwa. 
Po wystąpieniach gości i dyskusji odczyta-
no wyniki klasyfikacji za 2018 i wyróżniono  
najlepszych.
Wśród kobiet:
1. Helena Nowakowska
Wśród seniorów :                                                                                                                              
1. Mirosław Grewling 
2. Marcin Kuźma
3. Karol Skopek  
4. Hieronim  Hofman                                                                                                                                 
5. Marcin Jarzyna                                                                                                                                   
Wśród juniorów: 
1.Michał Gubański
2. Zuzanna Jasińska
3. Maciej Bukczyński

Zebranie odbyło się w miłej i sympatycznej 
atmosferze.

„Prawdziwe szczęście znajdziecie
    w uszczęśliwianiu innych.”
   Gen. Robert Baden-Powell

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ - 22 lutego

- TO DZIEŃ, W KTÓRYM ŁĄCZYMY SIĘ MYŚLAMI Z TYMI,
KTÓRZY SĄ NAM BLISCY – Z NASZYMI PRZYJACIÓŁMI.

SŁOWA: BRATERSTWO, SŁUŻBA, PRZYJAŹŃ, SERDECZNOŚĆ,
CHĘĆ NIESIENIA POMOCY MAJĄ DLA NAS GŁĘBSZY WYMIAR

I STAJĄ SIĘ NASZĄ POWINNOŚCIĄ.

Z OKAZJI DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ
PROSZĘ PRZYJĄĆ

SERDECZNE ŻYCZENIA I POZDROWIENIA,
KTÓRE SKŁADAM W IMIENIU

Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
im. Tytusa hr. Działyńskiego w  Kórniku

hm. Krystyna Antkowiak

◊  KA

Foto. Wojciech Zimniak

Wędkarze
obradowali

◊  Prezes koła
M. Grewling
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30 stycznia 2019 r. w gościnnych progach 
sali OSP w Kórniku, uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kórniku we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Wspaniała Siódemka, 
zaprezentowali zimowy występ dla Senio-
rów. Spotkanie miało na celu wywołanie 
wśród zgromadzonych gości pozytywnych 
emocji oraz wprowadzenie niepowtarzalnej, 
zimowej atmosfery. 
Uroczystość rozpoczął spektakl pt. „Dziew-
czynka z zapałkami” w wykonaniu młod-
szych dzieci z koła teatralnego. Mali aktorzy, 
na motywach baśni Hansa Christiana An-
dersena, opowiedzieli wzruszającą historię 
biednej dziewczynki, która w zimowy, mroź-
ny wieczór sprzedawała zapałki. Inscenizacja 
przypominała istotę Bożego Narodzenia 
oraz nakłaniała odbiorców do refleksji – 
„czy obok nas jest taka osoba, która może 

właśnie teraz potrzebuje pomocy?” Całość 
przedstawienia przeplatana była pięknym 
śpiewem oraz tańcem z wykorzystaniem 
rekwizytów.
Kolejną atrakcją wieczoru był występ chóru 
szkolnego, który zaprezentował wyjątkowe 
kolędy i pastorałki przy akompaniamencie 
pianina oraz innych instrumentów. Niepo-
wtarzalna interpretacja prezentowanych 
utworów sprawiła, że publiczność była za-
chwycona, a gromkie brawa nie pozwalały 
zejść artystom ze sceny. 
Tegoroczne spotkanie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem i miło zaskoczyło organi-
zatorów liczną frekwencją. Wszystkim zgro-
madzonym gościom serdecznie dziękujemy 
za przybycie i wspólne kolędowanie. 

Biblioteka w Bninie serdecznie zaprasza na spotkanie pt.

Biała Dama - Teofila z Działyńskich
Goście specjalni:

dr Aneta Falk i Małgorzata Potocka 
z biblioteki PAN w Kórniku

28 lutego (czwartek)  o godz. 17.00
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy w filii w Bninie!

W sobotę 9 lutego w Kórnickim Ośrodku 
Kultury spotkały się zespoły śpiewacze na  
IV Muzycznych Spotkaniach Walentynko-
wych Seniorów „Wszystkie odcienie miłości”. 
Oprócz gospodarzy – zespołu”Magnolie” 
- na scenie swoje wokalne umiejętności 
zaprezentowały Kleszczewianie, Modrzanki, 
Wesoła Gromada, Lubonianie i Senioritki. 
Śpiewom nie było końca . W miłej i rozśpie-
wanej atmosferze spędziliśmy sobotnie 
południe. Występujący otrzymali z rąk 
dyrektora KOK-u upominki. Wysłuchaliśmy 
też koncertu – niespodzianki w wykonaniu 
Pani Katarzyny Błaszczak.
Do zobaczenia za rok

„Wszystkie odcienie miłości”

◊  Teresa Przymusińska

6 marca - Izba Pamięci, zbiórka przed 
ratuszem w Bninie godz 15:00, spotkanie 
z Panem Kazimierzem Krawiarzem
12 marca - Szkolenia w ramach kampanii 
„Seniorzy nie jesteście sami” prowadzone 
przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej 
13 marca - Dzień Kobiet
16 marca- U3W 
20 marca - gimnastyka, muzyka
23 marca - Wycieczka do Łodzi 
27 marca - Wietrzenie szaf

 „Dwójka” dla Seniorów

◊  Kinga Koperska

Poza opisaną powyżej atrakcją, którą 
przygotowały Akademii Seniora uczniowie 
i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 (za 
co serdecznie dziękujemy) mieliśmy okazje 
przeżyć także inne wzruszenia. 31 stycznia 
gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie 
pod wodzą siostry Renaty i innych nauczy-
cielek liczna grupa młodych artystów przy-
gotowała inscenizację Jasełek, a w stołówce 
czekał na nas przepyszny poczęstunek 
wyczarowany przez Radę Rodziców. 
6 stycznia przywitał nas wielki napis „Ko-
chamy Babcie i Dziadka”. Spotkanie umilił 
nam występ przedszkolaków z przedszkola 
„Cztery Pory Roku” w  kilku odsłonach: 
inscenizacji narodzin Jezusa „Ach co za 
noc”, przedstawieniu „Dziś nam pokazali 

jak Babcia z Dziadkiem się poznali” oraz 
zaśpiewanej na finał kolędzie „Lulaj że Jezu-
niu”. Dziękujemy pani Kasi Batlisz oraz pani 
dyrektor Iwonie Justkowiak oraz rodzicom 
wszystkich wspaniałych dzieci, które dla nas 
występowały.

 Dzieci 
dla „AS“-ów ◊  Senior JB
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AFISZ

22 LUTEGO

WERNISAŻ WYSTAWY GRUPY ARTYSTYCZ-
NEJ STREFA WYOBRAŹNI. Hol KCRiS OAZA, 
godz. 19:00.

KLUB DOBREGO FILMU: „Zimna Wojna” 
reż. Paweł Pawlikowski. Kórnicki Ośrodek 
Kultury, godz. 19:00. Wstęp wolny.

23 LUTEGO

ZIMOWY MARATON FITNESS - XXIV EDYCJA. 
KCRiS OAZA, start godz. 17:00. Bilety w ce-
nie  29 zł, dla uczniów szkół za okazaniem 
legitymacji 5 zł.

KRAKOWSKI  SALON POEZJ I .  Go -
ściem będzie aktorka teatralna, filmo-
wa i  telewizyjna, Agnieszka Więdłocha.  
Zamek w  Kórniku, godz. 17:00. Zapisy:  
sekretariat.zamek@bk.pan.pl

24 LUTEGO

III INTEGRACYJNY SPACER Z PSAMI W KÓR-
NIKU. Start: Plac Browarowy, godz. 11:00.

26 LUTEGO

BAJKOCZYTANIE: „Zima, której nie było”. 
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.

27 LUTEGO

AKADEMIA SENIORA: Bal Białej Damy. 
Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30. Infor-
macje i  zapisy tel. 886 111 091, 515 229 
684. Zgłoszenia u Marzeny tel. 500 226 512.

28 LUTEGO

TURNIEJ WARCABOWY DLA DZIECI. KCRiS 
OAZA (salka konferencyjna), godz. 17:00. 
Turniej przeznaczony dla roczników 2001 
i  młodszych. Zapisy mailowo na adres 
wiezakornicka@gmail.com lub w  dniu 
imprezy 30 minut przed turniejem. Ilość 
miejsc ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń.

ZASŁUŻENI WIELKOPOLANIE W  FILI 
W  BNINIE: spotkanie pt. „Biała Dama - 
Teofila z Działyńskich”. Goście specjalni: dr 
Aneta Falk i Małgorzata Potocka z biblio-
teki PAN w Kórniku. Biblioteka Publiczna 
filia w  Bninie, godz. 17:00. Ze względu 
na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują 
zapisy w filii w Bninie.

6 MARCA 

AKADEMIA SENIORA: spotkanie z Panem 
Kazimierzem Krawiarzem. Zbiórka przed 
ratuszem w Bninie, godz. 15:00.

 7 MARCA

KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU - MI-
KOŁAJ CIEŚLAK I RAFAŁ ZBIEĆ.  KCRiS OAZA, 
godz. 18:00. Wstęp biletowany.

12 MARCA

AKADEMIA SENIORA: szkolenia w  ra-
mach kampanii „Seniorzy nie jesteście 
sami” prowadzone przez Wielkopolski 
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Han-
dlowej. Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30. 
Informacje i  zapisy tel. 886 111 091,  
515 229 684.

13 MARCA 

AKADEMIA SENIORA: Dzień Kobiet. Straż-
nica OSP Kórnik, godz. 16:30. Informacje 
i zapisy tel. 886 111 091, 515 229 684.

16 MARCA 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. Strażni-
ca OSP Kórnik.

16-17 MARCA

IX FESTIWAL TAŃCA TOWARZYSKIEGO 
„BIAŁA DAMA”. KCRiS OAZA. Rezerwacja 
stolików tel. 666 167 228.

20 MARCA 

AKADEMIA SENIORA: gimnastyka, muzyka. 
Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30. Informa-
cje i zapisy tel. 886 111 091, 515 229 684.

 21 MARCA

KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA: Patrycja 
Gabska – Dubaj. Restauracja „Ventus” 
w KCRiS OAZA, godz. 19.00.

23 MARCA

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

AKADEMIA SENIORA: wycieczka do Łodzi.

27 MARCA

AKADEMIA SENIORA: wietrzenie szaf. Straż-
nica OSP Kórnik, godz. 16:30. Informacje 
i zapisy tel. 886 111 091, 515 229 684.

30 MARCA

KRAKOWSKI  SALON POEZJ I .  Go -
ściem będzie aktor teatralny i  filmowy,  
Jacek Poniedziałek.  Zamek w Kórniku, godz. 
17:00. Zapisy: sekretariat.zamek@bk.pan.pl

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

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

◊  ZF



W maju zeszłego roku, podczas corocz-
nych, tradycyjnie już organizowanych 
w Kórniku praktyk studentów Wydziału 
Inżynierii Środowiska i Gospodarki Prze-
strzennej, Uniwersytetu Przyrodniczego  
w  Poznaniu dokonano badań ankie-
towych dotyczących zainteresowania 
mieszkańców tematem roweru miej-
skiego. Badania te stały się podstawą do 
przygotowania przez zespół w składzie 
Mateusz Iwiński, Adam Zydroń i  Mag-
dalena Antkowiak naukowego artykułu 
pt. „Wprowadzenie roweru publicznego 
jako element rozwoju transportu w gmi-
nie Kórnik”. Oto obszerne fragmenty 
tego materiału

W  ostatnich latach nastąpił  znaczny 
wzrost średniej liczby pojazdów na 
mieszkańca, co powoduje coraz większe 
konflikty komunikacyjne. Rozwiązaniem 
problemów w małych gminach wiejskich 
i  miejsko-wiejskich jest wprowadzanie 
alternatywnego transportu, który jest 
relatywnie tańszy i  prostszy do reali-
zacji w  porównaniu do modernizacji 
infrastruktury drogowej. W  artykule 
postanowiono zbadać czy wprowadzenie 
systemu roweru gminnego w  Kórniku 
pozwoliłoby na uniknięcie części kon-
fliktów komunikacyjnych oraz ułatwiłoby 
poruszanie się po Kórniku, jak i wsiach 
leżących w  gminie. Jednym z  celów 
badań była próba wymodelowania za 
pomocą narzędzi GIS (System informacji 
geograficznej - ang. geographic infor-
mation system) stref roweru gminnego 
dla jednostki terytorialnej Kórnik. Na 
podstawie badania ankietowego prze-
prowadzonego w  sposób bezpośredni 
na grupie 146 osób w maju 2018 roku 
zauważono, że rozwój tego typu oferty 
turystycznej byłby atrakcyjny dla miesz-
kańców jako zapewnienie alternatywnej 
formy transportu dla wewnątrz-gminnej 
komunikacji zbiorowej. Zaproponowano 
wprowadzenie systemu 4 generacji nie 
posiadającego stacji bazowych, oparty 
o  lokalizatory GPS i  aplikację mobilną. 
W artykule przedstawiono również wy-
miar finansowy – na jakie koszty są przy-
gotowani mieszkańcy, aby korzystanie 
z tego typu rozwiązania było atrakcyjne 
nie tylko dla turystów, ale i do codzien-
nego użytku jako alternatywa dla auto-
busowej komunikacji wewnątrz-gminnej.
Położenie geograficzne i  rozproszenie 
jednostek osadniczych oraz charak-
terystyczne dla niziny wielkopolskiej 
ukształtowanie terenu sprawiają, że 
gmina Kórnik jest idealnym miejscem 
do wprowadzenia systemu roweru pu-
blicznego. Rower gminny funkcjonujący 
jako element alternatywnego transportu 
może być idealnym rozwiązaniem na 

poszerzenie oferty turystycznej w gmi-
nie, jak i  bodźcem rozwojowym funk-
cjonującej już komunikacji publicznej. 
Dzięki wprowadzeniu roweru gminnego 
możliwe będzie połączenie do tej pory 
słabo skomunikowanych części gminy. 
Na terenie jednostki miejsko-wiejskiej 
Kórnik w ostatnich latach powstały nowe 
osiedla mieszkaniowa, których miesz-
kańcy w większości korzystają z indywi-
dualnego transportu samochodowego. 
Niewystarczająca infrastruktura drogo-
wa w  gminie oraz występujące wąskie 
gardła w postaci  skrzyżowań w newral-
gicznych punktach układu drogowego 
spowodowały duże zagęszczenie ruchu 
samochodowego zarówno w  centrum 
Kórnika, jak i na jego obwodnicach. 
 Prawie 62% uczestników ankiety wyko-
rzystuje rower do rekreacji i uprawiania 
sportu. Dla ponad 20% stanowi on 
także środek transportu, którym jeżdżą 
na zakupy.   Znacznie mniej popularne 
okazało się dojeżdżanie do miejsca 
pracy lub nauki, odpowiedź tę wskazało 
niespełna 8% respondentów. Warto 
zwrócić jednak uwagę, że aż 65% bada-
nych deklarowało chęć dojeżdżania do 
pracy lub szkoły rowerem. Wśród nich 
największą grupę stanowiła młodzież 
poniżej 19 lat oraz osoby w wieku od 20 
do 25 roku życia (łącznie 50% osób, któ-
re chciałyby używać rower w drodze do 
pracy lub szkoły). Wynik ten świadczyć 
może o tym, że ankietowani postrzegają 
jazdę na rowerze jako nierozłączną część 
codziennego życia, a nie wyłącznie jako 
formę spędzenia wolnego czasu. 
Mieszkańcy gminy Kórnik zapytani zosta-
li czy byliby zainteresowani odpłatnym 
korzystaniem z  sieci roweru gminne-
go. Większość badanych stwierdziła, 
iż byłaby zainteresowana używaniem 
roweru gminnego, gdyby opłaty były od-
powiednio niskie (30% z nich stanowiły 
osoby w wieku od 26 do 40 lat, kolejne 
28% to osoby poniżej 19 lat). Ponad 20% 
ankietowanych wyraziło chęć używa-
nia roweru gminnego, ale jedynie pod 
warunkiem, że byłby darmowy. Żaden 
z  respondentów nie odpowiedział, że 
zdecydowanie chciałby korzystać z  za-
proponowanego rozwiązania. 
Osoby zainteresowane korzystaniem 
z roweru gminnego deklarowały, iż  mo-
głyby wykupić abonament miesięczny, 
sezonowy lub roczny. Średnio mieszkań-
cy gminy Kórnik byliby w stanie wydać 
na ten cel do 50 zł rocznie. Maksymalne 
kwoty rocznego abonamentu pojawia-
jące się w  ankietach to 100 zł.  Drugą 
formą odpłatności za używanie roweru 
gminnego było minutowe lub godzinne 
naliczanie. W tym przypadku responden-
ci byliby gotowi zapłacić kwotę od 1 do 

5 zł za godzinę wypożyczenia roweru.
Większość badanych, bo aż  97%, nie 
miało do tej pory okazji, aby skorzystać 
z systemu roweru miejskiego lub gmin-
nego. Rower taki wypożyczyło wcześniej 
jedynie 4 respondentów. Wśród czynni-
ków, które mogłyby skłonić ankietowa-
nych do korzystania z systemu roweru 
gminnego na terenie gminy Kórnik 
najczęściej wymieniano dobrą jakość wy-
pożyczanych sprzętów (47% odpowiedzi) 
oraz niskie koszty wypożyczenia (44 %). 
Pozostałe 8% badanych stwierdziło, że 
mogłoby ich przekonać skrócenie cza-
su dojazdu do pracy oraz pewność, że 
mogą unikać pozostawienia własnego 
sprzętu  bez obawy przed kradzieżą lub 
zniszczeniem. 
Ankietowani zapytani zostali również, 
w  jakim celu chcieliby korzystać z  sys-
temu roweru gminnego. Aż 81% z nich 
odpowiedziało, że mogliby wypożyczać 
rowery gminne dla rekreacji i aby upra-
wiać sport. Warto zwrócić uwagę, że choć 
znaczna część ankietowanych deklaro-
wała, że chciałaby dojeżdżać do miejsca 
pracy lub do szkoły rowerem, to zaledwie 
5% respondentów chciałoby wykorzysty-
wać w tym celu rower gminny. 
Badana grupa mieszkańców gminy Kór-
nik nie była jednak przekonana, że wpro-
wadzenie systemu roweru miejskiego 
mogłoby być formą poszerzenia oferty 
turystycznej  ich gminy. Zdecydowana 
większość ankietowanych - 87% uznała, 
iż turyści przyjeżdżają tutaj z własnymi 
rowerami. Zdaniem kolejnych 7% ba-
danych odległości w Kórniku są na tyle 
małe, że właściwsze jest poruszanie się 
pieszo.
Ankietowanym zaproponowano 3 roz-
wiązania dotyczące formy wypożyczalni 
roweru gminnego. Największą aprobatą 
(67% badanych) cieszyło się utworze-
nie stacji zlokalizowanych w  różnych 
częściach gminy. Użytkownicy mogliby 
wypożyczać i  oddawać rowery w  do-
wolnej stacji. Za drugim rozwiązaniem 
opowiedziało się 19% respondentów. 
Rozwiązanie to polegałoby na zorgani-
zowaniu strefy roweru gminnego. Rower 
można by pozostawić w dowolnym miej-
scu w oznaczonej strefie, a wypożyczenie 
następowałoby po odnalezieniu roweru 
przez aplikacje mobilną. Pozostałe 14% 
badanych preferuje trzecią formę wypo-
życzania roweru gminnego, polegającą 
na utworzeniu jednej wypożyczalni ro-
weru zlokalizowanej w centrum Kórnika. 
Mieszkańcy gminy Kórnik zapytani o to 
jaki dystans byliby w stanie pokonać do 
stacji roweru gminnego odpowiadali 
najczęściej (53% badanych), że byłoby 
to maksymalnie 500 m. Jedynie 15% 
respondentów jest skłonnych pokonać 

odległość powyżej 1000 m, aby wypoży-
czyć rower gminny. Wśród potencjalnych 
miejsc lokalizacji stacji roweru gminnego 
wymieniano przede wszystkim rynek 
w Kórniku, promenadę, Zamek w Kórni-
ku oraz okolice restauracji McDonald’s. 
Większość badanych uznało, że budo-
wa sieci roweru gminnego spowoduje, 
że raczej będą dojeżdżać rowerem do 
pracy lub szkoły. Z kolei 12% stwierdziło, 
że z  pewnością nie skorzysta z  możli-
wości wypożyczenia roweru gminnego 
w  drodze do pracy czy szkoły. Aż 17% 
ankietowanych pozostało w  tej kwestii 
niezdecydowanych. Podobne wyniki 
uzyskano, gdy zapytano mieszkańców 
gminy Kórnik, czy budowa wygodnej 
i bezpiecznej ścieżki rowerowej spowo-
duje, że będą dojeżdżali rowerem do 
pracy lub szkoły. W tym przypadku 56% 
ankietowanych odpowiedziało, że tak lub 
raczej tak. Natomiast 12% na pewno nie 
zdecyduje się na ten rodzaj transportu 
to miejsca pracy lub szkoły.
Dla ponad 25% ankietowanych najwięk-
szym ułatwieniem dla rowerzystów na 
terenie gminy Kórnik są istniejące ścieżki 
rowerowe. Trzeba jednak podkreślić, iż 
dla większości respondentów ich sieć 
jest niezadowalająca. Aż 65% z nich na 
pytanie o  ilość ścieżek rowerowych na 
terenie gminy odpowiedziała, że ich 
sieć jest niewystarczająca („raczej nie” 
wskazało 42% badanych, a kolejne 23% 
- „zdecydowanie nie”). Zaledwie 16% 
ankietowanych uważa, że sieć ścieżek 
rowerowych w  gminie Kórnik jest zde-
cydowanie lub raczej wystarczająca.  Ist-
niejące na terenie gminy udogodnienia 
takie jak stojaki rowerowe i odpowiednie 
oznaczenie szlaków rowerowych są 
zauważalne tylko przez 25% respon-
dentów.  Aż 19% badanych stwierdziło, 
że na terenie gminy nie ma żadnych 
ułatwień dla rowerzystów (rys. 4).  Wśród 
głównych przeszkód w  poruszaniu 
się rowerem po Kórniku mieszkańcy 
wymieniali przede wszystkim znaczny 
ruch samochodowy, brak bezpiecznego 
miejsca, gdzie można by zostawić rower 
oraz zbyt małą ilość ścieżek rowerowych.
Końcowym etapem prac było wykorzy-
stanie oprogramowania opensource 
(Qgis 2.16.3) do stworzenia modelu 
przestrzennego lokalizacji stacji rowe-
ru miejskiego na podstawie wskazań 
mieszkańców, jak i  preferencji wynika-
jących z badania ankietowego. W  czasie 
ankiety każdy z  respondentów miał 
możliwość wskazania na mapie dowolnej 
liczby punktów, które ich zdaniem były 
odpowiednie dla zlokalizowania stacji 
roweru, wypożyczalni, bądź zakresu 
strefy użytkowania. Punkty te zostały 
zwektoryzowane i  zaaplikowane na 
podkład mapy topograficznej (open-
layers – OSM). Wykorzystując aplikację 
location-lab, będącą rozszerzeniem 
programu Qgis, która określa model 
dostępności komunikacyjnej pieszego 

w  czasie rzeczywistym wykonano mo-
del przestrzenny. Aplikacja bazuje na 
danych lokalizacyjnych zbieranych przez 
użytkowników oprogramowania HERE 
(program nawigacyjny). Przy jej pomocy 
zostały wskazane potencjalne obszary, 
dla których dostępność rowerów była 
równa odpowiednio 5, 10 i 15 minut cza-
su dojścia. Wtyczka location-lab bazuje 
na metrykach Manhattan i rzeczywistym 
ukształtowaniu terenu jak i  aktualnym 
natężeniu ruchu, dzięki czemu model 
przestrzenny odwzorował uwarunkowa-
nia panujące w Kórniku. 
Warto zauważyć, że miejsca jak i ilość stacji 
zaproponowana przez mieszkańców  i wy-
modelowana za pomocą oprogramowania 
QGIS  pozwala na pokrycie jednostek 
Kórnik i Bnin w całości jako strefy wypo-
życzalni rowerów gminnych. Dlatego opty-
malnym rozwiązaniem dla gminy i miasta 
Kórnik byłoby wprowadzenie 4 generacji 
bikesharingu opartego o  dwa modele – 
otwarty na terenie jednostki Kórnik, który 
to pozwalałby na pozostawianie rowerów 
w  dowolnych miejscach, przypiętych 
do stałych elementów krajobrazu wraz 
z systemem zamkniętym, którego stacje 
lokalizowane byłyby w jednostkach osad-
niczych na terenie gminy. 
Mała powierzchnia pozostałych wiosek 
i przysiółków pozwoliłaby na lokalizacje 
zaledwie jednej  stacji w jednej jednostce 
osadniczej. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
możliwe stałoby się wypożyczanie rowe-
rów na terenie miasta Kórnik i  dojazd 
nimi do miejsca zamieszkania na terenie 
innych jednostek osadniczych. Problem 
pozostawiania rowerów poza strefą 
w  Kórniku i  miejscami wyznaczonymi 
w  postaci stacji rowerowych w  innych 
miejscowościach, mógłby zostać roz-
wiązany wprowadzeniem dodatkowych 
opłat za nieuprawnione odstawienie 
wypożyczanego sprzętu, o  którym 
administrator systemu informowałby 
użytkowania za pomocą aplikacji mobil-
nej bądź wiadomości SMS. Wadą tego 
rozwiązania jest konieczność posiadania 
i udostępnienia administratorowi nume-
ru telefonu przez każdego z wypożycza-
jących rowery.

Wnioski i podsumowanie
Większość ankietowanych mieszkańców 
gminy Kórnik byłaby zainteresowana 
korzystaniem z  roweru gminnego gdy-
by opłaty były na odpowiednio niskim 
poziomie. 
Wśród mieszkańców podstawowym ce-
lem korzystania z  bikesharingu byłoby 
uprawianie sportu i turystyki. 
Jak wskazali ankietowani na terenie 
miasta i gminy Kórnik brakuje elemen-
tów infrastrukturalnych ułatwiających 
poruszanie się za pomocą rowerów. 
Mieszkańcy wskazali, że brak ścieżek 
rowerowych i bezpiecznych stojaków na 
rowery to główne braki występujące na 
terenie gminy Kórnik.

Ankietowani zauważyli, że wysokie natę-
żenie ruchu kołowego stanowi przeszko-
dę w poruszaniu się po terenie Kórnika.
Bazując na przeprowadzonej ankiecie 
i  wykorzystując oprogramowanie GIS  
stworzono model przestrzenny najbar-
dziej optymalnych lokalizacji roweru 
gminnego.
Na podstawie modelu zaproponowano 
wprowadzenie systemu mieszanego 
opartego o  III i  IV generację bikesha-
ringu.
Wprowadzenie roweru publicznego na 
terenie wiejskich i  małych jednostek 
miejskich może stanowić element trans-
portu alternatywnego dla komunikacji 
zbiorowej i  indywidualnej. Konieczne 
jest jednak wprowadzenie udogodnień 
dla ruchu rowerowego w postaci ścieżek 
rowerowych oraz elementów infrastruk-
turalnych. W wiejskich jednostkach osad-
niczych strefy bikesharingu powinny 
znajdować się w  punktach centralnych 
miejscowości, aby zapewnić możliwość 
korzystania dla jak największej liczby 
mieszkańców, natomiast w małych osa-
dach  miejskich powinny pokrywać całe 
miejscowości. Takie połączenie form 
bikesharingu pozwoli na powszechny 
dostęp i większy stopień wykorzystania. 
Za pomocą oprogramowania openso-
urce można wymodelować lokalizacje 
punktów, w których powinny znajdować 
się stacje roweru.

W granicach administracyjnych miasta 
Kórnika mieszkańcy zaproponowali lo-
kalizacje stacji roweru gminnego w 5-ciu 
lokalizacjach, Najczęściej wskazywanymi 
miejscami gdzie powinny pojawić się 
punkty umożliwiające wypożyczenie 
roweru były:
- parking przy McDonald’s/Netto przy 
ulicy Poznańskiej,
- promenada przy ulicy Zamkowej (na 
wprost parkingu przed Zamkiem i Ar-
boretum w Kórniku lub przy Przystani 
w Kórniku),
- rynek miejski w Bninie, 
- okolice Kórnickiego Ośrodka Kultury,
- okolice KCRiS Oaza i szkoły przy ulicy 
Dworcowej.

Mieszkańcy zauważyli również problem 
z komunikacją na terenie miejscowości 
ościennych do Miasta Kórnik, leżących 
w gminie Kórnik i zaproponowali, aby w 
każdej z nich zlokalizowana była co naj-
mniej jedna stacja roweru gminnego, do 
obsługi mieszkańców całej miejscowości. 
Zgodnie z sugestiami mieszkańców - 
punkty te zostały wybrane jako centralne 
części miejscowości.

Naukowo o rowerze miejskim

◊ dr hab. inż. Adam Zydroń
mgr inż. Mateusz Iwiński, 
i mgr inż.Magdalena Antkowiak
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Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia 
otwartego konkursu ofert z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  28/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z  12.02.2019 roku.

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 
kwota

1.

Stowarzyszenie
 „UKS – Jedynka Kórnik

Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Kolarstwa – Szkółka Kolarska Kórnik 7 000,00 zł.

2. Kórnicka Liga Siatkówki Amatorów 5 000,00 zł.
3. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji pływackiej 30 000,00 zł.
4. Amatorska Liga Piłki Nożnej 10 000,00 zł.
5. Ósme Radzewskie Spotkania z Badmintonem – Sezon 2019 1 000,00 zł.

6. Śladami Robin Hooda, Legolasa i Zuzanny Pevensie – organizacja 
szkolenia dzieci i młodzieży w Łucznictwie 11 000,00 zł.

7. Udział zespołu UKS – Jedynka Kórnik w rozgrywkach IV Ligi Tenisa Stołowego 1 000,00 zł.

8. X Memoriał Marka Serwatkiewicza w tenisie stołowym, rzucie lotką 
i strzelectwie sportowym. 1 000,00 zł.

9. 21 Ogólnopolski Wyścig Kolarski na Rowerach Górskich  
o Puchar Burmistrza, 50 Jubileuszowy Festyn Rowerowy dla Dzieci 3 000,00 zł.

10. 20 Ogólnopolski Kolarskie Kryterium o Puchar burmistrza.  
51 Jubileuszowy Wielki festyn rowerowy dla Dzieci 9 000,00 zł.

11. Szkolenie dzieci młodzieży w ramach sekcji kolarskiej 100 000,00 zł.

12.

Fundacja Piotra Reissa

Treningi Piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko Lubuskiej 
dla dzieci i młodzieży z Gminy Kórnik 0,00 zł.

13. Współorganizowanie różnych imprez sportowych. Reiss Cup – turniej 
piłki nożnej 0,00 zł.

14.
UKS OAZA Kórnik

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 
w taekwondo olimpijskim 20 000,00 zł.

15. Organizacja zawodów I Kolejka XIX Ligi Taekwondo Wesołek o Puchar 
Burmistrza Kornika 4 000,00 zł.

16. KS AVIA Kamionki Szkolenie i udział w rozgrywkach piłki nożnej 45 000,00 zł.

17. UKS AVIA Kamionki Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie taekwondo 
olimpijskiego w Uczniowskim Klubie Sportowym AVIA 3 000,00 zł.

18.
MUKS „Wieża Kórnicka”

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w szachach i w warcabach; 
zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach Uczniowskich Klubów 

Sportowych: Współorganizowanie imprez sportowych w tym IX KLSz-W.
10 000,00 zł.

19. Organizacja I Mistrzostwa Polski w Szachach pod wodą 1 000,00 zł.
20. Organizacja IX Ogólnopolskiego Błyskawicznego Turnieju Szachowego 2 500,00 zł.

21. Stowarzyszenie Wiara 
Lecha Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej 5 000,00 zł.

22.

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

Turystyki i Rekreacji 
Wodnej WARTA

18. Otwarty Maraton Kajakowy „Warta Challenge” Grand Prix PZK 1 000,00 zł.

23. Polski Związek 
Wędkarski

Koło nr 19 w Kórniku

Zawody o Puchar Burmistrza Kórnika 2 000,00 zł.

24. Kórnickie Spotkania z Białą Damą 2 000,00 zł.

25. Międzyszkolny 
Uczniowski Klub 

Sportowy

II Międzynarodowy Turniej Koszykówki „Tytus Cup” – Kórnik 2019 8 000,00 zł.

26. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach 
Kórnickiego Centrum Koszykówki 22 000,00 zł.

27.

UKS „TKD-Kórnik”

Organizacja szkolenia z zakresu taekwondo olimpijskiego dla dzieci 
i młodzieży oraz przygotowanie i udział uzdolnionych zawodników 

zawodach krajowych i zagranicznych
25 000,00 zł.

28. Organizacja turniejów taekwondo: XI Turniej Taekwondo o Puchar 
Burmistrza Kórnika; IX Gwiazdkowego Turnieju dla Dzieci 5 000,00 zł.

29. Fundacja PBG Basket 
Junior

Całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w klubie koszykówki 
PBG Basket Junior 9 000,00 zł.

30.

UKS „Dwójka Kórnik”

Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w różnych 
dyscyplinach sportowych - Wioślarstwo 15 000,00 zł.

31. Współorganizowanie różnych imprez sportowych – Mistrzostwa Gminy 
Kórnik w Ergometrach Wioślarskich 1 000,00 zł.

32. Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w różnych 
dyscyplinach sportowych - Kjakarstwo 10 000,00 zł.

33. Kórnickie 
Stowarzyszenie 

Sportowe „Kotwica”

Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 
w dyscyplinie sportowej – piłka nożna

190 000,00 
zł.

34. Turniej piłkarski „Grześkowiak Kórnik Cup 2019”  o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik 2 000,00 zł.

35.

Kórnickie 
Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom 
z Niepełnosprawnością 
intelektualna i Ruchową 

„Klaudynka”

W zdrowym ciele – zdrowy duch. 2 400,00 zł.

36.
Stowarzyszenie 

„Kórnickie Bractwo 
Rowerowe”

V Kórnicki Maraton Turystyczny 3 000,00 zł.

37. Stowarzyszenie 
Miłośników Sportu 

KAMIONKI

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w badmintonie 2 000,00 zł.
38. Badminton łączy pokolenia – organizacja gminnej ligi badmintona 1 000,00 zł.
39. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej 0,00 zł.

40.

Kórnicki Klub Karate 
Shotokan Raven

Organizacja szkoleń i treningów karate olimpijskiego dzieci uzdolnionych 
sportowo 7 000,00 zł.

41. Organizacja VII Otwartego Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Raven Cup 2019 6 000,00 zł.

42.

Przygotowanie i uczestnictwo Kórnickiego Klubu Karate Shotokan 
Raven w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych 

imprezach oraz zgrupowaniach i stażach karate 2 000,00 zł.

43. Stowarzyszenie Rodan 
Club

Szkolenie i udział dzieci ora młodzieży w aktywności fizycznej, 
w imprezach organizowanych w Gminie Kórnik, w turniejach 

międzyklubowych i ogólnopolskich 10 000,00 zł.

44.
Stowarzyszenie Grupa 

Rowerowa
Szczytniki-Koninko

VII Rodzinny Rajd Rowerowy – pt. „Eko przygoda” 3 400,00 zł.

45. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Radzewie III Memoriał im. Jana Wójkiewicza w piłce nożnej dzieci i młodzieży 1 000,00 zł.

46. Stowarzyszenie Zielony 
Peryskop

Taniec to zdrowie i zabawa 0,00 zł.
47. Bieg przełajowy Borówiecka Zadyszka 1 000,00 zł.

OGÓŁM 599 300,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia 
otwartego konkursu ofert z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 
28 /2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z  12.02.2019 roku

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 
kwota

1.

Stowarzyszenie 
Teatralne Legion

Kolędowanie z Legionem 1 000,00 zł.
2. Koncert muzyki klasycznej na Zamku 2 000,00 zł.

3. Spektakl „Kto da więcej?” w 130 rocznicę zakupu dóbr zakopiańskich oraz 
110 rocznicę wyroku sądu w Wiedniu 5 100,00 zł.

4. Plener malarski i wystawa z inspiracji dziełami Kajetana Kilińskiego – 170 
rocznicę śmierci 0,00 zł.

5. Stowarzyszenie 
„Wspaniała Siódemka” Spotkania z kulturą 5 000,00 zł.

6.

Parafia 
Rzymskokatolicka
w Kórniku/Bninie
pw. Św. Wojciecha

Zabezpieczenie terenu dziedzictwa kulturowego – Półwyspu Szyja w 
Kórniku-Bninie 10 000,00 zł.

7.

Kórnicko-Bnińskie 
Bractwo Kurkowe
im. Ks. Szczepana 

Janasika

Kultywowanie lokalnej kultury oraz tradycji patriotycznych w związku  
obecnością delegacji Strzeleckiej Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 

Kurkowego w mieście partnerskim Koenigstein - Niemcy 6 020,00 zł.

8.
ZHP

Chorągiew Wielkopolska
Hufiec Kórnik

Wieczornica harcerskich pokoleń – spotkanie z historią i piosenką 600,00 zł.
9. XIX Powiatowy konkurs recytatorski „Wpisani w historię” 2 000,00 zł.

10. Koncert z okazji Święta Niepodległości – koncert laureatów konkursu 
recytatorskiego „Wpisani w historię” 800,00 zł.



nr 4/2019 22 lutego  2019 r.22 23

11.

Towarzystwo 
Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego 
1918/1919

Organizacja Obchodów 101. Rocznicy Wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919 5 000,00 zł.

12. Stowarzyszenie Blisko 
Kultury Muzyczna Promenada 5 000,00 zł.

13. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Kamionkach

VII Festiwal produktu lokalnego 1 000,00 zł.
14. XVIII Festyn Rodzinny w Kamionkach – Dzień Strażaka 3 000,00 zł.

15. Kórnickie Towarzystwo 
Śpiewacze Koncerty „Castellum Cantans” 5 000,00 zł.

16. Stowarzyszenie „Lepsze 
Runowo” Kwiat Runowa się bawi 3 000,00 zł.

17.

Stowarzyszenie
„Towarzystwo ku 

Upiększaniu Miasta 
Kórnika”

Wystawa fotografii „Stary Kórnik i Bnin na fotografiach” w KCRIS OAZA – 
trzecia edycja 3 000,00 zł.

18. Fundacja „APJA” „Muzyczny spacer wśród książek” 5 000,00 zł.

19.
Stowarzyszenie 

„Kórnickie Bractwo 
Rowerowe”

Odjazdowy Bibliotekarz – VII edycja, Kórnik 3 000,00 zł.

20.
Stowarzyszenie 

Emerytów i Rencistów 
Oświaty Kórnickiej

Wycieczka krajoznawcza – pielęgnowanie polskości oraz kultywowanie 
lokalnej kultury i tradycji 3 000,00 zł.

21. Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej Ad Honores

„Żywa Lekcja Historii” – prelekcje skierowane dla uczniów szkół 
podstawowych z terenie Gminy Kórnik 3 000,00 zł.

22. Stowarzyszenie 
Smartness Batyskaf – żywa muzyka! VI edycja - 2019 8 000,00 zł.

23. Stowarzyszenie 
Zaangażowani Spotkanie z kulturą – cykl koncertów operetkowych 10 000,00 zł.

24.

Stowarzyszenie 
Kawaleryjskie im. 
7 Pułku Strzelców 

Konnych Wielkopolskich

Przygotowanie realizacja PIKNIKU KAWALERYJSKIEGO w 101 rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę, oraz setną rocznicę wejścia Wojsk 

Powstania Wielkopolskiego w struktury odrodzonego po rozbiorach 
Wojska Polskiego ze szczególnym akcentem ja jednostki Kawalerii.

1 500,00 zł.

25.

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chóru „Tutti Santi” 

przy Parafii Wszystkich 
Świętych w Kórniku

Warsztaty doskonalenia głosu i rytmiki dla członków chóru „Tutti Santi” 1 800,00 zł.

26. Kórnickie Stowarzyszenie 
Ogończyk

„Poznań wart poznania – w 80. Rocznicę Wystawy Krajowej w Poznaniu” 1 000,00 zł.
27. „Wycieczka po Śremie i okolicach” 1 000,00 zł.

28.

Stowarzyszenie 
Byłych Żołnierzy 

oraz Sympatyków 31 
Kórnickiego Dywizjonu 
Rakietowego Obrony 

Powietrznej w Kórniku

Publiczne obchody XIV święta Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy oraz 
Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej 

w Kórniku
2 000,00 zł.

29. Stowarzyszenie Wspólne Poznaj miasto! 0,00 zł.

30.

Stowarzyszenie „Grupa 
Rowerowa Szczytniki –

Koninko”

Wyjazd kultywujący pamięć narodową, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców 

Gminy Kórnik
4 000,00 zł.

OGÓŁEM 100 820,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwar-
tego konkursu ofert z zakresu: wypoczynku dzieci i młodzieży; Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2019 Burmistrza Miasta i Gminy 
Kórnik z  12.02.2019  roku.

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania
Przyznana 

kwota

1. Kórnickie Towarzystwo 
Pomocy Społecznej Akcja Lato 2019 18 000,00 zł.

2.
ZHP

Chorągiew Wielkopolska
Hufiec Kórnik Harcerski Obóz Szkoleniowo - Wypoczynkowy 8 000,00 zł.

3. Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

Turystyki i Rekreacji 
Wodnej WARTA

21. Spływ Kajakowy „Integracja 2019” 2 000,00 zł.

4. Spływy kajakowe – 4 Pory Roku w Kajaku 1 000,00 zł.

5. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Kamionkach

Jednodniowa impreza turystyczno - edukacyjna 1 500,00 zł.
6. Wycieczka Główczyce – Zlot Wozów Strażackich 2019 1 500,00 zł.
7. UKS „TKD-Kórnik” Organizacja wypoczynku letniego dla członków UKS TKD-Kórnik 0,00 zł.

8.

Kórnickie 
Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom z 
Niepełnosprawnością 

intelektualna i Ruchową 
„Klaudynka”

„Klaudynkowicze w podróży” 2 000,00 zł.

OGÓŁEM 34 000,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwar-
tego konkursu ofert z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Załącznik nr 6 do Zarządzenia  
Nr 28/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z  12.02.2019 roku.

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 
kwota

1. Polski Komitet Pomocy 
Społecznej Organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności lokalnej 3 000,00 zł.

2. ZHP Chorągiew Wlkp.
Hufiec Kórnik Betlejemskie Światło Pokoju w Gminie Kórnik 650,00 zł.

3. Stowarzyszenie 
Przyjazny Borówiec Biesiada na koniec lata – 2019 (Edycja 11-a) 5 000,00 zł.

4. Stowarzyszenie „ROGĄDA” Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla seniorów z Gminy Kórnik 3 000,00 zł.
OGÓŁEM 11 650,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwar-
tego konkursu ofert z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób;Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 28/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z 12.02.2019 roku.

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 
kwota

1. Kórnickie Towarzystwo 
Pomocy Społecznej

Realizacja zadań polegających na rozwiązywaniu problemów społecznych 
dot. ubóstwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia, niepełnosprawności 11 000,00 zł.

2. Polski Komitet Pomocy 
Społecznej

Zarząd Okręgowy w 
Poznaniu

Zorganizowanie spotkań świątecznych dla samotnych i ubogich  3 500,00 zł.

3. Organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy z Unii Europejskiej. 8 900,00 zł.

4.
Stowarzyszenie 

Emerytów i Rencistów 
SENIOR

Wycieczka autokarowa ZAMKI W WIELKOPOLSCE 2 000,00 zł.

5.
Stowarzyszenie 

Emerytów i Rencistów 
Oświaty Kórnickiej

Zorganizowanie spotkania wigilijnego 1 000,00 zł.

6.

Związek Kombatantów 
R.P. i B.W. P.

Wielkopolski Zarząd 
Wojewódzki w Poznaniu

Spotkanie wigilijne dla kombatantów 2 000,00 zł.

OGÓŁEM 28 400,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwar-
tego konkursu ofert z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 28/2019 Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik z  12.02.2019 roku.

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 
kwota

1.

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej

Zarząd Okręgowy 
w Poznaniu

Organizacja turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla dorosłych, 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Kórnik 3 000,00 zł.

2. Kórnickie 
Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom z 
Niepełnosprawnością 

Intelektualną i Ruchowa 
„Klaudynka”

Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy 3 000,00 zł.
3. „Rehabilitacja – jest ważna!” 20 000,00 zł.
4. „Sportowe półkolonie” 2 000,00 zł.

5. „Klaudynkowe warsztaty artystyczne” 2 000,00 zł.

OGÓŁEM 30 000,00 zł.



Po kilkuletniej przerwie MUKS Wieża Kórnic-
ka ponownie wystawiła drużynę w Wielko-
polskiej Lidze Juniorów.
Udało się  w tym roku powołać sześciooso-
bową drużynę juniorów, która choć z małymi 
brakami kadrowymi – to jest ze sporymi 
szansami na pozycję medalową.
Drużyna juniorów w składzie:
1. Karol Ullrich (junior starszy)
2. Aleksander Zawitaj (junior starszy)
3. Samuel Kątny (junior młodszy)
4. Tymoteusz Kątny (junior młodszy)
5. Agata Ullrich (juniorka starsza)
6. Aleksandra Wróbel (juniorka młodsza)
oraz Tymoteusz Zawitaj (rezerwa).
Szczególnie trudne zadanie przed Karolem 
i Aleksandrem, którzy choć nadal są junio-
rami młodszymi – to  grają na deskach jako 
juniorzy starsi.
Pierwsze 2 zjazdy po 3 mecze odbyły się  
2 i 3 lutego w Stęszewie, a finałowy zjazd już 
17 marca.
Pierwszego dnia zaczęliśmy bardzo ambitnie, 
po wysokim zwycięstwie 5:1 nad drużyną 
UKS Włoszakowice 3, spotkaliśmy się z druży-
ną UKS Goniec Kostrzyn (drużyna ta w pierw-
szej rundzie odprawiła innego rywala 6:0). 
Również i ten mecz Wieża Kórnicka wysoko 
wygrała – również 5:1. W ostatnim spotkaniu 
pierwszego dnia zmierzyliśmy się z drużyną 

Wielkopolskiego Klubu Szachowego z Pozna-
nia. Było to spotkanie bardzo zacięte i choć 
wynik powinien być odwrotny….zakończył 
się przegraną 2:4.
W pierwszym meczu drugiego dnia zmierzyli-
śmy się z drużyną Na Pięterku - Poznań i choć 
już prowadziliśmy 3:0 – wypuściliśmy z rąk 
pewne zwycięstwo! W drugiej fazie meczu, 
przegraliśmy wszystkie pojedynki i mecz 
zakończył się remisem 3:3.
Nieco podrażnieni tym stanem w drugim 
spotkaniu tego dnia pewnie wygraliśmy 
4:2 z drużyną Lech 2 Poznań. Po tej run-
dzie awansowaliśmy na pozycję wicelidera 

i w ostatniej rundzie przyszło nam się spotkać 
z niepokonaną drużyną Lech 1 Poznań. Po-
nownie ostatni mecz dnia nam nie wyszedł. 
Choć po długiej walce – ostatecznie mecz za-
kończył się przegraną naszej drużyny 1,5:3,5.
Po 6 rundach z przewidzianych 9 – drużyna 
MUKS Wieży Kórnickiej zajmuje 7 pozycję – 
na startujące 22 drużyny. Mamy jednak ro-
zegrane 5 meczy z drużynami z czołowej 10.
Nasi juniorzy do końca będą więc walczyć 
o miejsce na podium!
Życzymy powodzenia na najbliższym 
zjeździe.

Początek roku to zawsze okres wzmożo-
nego szkolenia przed sezonem startowym 
w taekwondo. W niedzielę 10 lutego 2019 
roku, blisko stu osobowa grupa zawodni-
ków z kilku klubów w tym: UKS Taekwondo 
Jarocin, UKS Taekwondo Pleszew, KS Rapid 
Śrem oraz KS Droga Smoka uczestniczyła 
w  seminarium z  mistrzem koreańskim 
Cheolin Kang, posiadaczem 7 DAN na sali 
Śremskiego Sportu. Część zainteresowa-
nych stanowił klub UKS Oaza Kórnik. To już 
nie pierwsze tego typu wydarzenie. Wcze-
śniej gościliśmy mistrza na seminarium 
w Śremie w 2014 roku, dwa lata później 
szkolenie zorganizował właśnie nasz klub 
w  Kórniku. Zajęcia poprowadzone były 
w trzech grupach w zależności od koloru 
posiadanego stopnia, wieku czy umie-
jętności. Najliczniejszą grupę stanowiła 
pierwsza, gdzie to dzieci w wieku 7-13 lat 
po intensywnej rozgrzewce oraz rozciąganiu 
mogły poznać szczegóły technik nożnych 
i ręcznych, nie zabrakło też zabawy z udzia-
łem rodziców dzieci, których sam mistrz 
poprosił o wspólny trening. Drugą grupą byli 
już nieco starsi zawodnicy, wyżsi stopniem 
i  z większym doświadczeniem. Trenowali 
oni technikę na packi pod okiem mistrza, 
przerobili również kilka układów formalnych 
zwanych poomsae oraz analizowali zawarte 
w  nich szczegóły techniczne. Na koniec 

w treningu wzięli udział najstarsi zawodnicy 
z grup masters, gdzie trening był specjalnie 
ustalony pod grupę. Wspólna rozgrzewka, 
rozciąganie oraz elementy siłowe i  tech-
niczne nie sprawiły problemu żadnemu 
uczestnikowi zajęć. Należy wspomnieć, że 
w chwili obecnej Mistrz Kang, jest czołowym 
szkoleniowcem Europy w zakresie techniki 
tradycyjnej, sędzią klasy międzynarodowej 
w układach formalnych. W swoim życiorysie 
może pochwalić się, że był uczestnikiem 

elitarnej grupy pokazowej, która występo-
wała podczas oficjalnego otwarcia Igrzysk 
Olimpijskich w Seulu. Tak więc powiedzenie 
„jak się uczyć, to od najlepszych” jest w tym 
miejscu bardzo trafne. Znajomość techniki 
decyduje o ocenie zawodnika, który startuje 
w rywalizacji poomsae, konkurencji rozgry-
wanej na mistrzostwach młodzików, junio-
rów młodszych i juniorów. Jesteśmy pewni, 
że takie szkolenie przyniesie w przyszłości 
efekty w postaci medali. 

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwar-
tego konkursu ofert z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 28/2019 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z  12.02.2019 roku.

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 
kwota

1. Fundacja Edukacji 
Społecznej „EKOS” XXVI Konkurs „Złota Żaba” 1 500,00 zł.

OGÓŁEM 1 500,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwar-
tego konkursu ofert z zakresu: ratownictwa i ochrony ludności; Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 28/2019 Burmistrza Miasta i Gminy 
Kórnik z 12.02.2019 roku.

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 
kwota

1. OSP Kamionki Pierwsza pomoc dla każdego 3 000,00 zł.
OGÓŁEM 3 000,00 zł.

9 lutego 2019 w Witkowie po raz XX odbyły 
się Regionalne Zawody Samorządowe 
w  Tenisie Stołowym. W  sportowych po-
tyczkach gminę Kórnik reprezentowali: 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły oraz 
Adam Lewandowski, Adam Zydroń, An-
drzej Surdyk, Beata Bruczyńska, Iwona 
Pawłowicz-Napieralska, Iwona Kosmalska, 
Jan Tuczyński, Krzysztof Zygarlicki i Roman 
Genstwa.  

W  klasyfikacji generalnej gmina Kórnik 
zajęła VI miejsce (na 26 gmin).   

Juniorzy MUKS Wieży Kórnickiej na starcie

Szkolenie z mistrzem Cheolin Kang

◊  ZM

◊  MUKS Wieża Kórnicka

Turniej 
tenisowy

◊  ZF
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To już dziewiąty rok funkcjonowania APR 
w  gminie Kórnik. W  2010 r jako jedna 
z pierwszych powstających lokalizacji rozpo-
częła swoją działalność. Początkowo w całej 
akademii trenowało 200 zawodników 
z czego 30 z Kórnika. Po dziewięciu latach 
Akademia Piłkarska Reissa to jedna z naj-
większych szkółek sportowych w Europie 
Środkowo–Wschodniej. W klubie trenuje 
ponad 9000 zawodników w 130 lokaliza-
cjach na terenie 5 województw.
W struktury APR Kórnik wchodzą także miej-
scowości Szczodrzykowo oraz Kamionki, 
gdzie na co dzień trenuje 150 dzieci. W 2016 
roku Akademia Piłkarska Reissa rozpoczęła 
współpracę ze Szkołą Podstawową w Szczo-
drzykowie otwierając klasy sportowe dla 
dziewcząt i chłopców. Dodatkowo z myślą 
o najmłodszych mieszkańcach gminy aka-
demia prowadzi zajęcia w przedszkolach.
Czym wyróżnia się Akademia na tle innych 
szkółek? W Akademii zwracamy szczególną 
uwagę na możliwość regularnego treno-
wania, dlatego staramy się, aby zawodnicy 
mieli jak najłatwiejszy dostęp do treningów. 

Prócz samego szkolenia zawodnicy mogą 
rywalizować z  rówieśnikami podczas co 
tygodniowych spotkań w  Wielkopolsko-
-Lubuskich Ligach Piłkarskich. Najbardziej 
utalentowani zawodnicy powoływani są na 
dodatkowe konsultacje i mają możliwość 
gry w Reprezentacji Akademii na poziomie 
wojewódzkim a najbardziej utalentowani 
zawodnicy rywalizują na arenie ogólno-
polskiej.
Po 9 latach możemy pochwalić się zawodni-
kami, którzy grają w reprezentacji Akademii 
i  rozgrywają swoje mecze na poziomie 
zespołów ekstraklasowych: Lecha Poznań, 
Zagłębia Lubin, Lechii Gdańsk czy Śląska 
Wrocław. W strukturach naszych drużyn 
zaczynali przygodę między innymi Mateusz 
Kraszewski, Damian Biadała czy Marysia 
Haremska zawodnicy, którzy z powodze-
niem stawiają kroki na wyższych szczeblach 
drużyn juniorskich.
Za sukcesem Akademii Piłkarskiej Reissa 
stoją lata doświadczeń w  budowaniu 
i prowadzeniu zespołów piłkarskich, profe-
sjonalna kadra i pełne zaplecze w postaci 

sprzętu oraz infrastruktury. Z roku na rok, 
APR otwiera kolejne lokalizacje i podwyższa 
poziom szkolenia. W zeszłym roku dwie dru-
żyny awansowały do najwyższej ligi juniorów 
– CLJ i będzie rywalizować z najlepszymi 
drużynami w kraju. Pokazuje to słuszność 
obranego kierunku przez klub. Akademia 
zaprasza do trenowania dzieci już od 4. roku 
życia. W naszym klubie zapewniamy ciągłość 
szkolenia od najmłodszych grup trenin-
gowych do seniora. Stopniowo rozwijamy 
umiejętności piłkarskie. W najmłodszych 
grupach szkolenie ukierunkowane jest na 
zabawę oraz przystosowanie dziecka do 
treningu z drużyną. W starszych grupach 
pracujemy m.in. nad motoryką dzieci oraz 
uczymy ich elementów techniki i taktyki.
W Akademii nie prowadzimy selekcji, każde 
dziecko może przyjść na 2 darmowe trenin-
gi. Zapisy odbywają się poprzez stronę
www.akademiareissa.pl.
Serdecznie zapraszam.

Akademia piłkarska Reissa

◊  Dariusz Śmigielski – Koordynator
Tel: 500-176-873
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Ogłoszenia drobne:
Praca

 Biuro Rachunkowe w  Kórniku 
zatrudni osoby z doświadczeniem. 
Elastyczne godziny pracy, zgłosze-
nia: praca@e-ksiegowy.net

 Salon HUSQVARNA Kórnik  
zatrudni serwisanta–mechanika.  
Tel. 531 736 001, 618 190 178
 Poszukuję pracownika do rozwo-

żenia kanapek (produkcja: Czmo-
niec) w  firmie Boskie Śniadania. 
Praca w godzinach 5-12 od ponie-
działku do piątku. Tel. 731 641 551
 Osoby z  orzeczeniem o  nie-

pełnosprawności - lekka praca.  
Te l .  791  121  103 ,  e -mai l : 
 praca@lavoro.com.pl
 Szukam dodatkowej pracy w Kór-

niku lub najbliższych okolicach. 
Jestem osobą uczciwą i  sumien-
ną. Dyspozycyjność od godz. 16.  
Tel. 694 486 795
 Producent mebli tapicerowanych 

zatrudni pracownika biurowo-admi-
nistracyjnego. Tel.  600 333 238 Łękno

 Przy jmę ucznia  w  zawo -
dzie blacharz samochodowy.  
Tel.  696 194 454
 Producent mebli tapicerowanych 

zatrudni: krawcowe, stolarzy, tapi-
cerów i klejarzy. Tel. 600 333 238 
Łękno.
 Zatrudnię pracownika do skle-

pu spożywczego w  Robako-
wie od zaraz, umowa o  prace.  
Tel. 668 694 953
 Emeryt 65 lat, prawo jazdy 

B+E szuka pracy na 1/2 etatu.  
Tel. 607 665 530

 Firma ogrodnicza z Kórnika za-
prasza chętnych do pracy przy za-
kładaniu oraz pielęgnacji ogrodów.   
Tel. 664 465 203
 SUZOHAPP Poland Sp. z  o.o. 

w Koninku poszukuje Pracownika 
Magazynu - praca jednozmianowa, 
w  międzynarodowej korporacji, 
atrakcyjne wynagrodzenie i benefi-
ty. Prześlij CV rekrutacja@suzohapp.
com, tel. 662 225 751
 Hotel Daglezja zatrudni na stano-

wisko pomoc kuchenna, pokojowa. 
Kontakt 510 290 717

 Sprzedam działkę budowla-
ną, 2500 m², możliwość podziału  
na mniejsze, Dachowa. Tel. 608 135 497
 Wydam wózek dziecięcy dwu-

funkcyjny, koła pompowane.  
Tel. 504 380 540
 Kupię ciągniki, przyczepy, maszyny 

rolne. Tel. 604 989 218  
 Usługa koparko-ładowarką.  

Tel. 609 070 077
 Sprzedam działkę w Runowie koło 

Kórnika, 917 m, cena 90 zł za m2.  
Tel. 889 727 612
 Kupię dom lub mieszkanie. Kórnik 

i okolica. Tel. 505 110 269
 Szukam hal i  magazynów na 

wynajem w  okolicy Kórnika.  
Tel. 505 921 833
 Potrzebny dom na wynajem Kór-

nik i okolica. Tel. 505 110 269
 Zatrudnimy do ochrony obiektu 

w Żernikach. Mile widziane osoby 
z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Tel. 605 998 151

 Sprzedam pralkę wirnikową - tzw. 
„Frania” i wirówkę. Tel. 511 120 011
 Sprzedam opony zimowe R 16  

225/60 i  całoroczne R 14 185/65.  
Tel. 511 120 011
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011 
 Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. 

Tel. 537 394 398 
 Meble na wymiar: kuchnie, szafy, 

komody, garderoby. Tel. 723 882 617
 Modulo - meble na wymiar.  

Tel. 604 674 943
 Kupię grunty. Tel. 882 725 015
 Szukam mieszkań do wynaję-

cia w Kórniku, Bninie lub okolicy.  
Tel. 666 677 003
 Sprzedam overlock i  maszynę 

do szycia. Cena 200 zł za sztukę.  
Tel. 504 052 607
 Kupię okazyjnie butle gazowe 

11-litrowe. Tel. 504 052 607
 Sprzedam łóżko rehabilitacyj-

ne. Cena 1300 zł., do negocjacji.  
Tel. 504 891 644
 Malowanie, szpachlowanie, pane-

le. Wolne terminy. Tel. 669 013 418   
 Sprzedam dom jednorodzin-

ny z  budynkiem gospodarczym  
i działką 860 m². Tel 515 379 549.  
Proszę dzwonić po godz. 16.
 Sprzedam wózek głęboki z  ak-

cesoriami oraz bujak dziecięcy.  
Tel. 693 496 978
 Sprzedam małą piłę do cięcia 

drewna na siłę. Tel 693 496 978 

 Domofony, alarmy, kamery. Mo-
nitoring sklepów, posesji, firm. 
Montaż-serwis. Tel. 509 490 402 
 Sprzedaż ziemniaków z  domu, 

worki 15 kg-15 zł. Kórnik-Bnin,  
ul. Błażejewska 43
 Sprzedam albę dziewczęcą i chło-

pięcą, kuchenkę dziecięcą + akce-
soria, wózek spacerowy i  fotelik 
samochodowy. Tel. 608 022 344
 Masaże lecznicze z  dojazdem  

do domu! Tel. 601 592 707
 Przyjmę niepotrzebne przed-

mioty zalegające dom, piwnicę, 
garaż, strych, działkę. Przyjadę 
osobiście, odbiorę i posprzątam.  
Tel. 607 665 530
 Przyjmę niepotrzebne książ-

ki, dojadę i  odbiorę osobiście.  
Tel. 503 622 212
 Wynajmę sklep w Borówcu pw. 

60 m. Parking, klimatyzacja, media.  
Tel. 608 033 745
 Kupię mieszkanie, dom, działkę 

w Kórniku. Tel. 517 120 127
 Sprzedam działkę budowlaną 

pod Kórnikiem, 650 m², 60 tys.  
Tel. 517 120 127
 Zarządzanie nieruchomościami. 

Tel. 501 645 055
 Sprzedam działkę pod usługi przy 

S11 15000 m². Tel. 517 120 127
 Nowe domy w atrakcyjnych ce-

nach od 279 tys. Tel. 517 120 127
 Sprzedam działkę pod usłu-

gi przy S11 5000 m m², 795 tys.  
Tel. 517 120 127

inne

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

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej II Wydział Karny wyrokiem z dnia 31.10.2018 r.sygn. akt. II K 550/18 – prawomocnym z 
dniem 08.11.2018 r. skazał Panią Anetę Ziwert córkę Mariana za popełnienie przestępstwa z art. 278 §1 kk w związku z art. 64 § 1 kk.
na karę:
- pozbawienie wolności: 1 (jeden) rok 5 (pięć) miesięcy
- naprawienie szkody: 7500 (siedem tysięcy pięćset) zł.




