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

Biblioteka Publiczna 
w Kórniku

zaprasza na spotkanie 
autorskie z pisarką

dzień 5 kwietnia 2019r.
godzina 17:30

Magdaleną Witkiewicz

22 marca  2019 r. 3

„Dobry start”

Spotkanie informacyjne w sprawie progra-
mu „Dobry Start – nowe rozwiązania usług 
społecznych dla rodzin z małymi dziećmi 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym” odbyło się 6 marca w KCRiS 
„Oaza”. Program ten realizowany jest 
pod patronatem Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem 
przedsięwzięcia jest Instytut Małego Dziec-
ka im. Astrid Lindgren. Spotkanie miało na 
celu podjęcie dyskusji nad możliwościami 
rozwijania i uzupełniania usług dla rodzin 
z małymi dziećmi na terenie gminy Kórnik. 
Uczestniczyli w nim m. in. wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły, radni Magdalena Paw-
laczyk i Robert Jankowski oraz kierownik 
Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Ewa 
Soczyńska.

O przyszłOści pKs pOznań

W dniu 7 marca prezydent Poznania Jacek 
Jaśkowiak zaprosił samorządowców z 
całej Wielkopolski na spotkanie, na któ-
rym przedstawił sytuację miejskiej spółki 
PKS Poznań. Ponieważ spółka działa na 
terenie całego województwa, na spotka-
niu obecni byli zainteresowani włodarze 
gmin i powiatów z całego regionu oraz 
wicemarszałek Województwa Wielkopol-
skiego  Wojciech Jankowiak. Naszą gminę 
reprezentował wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak.

pOmysł na geOparK

W sprawie utworzenia na terenie naszej 
gminy oraz 11 innych gmin wielkopolskich 
Geoparku Morasko dyskutowali 7 marca 
Burmistrz Przemysław Pacholski, wice-
burmistrz Sebastian Wlazły oraz repre-
zentujący Wydział Nauk Geograficznych i 
Geologicznych UAM Przemysław Gonera.
Na przestrzeni ostatnich lat coraz inten-
sywniej rozwijają się inicjatywy związane 
Geoparki są to obszary określone jako 
istotne z punktu widzenia nauk o Ziemi, 
których celem 
jest zachowanie i promocja dziedzictwa 
przyrody nieożywionej wraz z powiąza-
nym z nim krajobrazem kulturowym. Idea 
Geoparku Morasko opiera się na naukowo 
potwierdzonych skutkach upadku mete-
orytu w rejonie Góry Morasko, a także 

Prosto  
z Ratusza

spOtKanie z sOłtysami

12 marca zorganizowano pierwsze w tej 
kadencji sołeckiej spotkanie z sołtysami. 
Gościli na nim także przedstawiciele Poli-
cji, którzy przybliżyli zebranym, od strony 
formalnej, sprawy związane z organizacją 
imprez i zgromadzeń, w tym tych, które 
odbywają się na drogach publicznych. 
Reprezentanci Fundacji „Czyste Powietrze” 
zapowiedzieli przeprowadzenie, w Kórniku 
i być może w którymś z sołectw, spotkań 
z mieszkańcami, na których omawiane 
będą możliwości otrzymania pomocy przy 
działaniach proekologicznych (wymiana 
pieców, docieplenia). 
Omówiono Zarządzenie w sprawie za-
sad i trybu wykonywania przez sołtysów 
przedsięwzięć wynikających z ustawy o 
funduszu sołeckim.
Obecni na spotkaniu urzędnicy przedsta-
wili informacje związane z planowaniem 
przestrzennym, inwestycjami, pozyskiwa-
niem środków zewnętrznych i stronami 
internetowymi sołectw.
Ponieważ spotkanie miało miejsce dzień 
po Dniu Sołtysa, burmistrzowie złożyli 
wszystkim obecnym przedstawicielom 
sołectw serdeczne życzenia.

spOtKanie z panią dyreKtOr

Burmistrz Przemysław Pacholski oraz wi-
ceburmistrz Sebastian Wlazły spotkali się 
13 marca z dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Robakowie Bożeną Czerniak. Dyskutowa-
no na temat organizacji pracy w placówce 
i działań mających na celu zachęcenie 
uczniów i ich rodziców do wyboru szkoły 
w Robakowie. 

spOtKanie z przedstawicielami 
spółKi aquanet

Comiesięczne spotkanie z przedstawiciela-
mi spółki Aquanet odbyło się 20 marca. W 
sprawie inwestycji wodnokanalizacyjnych 
z dyr. Andrzejem Kazirodem spotkał się 
wiceburmistrz Bronisław Dominiak oraz 
Szymon Szydłowski z Wydziału Inwestycji 
UMiG. 

rusza Fundusz dróg 
samOrządOwych

Także 20 marca Wojewoda Wielkopolski 
zorganizował spotkanie informacyjno-
-konsultacyjne w sprawie wdrażanej 
właśnie tegorocznej edycji dofinansowań 
z Funduszu Dróg Samorządowych. Gminę 
Kórnik reprezentował wiceburmistrz Bro-
nisław Dominiak. 

przeobrażeniach krajobrazu Wielkopolski 
obejmujących efekty istnienia lądolodu 
skandynawskiego i działalność człowieka 
na tym obszarze. 

strategia aquanetu  
zatwierdzOna

W dniu 8 marca, podczas nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia Aquanetu zatwier-
dzono strategię spółki. Gminę Kórnik 
reprezentował burmistrz Przemysław 
Pacholski.

strażacy ObradOwali

Burmistrz Przemysław Pacholski w dniu 
9 marca 2019 roku był gościem sprawoz-
dawczo-wyborczego zebrania OSP Czmoń. 
Strażacy podsumowali swoją działalność 
za rok ubiegły i wybrali władze jednostki. 

w sprawie współpracy

W dniu 11 marca wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły spotkał się z właścicielami 
przedszkola „Skrzaty” działającego w 
Kamionkach i Borówcu. Dyskutowano na 
temat współpracy,  organizacji działalności 
przedszkola oraz planach rozwoju. 

rOzmOwy z pKp

Burmistrz Przemysław Pacholski oraz 
wiceburmistrzowie Sebastian Wlazły i 
Bronisław Dominiak spotkali się 12 mar-
ca z reprezentującym PKP p.o. zastępcy 
Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nierucho-
mościami Karolem Binkiem. Dyskutowano 
na temat terenów wokół stacji kolejowej w 
Gądkach oraz dworców w Szczodrzykowie 
i Pierzchnie. 

pgOK dla wOjewództwa

Także 12 marca wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły oraz Kierownik Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Sławomir Zakrzew-
ski uczestniczyli w spotkaniu w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Wielko-
polskiego dotyczącym Planu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi dla Wojewódz-
twa Wielkopolskiego na lata 2016-2022. 
Nasza gmina znajduje się w rejonie 6., 
związanym z Zakładem Gospodarowania 
Odpadami w Jarocinie. 

◊  red.



zatrudni pracowników:
- serwisu usług komunalnych

Podstawowe obowiązki: utrzymanie czystości i porządku na 
terenach gminnych w zakresie dróg, chodników gminnych 
oraz terenów zielonych,

Wymagania
• Prawo jazdy kat. B, T
• Mile widziane prawo jazdy kategorii C,
• Sumienność oraz staranność w wykonywaniu prac,
Oferujemy
• stabilne zatrudnienie,
• umowę o pracę,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

Oferty prosimy kierować na adres spółki WODKOM KÓRNIK Sp. 
z o.o. Wodociągi Kórnickie Usługi Komunalne ul. Poznańska 71c 
62-035 Kórnik lub na adres mailowy rekrutacja@wodkom.pl.

 

 

 

WODKOM informuje!
Dotyczy miejscowości: 

Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice,  
Pierzchno, Radzewo, Runowo,  

Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny.

UWAGA!  
ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO!

Szanowni Klienci,

informujemy, że w związku z wprowadzeniem masowych 
płatności, każdy z klientów otrzyma indywidualny numer konta 
bankowego wskazany na fakturze przekazanej bezpośrednio 
przez inkasenta przy odczycie wodomierza, w  przypadku 
nieobecności w trakcie odczytu faktura zostanie dostarczona 
pocztą. 
Uprzejmie prosimy o realizację płatności zgodnie z nadanym 
indywidualnie numerem Państwa rachunku widniejącym na 
fakturze.

Osoby posiadające polecenie przelewu, prosimy o zmianę 
dotychczasowego rachunku na nowy obecnie obowiązujący.

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE 
STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i  Gminy Kórnik ogłasza 
konkurs na stanowisko  d/s  księgowości 
budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy 
Kórnik w wymiarze pełnego etatu. 

I. Warunki zatrudnienia:
1) forma zatrudnienia - umowa o pracę
2) wymiar zatrudnienia - pełny etat

II. Wymagania niezbędne kandydata: 
1) jest obywatelem polskim, 
2) ma pełną zdolność do czynności praw-
nych oraz korzysta z pełni praw publicz-
nych, 
3) posiada stan zdrowia pozwalający na 
zatrudnienie na stanowisku, 
4) nie był karany za przestępstwa popeł-
nione umyślnie, 
5) posiada wykształcenie średnie ekono-
miczne
6) posiada minimum dwuletni staż pracy 
w księgowości, 
7) posiada znajomość  zagadnień w za-
kresie ustawy o rachunkowości, ustawy  
o finansach publicznych
8) umiejętność posługiwania się narzędzia-
mi informatycznymi (środowisko Widows 7, 
pakiet biurowy Microsoft Office, Excel, 
programy finansowo-księgowe),
 
III. Wymagania dodatkowe kandydata:   
1) komunikatywność 
3) odpowiedzialność, 

4) sumienność, 
5) umiejętności analityczne 
6) umiejętność pracy w zespole
7)  mile widziane zaświadczenie o przeby-
tym kursie kasjera złotowego. 
  
IV. Zakres wykonywanych zadań na sta-
nowisku:
1) Prowadzenie centralnego rejestru 
umów.
2) Przygotowanie faktur do księgowania.
3) Bieżący monitoring faktur pod wzglę-
dem terminu płatności.
4) Ewidencja księgowa zaangażowania. 
5) Fakturowanie sprzedaży oraz rozliczanie 
podatku VAT – w zastępstwie.
6) Prowadzenie w zastępstwie kasy.
7) Przeprowadzanie wraz z Kierownikiem 
Wydziału Gospodarki Finansowej kontroli 
kasowej w podległych jednostkach 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pra-
cy zawodowej, 
2) list motywacyjny, 
3) kopie dokumentów potwierdzających 
posiadane wykształcenie, 
4) kopie świadectw pracy, 
5) kopie dokumentów potwierdzających 
posiadanie dodatkowych kwalifikacji, 
6) podpisane pisemne oświadczenie 
o pełnej zdolności do czynności prawnych, 
korzystaniu w pełni z praw publicznych 
i o niekaralności za przestępstwa popeł-
nione umyślnie, 
7) podpisane pisemne oświadczenie o sta-

nie zdrowia, 
8) oświadczenie o  wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celu 
przeprowadzenia obecnego postępowa-
nia rekrutacyjnego

Szczegóły oferty i wymagań na stronie
https://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/pra-
ca-konkursy-nabory/2019-rok.html 
 
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą 
przyjmowane w terminie do dnia 29 marca 
2019 r. do godz. 15.00. Oferty należy skła-
dać w zamkniętych kopertach z dopiskiem 
„Oferta pracy – specjalista ds. księgowości 
budżetowej” w sekretariacie Burmistrza 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub 
przesłać pocztą na adres Urzędu z wyżej 
wymienionym dopiskiem. 
Dodatkowe informacje związane z ogło-
szonym konkursem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Finansowej pod 
numerem telefonu 61 8972615. Postę-
powanie kwalifikacyjne obejmie analizę 
wszystkich złożonych dokumentów oraz 
rozmowę z kandydatami.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 
Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu 
po wyżej określonym terminie nie będą 
rozpatrywane.

Informacja o  wyniku naboru będzie 
umieszczona na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).
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Jeszcze do niedawna trudno było myśleć 
o  zorganizowaniu na Błoniach zawo-
dów lekkoatletycznych z  prawdziwego 
zdarzenia i  na technicznym poziomie 
XXI wieku. Dziś stało się to realne. Pod-
czas rozpoczętej w  pierwszej połowie 
zeszłego roku inwestycji wybudowano 
bieżnię z nowoczesną nawierzchnią oraz 
wyznaczono 4 tory do biegu na 400 m 
i  6 torów do biegu na 100 lub 110 m. 
Wygospodarowano miejsce i zbudowano 
dwustronną, jednościeżkową skocznię  
do skoku w dal i trójskoku. Powstało stano-
wisko do pchnięcia kulą oraz skocznia do 
skoku wzwyż. Zamontowano system od-
wodnienia waz z odprowadzeniem wody  

do jeziora. Uporządkowano boisko piłkar-
skie, które ma teraz wymiary 100 m na 
64 m. Powstały dodatkowe piłkochwyty. 
Nowe trybuny, na których zamontowano 
siedziska plastikowe pomieszczą 618 
widzów. Przy trybunach zamontowano 
stojaki dla rowerów, a  także zakupiono 
sprzęt lekkoatletyczny do: skoku wzwyż, 
do biegu przez płotki oraz wyposażenie 
startera.

Wykonawcą inwestycji była firma Gardenia 
Sport z Warszawy. Umowę z firmą podpisa-
no 8 lutego 2018 roku. Zgodnie z zapisem 
w  dzienniku budowy prace zakończono  
6 marca br., a  dwa dni później uzyska-

no pozwolenie na użytkowanie. Firma 
udzieliła gwarancji na swoją pracę, która 
obejmuje okres 60 miesięcy, czyli skończy 
się w 2024 roku. 

Inwestycja kosztowała w sumie: 
2.581.442,68 PLN

Piłkarki i piłkarze Kotwicy Kórnik wrócili 
już na swój obiekt. W  ubiegłą sobotę 
seniorzy zremisowali bezbramkowo 
„u siebie” z Pogonią Nowe Skalmierzyce, 
a kibice mogli przetestować nowe trybu-
ny. Gdy aura zaproponuje nam wyższą 
temperaturę, pewnie WF-iści z kórnickich 
szkół z  zadowoleniem przyprowadzą 
uczniów na zajęcia z  lekkiej atletyki  
na nowej bieżni. Kto wie, może za jakiś 
czas dzięki nowoczesnej infrastrukturze 
doczekamy się wywodzących się z naszej 
okolicy Urbasiów, Kszczotów, Haratyków 
czy Włodarczyk?

Stadion na Błoniach zmodernizowany!
Kompleks sportowy Oaza Błonie zyskał nowoczesną bieżnię lekkoatletyczną,  
skocznie oraz rzutnie. Nowe trybuny pomieszczą ponad 600 widzów. Wszystko 
to dzięki niedawno zakończonej inwestycji, która dofinansowana była z  dwóch  
źródeł: ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju 
Infrastruktury Lekkoatletycznej w wysokości 900.000,00 zł (z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki) oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach 
dofinansowania zadań z zakresu infrastruktury sportowej w wysokości 275.000,00 zł 
(z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego).

◊  ŁG



W  dniach od 6 do 10 marca br. roku 
w Berlinie, odbyły się już po raz 53. Targi 
Turystyczne ITB Internationale Tourismus-
-Börse (Międzynarodowa Giełda Turystycz-
na), zaliczane do największych na świecie 
targów turystycznych. Jest to niezwykle 
ważne wydarzenie dla przedstawicieli 
z branży i jednocześnie atrakcja dla tysięcy 
zwiedzających, którzy w ciągu kilku godzin 
mają możliwość „zwiedzenia” całego świata. 
Międzynarodowe Targi Turystyczne w Ber-
linie odbywają się regularnie od 1966 roku 
i  stanowią najchętniej odwiedzane targi 
turystycznymi na świecie. Przyciągają naj-
bardziej liczących się w branży touroperato-
rów, przewoźników, hotelarzy, a także tłumy 
turystów, podróżników i studentów. Osoby 
prywatne mogą spotkać ludzi z  całego 
świata i uzyskać porady na temat planowa-
nia urlopów czy wakacji (często rezerwacji 
można dokonać bezpośrednio na targach). 
Podczas targów ITB odbyło się również wiele 
wydarzeń towarzyszących: konferencje, pre-
zentacje, warsztaty, liczne pokazy i występy 
organizowane przez wystawców. 
W  tegorocznych targach, podobnie jak 
w roku ubiegłym, udział wzięło ponad 10 
tysięcy wystawców ze 186 krajów i  regio-
nów. Oficjalnym krajem partnerskim targów 
w tym roku była Malezja.
Targi w Berlinie stanowią doskonałą okazją 
do promocji Polski i  sprzedaży polskich 
produktów turystycznych. Polską ofertę 
turystyczną w ramach stoiska narodowego 

zaprezentowało prawie 80 wystawców 
i podwystawców. Tematami przewodnimi 
promocji Polski w tym roku była turystyka 
miejska i aktywna, a  także kulinarna. Do 
odwiedzenia polskiej ekspozycji oprócz 
ciekawych materiałów informacyjnych, 
zachęcały także regionalne smakołyki i róż-
nego rodzaju atrakcje.  
Od kilku lat w tych najważniejszych targach 
turystycznych na świecie bierze udział rów-
nież gmina Kórnik. Nasza gmina wspólnie 
z  innymi poznańskimi gminami prezento-
wała się na targach na wspólnym stoisku 
Poznańskiej Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej, Metropolii Poznań i Wielkopolskiej 
Organizacji Turystycznej. 

Berlińskie targi to nie tylko efektywna pro-
mocja naszego regionu, ale także możliwość 
poznania aktualnych oczekiwań i preferencji 
turystów zagranicznych. Pierwsze trzy dni 
targów przeznaczone były wyłącznie dla 
osób związanych z branżą turystyczną, czyli 
na spotkania biznesowe, wymianę doświad-
czeń, udział w branżowych konferencjach 
i kongresach. Kolejne dwa dni były otwarte 
dla szerokiej publiczności. Dla odwiedza-
jących jest to niewątpliwie szansa na za-
poznanie się z bardziej lub mniej znanymi 
miejscami i fascynującymi zakątkami świata. 

...na największych targach turystycznych 

Gwiazdy kabaretu na Dzień Kobiet
Kabaret Moralnego Niepokoju cieszy się 
w naszym kraju ogromną popularnością. 
Nie dziwi więc fakt, że darmowe wejściów-
ki na występ tego popularnej formacji, 
nawet w niepełnym składzie, rozeszły się 
„w mgnieniu oka”.
Zorganizowany dnia 7 marca z  inicja-
tywy Burmistrza Miasta i  Gminy Kórnik 
występ popularnych komików Mikołaja 
Cieślaka i Rafała Zbiecia, z założenia miał 
być z  ukłonem w  kierunku pań z  okazji 
ich święta, stąd na widowni większość 

stanowiły kobiety. To dla nich przygo-
towano też kwiaty i  życzenia od władz 
samorządowych. 

Choć program składał się w  większości 
ze znanych wiernym fanom kabaretu 
skeczów, to salwy śmiechu z  widowni 
dowodziły, że dobry żart lub gag odegrany 
po raz wtóry śmieszy niemal tak samo jak 
ten premierowy.  

◊  ŁG

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
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Tradycyjnie w sobotę, 16 marca br. można 
było podziwiać umiejętności taneczne se-
niorów występujących w Ogólnopolskim 
Festiwalu, do którego w tym roku zgłosiła 
się rekordowa ilość par z całej Polski. Fe-
stiwal podobnie, jak w latach poprzednich 
podzielony był na dwa bloki taneczne, 
zakończone galą taneczną. Seniorzy pre-
zentowali się w kilku grupach, podzielonych 
ze względu na wiek uczestników i style ta-
neczne. Galę taneczną, którą poprowadzili 
Marcin Politowicz i  Krzysztof Czapliński, 
uświetnili Mistrzowie Świata w tańcu Do-
rota i Sergiu Rusu. 

Mistrzowie zaprezentowali się publiczności 
w trzech przepięknych tańcach. 
Niedzielny turniej podzielony był na trzy 
bloki taneczne, zakończone galą taneczną. 
Na początku rywalizowali najmłodsi tance-
rze. Natomiast na gali tanecznej prezen-
towali się tancerze powyżej 16 roku życia 
z najwyższych klas tanecznych. Niedzielną 
galę prowadziła, znana z programu „Taniec 
z gwiazdami” Iwona Pavlović. 
 Zwycięzcy poszczególnych grup otrzymali 
z rąk burmistrza Przemysława Pacholskie-
go i dyrektora Kórnickiego Centrum Rekre-
acji i Sportu „OAZA” Wojciecha Kiełbasiewi-

cza oraz tegorocznej „Białej Damy” Marysi 
Duszczak pamiątkowe medale, dyplomy 
i  statuetki, a   pan Krzysztof Buszkiewicz, 
kórnicki jubiler ufundował dla najlepszej 
pary zegarki.  
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za 
wspaniałą rywalizację. 
Podziękowania kierujemy również dla Cen-
trum Ogrodniczego  JUNIPERUS i Szkółek  
Kórnickich za wypożyczenie roślin, dzięki 
którym udało się stworzyć fantastyczny 
klimat podczas turnieju. 
Zapraszamy w  przyszłym roku na X-ty 
jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego „Biała Dama” o  Puchar 
Burmistrza Gminy Kórnik i Festiwal Tańca 
„Biała Dama” o Puchar Burmistrza Gminy 
Kórnik.
 

Taneczny weekend w Kórniku  
Już po raz dziewiąty w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” zorganizowany 
został Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Biała Dama” o Puchar Burmistrza 
Gminy Kórnik i Festiwal Tańca „Biała Dama” o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik, 
którego organizatorami od samego początku są Kórnickie Centrum Rekreacji i Spor-
tu „OAZA”, Urząd Miasta i Gminy w Kórniku oraz Kluby Tańca „Finezja i „Belcanto” 
z Poznania. 

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy



16 marca odbył się Dzień Kobiet w świe-
tl icy wiejskiej w  Robakowie. Panie 
z  dwóch sołectw – Robakowa Osiedle 
i Gądek zostały zaproszone na wspólne 
obchody ich święta. Panowie z  rady 
sołeckiej i  sołtys Robakowa stanęli na 
wysokości zadana. Przez cały wieczór 
obsługiwali Panie, pilnowali, żeby nie 
zabrakło kawy i  słodyczy, a   także, 
żeby czas upływał  w miłej i swobodnej 
atmosferze. Oprócz słodkiego poczę-
stunku Panie również miały możliwość 
pośmiać się i  zrelaksować słuchając 
występu stand upera „Jego Eminencji” 
Tomasza Biskupa.  Wesołym rozmo-
wom nie było końca. Wieczór mijał, 
a Panie zrelaksowane, bez trosk i obo-
wiązków świetnie bawiły się w  swoim 
towarzystwie.  Jednak co dobre szybko 
się kończy,  przyszedł czas się rozstać. 
Panowie i w tym momencie pamiętali,  
że tym co Panie najbardziej lubią do-
stawać, są oczywiście kwiaty, dlatego 
też każda z  Pań przy wyjściu dostała 
przepięknego, doniczkowego kwiatka 
i życzenia, aby każdy kolejny dzień był 
jej małym świętem. 
     

Dzień Kobiet 
w Robakowie

◊  Anna Drewnowska

Dzień Kobiet to szczególny czas, warto 
więc go spędzić w  miłej atmosferze. Na 
zaproszenie nowo wybranego sołtysa 
wsi Dziećmierowo, pana Sławomira Man-
dziaka i  Rady Sołeckiej w  dniu 9 marca 
dla wszystkich pań, które odpowiedzia-
ły na zaproszenie i  zdecydowały się 
uczestniczyć w świętowaniu Dnia Kobiet, 
niespodziankom tego wieczoru nie było 
końca. Każda z  Pań na powitanie otrzy-
mała różę… A potem było już tylko lepiej. 

Dla uczestniczek imprezy zorganizowano 
konkursy i wspaniałe nagrody. Pan Sławek 
z  kolegami z  rady postanowili nie tylko 
sprawdzić wiedzę uczestniczek spotkania, 
ale także zdolności wokalne. Quiz okazał 
się strzałem w  dziesiątkę, bo wszystkie 
Panie chętnie udzielały odpowiedzi. Prze-
rywnikiem w zabawie była muzyka, o którą 
zadbał Mikołaj. Uczestniczki spotkania 
chętnie sobie pośpiewały stare i  nowe 
przeboje, a najbardziej zachęcał do tego  

p. Krzysztof Guzik, członek rady. Z wcze-
śniej przygotowanych śpiewników gromko 
zabrzmiały m.in. „Hej sokoły”, „Cyga-
neczka” i  in. Na gitarze akompaniował 
p. Damian Krzyżaniak.  Miłym akcentem 
spotkania był pięknie wykonany tort, który 
trafił w ręce pana Sławka z okazji przypa-
dającego dzień później Dnia Sołtysa.  
Ten wieczór dla wielu Pań był szczególny 
z kilku względów. Pracując zawodowo i nie 
tylko, nie zawsze mamy czas, by spotkać 
się w  tak licznym gronie, w  takim miej-
scu, atmosferze i przy suto zastawionym 
smacznymi wypiekami i  napojami stole, 
by porozmawiać o  sprawach ważnych 
i  ważniejszych, podzielić się troskami 
i radościami, których na co dzień nam nie 
brakuje. A  to się udało, z  czego bardzo 
się cieszymy i dziękujemy organizatorom 
i  sponsorom imprezy za ich trud, wkład 
i  sympatię, jaką nas, panie, w  tym dniu 
obdarowano. 
Może nie była to szalona impreza,  
ale niepowtarzalne wydarzenie na pewno 
tak. Mamy nadzieję, że impreza z okazji 
Dnia Kobiet stanie się doroczną tradycją. 
    
 

Wspólne świętowanie

◊  Uczestniczki spotkania

Impreza w  dniu 8 marca br. w  JOSP 
Rokietnica, była pierwszą , którą zorga-
nizował Zarząd Oddziały Powiatowego 
ZOSP RP w  Poznaniu przy udziale Sta-
rostwa Powiatowego w  Poznaniu oraz 
strażaków JOSP Rokietnica. 
Tego dnia na zaproszenie w/w instytucji 
do pięknej, nowej strażnicy zjechały 
się druhny–strażaczki  z następujących 
gmin: Buk, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik ( 
z OSP Czmoń, OSP Radzewo, OSP Szczyt-
niki), Poznań, Rokietnica i Swarzędz, aby 
świętować swe święto.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w  Po-
znaniu – dh. Wacław Zajączkowski. 

Przypomniał onus że w naszym powiecie 
w szeregach OSP działa 305 druhem, któ-
re  pełnią wszelakie funkcje - od  strażaka 
poprzez kierowcę wozów pożarniczych, 
aż do prezesa.

cd. na str. 10

9 marca, dzień po oficjalnych obchodach 
Dnia Kobiet, seniorzy z Borówca zrzeszeni 
w kole Senior, spotkali się w świetlicy, aby 
uczcic to święto, może już dzisiaj mniej 
modne, ale jednak obchodzone. Z senty-
mentem wspominano dawne czasy, kiedy 
to panie były obdarowywane przez dyrekcje 
zakładów pracy goździkiem i parą rajstop, 
odbiór upominków oczywiście trzeba było 
pokwitowac.Tym razem było inaczej. Panie 
zasiadły do stołu, w towarzystwie panów. 
Przewodniczący koła złożył wszystkim 
przedstawicielkom płci pięknej, serdeczne 
życzenia wypowiedziane prozą, natomiast 
jeden z kolegów uczynił to w formie wier-
szowanej. Wszystkie panie dostały kwiaty. 
Była jak zawsze kawa, domowe ciasto, 
nawet smażone kiełbaski ze smakowitą 
kapustą z  grzybami zebranymi jesienią 
przez jedną z seniorek. W miłej i serdecznej 

atmosferze czas szybko płynął, potrawy zni-
kały ze stołów. Wspominkom i serdecznym 
rozmowom nie było końca. Dzień kiedy 
panie mogą tak beztrosko świętowac jest 

przecież tylko raz w roku, ale dobre i to, miło 
jest być zauważonym i docenionym, także 
w kwiecie wieku.
                                                        

Seniorzy z Borówca obchodzą święto pań

Dnia 8 marca br. w świetlicy w Prusinowie 
z inicjatywy Pani Sołtys odbyło się spotkanie 
z okazji Dnia Kobiet. Mieszkanki Prusinowa 
przy kawie i ciastku w przemiłej i wesołej at-
mosferze świętowały ten dzień. Obecne na 
spotkaniu Panie miały okazję własnoręcznie 
przygotować tabliczkę czekolady, ponieważ 
do Prusinowa przyjechały Panie z Fabryki 
Czekolady z Poznania. Wszystkim Paniom, 
członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich 
„PRUSIBABKI”  oraz grupie „PRUSIMORSIAKI 
życzymy aby Dzień Kobiet trwał cały rok!

Dzień Kobiet 
w Prusinowie

◊  Krystian Kazyaka

Życzenia dla
kobiet z OSP

◊   Barbara Fluder
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Tradycją w  naszej wsi jest organizowa-
nie w  miesiącu marcu imprezy z  okazji 
„Dnia Kobiet”. W  tym roku uroczystość 
odbyła się 09-03-2019r.  W Domu Stra-
żaka zgromadziło się 60 pań i zaproszeni 
goście. Uroczystość prowadziła pani 
Monika Sobolewska. Impreza rozpo-
częła się od nagrania Bogusława Meca 
„Jej portret” i  powitania zebranych. 
Gościliśmy panią Bożenę Kiełtykę - dy-
rektor MOPS w Kórniku, panią Dominikę 
Buczkowską Radną MiG Kórnik, sołtysa 
wsi Szczytniki pana Marka Templewicza, 
prezesa OSP Szczytniki pana Waldemara 
Jankowiaka z  zarządem- pana Sobo-
lewskiego i  Alankiewicza, pana Marka 
Olejniczaka oraz pana Stefana Jaskułę.   
Dla wszystkich zespół muzyczny zade-
dykował utwór Eleni „Za każdy uśmiech 

Twój”. Zespół muzyczny towarzyszył nam 
przez czas trwania imprezy. Zaproszeni 
goście złożyli życzenia paniom i wręczyli 
kwiaty. Należy wspomnieć, że przygoto-
wania do imprezy trwały 3 dni. Kulinaria, 
wypieki oraz wystrój sali przygotowały jak 
co roku członkinie KGW oraz panie z OSP 
Szczytniki. Impreza trwałą parę godzin. 
Panie zadowolone z  imprezy wracały 
do domu z bukietami kwiatów. Echa po 
imprezie: Szkoda, że Święto Kobiet trwa 
tylko jeden dzień i trzeba już wracać do 
codziennej rzeczywistości.  Zarząd KGW 
Szczytniki dziękuje Wszystkim, którzy 
przyczynili się do uświetnia imprezy 
i poświęcili swój czas na przygotowanie 
uroczystości.
                                                

Święto Kobiet w Szczytnikach

◊  Przew. KGW G. Błotna

cd. ze str. 9

Również tego dnia był z nami Wójt Gmi-
ny Rokietnica – Bartosz Derech, który 
życzyli druhnom wszelkiej pomyślności 
i udanego  świętowania.
Był z  mami przedstawiciel Komendy 
Miejskiej PSP w Poznaniu – st. kpt. Kamil 
Witoszko – Naczelnik Wydziału Operacyj-
no- Szkoleniowego.
Druhowie wzięli naręcze róż i wraz drob-
nymi upominkami wręczali  wszystkim 
druhnom.                              
Tego dnia na druhny czekał też poczę-
stunek przygotowany przez strażaków. 
Następnie,  druhny zostały zaproszone 
przez strażaków JOSP Rokietnica do 
przejścia do garażu, gdzie przygotowa-
no dla nas zabawy-niespodzianki:  prze-
noszenie surowego jajka za pomocą 
hydraulicznych rozpieraków,  robienie 
ze strażaka „mumii” za pomocą papieru 
toaletowego i przylepców na czas. 
Tego dnia każda z druhem zapomniała 
na chwilę o  obowiązkach domowych 
i  służbowych – przy dźwiękach wspa-
niałej muzyki bawiłyśmy się do późnych 
godzin wieczornych. Dziękujemy !
Jak to zwykle bywa, wszystko co dobre, 
szybko się kończy. 
Tegoroczne obchody  Dnia Kobiet 
przeszły już do historii – ale myślimy, 
iż to nie było ostatnie takie spotkanie 
druhen – strażaków. 
Do zobaczenia za rok.
 

AFISZ

23 MARCA

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

AKADEMIA SENIORA: wycieczka do Ło-
dzi. Informacje i zapisy tel. 886 111 091, 
515 229 684.

BORÓWIECKI WIOSENNY MARSZ Z KIJ-
KAMI. Stara szkoła w  Borówcu, godz. 
11:00. Trasa ok. 6 km. Informacje pod 
numerem tel. 735 977 217.

24 MARCA

XIX TURNIEJ O  PUCHAR BURMISTRZA 
GMINY KÓRNIK W  PIŁCE SIATKOWEJ 
AMATORÓW W  ROCZNICĘ WYZWOLE-
NIA KÓRNIKA. KCRiS Oaza, start godz. 
9:00. 

IV INTEGRACYJNY SPACER Z  PSAMI 
W  KÓRNIKU. Start: ul. Leśna 6 (przy 
bramie wejściowej OAZA Błonie), godz. 
11:00.

26 MARCA

BAJKOCZYTANIE: „Pettson i  Findus”. 
Biblioteka Publiczna w  Kórniku, godz. 
17:30.

27 MARCA

AKADEMIA SENIORA: Wietrzenie szaf. 
Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30. In-
formacje i zapisy tel. 886 111 091, 515 
229 684.

WARSZTATY DLA RODZICÓW. Warsz-
taty poprowadzi Natalia Bednarska 
Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej 
Dyscypliny. Biblioteka Publiczna w Kór-
niku, godz. 18:00-21:00. Liczba miejsc 
ograniczona. Zapisy tel. (61) 8170 021.

28 MARCA

ZASŁUŻENI WIELKOPOLANIE W  FILI 
W  BNINIE: spotkanie pt. „Tytus Dzia-
łyński”. Gość specjalny: dr Edyta Bąt-
kiewicz-Szymanowska z  biblioteki PAN 
w  Kórniku. Biblioteka Publiczna filia 
w  Bninie, godz. 17:00. Ze względu na 
ograniczoną liczbę miejsc obowiązują 
zapisy w filii w Bninie.

30 MARCA

KRAKOWSKI SALON POEZJI. Gościem bę-
dzie aktor teatralny i filmowy, Jacek Ponie-
działek.  Zamek w Kórniku, godz. 17:00. 
Zapisy: sekretariat.zamek@bk.pan.pl 

SAMOOBRONA KRAV MAGA - otwarte, 
bezpłatne szkolenie z  Wicemistrzem 
Świata Robertem Budnym. KCRiS OAZA, 
start godz. 16:00. Pytania i zapisy wssw.
kornik@gmail.com, tel. 697 788 820.

3 KWIETNIA
 
AKADEMIA SENIORA: 2. URODZINY 
WSPANIAŁEJ SIÓDEMKI -  RECITAL OLI 
IDKOWSKIEJ. Strażnica OSP Kórnik, godz. 
16:30. Informacje i  zapisy tel. 886 111 
091, 515 229 684.

10 KWIETNIA 

AKADEMIA SENIORA: Gimnastyka i mu-
zyka. Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30. 
Informacje i zapisy tel. 886 111 091, 515 
229 684.

11 KWIETNIA 

AKADEMIA SENIORA: Warsztaty kra-
wieckie. Sala PAN Zakład Doświadczalny, 
godz.  10:00. Informacje i zapisy tel. 886 
111 091, 515 229 684.

12 KWIETNIA

AKADEMIA SENIORA: Przedstawienie  
pt. „Pokaz mody historycznej” - wyjazd  
do Suchego Lasu. Informacje i  zapisy  
tel. 886 111 091, 515 229 684.

13 KWIETNIA

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU.  Straż-
nica OSP Kórnik, godz. 10:00.

14 KWIETNIA

AKADEMIA SENIORA: Kiermasz świątecz-
ny - wyjazd do Muzeum Narodowego 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie. Informacje i zapisy tel. 886 
111 091, 515 229 684.

17 KWIETNIA 

AKADEMIA SENIORA: Przygotowanie do 
Wielkanocy. Strażnica OSP Kórnik, godz. 
16:30. Informacje i zapisy tel. 886 111 091, 
515 229 684.
 

18 KWIETNIA 

KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA: Katarzy-
na Augustyn „Rosyjskie opowieści czyli na 
tropie lata za Kołem Podbiegunowym”. 
Restauracja „Ventus” w KCRiS OAZA, godz. 
19.00.

24 KWIETNIA 

LICYTACJA STULECIA! W  130. rocznicę 
licytacji dóbr zakopiańskich 110. Trybu-
nału Kasacyjnego w Wiedniu „Zakopane 
za centa” wg reportażu Henryka Sienkie-
wicza. Prelekcja dr Zbigniew Kalisz. Zamek 
w  Kórniku, godz.18:00. Wstęp wolny  
po rezer wac j i  annawi te k@ vp.p l ,  
tel. 696 984 694.

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

25 KWIETNIA

AKADEMIA SENIORA: Warsztaty kra-
wieckie. Sala PAN Zakład Doświadczalny, 
godz. 10:00.

27 KWIETNIA 

XVI FESTIWAL MŁODYCH MUZYKÓW 
KÓRNIK 2019. Kórnicki Ośrodek Kultury, 
godz. 10:00. Szczegóły dostępne na stro-
nie: www.kornickiosrodekkultury.pl

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

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

Zarząd PKPS w Kórniku dla swoich Pań 
zorganizował w tym roku Dzień Kobiet 
podwójnie. W niedzielne popołudnie 3 
marca, 32 osobowa grupa wyjechała do 
Poznania na koncert zorganizowany przez 
zarząd wojewódzki PKPS. Koncert uświetnił 
występ muzyczny greckiego muzyka Aresa 
Chadzinikolau, śpiewaczki Marty Matu-
szewskiej, a gwiazdą wieczoru był występ 
satyryka Jerzego Kryszaka. Zabawa była 
wspaniała, szczególnie satyryk bawił swoim 
programem.
Uczestnicy wracali szczęśliwi, dziękując 
Prezesowi Bogdanowi Wesołkowi za zorga-
nizowanie tak miłego dnia.

Natomiast w Dzień Kobiet 8 marca br.  
na godzinę 17-tą wszystkie Panie zostały 
zaproszone do nowo otwartej kawiarni przy 
ul. Pocztowej w Kórniku.
Ponad 50 osób zebrało się w pięknie 
przystrojonej, z tej okazji sali. Zebranych 
serdecznie powitał Bogdan Wesołek, życząc 
miłym Paniom zdrowia, pogody ducha oraz 
wszelkiej pomyślności. Przekazał również 

życzenia od Pana Burmistrza Przemysława 
Pacholskiego, skierowane do Pań na ten 
wyjątkowy dzień.
Po części oficjalnej podano kawę, ciasto i na 
toast lampkę wina, a zamiast kwiatka, każdą 
z Pań obdarowano czekoladką.
Niespodzianką w tym roku był zaproszony 
miły akordeonista, który bawił Panie piękną 
muzyką z dawnych lat. Zachęcił również do 

wspólnego śpiewu, było wesoło, uczestnicy 
szczęśliwi i zadowoleni ze wspólnie spędzo-
nego wieczoru.
Tak się składa że Prezes w tym dniu obcho-
dzi swoje urodziny, była więc okazja żeby 
również jemu złożyć serdeczne życzenia, 
zaśpiewać 100 lat i obdarować skromnym 
upominkiem.

Obchody Dnia Kobiet w P.K.P.S. Kórnik

◊  Zarząd P.K.P.S. Kórnik

◊  Ewa Sieroń

◊  ZF
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Szanowni czytelnicy – mamy miasto wy-
jątkowe w skali Europy. Tą unikatowość 
daje połączenie zamku z bogatą kolekcją 
zbiorów;  Arboretum, czwartym co do 
wielkości w skali europejskiej, z unikatową 
kolekcją drzew i krzewów; piękne położe-
nie nad jeziorami – Kórnickim i Bnińskim; 
wspaniała historia – nazwiska Zamoyskich 
i Działyńskich znają w całej Polsce; insty-
tucje naukowe PAN – Biblioteka Kórnicka, 
Instytut Dendrologii oraz Szkółki Kórnicki. 
Jednym słowem – zielona perełka, na któ-
rą trzeba chuchać i dmuchać, a zmiany 
wprowadzać z rozmysłem i korzystając z 
projektów najwyższej klasy urbanistów i 
architektów. Bo zepsuć łatwo – naprawić 
– niemal niemożliwe. 
Przez ostatnich 20 lat miasto się zmieniło 
– również w tych miejscach, które czynią 
Kórnik wyjątkowym. Widoczne zmiany 
to zabudowanie części wjazdowej do 
Kórnika – które uroku miastu nie dodały, 
bo trudno uznać za atrakcje turystyczne 
markety. Hotel Daglezja – to swoista 
maszkara wymieszanych stylów architek-
tury; która – co gorsza – zasłoniła połowę 
widoku na Zamek dla osób jadących od 
Mosiny. Słup reklamowy przy zjeździe z 
trasy katowickiej spowodował, że zjazd do 
naszego kojarzyć się może ze zjazdem na 
parking autostradowy, a nie do urokliwego 
miasteczka. 
Bardzo mieszane opinie budzi przebudo-
wa Pl. Niepodległości – istniejące planty 
zastąpiła betonowo – kamienna pustynia, 
gorąca latem, głośna, w dużej mierze funk-
cjonująca jako parking. Niestety użyte ma-
teriały i wykonawstwo skutkują tym, że co 
rusz niezbędne są naprawy nawierzchni. 
Cieszy modernizacja Placu Browarowego 
– choć tam, w przeciwieństwie do Pl. Nie-
podległości – postanowiono upchnąć tyle 
atrakcji, ile się tylko da – w efekcie mamy 
kamiennego grzybka na wprost muszli 
koncertowej.
Na ogromny plus należy zapisać powsta-
nie promenady – szczególnie odcinka od 
Bnina do Pl. Browarowego. Powstał dobry 
ciąg spacerowy – jedynym zarzutem, który 
można stawiać – to czy tak bardzo trzeba 
było zmieniać linię brzegową jeziora i 
używać betonu jako podstawowego ma-
teriału wykończeniowego zamiast drewna 
i żwirów?
Sumując te przemyślenia – czy takiego, 
zabetonowanego Kórnika chcemy? 
Narzekam, ale jeżdżąc sporo po Polsce 
i Europie widzę, że można znakomicie 
godzić historię, przyrodę i potrzeby miesz-
kańców – projektując i budując bardziej 
harmonijne i szanujące historię danego 
miejsca rozwiązania. Tworząc przestrze-
nie, gdzie drzewa i zieleń stanowią istotny, 
niezbędny element architektury.
Miasto ma przede wszystkim służyć jego 

mieszkańcom – jeśli o tym zapomnimy, 
skupiając się na turystach, sami sobie 
szkodzimy. Warto szukać i rozważać po-
mysły, dzięki którym Kórnik i Bnin staną 
się miejscem przyjaznym i bezpiecznym. 
Choćby spowolnienie ruchu – bo czy 
czyni różnicę, j jeśli z północnych rogatek 
Kórnika, do południowych granic Bnina 
kierowca pojedzie 50 czy 30 km na go-
dzinę – to raptem 4 minuty różnicy. Takie 
ograniczenie zniechęci część kierowców 
do jechania tranzytem przez Bnin i Kórnik; 
równocześnie pozwoli bezpiecznie korzy-
stać z dróg rowerzystom – rozwiązując po 
części problem braku ścieżek; podniesie 
również bezpieczeństwo pieszych na 
pasach. 
Latem, gdy do Kórnika zjeżdżają tłumnie 
turyści, korki samochodowe, zapchane 
parkingi, spaliny i hałas skutecznie zabijają 
przyjemność spędzania weekendu w cen-
trum. A przecież wiele miast turystycznych 
rozwiązuje ten problem budując parkingi 
buforowe, spowalniając ruch, dając pierw-
szeństwo pieszym i rowerom. Korzystają 
wszyscy – mieszkańcy i turyści. 
Trzeba w końcu znaleźć pomysł na otwar-
cie Pl. Niepodległości na Zamek - wyre-
montować i mądrze wykorzystać budynek 
na narożniku Zamkowej i Pl. Niepodległo-
ści – bo stoi i straszy. Nie przekonuje mnie 
pomysł kładki przez jezioro – raz, ze wzglę-
du na koszty, dwa – kolejnego zamknięcia 
widoku na jezioro i zamek z ul. Woźniaka. 
Już ogromną ingerencją w widok jeziora 
była budowa pomostu z Pl. Browarowego 
– oczywiście też betonowego. Kładka by 
ten widok zepsuła do reszty.
Więc choć sporo zrobiono dobrze, trochę 
zepsuto – jest jeszcze wiele możliwości, by 
naszą perełkę – Kórnik – uczynić miastem 
zielonym i spokojnym, gdzie hasło „slow 
city” nie będzie kojarzyć się z tempem 
działania niektórych instytucji, tylko z 
harmonijnym połączeniem historii ze 
współczesnością, przyrody z potrzebami 
mieszkańców. Gdzie turyści nie tylko ko-
rzystają, ale również przyczyniają się do 
bogacenia się miasta i jego mieszkańców. 
My, Kórniczanie, chcemy takiego miasta. 
Będziemy współdziałać z każdym, kto 
myśli podobnie. Szukać i proponować 
ciekawe pomysły. Tak, by ułomności, o 
których pisałem powyżej, za kilka - kilka-
naście lat były nieistotne, a miasto było 
wzorem mądrego korzystania z darów 
historii i położenia. 

Inny punkt widzenia

◊ maciej Brylewski, 
Klub Radnych 
My Kórniczanie

Już w  czwartek 4 kwietnia 2019 roku 
o godzinie 18:00, w Kórniku, w Strażnicy 
OSP przy ul. 20 Października 93, odbę-
dzie się spotkanie o Programie Czyste 
Powietrze. Pracownicy Fundacji Czyste 
Powietrze będą doradzać jak uzyskać 
dofinansowanie na wymianę starego 
pieca i  termomodernizację domu. 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program Czyste Powietrze ma pomóc 
ograniczyć szkodliwą emisję zanieczysz-
czeń do powietrza ze starych kopciu-
chów, w  domach jednorodzinnych. Na 
ten cel przeznaczono 103 mld złotych. 
Dofinansowanie do 90 % można uzyskać 
zarówno na dom nowobudowany, jak 
i istniejący. 

Fundacja Czyste Powietrze za darmo 
pomaga wypełnić wniosek o  dotację 
oraz doradza, jak zacząć ogrzewać dom 
w  sposób ekologiczny. Na spotkaniu 
doradcy z  Fundacji odpowiedzą m.in. 
na pytania kto może ubiegać się o dofi-
nansowanie, jak wyliczyć kwotę dotacji, 
na które działania można uzyskać zwrot 
z programu. Na miejscu będzie można 
otrzymać wskazówki dotyczące wypeł-
nieniu wniosku. 

Szczegółowe informacje o wydarzeniu: 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/524391514754486/

Wymień
stary piec!

◊  Fundacja Czyste Powietrze
ul. Partyzantów 3/3 
70-222 Szczecin

INFOlinia 91 3000 222 
www.FundacjaCzystePowietrze.pl 
FB/fundacjaczystepowietrze

3. kwietnia 2. Urodziny Wspaniałej Siódemki
RECITAL OLI IDKOWSKIEJ

10. kwietnia Gimnastyka i Muzyka

11. kwietnia Warsztaty krawieckie /Sala PAN 
Zakład Doświadczalny, godzina 10:00

12. kwietnia Przedstawienie pt. Pokaz mody 
historycznej /wyjazd do Suchego Lasu/

13. kwietnia Uniwersytet Trzeciego Wieku 
OSP godzina 10.00

14. kwietnia Kiermasz świateczny Wyjazd do 
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szreniawie

17. kwietnia Przygotowanie do Wielkanocy
24. kwietnia Gimnastyka

25. kwietnia Warsztaty krawieckie /Sala PAN 
Zakład Doświadczalny, godzina 10:00

Biblioteka w Bninie serdecznie zaprasza na spotkanie pt.

Tytus Działyński

 Gość specjalny:
dr Edyta Bątkiewicz-Szymanowska z biblioteki PAN w Kórniku

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

WIOSENNY NABÓR DO PRZEDSZKOLA 

• BEZPŁATNE ZAJĘCIA ADAPTACYJNE
• POBYT PEŁEN: 470 ZŁ 

 OFERTA OBEJMUJE: -WYŻYWIENIE -ANGIELSKI/RELIGIE
 -KONCERTY-UBEZPIECZENIE

 -POMOCE DYDAKTYCZNE

PRZYJMUJEMY DZIECI OD 2,5 DO 6 LAT.  
REKRUTACJA TRWA CAŁY ROK.

WIĘCEJ INFORMACJI:                       
TEL: 511877351     

 przedszkole@bajkowydwor.pl   www.bajkowydwor.pl   
Kórnik, ul. Młyńska 39                       
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Zakończenie projektu w SP im. Jana Paw-
ła II w Szczodrzykowie

Komiksy, komiksy magiczne obrazki!
(M. Jeżowska)

15 lutego w  Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Szczodrzykowie odbył się 
wieczór autorski będący finałem projektu 
grantowego „Spacer w chmurach. Historia 
miasta i  gminy Kórnik w obrazkach”. To 
było wielkie wydarzenie! 20 dziewczyn 
z różnych klas przedstawiło swoje interpre-
tacje historii. Budynki z terenu naszej gmi-
ny znalazły swoje miejsce w ręcznie robio-
nym komiksie, po którym przewodnikiem 
jest sam hrabia Zamoyski! Oprowadza on 
po naszej gminie uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w  Szczodrzykowie należących 
do kółka detektywistyczno-historycznego. 
Przewracając kolejne karty, dowiadujemy 
się, jak powstała nazwa „Kórnik”, co to jest 
„Ucho Igielne”, dlaczego ratusz w Kórniku 
musiał być odbudowywany albo gdzie 
się znajdował hotel „Pod Białym Orłem”. 
W pracy są też elementy współczesne, np. 
promenada czy McDonalds, po których to 
Zamoyski jest oprowadzany przez uczniów. 
Te i  wiele innych, ciekawych informacji 
można wyczytać z komiksowych kart. Prace 
zostały wykonane promarkerami. Dziew-
czyny w  małych grupach pracowały po 
lekcjach – szukały informacji o miejscach 
i budynkach, opracowywały scenariusze, 
a następnie rysowały. Oprócz komiksu wy-
konały również prace na dużym formacie. 
Poszczególne budynki zostały zaprezento-
wane w formie obrazów, na których młode 
artystki uwieczniły ich współczesny wygląd.
Praca nad komiksem wymagała również 
spotkań całej grupy, ustalania szczegółów, 
a także nadania komiksowi spójności. Było 
to bardzo trudne zadanie, ponieważ au-
torki były z różnych klas i kończyły zajęcia 
o różnych godzinach. Jednak dla dziewczyn 
nie ma nic niemożliwego i wszystkie razem 
spotkałyśmy się na kórnickim rynku, gdzie 
miałyśmy możliwość omówienia  ważnych 
kwestii oraz zapoznania się z historią miejsc 
i  interesujących nas budynków. Naszym 
przewodnikiem została p. Małgorzata 
Wawrzyniak, która w ciekawy sposób prze-
kazała nam swoją wiedzę na ich temat. 
Ruszyła druga edycja grantu, w której bę-
dziemy kontynuować działalność, a także 
dołączymy kolejne elementy – historię 
przełożymy  na język współczesności, 
czyli dodatkowo prace zostaną wykonane 
z wykorzystaniem grafiki komputerowej. 
Ponadto do projektu dołączą nowe osoby. 
W tym roku swoje wizje będą mieli okazję 
uwiecznić uczniowie klas czwartych, a tak-
że wszyscy chętni, których udało nam się 
zainteresować naszą pracą. Zapraszamy 
do zapoznania się z twórczością dziewczyn.

„Spacer w chmurach. Historia  w obrazkach”

Opiekunowie: Anna Drewnowska, Iwona 
Kalisz, Małgorzata Piotr. 
Projekt wykonały: Aleksandra Czapkie-
wicz, Justyna Iwanow, Olga Jakszuk, Anita 
Janowska, Kornelia Kozłowska, Marianna 
Kraszewska, Marianna Kuźniewska, Zu-

zanna Kwasiżur, Maria Macuda, Izabela 
Majer, Maja Pusz, Patrycja Ritter, Otylia 
Sobkowiak,  Anna Stanisławska, Weronika 
Szczepańska, Roksana Turowska, Gabriela 
Wolska, Małgorzata Wolska, Marta Wrze-
sińska, Aleksandra Zawodnia. 

◊  Anna Drewnowska 

W  dniu 01 marca 2019 roku  została 
zawarta Umowa Patronacka pomiędzy 
Raben  Logistics Polska sp. z o.o. Oddział 
w Gądkach, a Zespołem  Szkół w Kórniku. 

Umowa dotyczy objęcia patronatem Ra-
ben  Logistics Polska sp. z o.o. klas Tech-
nikum w Kórniku kształcących w specjal-
ności Technik Logistyk.Celem patronatu 
jest wspólne poszerzanie wśród uczniów 
wiadomości , umiejętności  z zakresu logi-
styki, spedycji i transportu,  kształtowanie 
wśród uczniów kompetencji kluczowych 
oraz przygotowanie do zawodu.
W celu zdobywania umiejętności praktycz-
nych dyrektor Szkoły w uzgodnieniu  z Ra-
ben  Logistics Polska sp. z o.o  umożliwi 
uczniom zapoznanie się z wymaganiami 
na stanowisku pracy poprzez organizację 
wycieczek edukacyjnych i praktyk zawo-
dowych.
Raben  Logistics Polska sp. z o.o  w uzgod-
nieniu ze Szkołą  będzie współorganizował 
konkursy i turnieje tematyczne np. w ra-
mach „ Dnia Logistyka” organizowanego co 
roku w Zespole Szkół w Kórniku. Ponadto 
w ramach umowy strony będą prowadzi-
ły konsultacje w  zakresie definiowania 
wybranych elementów procesu dydak-
tycznego udzielając wsparcia w zakresie 
logistyki, spedycji i transportu.

Grupa Pszczółki z przedszkola Kolorowy 
Świat w Szczodrzykowie w ramach projektu 
„Szlakiem Wisły” zgłębiła wiedzę na temat 
naszej stolicy Warszawy.
Projekt trwał od 04.02. do 22.02. 2019 roku 
i był odpowiedzią na wyjątkowe święto Po-
laków - setną rocznicę odzyskania niepod-
ległości. Temat niezwykle ważny i poważny, 
jednak wiek przedszkolny to właściwy czas 
na rozbudzenie w dziecku świadomości kim 
jest i skąd pochodzi.
W  trakcie trwania projektu dzieci przez 
trzy tygodnie poznawały stolicę: legendy 
warszawskie, zabytki, ciekawe miejsca. Z tej 

okazji dzieci gościły w Bibliotece Publicznej 
w Bninie na specjalnie zorganizowanej lekcji 
bibliotecznej o Warszawie. Zwieńczeniem 
projektu był punkt kulminacyjny dla ro-
dziców, podczas którego dzieci wystawiły 
sztukę pt. „Wars i Sawa”, jak również miały 
okazję wykazać się zdobyta wiedzą oraz po-
chwalić pracami plastycznymi, które licznie 
zdobiły przedszkolną salę i korytarz.
Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom, 
którzy wzbogacili nasze Centrum Badaw-
cze w albumy, pisma, widokówki związane 
z Warszawą.

Umowa
patronacka
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◊  Emilia Stanny
Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku

NABÓR NA STANOWISKO 
NAUCZYCIELA 

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 

„WODNIK SZUWAREK” 
W SZCZYTNIKACH

1) Warunki zatrudnienia: 
• Umowa o pracę, (od września 2019r. ) 
• Cały etat/40h, 

2) Wymagania związane ze stanowi-
skiem:
1. Niezbędne:
• Wykształcenie z zakresu edukacji 
przedszkolnej,
• Obywatelstwo polskie,
• Pełna zdolności do czynności praw-
nych oraz do korzystania z pełni praw 
publicznych, 
• Stan zdrowia pozwalający na zatrud-
nienie,
• Niekaralność, 
2. Dodatkowe: 
• Komunikatywność,
• Odpowiedzialność i rzetelność,
• Sumienność,
• Kreatywność i umiejętność pracy w 
zespole, 
• Umiejętność planowania

Zainteresowanych kandydatów prosi-
my o przesłanie CV na adres mailowy 
przedszkola: 
biuro@wodnik-szuwarek.com.pl 
do dnia 05. 04. 2019r.

NABÓR NA STANOWISKO 
ADMINISTRACYJNE 
DO PRZEDSZKOLA

„WODNIK SZUWAREK” 
W SZCZYTNIKACH 

1. Warunki zatrudnienia: 
• Umowa o pracę, (od września 2019r. ) 
• ½ etatu
 
2. Wymagania związane ze stanowi-
skiem:
1. Niezbędne:
• Bardzo dobra znajomość obsługi 
komputera w zakresie Microsoft Office, 
• Obywatelstwo polskie,
• Pełna zdolności do czynności praw-
nych oraz do korzystania z pełni praw 
publicznych, 
• Stan zdrowia pozwalający na zatrud-
nienie,
• Niekaralność, 
2. Dodatkowe: 
• Komunikatywność,
• Odpowiedzialność i rzetelność,
• Sumienność,
• Kreatywność i umiejętność pracy w 
zespole, 
• Umiejętność planowania

Zainteresowanych kandydatów prosi-
my o przesłanie CV na adres mailowy 
przedszkola: 
biuro@wodnik-szuwarek.com.pl do 
dnia 05. 04. 2019r.

Przedszkolaki „Szlakiem Wisły“

◊  Nina Badurska, Monika Hartung

nr 6/2019 22 marca  2019 r.14 15



Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej
 w warcabach klasycznych

Wielkim sukcesem dla zawodników z na-
szej gminy zakończył się Finał Wojewódzki 
Igrzysk Dzieci i  Młodzieży Szkolnej w war-
cabach klasycznych.
Ale od początku.
W grudniu 2018r. odbyły się Mistrzostwa 
Gminy Kórnik w warcabach. Awans do Mi-
strzostw Powiatu Poznańskiego uzyskało 
po 4 zawodników i zawodniczek:
Dziewczęta: 1miejsce Banecka Zuzanna 
z  Radzewa, 2miejsce  Weronika Tatary-
nowicz z Robakowa,  3miejsce Aleksandra 
Wróbel z  Radzewa oraz 4miejsce Julia 
Kotowicz z Robakowa.
Chłopcy: 1miejsce Samuel Kątny, 2miejsce 
Tymoteusz Kątny, 3miesce Aleksander 
Zawitaj, 4miejsce Tymoteusz Zawitaj – 
wszyscy z Radzewa. 
Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego odby-
ły się 27 lutego w Oazie w Kórniku. W mi-
strzostwach udział wzięło 42 zawodników 
z  całego powiatu, a  zawodnicy z  naszej 
gminy – dzielnie nas reprezentowali.
Spośród zawodników i  zawodniczek 
wyłoniono po 4 najlepszych – którzy 
awansowali do finału wojewódzkiego.  
Na 8 możliwych miejsc w finale – zawodni-
kom z naszej gminy przypadło aż 5.
A byli to:
W śród dziewczyn:
1. Aleksandra Wróbel – SP Radzewo 
2. Helena Wojtas – SP Lusowo 3. Paulina 
Woźniak – SP Lusowo 
4. Zuzanna Banecka – SP Radzewo 
Wśród chłopców:
1. Samuel Kątny – SP Radzewo 
2. Tymoteusz Kątny – SP Radzewo 
3. Tymoteusz Zawitaj – SP Radzewo 
4. Karol Łukaszewicz – SP Ceradz Kościelny 
Wreszcie nadszedł czas na wielki Finał
8 marca w  Szkole Podstawowej nr. 1 
w Wolsztynie rozegrany został XX  Finał 
Wielkopolski – Igrzysk Dzieci i Młodzieży 
w warcabach klasycznych – turniej z rekor-
dową ilością zawodników – łącznie zgłosiło 
się 210 zawodników i zawodniczek z całego 
województwa wielkopolskiego, w tym Mistrz 
Świata, jednocześnie obecny Mistrz Europy 
oraz dwóch Mistrzów Polski.
Uczestnicy podzieleni zostali na trzy grupy: 
dziewczynki i chłopcy klas 1-6 oraz młodzież 
szkolna klas 7-8 i gimnazjów.
Nasi reprezentanci startowali w młodszych 
grupach.
Grupa chłopców:
1 miejsce Samuel Kątny (SP Radzewo – 
gmina Kórnik)
2 miejsce Bartosz Skiba (SP Komorze Przy-
bysławskie – gmina Żerków)
3 miejsce Tymoteusz Kątny (SP Radzewo – 
gmina Kórnik)
Miejsca naszych pozostałych zawodników:

50 miejsce Tymoteusz Zawitaj (SP Radzewo)
Choć w tej grupie startował Mistrz Polski 
i aktualny Mistrz Europy – Mateusz Wyso-
kiński z SP Lipno – musiał się on zadowolić 
dopiero 5 miejscem.
Grupa dziewczyn:
1 miejsce Agata Flisikowska (SP Rychlik – 
gmina Trzcianka)
2 miejsce Aleksandra Łukomska  (SP Komo-
rze Przybysławskie – gmina Żerków)
3 miejsce Joanna Stachowiak (SP Goniem-
bice – gmina Lipno)
Miejsca naszych zawodniczek:
38 miejsce Zuzanna Banecka (SP Radzewo)
59 miejsce Aleksandra Wróbel (SP Radzewo)

Medale i puchary najlepszym zawodnikom 
wręczała Magdalena Pawłowska, prezes 
Polskiego Związku Warcabowego.
Gratulujemy wyników i życzymy dalszych 
sukcesów!

I warcabowy turniej przedszkolaków

6 marca w  przedszkolu nr 1 im. Misia 
Uszatka odbył się I  warcabowy turniej 
przedszkolaków.
Turniej zorganizowany został przez dyrekcję 
przedszkola oraz klub „Wieża” Kórnicka, 
a sędzią turnieju był Jakub Zgarda.
Zawody zostały rozegrane w dwóch gru-
pach: grupa starszych przedszkolaków 
w której wystartowało 24 zawodników oraz 
grupa młodszych przedszkolaków – w któ-

rych wystartowało 17 zawodników.
Nie obyło się bez łez jak i również okrzyków 
radości po zwycięstwie. Choć dla wielu 
z zawodników był to pierwszy w życiu tur-
niej – to walka toczyła się o każdy pion. Po 
5 rundowej walce wyłoniono zwycięzców 
w obu grupach.
Przedszkolacy starsi:
1. Janowski Franek
2. Zgarda Julian
3. Urbaniak Mikołaj
4. Górzny Tobiasz
5. Kaczmarek Marcel
6. Bacik Adam
7. Rubelek Mateusz
8. Szcześniak Marcel

Przedszkolacy młodsi:
1. Piekarski Ignacy
2. Dyzma Antek
3. Jóźwiak Lena
4. Łączyński Krzyś
5. Janowski Michał
6. Świerzewski Piotrek
7. Wojciechowski Wiktor
8. Fibner Staś

Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy.
Wszystkim zawodnikom, a zwłaszcza zwy-
cięzcom gratulujemy i  życzymy dalszych 
warcabowych sukcesów.

Szachy

◊  MUKS Wieża Kórnicka

Z ogromnym doświadczeniem, ale też 
lekkim niedosytem wrócili zawodnicy 
UKS Oaza Kórnik z drugiego w tym roku 
Pucharu Polski P1 – VIII Mistrzostwa Gór 
Świętokrzyskich w Taekwondo Olimpij-
skim w Ostrowcu Świętokrzyskim, który 
odbył się w dniach 8-10 marca 2019 roku. 
Klub reprezentowała siedmioosobowa 
drużyna w składzie: Oskar Leszczyński, Ja-
goda Sibilska, Monika Fiedorczyk, Wiktoria 
Kantanista, Wiktor Pałka, Zuzanna Deneka 
oraz Lena Kujawa. 
Ogromny sukces uzyskał młody zawodnik 
Wiktor Pałka, który w kategorii młodzik - 48 kg 

 wywalczył złoty medal. Stoczył on trzy 
pojedynki, które okazały się sporym wy-
zwaniem dla młodego zawodnika. Wiktor 
pokazał się jednak z bardzo dobrej strony 
i rozgromił swoich rywali we wszystkich 
trzech walkach wygrywając kolejno: 8:6, 
półfinał 3:2 i finał 17:12. Warto wspo-
mnieć, że na poprzednim Pucharze Polski, 
niespełna dwa miesiące temu Wiktor zajął 
miejsce poza podium, dlatego złoty medal 
z tego Pucharu Polski cieszy na pewno 
podwójnie i zwiastuje udane starty na 
kolejnych zawodach. 
Pozostali zawodnicy wrócili z lekkim 

niedosytem, ponieważ bardzo mało 
brakowało, żeby znaleźli się na miejscu 
podium. Doświadczenie, które zdobyli 
przyda się podczas kolejnych turniejów nie 
tylko w Polsce, ale i za granicą. W sporcie 
należy stawiać sobie pewne cele, które 
dzięki doświadczeniu są do osiągnięcia. 
Zawodnicy UKS Oaza Kórnik mają bardzo 
dobrą możliwość rozwijania się i łapania 
doświadczenia na zawodach, dlatego już 
szykujemy się na kolejny Puchar Polski w 
Olecku, który odbędzie się na początku 
kwietnia. Trzymajcie kciuki. 

Dwa pracowite weekendy w UKS TKD 
Kórnik
Dwa udane starty mają za sobą zawodni-
cy UKS TKD Kórnik trenujący na co dzień 
w  dwóch sekcjach w  Kórnickiej Oazie 
i Szkole Podstawowej w Kamionkach.
Pierwsze zawody odbyły się 16 lutego  
w Świnoujściu. Na Pomeranii Open klub 
reprezentowali: Oliwka Andrzejewska 
(złoto), Stasiu Ogórkiewicz (złoto), Wiktor 
Matuk (złoto), Hania Matuk (brąz), Hubert 
Ciołek (brąz), Kamil Czaplicki (brąz) i nie-
stety tym razem bez medalu Kacper Glista. 
Wszyscy startowali w  konkurencji walki 
sportowej. Opiekujący się zawodnikami 
w czasie turnieju trener Karol Włodarczak 
nie krył zadowolenia z tak udanego startu: 

„wracamy z workiem medali i  co ważne  
z cennymi doświadczeniami, które na pew-
no zaprocentują w kolejnych startach” .
Na drugi  turniej, rozgrywany 2 marca 
w Kórniku, zgłosiło się aż siedemnastu za-
wodników UKS TKD Kórnik. Na zawodach 
Ligi Taekwondo Wesołek mieli możliwość  
startu w konkurencjach sprawnościowych 
i  walce sportowej. Po trzy (!!!) medale 
zdobyli Oliwka Andrzejewska i  Kacper 
Glista. Brązowy medal na pewno ucieszył 
najmłodszego reprezentanta UKS TKD 
Kórnik na zawodach, Borysa Stodulskiego. 
W walce sportowej srebra wywalczyli Sta-
siu Ogórkiewicz i Wiktor Matuk, brązowe 
krążki zdobyli Hania Matuk i Hubert Ciołek. 
Opiekujący się zawodnikami w czasie tur-

nieju trener Piotr Mikołajczak pogratulo-
wał zdobywcom medali, a słowa uznania 
skierował do pozostałych startujących, 
ponieważ każdy z nich pokazał chęć i wolę 
walki. Duże brawa za sportową postawę 
i  godne reprezentowanie klubu należą 
się również: Wiktorowi Andrzejewskie-
mu, Kirze Baraniak, Oli Florek, Małgosi 
Gawęckiej, Karolince Goncarzewicz, Hani 
Melnyk, Ani Ratajczak, Mateuszowi Ru-
belkowi, Kacprowi Skłuckiemu i  Lenie 
Szwejdzie. Swoich młodszych kolegów 
w  czasie turnieju wspierała Julka Szpak, 
której doświadczenie w walce sportowej 
na pewno się przydało.

Taekwondo
Już dziewiętnasty rok z rzędu klub Oaza 
Kórnik bierze udział w zawodach z cyklu 
Wesołek Cup, czyli liga taekwondo dla 
dzieci, gdzie najmłodsi zawodnicy zmagają 
się z  konkurencjami sprawnościowymi, 
układami poomse oraz walką i zdobywają 
medale oraz tytuł najlepszych zawodni-
ków całej kolejki. W sobotę 2 marca ligę 
rozpoczął turniej właśnie w Kórniku, gdzie 
zjechało się około 300 zawodników, a klub 
Oaza Kórnik reprezentowało 26. Najlepszy 
wynik odnotowała młodziutka Emilia Pał-
ka, która została mistrzynią konkurencji 
dollyo chagi i vice mistrzynią konkurencji 
timio ap chagi w swojej kategorii, uzyskała 
przy tym 10 punktów. W  łącznej klasyfi-
kacji drużynowej klub Oaza Kórnik zajął 
czwarte miejsce mając za sobą jeszcze 19 
klubów z  całej Polski. Jeśli chodzi o  kla-

syfikację konkurencji sprawnościowych 
również czwarte miejsce, a w konkurencji 
walki zajmujemy równie wysokie - szóste 
miejsce. To bardzo dobry wynik. Poniżej 
tabela z  klasyfikacją zawodników w  po-
szczególnych kategoriach:

Klasyfikacja do lat 7: 
Jan Wojtuś 1 medal złoty,  
Adam Fiedorczyk 1 medal złoty. 
 
Klasyfikacja 8-10 lat:
Emilia Pałka 1 medal złoty, 1 meal srebrny, 
Patrycja Bollinger 2  srebrne, 
Kamil Kozłowski 1 srebrny. 

Klasyfikacja młodzików:
Wiktor Pałka 1 złoty,  
Lena Kujawa 1 brązowy.

Klasyfikacja juniorów młodszych:
Jagoda Sibilska 1 złoty,  
Oskar Leszczyński 1 złoty,  
Wiktoria Kantanista 2 brązowe,
Monika Fiedorczyk 1 srebrny, 
Anna Pałka1 brązowy.

Turniej Wesołek Cup to doskonała for-
ma rywalizacji pomiędzy najmłodszymi 
zawodnikami. Uczą się tutaj pokory, 
zasad współzawodnictwa, cieszą się 
z  wygranych oraz przyjmują porażki.  
To początek długiej kariery młodego 
sportowca trenującego taekwondo. Ko-
lejne turnieje z  cyklu Wesołek Cup już 
niebawem w  Jarocinie, Środzie Wielko-
polskiej oraz w Śremie. 

◊  ZM

◊  ZM

Sześć medali 
w Ostrowcu Świętokrzyskim!
Jedenastu zawodników reprezentowa-
ło UKS TKD Kórnik na rozgrywanych 
w  Ostrowcu Świętokrzyskim zawodach 
w ramach Pucharu Polski w taekwondo 
olimpijskim.
9 marca 2019 r. rywalizowali kadeci, dla 
których był to pierwszy z turniejów kwali-
fikacyjnych do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży. Świetnie spisał się Marek Bi-
netti, który zdobył brązowy medal. Milena 
Michałowska po wygranej pierwszej wal-

ce niestety nieznacznie uległa w drugiej. 
Niewiele też zabrakło Kacprowi Glista, 
aby móc walczyć dalej.
10 marca 2019 r. walczyli młodzicy i junio-
rzy. Spośród najmłodszych zawodników 
UKS TKD Kórnik brązowe medale zdobyli 
Emilka Siejak i debiutujący na zawodach 
tej rangi Wiktor Matuk. Hubert Ciołek 
i Kamil Czaplicki wygrali swoje pierwsze 
walki, niestety w  kolejnych przeciwnicy 
okazali się lepsi. Niewiele do awansu do 
dalszych rozgrywek zabrakło Stasiowi 
Ogórkiewiczowi.

Dobry przykład swym młodszym kolegom 
dali juniorzy – każdy z nich zdobył medal: 
Julia Szpak złoto, Bartosz Karaśkiewicz 
srebro, Celestyna Siejak brąz.
Opiekujący się zawodnikami w  czasie 
turnieju trener Karol Włodarczak chwalił 
zawodników za postawę i wolę walki. Pod-
sumowując start swych podopiecznych 
stwierdził również, że potrzebna jest sys-
tematyczna praca, co szczególnie pokazały 
pojedynki stoczone przez młodzików. 

◊  EK

◊  EK
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Radzevianki na fali wznoszącej
2 marca w Zbąszyniu zespół unihokeistek 
UKS Radzevia Radzewo walczył w ćwierćfi-
nale Mistrzostw Polski w kategorii juniorek 
młodszych. Pierwszym przeciwnikiem UKS 
Ósemka Wejherowo. Był to mecz, w którym 
mieliśmy zdecydowaną przewagę, ale nie 
mogliśmy tego w pełni udokumentować. 
Z każdą tercją gra wyglądała jednak coraz 
lepiej i  ostatecznie wygraliśmy 7:1. Ko-
lejnym rywalem UKS Aligator Chwarzno 
Gdynia. Bardzo dobry, pasjonujący i szybki 
mecz. Po pierwszej tercji prowadziliśmy 2:0, 
by po drugiej przegrywać 2:3. W ostatniej 
części gry gol za gol, wynik przez cały czas 
oscylujący wokół remisu. Niestety koń-
cówka meczu należała do Aligatora, który 
zwyciężył 7:5. Ostatni mecz z  PKS MOS 
Zbąszyń miał rozstrzygnąć, która drużyna 
obok zespołu z Gdyni awansuje do kolej-
nego szczebla rozgrywek, a która odpadnie 
z dalszej rywalizacji. Po 3 minutach przy-
grywaliśmy 0:2 i musieliśmy gonić wynik. 
Dogoniliśmy. Doprowadziliśmy do remisu 
2:2. To oznaczało, że jesteśmy w półfinale 
Mistrzostw Polski. A zatem szczebel dalej 
niż rok wcześniej. Nagrody dla MVP meczu 
odbierały: Mirella, Dagmara i Agnieszka, 
a bramki strzelały: Roksana T. 4, Mirella 3, 
Sylwia 2, Wiktoria K. 2, Wiktoria W. 1, Zofia 
K. 1, Zofia B. 1. Tydzień później 10 marca 
w Gorzycach Wielkich odbył się natomiast 
półfinał Mistrzostw Wielkopolski w tej sa-
mej kategorii. W meczu otwarcia pokonali-
śmy UKS Jarząbek Jarząbkowo 5:0, a nasza 
przewaga ani przez chwilę nie podlegała 
dyskusji. Ciężko było nam jednak przebić 
się przez zwartą obronę przeciwnika i do-
piero w ostatniej tercji rozwiązał się worek 
z bramkami. W meczu o pierwsze miejsce 
w turnieju stanęliśmy naprzeciwko gospo-
darzom UKS Reflex Gorzyce Wielkie. Po za-
ciętym meczu odnieśliśmy zwycięstwo 5:3, 
co dawało nam 1. miejsce w tych zawodach 
i awans do finału Mistrzostw Wielkopolski. 
Nagrody indywidualne odebrały po me-
czach Roksana B. i Sylwia. Bramki strzelały: 
Sylwia 4, Roksana T. 2, Zofia B. 2, Zuzanna 
1, Mirella 1. Takie wyniki mogą uskrzydlać 
i nieść drużynę jeszcze dalej. Szkoda tylko, 
że to wszystko bez wsparcia gminy Kórnik, 
która te skrzydła próbuje podciąć. Jak po-
wiedział burmistrz na spotkaniu z przedsta-
wicielem klubu, jego zdaniem klub ma za 
wysokie aspiracje i nie powinien startować 
w rozgrywkach ogólnopolskich, bo wiąże 
się to z bardzo dużymi wydatkami. Zajmu-
jąc jednak czołowe miejsca w rozgrywkach 
wojewódzkich naturalna jest chyba chęć 
mierzenia się z  jeszcze lepszymi, z całym 
krajem… Tak więc, gdyby nie poświęcenie 
i  determinacja rodziców zawodniczek, 
już dawno z Mistrzostw Polski byśmy się 
wycofali. Ale gramy dalej… Półfinalistki 
Mistrzostw Polski oraz finalistki Mistrzostw 
Wielkopolski to: kapitan Roksana Toboła, 
bramkarka Roksana Bazanowska oraz 

Agnieszka Wiśniewska, Natalia Sznura, Syl-
wia Rumińska, Mirella Rozmiarek, Zuzanna 
Banecka, Zofia Brylewska, a także wspoma-

gające nas dziewczęta z Gorzyc Wielkich: 
Dagmara Magoch, Wiktoria Wolniaszczyk, 
Zofia Kuświk i Wiktoria Kukuła.

Po trzymiesięcznej przerwie, przystąpili 
do rozgrywek IV ligi wielkopolskiej piłka-
rze Kotwicy. 

Runda jesienna nie była zbyt szczęśliwa 
dla klubu. Modernizacja obiektu na 
Błoniach spowodowała, że wszystkie 
19 meczów było rozgrywane na wy-
jazdach. Zespół zgromadził tylko 15 
punktów. Treningi wznowiono 7 stycz-
nia 2019 r. - trenując 4 razy w tygodniu 
na obiektach w  Kórniku, Śremie oraz 
w halach w Kleszczewie, Szczodrzykowie 
i Poznaniu. Trener Piotr Sołtysiak miał 
do pomocy asystentów w  osobach: 
Mateusza Skrzypczaka - trener przygo-
towania motorycznego oraz Mikołaja 
Morawskiego - trenera odpowiadająca 
za przygotowanie wszystkich bramkarzy 
w  Kotwicy. W  pierwszej fazie treningi 
były bardzo ciężkie aż do momentu 
gdy zespół zaczął rozgrywać mecze 
sparingowe. Rozegrano 6 sparingów 
wygrywając z: TPS Winogrady 10:3, KS 
Racot 2:1 Promień Krzywiń 10:1, Warta 
Śrem 4:1, Wiara Lecha 6:0 oraz Huragan 
Pobiedziska 4:0. W międzyczasie Kotwi-
ca uczestniczyła w  turnieju halowym 
z Śremie, w którym brało udział 10 ze-
społów. Zawodnicy Kotwicy wygrali ten 
turniej - warto podkreślić, że do Śremu 
pojechał zespół złożony tylko z zawod-
ników młodzieżowych. Przywieźli piękny 
puchar. Warto wspomnieć o  zespole 
juniorów trenera Krzysztofa Korka - za-
wodnicy przebywali na obozie sportym 
w Hiszpanii w nadmorskiej miejscowo-
ści Lloret de Mar. W programie oprócz 
treningów i  meczy sparingowych ju-
niorzy zwiedzali Katalonię oraz byli na 
meczu Barcelony. Kilku wyróżniających 
się zawodników bierze obecnie udział 
w treningach seniorów. W drużynie se-
niorów zaszły niewielkie zmiany - zespół 
opuścili Dawid Lisek - koniec kariery, 
Daniel Załęski - przejście do Akademii 
Reissa, Wojciech Dojcz - bramkarz, 
przejście do Sokoła Bucz, Dawid Ko-
walewski - leczy długotrwałą kontuzję 
oraz Adrian Owczarek - do Warty Śrem. 
Natomiast pozyskaliśmy: Mateusza Jan-
czara bramkarza z Polonii Środa, Jakuba 
Budzynia z  Warty Międzychód, Piotra 
Sarbinowskiego z  Wiktorii Września 
i Adama Śniegowskiego z Lubuszanina 
Trzcianka. Kadra liczy 21 zawodników 
plus 4/5 juniorów, którzy są zgłoszeni 
i  mogą grać zarówno w  zespole ju-
niorów i  seniorów. Przedłużająca się 
modernizacja obiektu na Błoniach oraz 
procedury odbiorcze (pierwotny termin 
zakończenia robót wg. wykonawcy miał 
zakończyć się 21 XII 2018) spowodował, 
że pierwszy mecz mistrzowski z Tarno-
vią rozegraliśmy gościnnie na obiektach 

Avii Kamionki (bardzo dziękujemy za 
umożliwienie rozegrania zawodów). Ko-
twica wygrała 2:0, zespół gości wystąpił 
w silnym składzie m.in. z Zakrzewskim, 
Telichowskim, nie zagrał B.Ślusarski, 
a  to przecież do niedawna zawodnicy 
Ekstraligi. Nie ukrywamy, cieszymy się 
z tego zwycięstwa. 
Drugi mecz mistrzowski z Obrą Kościan 
rozegraliśmy 9 III już na Błoniach wygry-
wając 5:1. To zwycięstwo pozwala opty-
mistycznie patrzeć na następne mecze. 
A  przecież zostało jeszcze 17 meczy, 
które będziemy rozgrywać na Błoniach. 
Już 16 marca przyjeżdża Pogoń Nowe 
Skalmierzyce (mecz zakończył się bez-
bramkowym remisem przyp. ŁG), a 23 
marca lider Lubuszanin Trzcianka i 30 

marca LKS Gołuchów. Wszystkie mecze 
o godzinie 14.00. Kotwica powoli odbi-
ja się od dna ligowej tabeli - wszyscy 
wierzymy, że ciężka praca w  okresie 
przygotowawczym da efekty w postaci 
zwycięstw. Zapraszamy wszystkich sym-
patyków Kotwicy na zmodernizowany 
obiekt z nadzieją, że niebawem zostaną 
usunięte wszystkie niedoskonałości. 

Do zobaczenia na Błoniach.

Do końca marca wszystkie mecze w so-
boty godzina 14.00

Piłkarska wiosna na Błoniach 

◊  Wiktor Stempowski

◊  KN
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7A 7A 7A 7A 15AB 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B
K, SZ SZK, K K, SZ

Błażejewo, Przylesie 04:11 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Bnin Osiedle 04:13 ‐ ‐ 07:20 ‐ ‐ ‐ 15:42 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Bnin Lipowa 04:14 ‐ ‐ 07:21 ‐ ‐ ‐ 15:43 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Bnin Błażejewska 04:15 ‐ ‐ 07:22 ‐ ‐ ‐ 15:44 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Bnin Rynek 04:17 ‐ ‐ 07:24 ‐ ‐ ‐ 15:46 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Bnin I 04:18 ‐ ‐ 07:25 ‐ ‐ ‐ 15:47 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Kórnik Parkowa III 04:19 ‐ ‐ 07:26 ‐ ‐ ‐ 15:48 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Kórnik Parkowa II 04:20 ‐ ‐ 07:27 ‐ ‐ ‐ 15:49 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Kórnik Parkowa I 04:21 ‐ ‐ 07:28 ‐ ‐ ‐ 15:50 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Kórnik Rynek 04:23 05:29 06:29 07:30 08:34 14:22 14:51 15:52 16:36 ‐ 18:08 18:45 19:23 21:07
Kórnik Szkoła ‐ ‐ ‐ 07:32 ‐ 14:24 14:53 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Kórnik Poznańska 04:25 05:31 06:31 07:35 08:36 14:27 14:55 15:54 16:38 ‐ 18:10 18:47 19:25 21:09
TFP 04:28 05:34 06:34 07:38 08:39 14:30 14:58 15:57 16:41 ‐ 18:13 18:50 19:28 21:12
Dziećmierowo I 04:30 05:36 06:36 07:40 08:41 14:32 15:00 15:59 16:43 ‐ 18:15 18:52 19:30 21:14
Dziećmierowo II 04:31 05:37 06:37 07:41 08:42 14:33 15:01 16:00 16:44 ‐ 18:16 18:53 19:31 21:15
Dziećmierowo III 04:32 05:38 06:38 07:42 08:43 14:34 15:02 16:01 16:45 ‐ 18:17 18:54 19:32 21:16
Kórnik Przejazd 04:34 05:40 06:40 07:44 08:45 14:36 15:04 16:03 16:47 ‐ 18:19 18:56 19:34 21:18
Kórnik Dw. PKP 04:35 05:41 06:41 ‐ 08:46 14:37 ‐ 16:04 16:48 ‐ 18:20 18:57 19:35 21:19
Szczodrzykowo Przejazd ‐ ‐ ‐ 07:45 ‐ ‐ 15:06 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Szczodrzykowo Szkoła ‐ ‐ ‐ 07:46 ‐ ‐ 15:07 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

pociąg z Poznania 05:50 06:34ⁱ 08:05 08:51 14:30 15:13 16:09 17:15 17:54 19:06 19:37 21:24
pociąg z Jarocina 04:40 05:46 06:46 08:02 08:51 15:10 15:57 16:51 18:12 19:02 21:28

06:08

KR KR B K K, P SZK B KR KR SZK, P KR KR KR P
Szczodrzykowo Szkoła ‐ ‐ ‐ 08:08 ‐ ‐ 15:15 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Szczodrzykowo Przejazd ‐ ‐ ‐ 08:09 ‐ ‐ 15:16 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Kórnik Dw. PKP 04:44 06:12 06:50 ‐ 08:55 14:37 ‐ 16:13 16:56 17:20 18:21 19:10 19:41 21:32
Kórnik Przejazd 04:45 06:13 06:51 08:10 08:56 14:38 15:17 16:14 16:57 17:21 18:22 19:11 19:42 21:33
Dziećmierowo III 04:47 06:15 06:53 08:12 08:58 14:40 15:19 16:16 16:59 17:23 18:24 19:13 19:44 21:35
Dziećmierowo II 04:48 06:16 06:54 08:13 08:59 14:41 15:20 16:17 17:00 17:24 18:25 19:14 19:45 21:36
Dziećmierowo I 04:49 06:17 06:55 08:14 09:00 14:42 15:21 16:18 17:01 17:25 18:26 19:15 19:46 21:37
TFP 04:51 06:19 06:57 08:16 09:02 14:44 15:23 16:20 17:03 17:27 18:28 19:17 19:48 21:39
Kórnik Poznańska 04:54 06:22 07:00 08:19 09:05 14:47 15:26 16:23 17:06 17:30 18:31 19:20 19:51 21:42
Kórnik Rynek ‐ ‐ ‐ 08:21 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Kórnik Szkoła ‐ ‐ ‐ 08:24 09:08 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Kórnik Rynek 04:56 06:24 07:02 08:26 09:10 14:49 15:28 16:25 17:08 17:32 18:33 19:22 19:53 21:44
Kórnik Parkowa I ‐ ‐ 07:04 ‐ 09:12 ‐ 15:30 ‐ ‐ 17:34 ‐ ‐ ‐ 21:46
Kórnik Parkowa II ‐ ‐ 07:05 ‐ 09:13 ‐ 15:31 ‐ ‐ 17:35 ‐ ‐ ‐ 21:47
Kórnik Parkowa III ‐ ‐ 07:06 ‐ 09:14 ‐ 15:32 ‐ ‐ 17:36 ‐ ‐ ‐ 21:48
Bnin I ‐ ‐ 07:07 ‐ 09:15 ‐ 15:33 ‐ ‐ 17:37 ‐ ‐ ‐ 21:49
Bnin Rynek ‐ ‐ 07:08 ‐ 09:16 ‐ 15:34 ‐ ‐ 17:38 ‐ ‐ ‐ 21:50
Bnin Błażejewska ‐ ‐ 07:10 ‐ 09:18 ‐ 15:36 ‐ ‐ 17:40 ‐ ‐ ‐ 21:52
Bnin Lipowa ‐ ‐ 07:11 ‐ 09:19 ‐ 15:37 ‐ ‐ 17:41 ‐ ‐ ‐ 21:53
Bnin Osiedle ‐ ‐ 07:12 ‐ 09:20 ‐ 15:38 ‐ ‐ 17:42 ‐ ‐ ‐ 21:54
Błażejewo Przylesie ‐ ‐ ‐ 09:21 ‐ ‐ ‐ 17:43 ‐ ‐ ‐ 21:55

7A 7A 7A 15AB 7A 7B 7B 7B 7B 16AB 7B 7B 7B 7B

B -
ⁱ ‐

P - 
KR - 
SZ - 

K - Kurs przez Szkołę w Kórniku Aktualizacja wg stanu na 04.03.2019

LEGENDA: ROZKŁAD LINIOWY WAŻNY OD 10.03.2019Kurs do Bnin Osiedle
Dowóz na pociąg linią 599 do Gądek o 6:05 z Kórnik Rynek

590 Dzień RoboczyKurs do Błażejewo, Przylesie
Kurs do Kórnik Rynek
Kurs do Szkoły w Szczodrzykowie 

SZK - 
4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 1B 1B
N S S SII

Błażejewo, Przylesie 06:31 06:45 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Bnin Osiedle 06:33 06:47 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 16:48 19:41
Bnin Lipowa 06:34 06:48 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 16:49 19:42
Bnin Błażejewska 06:35 06:49 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 16:50 19:43
Bnin Rynek 06:37 06:51 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 16:52 19:45
Bnin I 06:38 06:52 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 16:53 19:46
Kórnik Parkowa III 06:39 06:53 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 16:54 19:47
Kórnik Parkowa II 06:40 06:54 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 16:55 19:48
Kórnik Parkowa I 06:41 06:55 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 16:56 19:49
Kórnik Rynek 06:43 06:57 08:34 10:00 ‐ 11:13 12:24 13:12 14:00 14:56 16:58 19:51
Kórnik Poznańska 06:45 06:59 08:36 10:02 ‐ 11:15 12:26 13:14 14:02 14:58 17:00 19:53
TFP 06:48 07:02 08:39 10:05 ‐ 11:18 12:29 13:17 14:05 15:01 17:03 19:56
Dziećmierowo I 06:50 07:04 08:41 10:07 ‐ 11:20 12:31 13:19 14:07 15:03 17:05 19:58
Dziećmierowo II 06:51 07:05 08:42 10:08 ‐ 11:21 12:32 13:20 14:08 15:04 17:06 19:59
Dziećmierowo III 06:52 07:06 08:43 10:09 ‐ 11:22 12:33 13:21 14:09 15:05 17:07 20:00
Kórnik Przejazd 06:54 07:08 08:45 10:11 ‐ 11:24 12:35 13:23 14:11 15:07 17:09 20:02
Kórnik Dw. PKP 06:55 07:09 08:46 ‐ ‐ 11:25 12:36 13:24 14:12 15:08 17:10 20:03
Szczodrzykowo Przejazd ‐ ‐ ‐ 10:12 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Szczodrzykowo Poznańska ‐ ‐ ‐ 10:15 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

pociąg z Poznania 07:12 07:12 08:51 12:41 13:29 14:30 15:13 17:15 20:08
pociąg z Jarocina 07:00 07:16 08:51 11:30 14:17

KR, N KR, S KR, N KR, N KR, S KR KR KR KR P B P
Szczodrzykowo Poznańska ‐ ‐ ‐ 10:15 10:17 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Szczodrzykowo Przejazd ‐ ‐ ‐ 10:18 10:20 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Kórnik Dw. PKP 07:16 07:20 08:55 11:34 12:45 13:33 14:34 15:17 17:19 20:12
Kórnik Przejazd 07:17 07:21 08:56 10:19 10:21 11:35 12:46 13:34 14:35 15:18 17:20 20:13
Dziećmierowo III 07:19 07:23 08:58 10:21 10:23 11:37 12:48 13:36 14:37 15:20 17:22 20:15
Dziećmierowo II 07:20 07:24 08:59 10:22 10:24 11:38 12:49 13:37 14:38 15:21 17:23 20:16
Dziećmierowo I 07:21 07:25 09:00 10:23 10:25 11:39 12:50 13:38 14:39 15:22 17:24 20:17
TFP 07:23 07:27 09:02 10:25 10:27 11:41 12:52 13:40 14:41 15:24 17:26 20:19
Kórnik Poznańska 07:26 07:30 09:05 10:28 10:30 11:44 12:55 13:43 14:44 15:27 17:29 20:22
Kórnik Rynek 07:28 07:32 09:07 10:30 10:32 11:46 12:57 13:45 14:46 15:29 17:31 20:24
Kórnik Parkowa I ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15:31 17:33 20:26
Kórnik Parkowa II ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15:32 17:34 20:27
Kórnik Parkowa III ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15:33 17:35 20:28
Bnin I ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15:34 17:36 20:29
Bnin Rynek ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15:35 17:37 20:30
Bnin Błażejewska ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15:37 17:39 20:32
Bnin Lipowa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15:38 17:40 20:33
Bnin Osiedle ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15:39 17:41 20:34
Błażejewo Przylesie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15:40 ‐ 20:35

4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 1B 1B

B -
KR -

N -
P - 
S - 

SII - Kurs do Szczodrzykowo Poznańska
Aktualizacja wg stanu na 04.03.2019

LEGENDA: ROZKŁAD LINIOWY WAŻNY OD 10.03.2019Kurs do Bnin Osiedle
Kurs do Kórnik Rynek

590 Sobota/NiedzielaKursuje tylko w Niedziele
Kurs do Błażejewo, Przylesie
Kursuje tylko w Sobote

Kursuje tylko w dni nauki szkolnej Wjazdy pod Szkołę w Kórniku i Szczodrzykowie tylko w dni nauki szkolnej

pociąg z Poznania 11:00 14:26 15:39 16:30 17:11
pociąg z Jarocina 05:50 06:50 14:20

17A 17A 7A 17B 17B 17B 7B
L L wt czw, K K, O, S, B K, O, S, B K, O, S K

Kórnik Rynek 06:05 06:56 - 11:05 14:25 15:38 16:38 17:17
Kórnik Szkoła - - - - 14:27 15:40 16:40 -
Kórnik Poznańska 06:07 06:58 - 11:07 14:30 15:43 16:43 17:19
Dziećmierowo Owocowe Wzg. - - - - 14:33 15:46 16:46 -
Skrzynki 06:10 07:01 - 11:10 14:36 15:49 16:49 17:22
Gądki PKP 06:14 07:05 - 11:14 14:40 15:53 16:53 17:26
Borówiec Dębowa - - - 11:17 14:43 15:56 16:56 17:29
Borówiec Łąkowa - - - 11:18 14:44 15:57 16:57 17:30
Borówiec Szkoła - - - - 14:46 15:59 - -
Borówiec Deszczowa - - - 11:19 14:48 16:01 16:58 17:31
Borówiec Pod Borem - - - 11:20 14:49 16:02 16:59 17:32
Borówiec Kurkowa - - - 11:21 14:50 16:03 17:00 17:33
Borówiec Borówkowa - - - 11:22 14:51 16:04 17:01 17:34
Kamionki Lisia - - - 11:23 14:52 16:05 17:02 17:35
Kamionki Lotnicza - - - 11:24 14:53 16:06 17:03 17:36
Kamionki Pętla - - - 11:26 14:55 16:08 17:05 17:38
Kamionki Nad Kople - - - 11:28 14:57 16:10 17:07 17:40
Szczytniki Szczelinka - - - 11:29 14:58 16:11 17:08 17:41
Szczytniki Sarnia - - - 11:30 14:59 16:12 17:09 17:42
Szczytniki nad Wodą - - - 11:31 - - - -
Borówiec Las 06:17 07:08 - - - - - -
Koninko Las 06:19 07:10 - - - - - -
Koninko Granatowa 06:21 07:12 - 11:32 - - - -
Koninko Dziennikarska 06:22 07:13 - 11:33 - - - -
Koninko Pisarska 06:23 07:14 - 11:34 - - - -
Szczytniki Pętla 06:24 07:15 - 11:35 15:02 16:15 17:12 17:45

K K, O, S, B K wt czw, K L L L L
Szczytniki Pętla 06:25 07:16 08:35 11:37 15:03 16:16 17:14 17:46
Koninko Pisarska - - 08:36 11:38 15:04 16:17 17:15 17:47
Koninko Dziennikarska - - 08:37 11:39 15:05 16:18 17:16 17:48
Koninko Granatowa - - 08:38 11:40 15:06 16:19 17:17 17:49
Koninko Las - - - - 15:07 16:20 17:18 17:50
Borówiec Las - - - - 15:08 16:21 17:19 17:51
Szczytniki nad Wodą - - 08:39 11:41 - - - -
Szczytniki Sarnia 06:27 07:18 08:40 11:42 - - - -
Szczytniki Szczelinka 06:28 07:19 08:41 11:43 - - - -
Kamionki Nad Kople 06:29 07:20 08:42 11:44 - - - -
Kamionki Pętla 06:31 07:22 08:44 11:46 - - - -
Kamionki Lotnicza 06:33 07:24 08:45 11:47 - - - -
Borówiec Borówkowa 06:34 07:25 08:46 11:48 - - - -
Borówiec Kurkowa 06:35 07:26 08:47 11:49 - - - -
Borówiec Pod Borem 06:36 07:27 08:48 11:50 - - - -
Borówiec Deszczowa 06:37 07:28 08:49 11:51 - - - -
Borówiec Szkoła - 07:30 - - - - - -
Borówiec Łąkowa 06:39 07:32 08:50 11:52 - - - -
Borówiec Dębowa 06:41 07:34 08:52 11:54 - - - -
Gądki PKP 06:45 07:38 08:56 11:58 15:14 16:27 17:25 17:57
Gądki I 06:47 07:40 08:58 12:00 15:16 16:29 17:27 17:59
Skrzynki 06:50 07:43 09:01 12:03 15:19 16:32 17:30 18:02
Dziećmierowo Owocowe Wzg. - 07:48 - - - - - -
Kórnik Poznańska 06:53 07:53 09:04 12:06 15:22 16:35 17:33 18:05
Kórnik Szkoła - 07:55 - - - - - -
Kórnik Rynek 06:55 07:57 09:06 12:08 15:24 16:37 17:35 18:07

17A 17A 5A 7A 17B 17B 17B 17B
pociąg z Poznania 07:08 08:01 09:19 15:39 17:50
pociąg z Jarocina 07:04 08:06 12:15 18:16
UMiG Kórnik jako Organizator publicznego transportu na terenie Gminy Kórnik zastrzega sobie prawo do korekty rozkładu jazdy

WT.CZW - KURSUJE WE WTORKI I CZWARTKI Aktualizacja wg stanu na 04.03.2019

LEGENDA ROZKŁAD LINIOWY WAŻNY OD 10.03.2019K - PRZEZ KAMIONKI
B - PRZEZ BORÓWIEC SZKOŁA

599 Dzień RoboczyL - PRZEZ BORÓWIEC LAS
O - PRZEZ OWOCOWE WZGÓRZE

S - PRZEZ KÓRNIK SZKOŁA

pociąg z Poznania 11:00 14:26 15:39 16:30 17:11
pociąg z Jarocina 05:50 06:50 14:20

17A 17A 7A 17B 17B 17B 7B
L L wt czw, K K, O, S, B K, O, S, B K, O, S K

Kórnik Rynek 06:05 06:56 - 11:05 14:25 15:38 16:38 17:17
Kórnik Szkoła - - - - 14:27 15:40 16:40 -
Kórnik Poznańska 06:07 06:58 - 11:07 14:30 15:43 16:43 17:19
Dziećmierowo Owocowe Wzg. - - - - 14:33 15:46 16:46 -
Skrzynki 06:10 07:01 - 11:10 14:36 15:49 16:49 17:22
Gądki PKP 06:14 07:05 - 11:14 14:40 15:53 16:53 17:26
Borówiec Dębowa - - - 11:17 14:43 15:56 16:56 17:29
Borówiec Łąkowa - - - 11:18 14:44 15:57 16:57 17:30
Borówiec Szkoła - - - - 14:46 15:59 - -
Borówiec Deszczowa - - - 11:19 14:48 16:01 16:58 17:31
Borówiec Pod Borem - - - 11:20 14:49 16:02 16:59 17:32
Borówiec Kurkowa - - - 11:21 14:50 16:03 17:00 17:33
Borówiec Borówkowa - - - 11:22 14:51 16:04 17:01 17:34
Kamionki Lisia - - - 11:23 14:52 16:05 17:02 17:35
Kamionki Lotnicza - - - 11:24 14:53 16:06 17:03 17:36
Kamionki Pętla - - - 11:26 14:55 16:08 17:05 17:38
Kamionki Nad Kople - - - 11:28 14:57 16:10 17:07 17:40
Szczytniki Szczelinka - - - 11:29 14:58 16:11 17:08 17:41
Szczytniki Sarnia - - - 11:30 14:59 16:12 17:09 17:42
Szczytniki nad Wodą - - - 11:31 - - - -
Borówiec Las 06:17 07:08 - - - - - -
Koninko Las 06:19 07:10 - - - - - -
Koninko Granatowa 06:21 07:12 - 11:32 - - - -
Koninko Dziennikarska 06:22 07:13 - 11:33 - - - -
Koninko Pisarska 06:23 07:14 - 11:34 - - - -
Szczytniki Pętla 06:24 07:15 - 11:35 15:02 16:15 17:12 17:45

K K, O, S, B K wt czw, K L L L L
Szczytniki Pętla 06:25 07:16 08:35 11:37 15:03 16:16 17:14 17:46
Koninko Pisarska - - 08:36 11:38 15:04 16:17 17:15 17:47
Koninko Dziennikarska - - 08:37 11:39 15:05 16:18 17:16 17:48
Koninko Granatowa - - 08:38 11:40 15:06 16:19 17:17 17:49
Koninko Las - - - - 15:07 16:20 17:18 17:50
Borówiec Las - - - - 15:08 16:21 17:19 17:51
Szczytniki nad Wodą - - 08:39 11:41 - - - -
Szczytniki Sarnia 06:27 07:18 08:40 11:42 - - - -
Szczytniki Szczelinka 06:28 07:19 08:41 11:43 - - - -
Kamionki Nad Kople 06:29 07:20 08:42 11:44 - - - -
Kamionki Pętla 06:31 07:22 08:44 11:46 - - - -
Kamionki Lotnicza 06:33 07:24 08:45 11:47 - - - -
Borówiec Borówkowa 06:34 07:25 08:46 11:48 - - - -
Borówiec Kurkowa 06:35 07:26 08:47 11:49 - - - -
Borówiec Pod Borem 06:36 07:27 08:48 11:50 - - - -
Borówiec Deszczowa 06:37 07:28 08:49 11:51 - - - -
Borówiec Szkoła - 07:30 - - - - - -
Borówiec Łąkowa 06:39 07:32 08:50 11:52 - - - -
Borówiec Dębowa 06:41 07:34 08:52 11:54 - - - -
Gądki PKP 06:45 07:38 08:56 11:58 15:14 16:27 17:25 17:57
Gądki I 06:47 07:40 08:58 12:00 15:16 16:29 17:27 17:59
Skrzynki 06:50 07:43 09:01 12:03 15:19 16:32 17:30 18:02
Dziećmierowo Owocowe Wzg. - 07:48 - - - - - -
Kórnik Poznańska 06:53 07:53 09:04 12:06 15:22 16:35 17:33 18:05
Kórnik Szkoła - 07:55 - - - - - -
Kórnik Rynek 06:55 07:57 09:06 12:08 15:24 16:37 17:35 18:07

17A 17A 5A 7A 17B 17B 17B 17B
pociąg z Poznania 07:08 08:01 09:19 15:39 17:50
pociąg z Jarocina 07:04 08:06 12:15 18:16
UMiG Kórnik jako Organizator publicznego transportu na terenie Gminy Kórnik zastrzega sobie prawo do korekty rozkładu jazdy

WT.CZW - KURSUJE WE WTORKI I CZWARTKI Aktualizacja wg stanu na 04.03.2019

LEGENDA ROZKŁAD LINIOWY WAŻNY OD 10.03.2019K - PRZEZ KAMIONKI
B - PRZEZ BORÓWIEC SZKOŁA

599 Dzień RoboczyL - PRZEZ BORÓWIEC LAS
O - PRZEZ OWOCOWE WZGÓRZE

S - PRZEZ KÓRNIK SZKOŁA

Przedszkole nr 1 
im. Misia Uszatka w Kórniku 
poszukuje 
pracownika do pielęgnacji 
terenów zielonych 
wokół przedszkola 
i drobnych prac naprawczych. 

Praca na umowę o pracę w wymiarze ½ eta-
tu. Szczegóły do uzgodnienia z dyrektorem 
placówki tel. 61 8170248 w godz. od 8-15.

Serdecznie dziękuję 
Pani, 

która znalazła 
i oddała mi 

mój dowód osobisty!  

Wdzięczny właściciel 
R. Sikorski ze Szczodrzykowa

Nowo powstające 
przedszkole 
w Radzewicach 
poszukuje osoby 
na stanowisko 
Dyrektora. 
Kontakt: 691 845 079
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WAŻNE TELEFONY:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991

Rada Miasta i Gminy Kórnik
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277
e-mail:radamiejska@kornik.pl

Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75, kornik@kornik.pl

Gminne Centrum Zarządzania 
Kryzysowego
tel. 61 8 170 126, 604 607 104  

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 lub 61 84-156-13
i 61 84-156-12 

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, tel. kom. 602 740 481

Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
tel./fax. 61 817 01 26
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring 
tel. kom. 604 607 104

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59

Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02

Przychodnia w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, Kórnik-Bnin
tel. 61 8170 050

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

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

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

W przypadku konieczności wezwa-
nialekarza na wizytę domową w no-
cylub dni wolne od pracy:

Wielospecjalistyczny Szpital Miej-
ski im. Józefa Strusia z Zakładem 
Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ,  
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Tel. 61 873 90 81, 61 873 91 90
61 873 94 08
lub Szpital w Puszczykowie im. prof. 
S.T. Dąbrowskiego S.A. ul. Kraszew-
skiego 11, 62-041 Puszczykowo.
Tel. 61 898 42 40
bądź inna placówka z listy dostępnej 
na stronie:  http://nfz-poznan.pl/
page.php/1/0/show/13328/

Lecznice dla zwierząt/gabinety we-
terynaryjne
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22, 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22
tel. 608 244 949
Kamionki, Szafirowa 52
tel. 602 464 664

Schronisko dla zwierząt w Skałowie
Warzywna 25, 62-025 Kostrzyn
tel. 783 552 272

Wodociągi Kórnickie i Usługi Ko-
munalne, ul. Poznańska 71c, Kórnik
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Awaria wodociągów
Tel. 602 319 756

AQUANET - tel. alarmowy: 994
centrala telefoniczna
tel. (61) 8359 100

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 54

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel./fax. 61 817 00 54

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

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

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 3, tel. 61 819-02-69

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

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

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

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

Kórnicko-Bnińska
Izba Pamiątek Regionalnych
Ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik – Bnin
Kustosz dr Kazimierz Krawiarz
Tel. 785 749 28

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819 80 11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170 01 25
Parafia pw. Wszystkich Świętych
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 61 8170162
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
tel. 61 8788010

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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Ogłoszenia drobne:
praca

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

lanych (teren pracy Kórnik, Pleszew 
oraz delegacja) umowa oraz zado-
walające zarobki. Tel. 602 775 499
 Mała osiedlowa apteka w Środzie 

Wlkp. szuka mgr farm. Tel. 736 697 
557, kierownik69519@poczta.doz.pl
 Firma Welder w Kórniku przyjmie 

ucznia do nauki w zawodzie ślusa-
rza. Tel. 601 584 470
 Osoby z orzeczeniem o niepełno-

sprawności - lekka praca. Tel. 791 
121 103, e-mail praca@lavoro.com.pl
 Hotel Daglezja zatrudni na stano-

wisko pomoc kuchenna, pokojowa. 
Tel. 510 290 717
 Zatrudnimy pracowników produk-

cji spożywczej. Umowa o pracę - peł-
ny etat. Informacje pod numerem 
telefonu +48 500 262 123
 ASO VOLKSWAGEN do nowo 

otwartej blacharni- lakierni poszu-
kuje do pracy blacharzy samocho-
dowych. Tel. 665 140 207
 Kierowca poszukuje dorywczej 

pracy. Tel. 602 214 931
 Mężczyzna podejmie każdą pracę 

np. kopanie ogródka. Kórnik i okoli-
ce. Tel. 518 549 726
 Szukasz pracy, mieszkania, za-

dzwoń. Dobra znajomość internetu. 
Tel. 503 582 788
 Pomogę w ogrodzie. Tel. 578 815 490
 Zatrudnię dekarzy – blacharzy, 

pomocników. Tel. 791 079 076
 Ogrodnik zajmie się kompleksowo 

ogrodem: wertykulacja, cięcie żywo-
płotów, drzew i krzewów, wycinka, 
opryski itp. Tel. 607 786 551 
 Zatrudnię na stanowisko fryzjer, 

barber lub pomoc fryzjera. Oferuję 
liczne szkolenia i możliwość rozwoju 
zawodowego Studio Atelier, Kórnik 
ul Dworcowa 2a/1. Tel. 883 767 479

 Firma DAT-Schaub Polska Sp. 
z  o.o. Oddział w  Robakowie, ul. 
Poznańska 14, 62-023 Gądki, poszu-
kuje osób do pracy na stanowisko 
pracownik produkcji (Jeliciarz).  
Tel. 515 169 114

 Wynajmę w  centrum Kórnika 
pomieszczenie biurowe  o pow. 110 
m², I piętro. Tel. 501 264 132
 Do wynajęcia od maja br. eks-

kluzywny apartament na II piętrze 
o pow. 110 m²: salon z aneksem 
kuchennym, 3 pokoje, łazienka, 
garderoba. Tel. 501 264 132
 Dla dewelopera 1,2-2,4 ha w Bier-

natkach. Studium. Wszystkie media 
w drodze. Tel. 501 264 132
 Szukam inwestora zaintereso-

wanego wybudowaniem małej 
stacji benzynowej i myjni przy Lidlu.  
Tel. 501 264 132
 Przyjmę niepotrzebne książ-

ki, dojadę i  odbiorę osobiście. 
Tel. 503 622 212
 Domofony, alarmy, kamery. Mo-

nitoring sklepów, posesji, firm. 
Montaż-serwis. Tel.  509 490 402 
 Sprzedam sprawną maszynę do 

pisania PREDOM ŁUCZNIK 1303. 
Tel. 507 155  477

 Sprzedam łóżeczko (kolor 
buk) dziecięce z  materacem.  
Tel. 507 155 477
 Sprzedam wielofunkcyjne krzeseł-

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

 Przyjmę zlecenia na usłu-
gi remontowo-wykończeniowe.  
Tel. 796 456 176
 Wypożyczę narzędzia remon-

towe, szlifierkę do gipsu itp.  
Tel. 796 456 176
 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne. 

Cena 1000 zł. Tel. 504 891 644 
 Udzielę korepetycji z j.angielskie-

go. Poziom od przedszkolnego do 
licealnego. Tel. 790 586 476

 Naprawa pralki, lodówki, zmywar-
ki. Tel. 537 394 398
 Kupię działkę z  domkiem mu-

rowanym na ROD Mościenica.  
Tel. 721 080 872
 Sprzedam opony  R 16 225/60, R 

14 185/65. Tel. 511 120 011 
*Sprzedam lodówkę, pralkę. Moż-
liwość transportu. Tel. 511 120 011  
 Sprzedam dom z pomieszczenia-

mi gospodarczymi w Świątnikach. 
Tel. 666 677 003
 Szukam mieszkań do wynajęcia 

w  Kórniku, Robakowie, Borówcu 
i okolicy. Tel. 666 677 003
 Sprzedam Holenderski rower: 

GAZELLE Eclips, koła 28’’. Stan bdb. 
Cena 1900 zł. Tel. 887 549 551

 Meble na wymiar :  kuch -
nie, szafy, komody, garderoby.  
Tel. 723 882 617
 Sprzedam łóżeczko drewniane 

„Bajanex” z szufladą i materacem, 
300zł. Tel. 730 023 696
 Sprzedam mieszkanie na os. 

Staszica, 2-pokojowe, gotowe do 
zamieszkania. Tel. 887 549 551

 Sprzedam alby  komuni j -
ne dla chłopca i  dziewczynki.  
Tel. 666 677 003
 Szukam hal i  magazynów do 

wynajęcia w Kórniku, Robakowie, 
Borówcu i okolicy. Tel. 666 677 003
 Sprzątanie domów, mieszkań, 

mycie okien, pranie tapicerki i dy-
wanów, ciśnieniowe mycie tarasów, 
podjazdów i  bram garażowych. 
Dobre ceny! Tel. 508 795 439
 Sprzedam mieszkanie w  blo-

ku, 68 m², ul. Śremska – Bnin.  
Tel. 502 113 840
 Sprzedam organy Hammonda. 

Tel. 602 742 550
 Sprzedam dom jednorodzinny 

z budynkiem gospodarczym i dział-
ką 860 m². Tel. 515 379 549. Proszę 
dzwonić po godz. 16.00

 Sprzedam bujak dziecięcy.  
Tel 693 496 978

 Sprzedam małą piłę do cięcia 
drewna na siłę. Tel 693 496 978 

 Sprzedam mieszkanie przy  
ul. Parkowej w Kórniku - 43 m+55 m 
niski strych. Tel. 515 229 684
 Sprzedam huśtawkę skoczek dla 

dzieci (do 1,5 roku), stan bardzo 
dobry. Tel. 503 959 966
 Oddam w wynajem pokój w Kór-

niku dla jednej lub dwóch osób.  
Tel. 501 645 939
 Przygotuję Twój rower do sezonu. 

Tel. 887 028 802
 Komodę 4 szuflady oraz dy-

wan wełniany 3x4 oddam.  
Tel. 604 956 314
 Sprzedaż drewna opałowego so-

snowego. Tel. 661 099 768
 Praca w Domu Opieki w Czapu-

rach. Tel.  500 074  580
 Sprzedam podmurówkę do pło-

tów panelowych wys. 25 cm dłu-
gość 250 cm więcej inf. pod nr tel.  
572 386 490
 Montaż płotów panelowych, 

płotów łupanych, furtek, bram, 
demontaż starych ogrodzeń.  
Tel. 572 386 490
 Poszukujemy mieszkań, do-

mów i   działek do wynajmu lub 
sprzedaży - Nieruchomości AM.  
Tel. 608 092 266
 Działka 1000 m² zabudowana 

halą o pow. 300 m²  na sprzedaż 
w Żabikowie - Nieruchomości AM. 
Tel. 608 092 266
 Wynajmę plac 250 m w  Kór-

niku przy cmentarzu pod dzia-
łalność - Nieruchomości AM.  
Tel. 608 092 266
 Działki budowlane, 566 m², 

cena 45000 zł, Kostrzyn Wlkp. 
- okolica - NieruchomościAM.  
Tel. 608 092 266
 Grunt dla dewelopera około 1ha 

- Kostrzyn Wlkp. - okolica - Nierucho-
mości AM. Tel. 608 092 266

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.




