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do ewakuacji w przypadku wystąpienia po-
żaru oraz wskazanie sposobów postępo-
wania w przypadku realnego zagrożenia.
W ćwiczeniach udział wzięły: Jednostka Ga-
śniczo-Ratownicza nr 6 Poznań-Krzesiny, 
Ochotnicza Straż Pożarna Kórnik, Policja 
oraz Straż Miejska.

O inwestycjach drOgOwych...

10 czerwca wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak wziął udział, razem z włodarza-
mi innych gmin Powiatu Poznańskiego, 
w  spotkaniu z  wicestarostą Tomaszem 
Łubińskim oraz urzędnikami Starostwa 
odpowiadającymi za uzgadnianie doku-
mentacji projektowych, wydawanie opinii 
i  zezwoleń na remonty i  budowę dróg. 
Dyskutowano na temat współpracy samo-
rządów z wydziałami Starostwa przy reali-
zacji inwestycji drogowych, szczególnie 
w zakresie dotyczącym zgłoszeń zamiaru 
budowy, przebudowy lub remontów.

sukcesy uczniów- spOrtOwców

 11 czerwca na stadionie lekkoatletycz-
nym przy Liceum Ogólnokształcącym 
w  Puszczykowie odbyło się podsumo-
wanie sportowego współzawodnictwa 
szkół w Powiecie Poznańskim. W trakcie 
podsumowania wręczono nagrody dla 
Najbardziej Usportowionych Szkół i Gmin 
Powiatu Poznańskiego.
W klasyfikacji szkół podstawowych Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Kórniku znalazła się 
dwukrotnie na podium – zajmując II miej-
sce w kategorii Igrzysk Dzieci i III miejsce 
w kategorii Igrzysk Młodzieży, natomiast 

nOwe wzOry deklaracji...

Wiceburmistrz Sebastian Wlazły wraz 
z  kierownik Wydziału Podatków i  Opłat 
Lokalnych Ewą Kędziorą uczestniczyli 
4 czerwca w  szkoleniu zorganizowanym 
przez Ośrodek Szkoleniowy Wydawnictwa 
„Taxpress”, zatytułowanym „Nowości oraz 
bieżące problemy w  zakresie podatków 
i opłat lokalnych”.
Najważniejszym tematem szkolenia były 
nowe projekty aktów wykonawczych do-
tyczących urzędowych wzorów informacji 
i deklaracji na podatki lokalne. Od 1 lipca 
br. ujednolicone zostaną druki dotyczące 
ww. spraw, a  dodatkowo udostępniona 
będzie możliwość składania dokumentów 
podatkowych w formie elektronicznej.
Omawiano także m. in.: zmiany w  Or-
dynacji podatkowej związane z  RODO, 
nowelizację ustawy o  zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w  cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej, umarzanie zaległości 
w gminach oraz zagadnienia związane ze 
zobowiązaniami solidarnymi.

Rozmowy z mosiną

W dniu 4 czerwca w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny Kórnik gościli przedstawiciele gminy 
Mosina, burmistrz Przemysław Mieloch, 
dwóch jego zastępców oraz pracownicy 
mosińskiego urzędu zajmujący się spra-
wami odbioru odpadów komunalnych. 
Rozmawiali oni z  burmistrzem Przemy-
sławem Pacholskim, wiceburmistrzami: 
Sebastianem Wlazłym i  Bronisławem 
Dominiakiem oraz pracownikami Wy-
działu Ochrony Środowiska i  Rolnictwa 
Sławomirem Zakrzewskim i Krzysztofem 
Ratajczakiem, a także Witosławem Giba-
siewiczem, prezesem zarządu Zakładu 
Gospodarowania Odpadami Sp. z  o.o. 
w  Jarocinie – Wielkopolskie Centrum 
Recyklingu. Ponieważ Mosina wystąpiła 
ze Związku Międzygminnego Centrum 
Zagospodarowania Odpadów – Selekt, 
rozmowy dotyczyły zasad współpracy 
gmin obsługiwanych przez ZGO Jarocin 
i szczegółów funkcjonowania zakładu.

Ewakuacja w uRzędziE

6 czerwca w  budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik odbyły się próbne ćwicze-
nia ewakuacyjne. Założeniem ćwiczeń było 
przygotowanie pracowników i petentów 

      Sprawozdanie 
Burmistrza

w  klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych 
w kategorii Licealiada na III miejscu upla-
sował się Zespół Szkół z Kórnika. 
W trakcie uroczystości gmina Kórnik zosta-
ła nagrodzona tytułem najbardziej uspor-
towionej gminy powiatu poznańskiego (III 
miejsce). Puchar Starosty Poznańskiego 
odebrał wiceburmistrz Sebastian Wlazły.

RazEm kupią gaz

Także 11 czerwca w Starostwie Powiato-
wym w Poznaniu wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak podpisał w  imieniu Miasta 
i Gminy Kórnik, razem z przedstawiciela-
mi innych podmiotów umowę dotyczącą 
utworzenia grupy zakupowej gazu ziem-
nego. Dzięki współpracy i  wspólnemu 
przetargowi sygnatariusze zaoszczędzą 
około 200 tys. zł. Grupę zakupową tworzą: 
Dopiewo, Skoki, Szamotuły, Zakład Gospo-
darki Komunalnej 
w Szamotułach, Komorniki, Biblioteka Pu-
bliczna w Komornikach, Kórnik, Oborniki, 
Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach, 
Luboń, LOSiR, Ośrodek Kultury w Luboniu 
oraz firmy KOM-LUB i TRANSLUB.

w sprawie 
dOwOzów szkOlnych...

Również 11 czerwca doszło do spotkania 
dyrektorów szkół i  przedszkoli z  terenu 
naszej gminy z  prezes spółki Kombus 
Beatą Urbaniak. Omawiano tematy zwią-
zane z dowozami szkolnymi. W spotkaniu 
uczestniczył wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak.
 

ElEktRonicznE zaRządzaniE  
dOkumentami

12 czerwca burmistrz Przemysław Pa-
cholski, wiceburmistrz Sebastian Wlazły, 
koordynator Iwona Pawłowicz-Napieralska 
oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik spotkali się z przedstawicie-
lami firmy Rekord by zapoznać się z propo-
zycją rozwiązań w zakresie elektronicznego 
zarządzania dokumentami w urzędach. 

współpRaca zE ŚREmEm

13 czerwca goszcząc w Śremie na zaprosze-
nie burmistrza Adama Lewandowskiego, 
burmistrz Przemysław Pacholski podpisał 
dwie ważne umowy dotyczące współpracy 
pomiędzy naszymi samorządami. 
Pierwsza dotyczy porozumienia międzyg-
minnego w  sprawie powierzenia przez 
Miasto i Gminę Kórnik Gminie Śrem zadania 
w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszcza-
nia ścieków poprzez podłączenie części na-
szej gminy do infrastruktury kanalizacyjnej 
naszego sąsiada. 

Cd. na str. 4
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◊  red

W pierwszej połowie czerwca na terenie 
parafii rzymskokatolickich naszej gminy 
odbywały się uroczystości związane z ar-
chidiecezjalną peregrynacja kopii obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej. 

1 czerwca obraz gościł w Kamionkach. 5 i 6 
czerwca przyjmowała go wspólnota parafii 
bnińskiej. 10 czerwca zawitał do Kórnika, 
a dzień później dotarł do Borówca, skąd 12 
czerwca przewieziony został do Robakowa, 
by 13 czerwca nawiedzić Tulce (tulecka pa-
rafia obejmuje również Żerniki). 

Pod hasłem „Z Maryją w nowe czasy” licznie 
zebrani wierni adorowali kopię jasnogór-
skiego malowidła. Odbywały się procesje, 
nocne czuwania, msze i  nabożeństwa.  
Obraz, wożony w specjalnym busie, zwanym 
mobilną kaplicą, odwiedzał także mniejsze 
miejscowości (m.in. Czmoniec i Radzewo). 
Poprzednia podróż kopii wizerunku Czarnej 
Madonny po naszym terenuie odbyła się 
42 lata temu. Tegoroczna peregrynacja na 
terenie Archidiecezji Poznańskiej potrwa do 
26 września 2020 roku. 

Z Częstochowy do gminy Kórnik
Cd. ze str. 3

Zgodnie z  założeniami porozumienia 
Czmoń, a  później kolejne miejscowości 
południowej części naszej gminy, zostaną 
skanalizowane, a ścieki komunalne z tego 
terenu trafią, poprzez przedłużenie sieci 
kanalizacyjnej z  miejscowości Kaleje, do 
śremskiej oczyszczalni ścieków.
Druga umowa dotyczy współdziałania 
Miasta i Gminy Kórnik z Gminą Śrem w za-
kresie przewozów pasażerskich. W ramach 
współpracy śremskie autobusy linii nr 6 od 
września będą zatrzymywały się na przy-
stankach komunikacyjnych w  Czmoniu. 
Linia ta pojedzie trasą: Śrem – Mechlin – Lu-
ciny – Kaleje – Czmoń – Zbrudzewo – Śrem. 
Tego samego dnia porozumienia w sprawie 
komunikacji autobusowej podpisali ze Śre-
mem, w imieniu swoich gmin, również: wójt 
Zaniemyśla Krzysztof Urbas oraz burmistrz 
Krzywinia Jacek Nowak.

cyfrOwa Bk pan

Tego samego dnia w Pałacu Działyńskich 
w  Poznaniu odbyła się sesja naukowa 
podsumowująca wyniki realizacji trzylet-
niego projektu związanego z  tworzeniem 
Platformy cyfrowej Biblioteki Kórnickiej. 
W sesji uczestniczył wiceburmistrz Broni-
sław Dominiak.

juBileusze

14 czerwca miały miejsce dwa jubileusze. 
W  Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa 
Działyńskiego od dwóch dekad działa chór 
Viva la Musica pod dyrekcją pani Lidii Ja-
kubowskiej. Zespół odnosił liczne sukcesy, 
a co najistotniejsze uświetniał wiele imprez 
kulturalnych i oficjalnych w Kórniku i okolicy.
W 1999 roku powołano także Straż Miejską 
w Kórniku. Podczas uroczystości, w której 
uczestniczyli przedstawiciele Wojewody 
Wielkopolskiego, Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, Powiatu Poznańskiego, 
lokalni samorządowcy, przedstawiciele wie-
lu służb, instytucji i organizacji społecznych, 
z którymi SM współpracuje, pogratulowa-
liśmy strażnikom za wkład w utrzymanie 
bezpieczeństwa i porządku na terenie gmi-
ny. Najbardziej zasłużeni funkcjonariusze 
otrzymali odznaczenia przyznane przez 
Prezydenta RP.

ekOlOgicznie w jarOcinie

Wiceburmistrz Bronisław Dominiak oraz 
pani skarbnik Katarzyna Szamałek gościli 
14 czerwca w Jarocinie, gdzie uczestniczyli 
w  zorganizowanym przez Wielkopolskie 
Centrum Recyklingu ZGO Jarocin sp. z. 
o. o. Eko-świętowaniu. Impreza miała na 
celu promocję pozytywnych wzorców do-
tyczących ochrony środowiska i edukację 
ekologiczną. Podczas festynu rozstrzygnię-

to konkursy dla dzieci i młodzieży. Wśród 
uczestników konkursów znaleźli się także 
uczniowie szkół kórnickich.  

zmiany 
w gOspOdarOwaniu Odpadami

17 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego w  Po-
znaniu odbyło się spotkanie dotyczące 
przedstawienia założeń do projektu „Planu 
gospodarki odpadami dla województwa 
wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz 
z  planem inwestycyjnym”. Prof. UAM dr 
hab. Krystian Ziemski omówił temat „Pla-
nowane zmiany w ustawie o odpadach oraz 
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach”. 
Gminę Kórnik reprezentowali: wicebur-

mistrz Sebastian Wlazły oraz kierownik 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Sławomir Zakrzewski. 

spOtkanie z prezesem 
gR miłosław

Tego samego dnia burmistrz Przemysław 
Pacholski oraz wiceburmistrz Sebastian 

Wlazły spotkali się z Adrianem Strzeszyń-
skim nowym prezesem Gospodarstwa Ry-
backiego Miłosław, które jest dzierżawcą 
położonych na terenie naszej gminy jezior. 
Rozmawiano o współpracy gospodarstwa 
z  samorządem oraz nowych rozwiąza-
niach, jakie zamierza się wprowadzić w za-
kresie poboru opłat od wędkarzy. Poza 
tradycyjnymi formami, przygotowywana 
jest aplikacja, dzięki której będzie można 
dokonywać zgłoszenia i płatności. Dodat-
kowo łowiska mają być lepiej oznaczone 
i zaopatrzone w małą architekturę. 

stOwarzyszenie „drOga s-11”

Także 17 czerwca odbyło się sprawozdawcze 
zebranie członków Stowarzyszenia Gmin, Po-
wiatów i Województw „Droga S-11”. Organi-

zacja zrzesza 55 samorządów, przez których 
teren przebiega trasa drogi krajowej S11 – od 
Koszalina do Pyrzowic (koło Katowic). Sy-
gnatariusze zabiegają o modernizację drogi 
krajowej nr 11 do parametrów trasy ekspre-
sowej na całej jej długości. Podczas obrad 
podsumowano działalność stowarzyszenia 
w roku 2018. Gminę Kórnik reprezentował 
burmistrz Przemysław Pacholski.

OBrady w schrOnisku i jarOcinie

18 czerwca wiceburmistrz Sebastian Wla-
zły, który jest także przewodniczącym Ko-
misji Rewizyjnej Związku Międzygminnego 
„Schronisko dla Zwierząt”, uczestniczył 
w zgromadzeniu Związku.
Dokonano podsumowania działań i  wy-
datkowania środków w  2018 roku. Od-
czytano wystąpienie pokontrolne Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej. Zatwierdzono 
sprawozdania i  udzielono absolutorium 
zarządowi. 
Tego samego dnia wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły reprezentował Miasto i Gmi-
nę Kórnik na zgromadzeniu wspólników 
ZGO Sp. z o.o. – Wielkopolskie Centrum 
Recyklingu w  Jarocinie. Przedstawiono 
sprawozdania finansowe i merytoryczne, 
które następnie zatwierdzono i udzielono 
absolutorium członkom zarządu i  rady 
nadzorczej. 

satER i kombus podsumowują

19 czerwca odbyły się zgromadzenia 
wspólników spółek Sater Kórnik i Kombus. 
Radom nadzorczym i zarządom udzielono 
absolutoria. 
Kombus wypracował zysk netto w wyso-
kości 227 391,51 zł, który przekazano na 
kapitał zapasowy spółki. 

kOniec rOku szkOlnegO

Także 19 czerwca zakończył się rok 
szkolny. Burmistrzowie, radni i urzędnicy 
uczestniczyli w  uroczystych akademiach 
przygotowanych z tej okazji w gminnych 
szkołach. Wręczono wyróżnienia dla 
najlepszych uczniów, a także pożegnano 
absolwentów szkół podstawowych i po raz 
ostatni klas gimnazjalnych.  

zgRomadzEniE udziałowców 
sp. aquanet

W dniu 26 czerwca burmistrz Przemysław 
Pacholski wziął udział w  zgromadzeniu 
udziałowców spółki Aquanet. Zatwier-
dzono m.in.:
- sprawozdanie z działalności Grupy Kapi-
tałowej Aquanet S.A. za rok 2018,
- skonsolidowane sprawozdanie finan-
sowe Grupy Kapitałowej Aquanet S.A. za 
rok 2018.

◊  ŁG

Fot. parafia Bnin



PROGRAM DOFINANSOWANIA
LIKWIDACJI WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Urząd Miasta i Gminy Kórnik rozpoczął 
procedurę przyjmowania od mieszkań-
ców wniosków na utylizację wyrobów 
zawierających azbest. Z dofinansowania 
korzystać mogą podmioty nieprowadzą-
ce działalności gospodarczej, do której 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 mar-
ca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Zainteresowane osoby winny złożyć pi-
semny wniosek wg ustalonego wzoru na 
rok 2019 (do pobrania w tut. Urzędzie - Pl. 
Niepodległości 42 lub na stronie interneto-
wej  www.bip.kornik.pl) do Urzędu Miasta i 
Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik (Biuro Obsługi Mieszkańca). Dofinan-
sowanie wynosi 100% kosztów demontażu 
i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych 
lub wyłącznie odbioru i unieszkodliwiania 
wyrobów azbestowych. 

Powyższe wnioski będą przyjmowane do 
wyczerpania limitu określonego w zasadach 
likwidacji wyrobów zawierających azbest na 
terenie Powiatu Poznańskiego, przy czym 
ostateczny termin składania wniosków 
ustala się na dzień 15 lipca 2019 r. Złożone 

wnioski będą rozpatrywane według kolej-
ności ich wpływu do tut. Urzędu, które na-
stępnie będą  przekazywane do Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. 

Jednocześnie informujemy, że składanie 
wniosków powinno dotyczyć prac, których 
wykonanie przewidują Państwo w roku 
bieżącym lub przekazania (zmagazynowa-
nych wcześniej) wyrobów azbestowych. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do udziału 
przy odbiorze prac osobiście. Dopuszcza się 
odbiór prac przez osobę upoważnioną przez 
wnioskodawcę, przy dołączeniu upoważnie-
nia do protokołu odbioru.
Ponadto z chwilą złożenia wniosku (dot. de-
montażu) wnioskodawca jest zobowiązany 
do dokonania w Starostwie Powiatowym w 
Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Po-
znań zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych przynajmniej na 30 dni przed 
planowanym terminem ich rozpoczęcia, wg 
ustalonych wzorów.

Do wniosku należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający posiadanie 
tytułu prawnego do nieruchomości, na któ-
rej znajdują się wyroby zawierające azbest 
(oryginał do wglądu),
2) zgodę właściciela nieruchomości w przy-
padku posiadania innego tytułu prawnego 

niż własność lub użytkowanie wieczyste,
3) w przypadku nieruchomości będących 
przedmiotem współwłasności należy załą-
czyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na 
wykonanie prac związanych z usuwaniem 
azbestu i wyrobów zawierających azbest,
4) w przypadku wnioskodawców prowa-
dzących działalność związaną z sektorem 
produkcji rolnej, wypełniony formularz 
informacji przedstawionych przez wniosko-
dawcę w odniesieniu do pomocy de minimis 
oraz wypełnione oświadczenie o pomocy 
de minimis,
5) pełnomocnictwo w przypadku działania 
przez pełnomocnika,
6) w przypadku wniosku dotyczącego usu-
nięcia azbestu z terenu działki należącej do 
rodzinnych ogrodów działkowych – decyzję 
o przydziale działki (oryginał do wglądu).

Uwaga: szacunkowa waga płyty cemen-
towo-azbestowej o wymiarze 1m2 wynosi 
ok. 17 kg.

Uwaga! Azbest!

Wydział Inwestycji UMiG Kórnik informuje 
o zakończeniu remontu i przebudowy toalet 
publicznych przy ul. Prowent w Kórniku.

Wykonawcą inwestycji był Zbigniew Wycisk 
prowadzący działalność gospodarczą jako 
Zakład Ogólnobudowlany „Komplex” Zbi-
gniew Wycisk.

W wyremontowanym budynku aktualnie 
mieści się toaleta damska, męska i dla osób 
niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem 
do przewijania niemowląt.
Całkowicie wymieniono instalacje wodno-
-kanalizacyujne oraz elektryczną, zamonto-
wano nowe urządzenia sanitarne i odświe-
żono całość pomieszczeń.

Toalety mają służyć mieszkańcom i zwiedza-
jącym atrakcje turystyczne Kórnika i okolic.

Budynek jest monitorowany. Koszt skorzy-
stania z toalety to 2 zł od osoby.

Inwestycja
na Prowencie

◊  Widział Inwestycji
UMiG Kórnik

Już niedługo rusza 
kolejna edycja 

Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Kórnik

Zgłaszanie projektów:
29 lipca – 30 sierpnia,

Głosowanie:
 16 września – 31 października.

Śledź stronę:
https://kornik.budzet-obywatelski.org/

W  sobotę 15.06.2019 na stadionie GO-
SiR w Plewiskach odbyły się XIV Zawody 
Sprawnościowe Formacji Obrony Cywilnej 
o Puchar Starosty Poznańskiego – Szefa 
Obrony Cywilnej Powiatu Poznańskiego 
Jana Grabkowskiego.
Celem zawodów było sprawdzenie umie-
jętności polegających na dowodzeniu dzia-
łaniami drużyny podczas akcji ratowniczej, 
udzielanie pierwszej pomocy w  nagłych 
przypadkach, przenoszenie rannego na de-
sce ortopedycznej, posługiwanie się sprzę-
tem gaśniczym, postępowanie w przypadku 
zagrożenia powodziowego, pokonywanie 
terenu w warunkach ograniczonej widocz-
ności oraz odgruzowanie poszkodowanych.
W zawodach wzięło udział trzynaście drużyn 
z powiatu poznańskiego, w tym oczywiście 
drużyna OC z Kórnika.
Po ponad trzygodzinnej rywalizacji na torze 
przeszkód, komisja sędziowska po podli-

czeniu punktacji ogłosiła wyniki zawodów, 
w których trzeci raz z rzędu pierwsze miejsce 
wywalczyła drużyna reprezentująca gminę 
Kórnik, w następującym składzie:
1. Łukasz Michałkiewicz – dowódca drużyny
2. Maciej Michałkiewicz
3. Artur Goździak
4. Patryk Kudła
5. Grzegorz Kudła
6. Łukasz Rumiński
Dziękujemy kierownikowi drużyny panu 
Henrykowi Iwaszczukowi za znakomite 
przygotowanie zespołu do zawodów, a za-
wodnikom gratulujemy świetnego wyniku, 
zaangażowania i wzorowej postawy.

Wydział Straż Miejska i Zarządzanie Kryzyso-
we Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Trzeci raz najlepsi!

◊  Patryk Krzeszewski
Jarosław Lejman

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czmoń, w re-
jonie ulic Pod Lasem, Leśnej, Zielonej, Topolowej, Strażackiej, 

Lipowej, Świerkowej i Bnińskiej, gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. 
U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 
i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w  ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam 
o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, dla wsi Czmoń, w re-
jonie ulic Pod Lasem, Leśnej, Zielonej, Topolowej, Strażackiej, 
Lipowej, Świerkowej i Bnińskiej, gmina Kórnik, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 lipca 2019 r. do 
30 lipca 2019 r. w  siedzibie Urzędu Miasta i  Gminy Kórnik, 
pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny 
będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.
pl w dziale ,,Aktualności” w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone 
do publicznego wglądu”.
Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zago-
spodarowania terenu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 lipca 2019 r. 
w budynku OSP w Czmoniu, ul. Strażacka 32,  62-035 Czmoń 
o godz. 16:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść 
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. na adres: Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 
(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o pla-
nowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione 
na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elek-
tronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne  (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze 
zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zaintere-
sowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik pok. 211.
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Wydział Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa tut. Urzędu przypomina 
właścicielom nieruchomości o obo-
wiązku utrzymania pojemników 
przeznaczonych na odpady ko-
munalne w  odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i  tech-
nicznym. Jednym z  obowiązków 
właściciela nieruchomości zgodnie 
z Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku w gminie Kórnik jest za-
pewnienie poddawania pojemników 
kompleksowemu myciu i dezynfek-
cji na bieżąco w  przypadku takiej 
potrzeby. Należy o  tym pamiętać 
szczególnie przy tak wysokich tem-
peraturach, które zagościła w naszej 
gminie w ostatnich dniach.



 

KONCERT PIEŚNI 

 „OD BRAHMSA DO GERSHWINA” 

Zamek w Kórniku 

3 sierpnia, godz. 18.00 

Ilona Szczepaoska wokalistka  
Wioletta Fluda pianistka 

z Capelli Cracoviensis 

 
W dniu 25 czerwca 2019 roku stan konta  
Julki w kórnickim BS wynosił 189.390,16 
złotych. Publikujemy kolejną cześć listy 
firm i instytucji, które włączyły się do zbiór-
ki: Kórnickie Centrum Rekreacji i  Sportu 
OAZA, Sklep Bączek Szczytniki, OSP Kórnik, 
Szczytniki i Czmoń, KPA Kombus Kórnik,  
sołectwa: Dziećmierowo, Kamionki Północ-
ne, Kamionki Stare, Kamionki Przy Lesie, 
DT.Tęcza w Kórniku, Lodziarnia P.Remszla. 
Pieniadze zbierały także dzieci z przedszko-
li: Śpiewający Włóczykije Borówiec,Cztery 
Pory Roku Bnin, Porannej Rosy Kamionki 
i  społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 
Bnin. Kilka setek uzbierało się do puszki, 
która stanęła w Klaudynówce przy okazji  
wystawy malarstwa  p. Andrzeja Pawlaczy-
ka oraz z  mobilnego „Kiermaszu różności” 
prowadzonego przez Parafię pw. św. Woj-
ciecha w Bninie.

Ininternauci na facebookowym portal „Kór-
nik  kupię sprzedam” mogą nabywać  cieka-
we przedmioty, z których dochód w całości 
przeznaczony jest  na leczenie Julki.
Wpłaty dla Julki przyjmuje BS Kórnik   
nr  34 9076 0008 2001 0007 0739 000.
Dziękujemy z całego serca  ofiarodawcom 
oraz  organizatorom  wszystkich imprez, 
na których prowadzona była dotychcza-
sowa zbiórka i  informujemy Państwa, że 
zbiórka dla Julki jest aktywna do 29.lutego 
2020 roku.
  

Ps. 
Julka od 3 tygodni przebywa we  Frankfur-
cie nad Menem, gdzie przechodzi kom-
pleksowe badania i  jest przygotowywana 
do zabiegu.

Zbiórka dla Julki z Robakowa

◊  Krystyna Janicka
Przewodnicząca Zarządu KTPS 

Wyróżnienie dla wolontariuszki KTPS 
Henryki Strugarek
Pani Henryka jako jedna z  pierwszych 
osób włączyła się  w   zbiórkę  środków 
finansowych na leczenie chorej 17 letniej 
Julki Bubacz, mieszkanki gminy Kórnik. 
Zorganizowała „kiermasz różności” na 
którym  za symboliczną  wrzutkę do puszki 
można nabyć najróżniejsze przedmioty 
np. książki, zabawki, maskotki i  tysiące 
innych  rzeczy ofiarowanych  przez miesz-
kańców gminy Kórnik znajduje nowego 
właściciela. Panią Henrykę Strugarek 
można spotkać na piknikach i  innych 
imprezach organizowanych w  gminie. 

Jest prawdziwą społeczniczką. Działa 
przy Parafii pw. św. Wojciecha w Bninie. 
Cieszy się zaufaniem  w środowisku, jest 
wrażliwa, empatyczna, uczynna, życzliwa 
i bardzo pracowita. Swoim entuzjazmem 
zaraziła najbliższą rodzinę, sąsiadów 
i koleżeństwo. Dla chorej Julki nazbierała 
już około 27.000 zł. Obecnie prowadzi 
aukcje internetowe pozyskując kolejne 
złotówki. Zarząd KTPS nie miał wątpliwości 
komu w tym roku należy się wyróżnienie 
bo takich wolontariuszy jak Henia  nam 
potrzeba więcej!
Za Zarząd 

Gala Wolontariatu 
Powiatu Poznańskiego

◊  Krystyna Janicka
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Pomysł promocji fundamentalnych zwro-
tów „proszę, dziękuję, przepraszam” spotkał 
się z sympatuycznym przyjęciem wśród 
mieszkańców Kórnika. 
Pierwsza swoje zainteresowanie akcją wyka-
zała nauczycielka z kórnickiego przedszkola, 
która zgłosiła się do redakcji „Kórniczanina” 
z prośbą o choćby jeden znaczek, tzw. wpin-
kę z symbolem akcji. Gdy dowiedzieliśmy 
się, że gadżet ma posłużyć jako pomoc dy-
daktyczna podczas lekcji o dobrym wycho-
waniu, przekazaliśmy znaczki dla każdego 
dziecka z grupy.  
Przedszkolaki nie tylko z dumą pozowały 
do zdjęć z przypinkami, ale jak twierdzi ich 
nauczycielka, coraz chętniej w praktyce 
wykorzystują ważne słowa-klucze. 

Pomysłodawca akcji, pan Andrzej Pawla-
czyk zadbał, by znaczki pojawiły się w wielu 
innych miejscach naszego miasta. Noszą je 
urzędnicy, sklepikarze, restauratorzy... 
Kilka dni temu przyszła do naszej redakcji 
starsza pani. „Proszę o dwa znaczki. Jeden 
sama chcę nosić. Drugi sprezentuję pani, 
która pewnie wstała dziś lewą nogą i bar-
dzo niegrzecznie potraktowała mnie rano 
w kolejce”.
Akcja wydostała się także poza granice 
naszej gminy. Zachwala się ją na stronie 
internetowej Mieczewa. Jedno z prywatnych 
przedszkoli w Poznaniu na podstawie na-
szego pomysłu tworzy całoroczny program 
dydaktyczny. Co dalej? Krok po kroku poka-
żemy, że choć wszyscy różnimy się w wielu 
aspektach, sympatyczni i kulturalni ludzie 
stanowią w naszej okolicy zdecydowaną 
większość. I będziemy się tym chwalić przed 
całą Polską.  
Zapraszamy na stronę: 
https://www.facebook.com/AkcjaPDP. 
Na Facebooku dostępna jest również 
nakładka na zdjęcie profilowe z naszym 
symbolem.

Po prostu
kulturka

◊  ŁG



Finał Programu Motywacyjnego „Dream 
Team” w SP nr 1 w Kórniku

Koniec roku szkolnego 2019/2020 w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego 
w Kórniku to również finał II edycji Programu 
Motywacyjnego „Dream Team”.  To przedsię-
wzięcie, w których uczniowie zbierają punkty 
za zaangażowanie w różne inicjatywy z życia 
szkoły (poza nauką): zbiórki ekologiczne, 
akcje  wolontariackie, udział w szkolnych 
przedstawieniach, apelach, konkursach, itp. 
Mogą im w tym pomóc również rodzice, 
angażując się w obsługę imprez szkolnych: 
pieczenie ciast, obsługa festynów szkolnych, 
pomoc w organizacji turniejów, itp. Program 
obejmuje wszystkich uczniów naszej szkoły, 
w trzech grupach wiekowych: klasy 0-3, klasy 
4-6 oraz młodzież 7-3 gim.
W tym roku szkolnym szczęśliwymi finali-
stami zostali:

Klasy 0-3
Niemier Milena 2c
Krok Wiktoria 3b

Szubert Weronika 2a
Frąckowiak Adam 2c

Jankowiak Gabriela 2b
Dubiel Franiszek 2c

Baranowski Michał 3a
Pyrzowski Eryk 2a

Słomiński Łukasz 2a
Matuk Hanna 3a

Wieszczeczyńska Zofia 1a
Skrzypczak Małgorzata 1a

Łąkowski Kacper 1d
Wawrzyńska Julia 0b
Musiołowska Maja 2a
Stepczyńska Maja 2a
Gettler Aleksandra 3b

Wlazły Stanisław 1a
Promińska Lena 1a

Duliba Michał 2a

Klasy 4-6
Piekarski Dominik  4b

Lewandowska Anna  6c

Sobczak Barbara 4b
Lasek Melania 6a

Dominiak Antoni 6c
Baranowska Weronika 6b

Jasińska Anna Maria 6c
Bartkowski Przemysław 5b
Kwiatkowska Magdalena 6c

Błaszak Patryk 6c
Raźniewska Zuzanna 4e

Szaroleta Emilia Natalia 6a

Szmydt Zuzanna 4d
Szczepaniak Michał  5a
Bednarczyk Hanna 6b

Jankowiak Julia 4c
Jurecka Lidia 4c

Jamróz Aleksander 4e
Wachowiak Paweł  5a
Godlewska Marika  6c

Grzegorczyk Magdalena 5e
Paczkowski Maksymilian 6b

Klasy 7-3 gim
Strzykowska Marta 8d

Krok Oliwia 3dGIM
Matuszak Amanda 3bGIM

Dubiel Wojciech 8c
Pyrzowska Maria  8d
Nowak Patrycja 7c

Trybus Maksymilian  7b
Kaczor Arkadiusz  7c

Krzak Wiktoria 3bGIM
Nowak Joanna  7c

Jasiński Jakub 3cGIM
Jasiński Hubert 7b
Guziana Emilia 8d

Oślak Wiktoria 3aGIM
Jakubczak Dominika 8d
Grzębowska Natalia 7b
Ziomek Katarzyna 8b

Gorzałczana Barbara  8d
Pietrzak Adam 3cGIM

Paczkowski Michał 3dGIM

Wszystkim finalistom serdecznie gratu-
lujemy!
13 czerwca zwycięskie drużyny odebrały swo-
je główne nagrody. Dla najmłodszych  (klasy 
I-III) był to wyjazd zespołowy do kina na film 
„Paskudy” oraz zabawa w sali Minionków, w 
kinie Helios w Posnanii. Dream Team z klas 
IV-VI wziął udział w rozgrywkach zespołowych 
w kręgle w Gravitacji w Poznaniu, a młodzież 
z najstarszej grupy bawiła się na paintballu 

Koniec roku szkolnego to czas podsumo-
wania pracy uczniów, wystawiania ocen, 
nagradzania najlepszych. Każdego roku 
przyznawane są nagrody Przewodniczące-
go Rady Miasta i Gminy za najlepsze wyniki 
w nauce. W tym roku laureaci otrzymali 
dodatkowo bony upominkowe do jednej 
z sieci sklepów.

Lista ucznió uhonorowanych nagrodą 
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy 
Kórnik

– Maria Pyrzowska – SP1 
– Maksymilian Mniejżyński – SP1
– Marcin Woziwodzki – SP1 – klasa gimna-
zjalna
– Agata Tomczak – SP1
– Jakub Madejczyk – SP1
– Agnieszka Szekiełda – SP1
– Michał Paczkowski – SP1 – klasa gimnazjal-
na (wybitne osiągnięcia sportowe)
– Julia Szpak – SP1 (wybitne osiągnięcia 
sportowe)
– Paulina Bukczyńska - SP2
– Wojciech Błaszkowiak – SP2
– Anna Pelczyńska - SP Szczodrzykowo
– Hanna Rajczyk - SP  Szczodrzykowo
– Adam Majchrzycki – SP Szczodrzykowo
– Paulina Szafran – SP Robakowo – klasa 
gimnazjalna
– Zuzanna Nita – SP Kamionk

Wyróżnienia
dla uczniów

Dream Team
w SP 1

laserowym w Czołowie, pod opieką profe-
sjonalistów z Fort-Knox. Tego typu wyjazdy 
to nie tylko dobra zabawa, ale też doskonała 
integracja z kolegami z innych klas. 18 czerw-
ca na szkolnej gali rozdania nagród zwycięzcy 
odebrali również swoje nagrody indywidual-
ne: plecaki, bony podarunkowe Decathlon o 
wartości 30 zł oraz książki. Nagrodzeni zostali 
również uczniowie, którym niewiele zabrakło 
do finałowej 20-tki. Były to bony Decathlon o 
wartości 25zł. Łącznie w Programie Motywa-
cyjnym nagrodzono 148 uczniów.
W roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców 
oprócz wspomnianego Programu, miała 
możliwość realizacji Dnia Dziecka na Błoniach 
Kórnickich (w ścisłej współpracy z nauczycie-
lami), warsztatów kulinarnych, wyjazdów do 
gabinetu Ewidentnie w Kórniku-Bninie na 
przeglądy dentystyczne, rozdawała pączki 
w Tłusty Czwartek, wodę w Dzień Wody i 
lody podczas akcji Sprzątanie Świata. Zreali-
zowała także szereg zbiórek ekologicznych, 
konkursów i wiele, wiele innych.  Żadna z tych 
inicjatyw nie mogłaby się odbyć bez wsparcia 
Dyrekcji Szkoły - p. Elżbiety Wypijewskiej i Jo-
anny Ignasiak oraz nauczycieli i pracowników 
obsługi. Za okazaną pomoc Rada Rodziców 
serdecznie dziękuje.

◊  BRMiG

◊  Marzena Szubert

Trwa nabór na stanowisko głównego księgowego w Żłobku „Hocki 
Klocki” w Kamionkach oraz nabór na stanowisko głównego księgo-
wego w Przedszkolu w Kamionkach.

Poszukiwana osoba na stanowisko kucharza w Przedszkolu Kolorowy 
Świat w Szczodrzykowie.

Poszukiwana osoba na stanowisko robotnika do prac lekkich w Szkole 
Podstawowej w Radzewie.

Szczegóły:
https://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/praca-konkursy-nabory/2019-
-rok.html

Uwaga! Praca

◊  Maciej Brylewski
Radny Klubu My Kórniczanie

W ostatnią środę maja odbyła się sesja ab-
solutoryjna Rady Miejskiej. Sesja w pewien 
sposób historyczna, gdyż radni udzielali ab-
solutorium i wotum zaufania z jednej strony 
byłemu burmistrzowi Jerzemu Lechnerow-
skiemu; z drugiej – dawali wotum zaufania 
nowego burmistrzowi i  jego zastępcom. 
W tym roku, po raz pierwszy, oprócz trady-
cyjnego głosowania absolutorium, które jest 
de facto głosowaniem nad prawidłowością 
prowadzonej gospodarki finansowej gminy, 
udzielaliśmy burmistrzowi również wotum 
zaufania, którego podstawą był przygoto-
wany raport o stanie gminy. Jest to nowość, 
wprowadzona do ustawy o samorządzie 
gminnym ( Art. 28aa Ustawa o samorządzie 
gminnym). Zachęcam do zapoznania się 
z raportem, bo z jednej strony pokazuje on, 
co zrobiono w gminie, z drugiej - pokazuje 
problemy i zamierzenia inwestycyjne kórnic-
kiego samorządu. Raport znajdą państwo 
tutaj: http://kornik.esesja.pl/posiedzenie
/777675d1-2008-4 - w punkcie 11
programu sesji. Klub Radnych MY Kórnicza-
nie, pod dłuższej dyskusji, uznał, że w jed-
nym i drugim głosowaniu – za udzieleniem 
absolutorium i wotum zaufania będziemy 
głosowali pozytywnie. Problemy gminy były 
po wielokroć wypunktowane w trakcie kam-
panii – by wymienić największe - bałagan 
w planowaniu przestrzennym, kolosalne za-
późnienie w budowie kanalizacji sanitarnej. 
Natomiast widzimy, że mamy z większością 
kolegów z ugrupowania Bezpartyjnych oraz 
burmistrzem podobne spojrzenie na te
sprawy. Budowy kanalizacji jest dziś głów-
nym zadaniem obecnej kadencji samorzą-
du. Na majowej sesji wyraziliśmy zgodę na 
podpisanie porozumienia z gminą Śrem 
w  zakresie odbioru przez oczyszczalnię 
w Śremie ścieków z naszej gminy – a to po-
zwoli, przy odrobinie szczęścia, jeszcze w tej 
kadencji wybudować kanalizację sanitarną 
w Czmoniu, a docelowo również w Radze-
wie i Konarskim.

To ogromny postęp w stosunku do niemo-
cy, jaką wykazywał w tej materii poprzedni 
burmistrz. Mamy zgodę co do konieczności 
porządkowania spraw planowania prze-
strzennego – bo ów „rak”, o którym pisałem 
w  jednym poprzednich artykułów, będzie 
jeszcze po wielokroć źródłem problemów 
inwestycyjnych, z którymi przyjdzie zmie-
rzyć się radnym i burmistrzom. Pierwszy 
problem mieliśmy na kwietniowej sesji Rady 
MiG, gdzie debatowaliśmy, i ostatecznie 
przyjęliśmy plan, który zakłada utrzymanie 
rolniczego charakteru gruntów w m. Skrzyn-
ki, na obszarze pomiędzy wsią, trasą S11,
hotelem Rodan i  jez. Skrzyneckim. Prze-
ciwko takiej decyzji protestowała grupa 
mieszkańców wsi Skrzynki, która podnosiła, 
że takie rozwiązanie jest wobec nich krzyw-
dzące, gdyż wcześniej na tym terenie gmina 
wydała decyzję o  warunkach zabudowy 
(dwz), pozwalając na budowę, poza wsią 
i zasięgiem sieci, kilkunastu domów; a im, 
wieloletnim mieszkańcom, tego prawa się 
odmawia.
Argument jak najbardziej racjonalny, zwłasz-
cza że teren ten, z  racji bliskości Kórnika, 
słabości gleb, możliwości doprowadzenia 
infrastruktury jest jak najbardziej właściwy 
dla zabudowy; jednak obecnie gmina, wła-
śnie przez błędy wynikające z beztroskiego 
wydawania pozwoleń na budowę i m.in. 
problemów z  dostarczeniem odpowied-
niej ilości wody i  odbioru ścieków, nie 
może sobie pozwolić na przeznaczenie 
kolejnych kilkudziesięciu hektarów grun-
tów pod zabudowę. Niemniej, po dyskusji 
z kierownikiem wydziału planowania UMiG 
zaproponowałem, by dać jeszcze miesz-
kańcom i  burmistrzowi czas do kolejnej 
sesji na poszukanie jakiegoś kompromisu 
- ewentualnego wydzielenia kilku działek 
w  pobliżu istniejącej zabudowy, tak, by 
mieszkańcy mogli je przeznaczyć dla swoich 
dzieci - co podnosili w dyskusji, a gminie nie 
stworzyło by dodatkowych problemów. Było 
by to uczciwą i sensowną propozycją, którą 
podzieliła też część radnych, zwłaszcza że 
odsunięcie o miesiąc głosowania nie rodziło 
żadnego ryzyka dla gminy. Było to zresztą 
widać w  głosowaniu, w którym uchwała 
przeszła zaledwie 9 głosami, przy 3 przeciw 
i 6 wstrzymujących się. Co ciekawe, radni 

głosowali niezależnie od „barw partyjnych”, 
w  zgodzie z  własnymi przekonaniami, 
a przeciw lub wstrzymało się od głosu 4 
radnych z  ramienia „Bezpartyjnych”. Dla-
tego też bardzo niemiłym zaskoczeniem 
okazała się lektura 11 numeru Kórniczanina, 
w którym ukazała się bardzo nieuczciwy 
(i  to delikatnie mówiąc) artykuł autorstwa 
radnego Jerzego Walczyka, notabene prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej, w którym 
to pod pompatycznym tytułem „Historyczna 
komisja, historyczna sesja” zarzuca radnym 
z klubu My Kórniczanie niechęć do zatrzy-
mania dalszego rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego, bazując na temacie planu 
dla Skrzynek. Pomijając już nieuczciwość 
części zawartych w  artykule tez, można 
zadać sobie pytanie – o co, poza próbą
zdyskredytowania nieuczciwymi tezami 
radnych z naszego klubu chodziło radne-
mu? Bo poza utratą zaufania i  szacunku 
nic nie zyskał. Nie tak współpracuje się 
w samorządzie.
Chcę jeszcze raz podkreślić – jako Radni 
z Klubu MY Kórniczanie jesteśmy i będziemy 
za pełną jawnością i przejrzystością w wyda-
waniu wszystkich decyzji o warunkach za-
budowy oraz uchwalaniu planów zagospo-
darowana przestrzennego. Uważamy, że 
mieszkańcy powinni mieć pełną informację 
o tym, co może powstać w ich najbliższym 
sąsiedztwie i kto wybuduje infrastrukturę 
na tym terenie.
W tym i innych obszarach zawsze będziemy 
słuchać mieszkańców i współpracować ze 
wszystkimi radnymi.
Skończył się rok szkolny. Był bardzo nietypo-
wy i krótki, pełen emocji i obaw związanych 
z walką nauczycieli o godziwe wynagrodze-
nie i kumulacją roczników uczniów, którzy 
we wrześniu rozpoczną naukę w szkołach 
ponadpodstawowych (z  danych wynika, 
że w Wielkopolsce braknie ponad 5 tys. 
miejsc w szkołach ponadpodstawowych). 
Dlatego trzymajmy kciuki za to, by każdemu 
z kórnickich uczniów udało się dostać do 
wymarzonej szkoły! Najlepszym uczniom 
gratuluję wyników osiągniętych w tym roku 
szkolnym, a wszystkim życzę wspaniałych 
i bezpiecznych wakacji!

Inny punkt
widzenia
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Karol Jabłoński, XXXI. Królem Kurkowym 
2019/2020 Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego.
W Kórniku-Bninie tradycyjnie od 1749 r. 
święto Zesłania Ducha Św. (Zielone Świąt-
ki) był dniem turniejów bractwa kurkowe-
go o tytuł króla kurkowego. W przeszłości 
król kurkowy korzystał z  licznych 
przywilejów w  tym również fiskal-
nych. Obecnie, król kurkowy „panu-
je” przez rok w bractwie kurkowym 
i w społeczności brackiej i staje się 
postacią historyczną tak jak ponad 
dwustu pięćdziesięciu jego poprzed-
ników. 
W sobotę 8 czerwca 2019 r., bracia 
kurkowi z  Kórnika-Bnina i  zapro-
szeni goście, spotkali się na mszy 
św. w  Kolegiacie Kórnickiej gdzie 
poświecono tarczę królewską wy-
konaną i ufundowaną przez Roma-
na Fludrę, ubiegłorocznego króla 
kurkowego. 
Uroczysty turniej rozpoczęto od 
przyjęcia do bractwa nowego człon-
ka, który po złożeniu roty ślubowa-
nia i  pasowaniu przez starszego 
bractwa stał się członkiem organi-
zacji przez podanie ręki każdemu 
z braci. Karol Jabłoński, urodził się 
18 lipca 1992 r. w Kole, w rodzinie 
rzemieślniczej. Jego ojciec Roman 
był stolarzem. Karol ukończył tech-
nikum samochodowe, dlatego też 

znalazł wspólny język ze Zdzisławem 
Jakubowskim też mechanikiem samocho-
dowym. Zdzisław Jakubowski  zapoznał go 
z ideami bractw kurkowych i rekomendo-
wał go do bractwa.
Królewski XXXI. Turniej na strzelnicy brac-
kiej w  Skrzynkach rozpoczęto strzałami 

honorowymi za pomyślność Bractw Kur-
kowych w Polsce. Turniej miał niebywałe 
zakończenie. Po raz pierwszy w  historii 
bractwa nowoprzyjęty brat kurkowy wy-
grał turniej i zdobył tytuł króla kurkowego 
oraz najlepszego strzelca turnieju. Zazna-
czyć trzeba, że w turniejowym boju wspie-

rała Karola, narzeczona Katarzyna.
Tytuł I rycerza zdobył Maciej Łabno, 
II rycerzem został Wojciech Antczak. 
Rycerze otrzymali pamiątkowe me-
dale. Ustępujący król Roman Fludra 
przekazał insygnia królewskie: 
cenny ryngraf z wizerunkiem kura. 
Król Kurkowy otrzymał również pa-
miątkowy medal i tarczę. Uroczysta 
proklamacja królewska odbędzie 
się przed Zamkiem w Kórniku. 
Historia Bractwa jest pisana zdo-
bytymi trofeami, na których wid-
nieją znaki szczególne fundatorów 
(tarcza) lub zwycięzców (medale 
i puchary). 
Karol Jabłoński, będzie reprezen-
tował Kórnik i  KBBK na licznych 
imprezach kurkowych w kraju i za 
granicą. Życzmy mu szczęśliwego 
„królowania” w imię brackiego ha-
sła: „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny 
obronie” oraz dalszych sukcesów 
w życiu osobistym.
    
 

Strzelanie królewskie

◊ Kazimierz Krawiarz

W sobotę, 22 czerwca br. już po raz trzeci 
odbyły się „Kórnickie Wianki”, których 
organizatorem od samego początku jest 
Kórnicki Ośrodek Kultury. 
Tradycyjnie podczas festynu można było 
obejrzeć pokaz plecenia wianków i same-
mu upleść wianek pod fachowym okiem 
florystyki. Warsztaty plecenia wianków 
cieszyły się dużym zainteresowaniem, 

zarówno wśród małych dziewczynek, jak 
i  pań, gdyż satysfakcja z  własnoręcznie 
zrobionego wianka była ogromna. Naj-
młodsi bawili się przy różnego rodzaju 
animacjach, natomiast starsi mogli obej-
rzeć występy zespołów: Pieśni i  Tańca 
Ziemi Kórnickiej „Władysie” oraz Tańca 
Ludowego „Promyki” z Wieliszewa. Festyn 
uświetniła swoim udziałem niedawno 

wybrana „Biała Dama” Wiktoria Zielska. 
Na koniec właścicielki zrobionych przez 
siebie wianków wzięły udział w paradzie 
na molo, skąd mogły wrzucić wianki do 
jeziora, a dwa największe wianki ze świe-
cami zostały wrzucone do jeziora z łodzi 
w asyście strażaków z OSP w Kórniku. 

III Kórnickie Wianki

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Batologia w Instytucie Dendrologii, 
czyli o tym, że Kórnik nie tylko magnoliami, różanecznikami i lilakami stoi

Z cyklu 
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

„Batologia” to słowo z pewnością bardzo 
specjalistyczne i  znane wąskiemu gronu 
naukowców. Pochodzi ono z  połączenia 
dwóch greckich wyrazów, a oznacza tyle co 
„nauka o jeżynach”. Z pozoru wydawać by 
się mogło, że jeżyna to nieciekawa roślina, 
którą spotykamy w lesie lub na jego skraju, 
tworząca czasem gęste zarośla, przez któ-
re, z racji jej kolców, trudno się przedrzeć. 
Cenimy ją za jej czarne, pyszne owoce 
o charakterystycznym kwaskowatym, nieco 
cierpkim smaku. Posiadacze ogródków 
wiedzą zapewne, że istnieją też jeżyny bez 
kolców. Przypuszczam jednak, że na tym 
wiedza większości z nas się kończy. 
A  tymczasem dla naukowca jeżyny to 
ciekawy, ale i  trudny przedmiot badań, 
i  to bynajmniej nie przez ich kolce, choć 
z pewnością nie ułatwiają mu one życia, 
kiedy zbiera materiał do swoich studiów. 
Jeżyna (łac. Rubus) to rodzaj z  rodziny 
różowatych (poza różami należą do niej 
takie ważne rośliny uprawne jak: jabłonie, 
grusze, śliwy czy truskawki). Do rodzaju 
tego należy ok. 250 gatunków rozmnaża-
jących się w typowy dla roślin sposób, czyli 
płciowy. Ale poza nimi w Europie mamy 
jeszcze ogromną liczbę gatunków o cha-
rakterystycznym sposobie rozmnażania, 
zwanym apomiksją. O  ile u  większości 
roślin nasiona powstają w  wyniku połą-
czenia materiału genetycznego męskiego 
i żeńskiego, o tyle u apomiktycznych jeżyn 
nasiona tworzą się z  tkanek organizmu 
matecznego, są więc z  nim identyczne 
genetycznie. Od czasu do czasu jednak 
u niektórych roślin dochodzi do powrotu 
do rozmnażania płciowego. Dodatkowo 
powstają jeszcze mieszańce między gatun-
kami… i  robi się prawdziwy chaos. Przez 
takie zamieszanie powstają niezwykle 
liczne formy roślin, których niewprawny 
obserwator nie jest w stanie odróżnić. Do-
piero oko specjalisty, który niejedną jeżynę 
już widział, potrafi wychwycić subtelne róż-
nice między poszczególnymi gatunkami.  
Jak się okazuje, nie jest to jednak sprawa 
taka prosta, ponieważ większość bota-
ników, czyli naukowców, którzy przecież 
zawodowo zajmują się roślinami, ma 
problemy z odróżnianiem gatunków jeżyn, 
trzeba bowiem nie tylko wielu lat doświad-
czenia i  tysięcy obejrzanych roślin, ale 
także dobrej pamięci i bogatego zaplecza 
badawczego w  postaci zarówno książek 
i  artykułów naukowych, jak i  bogatych 
kolekcji zielnikowych, by móc porównywać 
badane rośliny.
I to wszystko mamy właśnie w Kórniku! 
W Instytucie Dendrologii PAN już od kilku-

dziesięciu lat naukowcy zgłębiają zagad-
nienia biologii jeżyn. Badania batologiczne 
zainicjował i rozwinął na skalę europejską 
profesor Jerzy Zieliński – jeden z najwięk-
szych specjalistów od tej grupy roślin (ale 
także wielu innych, ponieważ profesor 
Zieliński jest na przykład światowej sławy 
znawcą dzikich róż). To dzięki wieloletniej 
pracy Profesora udało się zgromadzić 
najbogatszy w Polsce, liczący wiele tysięcy 
okazów, zbiór zielników jeżyn, a  w  Po-
znaniu, w  Ogrodzie Dendrologicznym 
Uniwersytetu Przyrodniczego została utwo-
rzona kolekcja polskich gatunków jeżyn.  
Pan Profesor wykształcił także grono 
batologów, którzy kontynuują prace nad 
tym rodzajem roślin i to nie tylko w samym 
Kórniku. Dzięki ich badaniom szczegółowo 
opracowano wszystkie polskie gatunki 
jeżyn z  dokładnymi mapami ich wystę-
powania, zdjęciami i rysunkami, ale także 
odnaleziono i opisano kilka gatunków zu-
pełnie nowych dla nauki. Jeden z nich na 
cześć Profesora nosi nazwę Rubus zielinskii. 
Za sprawą tego wszystkiego można śmiało 
powiedzieć, że Kórnik jest mekką polskich 
batologów.
Warto chyba też wspomnieć, że zbiory 
kórnickiego zielnika Instytutu Dendro-
logii PAN już niedługo będą dostępne 
dla każdego zainteresowanego, a  to za 
sprawą programu digitalizacji danych 
naukowych, dzięki któremu w  Internecie 
znajdą się wysokiej rozdzielczości obrazy 
okazów zielnikowych. Na pierwszy ogień 
idą oczywiście jeżyny!

• W Polsce występuje około stu gatun-
ków jeżyn.

• Malina to także jeżyna! Przynajmniej 
z botanicznego punktu widzenia.

• Większość znanych w Polsce jeżyn ma 
specyficzną „architekturę”: w  jednym 
roku z ziemi wyrasta pęd zwany wege-
tatywnym (ponieważ budują go tylko 
liście i łodyga), a dopiero w następnym 
roku wyrastają z niego pędy tzw. gene-
ratywne, na których znajdują się kwiaty, 
a potem i owoce.

• Pędy wegetatywne jeżyn mogą być 
bardzo długie i rosną wyjątkowo szyb-
ko, nawet kilka metrów w ciągu roku.

• Niektóre jeżyny rozrastają się tak 
bujnie, że stają się uprzykrzonymi chwa-
stami w uprawach leśnych.

• Część liści jeżyn jest odporna na niską 
temperaturę i przeżywa okres zimy, 
dzięki czemu są one uzupełnieniem 
bazy pokarmowej zwierząt w okresie 
niedostatku pokarmu.

• Kolce jeżyn pełnią nie tylko funkcję 
ochronną, lecz służą roślinie do sta-
bilizacji pędu, gdy ten wspina się po 
podporach, w  tym także po innych 
roślinach.

‘Na liściach jeżyn bardzo często wystę-
pują włoski. Niektóre z nich mogą mieć 
zaskakujące kształty. Na zdjęciu powyżej 
fragment spodu liścia Rubus rudis widziany 
w mikroskopie skaningowym (biała kreska 
w prawym dolnym narożniku to 0,1 mm)’

◊  Dominik Tomaszewski
Instytut Dendrologii PAN

nr 12/2019 28 czerwca  2019 r.12 13



BEZPŁATNA SZKOŁA RODZENIA „BLISKO MAMY I TATY”
Zajęcia grupowe dla przyszłych rodziców 

prowadzone przez położną rodzinną 
Martę Konieczną 

i zaproszonych specjalistów.
Kolejna edycja rozpocznie się w czerwcu 2019.
Szczegółowe informacje i zapisy 662-525-241

Nie zwlekaj, już dziś zaplanuj sobie czas z nami. 

Edukacja grupowa lub indywidualna 
jest świadczeniem gwarantowanym przez NFZ 

w ramach opieki położnej rodzinnej od 21 tygodnia ciąży 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 16 sierpnia 2018 roku 
w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Dnia 8 czerwca na boisku w Pierzchnie odbył 
się festyn z okazji Dnia Dziecka. Sołtys wraz 
z radą sołecką zapewnili dużo fajnych zabaw 
i  ciekawych atrakcji tj: dmuchane zamki, 
zabawy i warsztaty z p. Violletą i pokaz stra-
ży pożarnej z Kórnika, malowanie twarzy, 
a także dużo słodyczy i ciekawych nagród. 
Nie zabrakło popkornu, waty cukrowej oraz 
lodów.
Z tego miejsca chciałam wszystkim podzię-
kować za okazałą pomoc i współpracę oraz 
darczyńcom, którzy zapewnili nam dużo 
fantów: Miasto i Gmina Kórnik, Oaza, firma 
Jagrol, sklep „u  Reni” z  Pierzchna, sklep 
zabawkowy p. Elwiry Dominiak z Kórnika, 
Getin Bank z Kórnika,  Ubezpieczenia Mikołaj 
Słabolepszy, p. Jacek Przybylski, Dorota W. 
z Pierzchna, Ania G. z Pierzchna i wszystkim 
którzy pomagali nam w przygotowaniu tej 
miłej imprezy. Dziękujemy wszystkim za 
przybycie.
                

„Śpiewać każdy może...”? Pewnie tak, lecz 
śpiewanie w chórze to wyzwanie i wyróż-
nienie. Wie o tym wielu byłych i obecnych 
uczniów kórnickiej „Jedynki”, którzy mieli 
okazję śpiewać w obchodzącym w tym roku 
jubileusz 20-lecia chórze Viva la Musica.
Od początku, czyli od 1999 roku prowadzi 
go nauczycielka muzyki z SP nr 1 Lidia Jaku-
bowska. Zespół bez wątpienia nawiązuje 
do chlubnych tradycji kórnickich zespołów 
szkolnych prowadzonych niegdyś między 
innymi przez Stefana Nowaka, czy Jerzego 
Cepkę. 
Jak czytamy w dossier chóru uczniowie, 
chórzyści występują podczas uroczystości 
i imprez szkolnych oraz środowiskowych, biorą 
udział w konkursach i przeglądach. Uczestni-
czyli m.in. w:  Gminnych Przeglądach Pieśni 
Powstańczych, Gminnych Przeglądach Kolęd 
i Pastorałek, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy, Kórnickich Spotkaniach z Białą Damą, 
festynie „Kórnik Wylęgarnią Pomysłów”.

Od września 2014 roku chór „Viva la Musica” 
uczestniczy w Wielkopolskim Festiwalu Chó-
rów Szkolnych „Śpiewająca Wielkopolska” 
w ramach narodowego programu „Śpiewa-
jąca Polska”, pod patronatem Wielkopolskie-
go Kuratora Oświaty. 
Osiągnięcia chóru:  III miejsce w Wielkopol-
skim Konkursie Chórów Szkolnych „Śpiewa-
jąca Wielkopolska 2014”,  koncert w finale 
ogólnopolskiego konkursu „Losy bliskich 
i losy dalekich” 2012,  koncert w finale po-
wiatowego konkursu „Wpisani w  Historię” 
2013 i 2014,  udział w XXV jubileuszowym 
Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Religijnej 
„Śremsong” 2016, II miejsce w Wielkopolskim 
Konkursie Chórów Szkolnych „Śpiewająca 
Wielkopolska 2017”, I miejsce w Wielkopol-
skim Konkursie Chórów Szkolnych „Śpiewa-
jąca Wielkopolska 2018”.
Głównym celem działalności chóru jest stwo-
rzenie poprzez śpiew warunków do odkrycia 
wrażliwości, do miłego i radosnego spędza-

nia czasu. Rekrutacja do zespołu odbywa się 
na bieżąco. Obecnie chór liczy 47osoby (41 
dziewcząt i 6 chłopców). 

20 lat działalności podsumowano uroczy-
stą galą na sali KCRiS „Oaza”. Zespół wraz 
z dyrygentką podziękował osobom, dzięki 
którym przez dwie dekady możliwa była 
tak ciekawa i owocna uczniowska przy-
goda z muzyką. Oficjele dyrekcja i rodzice 
podziękowali pani Lidce Jakubowskiej i jej 
chórzystom za pasję i zaangażowanie.
Oczywiście nie zabrakło koncertu „Viva 
la Musica” oraz gości „Włądysi”.  Nie-
spodzianką był natomiast specjalny klip 
nagrany z okazji jubileuszu.

Życzymy kolejnych lat muzycznych wzru-
szeń i  sukcesów przez kolejne dekady 
artystycznego życia zespołu. 

20 lat chóru Viva la Musica

PRACA DLA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

"Przedszkole „Wodnik Szuwarek” 

w Szczytnikach poszukuje nauczyciela 

wychowania przedszkolnego. 

Zainteresowane osoby bardzo proszę o kontakt: 

tel: 570163671 lub wysłanie Cv 

na adres mailowy przedszkola: 

biuro@wodnik-szuwarek.com.pl

Dzień Dziecka w Pierzchnie

◊  Sołtys i rada Sołecka

◊  ŁG
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Wycieczka Ogończyka
po Ziemi Śremskiej

Można sądzić, że wszystko wiemy o Śremie 
i okolicach, bo jako starsi obywatele, do 
1975 r., byliśmy mieszkańcami powiatu 
śremskiego. 
Nic bardziej mylnego. Przez minione 40 
lat, po okresie transformacji, tak jak i na 
naszym terenie, tak i tam, nastąpiły olbrzy-
mie zmiany.
W przepięknym przyrodniczo i  krajobra-
zowo obszarze, nasi przodkowie lokowali 
swoje gospodarstwa, majątki, domostwa 
i rezydencje. W okresie powojennym dwory 
i pałace zachowywały się często tylko dzięki 
temu, że posadowiono w nich szkoły, lokal-
ne urzędy i czasem nowy użytkownik — jak 
to miało miejsce w przypadku sławnego 
Kombinatu Manieczki — dysponował fun-
duszami  i koneserskimi ambicjami, aby ten 
czy inny obiekt ochronić przed ruiną. Wiele 
budowli, które nie miały takiego zaplecza,  
po prostu upadło. Tak dzieje się i teraz, nie 
wszystkie architektoniczne pamiątki mają 
szczęście do nowego właściciela. Można 
zacząć od samych Manieczek, dworek, 
w  którym mieściło się Muzeum Józefa 
Wybickiego, podupadł, a eksponaty uległy 
rozproszeniu... Za to świetności i blasku 
nabrała rotunda, w której znajduje się ka-
plica pw. Narodzenia NMP, ufundowana 
przez twórcę hymnu narodowego, a wyre-
montowana i odnowiona dzięki staraniom 
obecnego proboszcza i parafian. Tu miła 
niespodzianka, powitała nas przedstawiciel-
ka Towarzystwa  Miłośników Ziemi Brodnic-
kiej „Gniazdo”, opowiadając o dokonaniach 
Towarzystwa. 
W  pałacu w  Brodnicy oczekiwał  nas 
potomek rodu Działyńskich — Jerzy hr. 
Mańkowski. Neorenesansowy budynek 
wzniesiony był przez Wacława Mańkow-
skiego i  jego żonę Antoninę, wnuczkę  
Anny z Działyńskich-Potockiej, tym samym 
prawnuczkę hrabiego Tytusa! Obecny 
właściciel odkupił rodową posiadłość 

w  latach dziewięćdziesiątych i po jej od-
budowie udostępnia na reprezentacyjne 
spotkania, okolicznościowe imprezy, sam 
oprowadzając i przyjmując gości.
Nie mniej sympatycznie spędziliśmy czas 
w Jaszkowie w rezydencji  Antoniego Chła-
powskiego, potomka  gen. Dezyderego, 
obok zespołu pałacowego znajduje się 
Centrum Hipiki, stąd nie dziwi pomnik ko-
nia posadowiony naprzeciwko frontowego 
wejścia do pałacu.
Trudno było nam opuściścić Jaszkowo, 
ponieważ znajdują się tam inne ciekawe 
miejsca: piękny kościół z XV w. oraz obiek-
ty związane z działalnością bł. Edmunda 
Bojanowskiego. W  gospodarstwie agro-
turystycznym „Na Plebanii” podziwialiśmy 
zabytkowe piwnice pamiętające czasy 
błogosławionego Edmunda.
Na koniec podróż sentymentalna po stolicy 
powiatu:  Muzeum Ziemi Śremskiej, z wyeks-
ponowanymi na zewnątrz  postaciami-dzie-
łami autorstwa światowej sławy rzeźbiarki 

Magdaleny Abakanowicz, spacer po Starym 
Mieście i  obiad w  jedynej zachowanej 
z  „naszych”czasów restauracji „Balbinka”, 
w której podjęto nas, zadziwiając nowym 
wystrojem i doskonałą kuchnią!
Po obiedzie spotkanie w parku z przedsta-
wicielami Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Śremskiej i wspólny podwieczorek na łonie 
natury. Na dese — duchowa uczta: zwie-
dzanie dwóch wspaniale odrestaurowanych 
świątyń — poklasztornego zespołu francisz-
kanów oraz fary. Spacer po rynku kończy 
naszą wizytę w Śremie. 
Wielka wiedza i  niebanalna osobowość 
naszego przewodnika po Ziemi Śremskiej 
— regionalisty i  znawcy wszelkich histo-
rycznych smaczków —  pana Krzysztofa 
Budzynia — sprawia, że wszyscy uczestnicy 
poczuli niedosyt wrażeń.  W  jednym dniu 
nie udało się zaspokoić naszych apetytów 
na zwiedzanie! 
     
 

Po sąsiedzku, za miedzą

◊  Lena Kuczyńska-Nowak
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2 czerwca 2019  w Dachowie odbył się Dzień 
Dziecka. Pogoda nam dopisała, a zabawie 
nie było końca. Atrakcjami były: dmuchane 
zamki, gry, zabawy z  animatorami, ma-
lowanie twarzy, przejazdy bryczką, za co 
serdecznie dziękujemy panu Witoldowi 
Mielochowi z Robakowa. Jak co roku atrakcje 
dla dzieci zapewniły Zaczarowane Podróże, 
a nad całością czuwała pani sołtys i Rada 
Sołecka. Wszystkim serdecznie dziękuję 
i zapraszamy za rok.

Dzień Dziecka
w Dachowie

Dzień Dziecka w Czołowie zapisał się już na 
stałe w harmonogram wydarzeń. W  tym 
roku 1 czerwca 2019 wydarzeniem specjal-
nym był przyjazd straży pożarnej z Czmonia, 
która schłodziła kurtyną wodną upalny 
dzień. Na zakończenie odbyło się wspólne 
ognisko. Kolejny dzień przeszedł do historii 
naszej wsi.
Dziękuję Wszystkim za wspólną zabawę 
oraz pomoc w organizacji tak wyjątkowego 
dnia.

Dzień Dziecka
w Czołowie

 15.06.2019 br. w  sołectwie Robakowo-
-Wieś odbył się festyn rodzinny z  okazji 
Dnia Dziecka. Uczestniczyło w nim ponad 
100 osób, co pozytywnie zaskoczyło sa-
mych organizatorów biorąc pod uwagę 
liczbę mieszkańców w  tak małym sołec-
twie. Pozytywnych emocji nie brakowało! 
Zaczarowany Autobus, animatorzy, ma-
lowanie twarzy, tatuaże, malowanie na 
folii, konkursy z nagrodami, wata cukrowa 
bez ograniczeń, lody, przejazdy bryczką, 
ognisko. Dzieciaki korzystały z  wszyst-
kich atrakcji, a dorośli miło spędzali czas 
w sąsiedzkiej atmosferze. Miło patrzeć jak 
mała lokalna społeczność ma w sobie tyle 
zaangażowania, bezinteresowności i rado-
ści. Czekamy na więcej! Do zobaczenia na 
Zakończeniu Lata!

Dzień Dziecka
w Robakowie

◊   Sołtys Wsi Czołowo
Grzegorz Wójcik

◊   Sołtys Dachowy
Iwona Kosmalska

Po raz kolejny czerwiec w Dziećmierowie 
stoi pod znakiem zabaw i radości. Najpierw, 
w dniu swojego święta bawiły się dzieci (re-
lacja uczestników poniżej), a trzy tygodnie 
później do integracji i pląsów ruszyli dorośli. 
Pogoda w obu przypadkach dopisała, a że 
ludzie w Dziećmierowie lubią się nawzajem, 
to nie dziwne, że obie imprezy należy zali-
czyć do udanych.

Podczas Dnia Dziecka w Dziećmierowie było 
bardzo fajnie. Żadne dziecko się nie nudziło. 
Każdy miał dobry humor. Przygotowane na tą 
okazję, konkursy były pomysłowe i zabawne. 
Organizatorzy  zaprosili na to wydarzenie gru-
pę animacyjną, która prowadziła miłe zajęcia, 
np. malowanie twarzy, wyścigi, dmuchańce. 
Nie brakowało picia i jedzenia oraz najlepszej 
na świecie waty cukrowej. Pogoda dopisała, 
było bardzo ciepło, dlatego dużym powodze-
niem cieszyły się lody.

Cały czas czuło się obecność sympatycznego 
pana sołtysa. Ja się dobrze bawiłam, ponieważ 
panowała świetna atmosfera – taka jaka po-
winna być na zabawie z okazji Dnia Dziecka.

Marta Krzyżanowska, klasa 7

W sobotę, w Dziećmierowie odbył się Dzień 
Dziecka. Były tam dmuchańce, lody i  zwie-
rzątka. Były wystawione papugi, króliki, kaczki, 
koguty i pszczoły. Najbardziej podobał mi się 
cielak, którego nazwałam Mućka. Odbyły się 
różne konkursy. Bawiłam się z moimi przyja-
ciółkami: Olą, Kingą i z moją siostrą Marysią. 
Było też malowanie twarzy i zaplatanie war-
koczyków. Były różne przekąski. Najbardziej 
smakowały mi lody i arbuz.

Hania Mańkowska, klasa 1d

Dzieci, sołtys oraz Rada Sołecka wsi Dzieć-
mierowo dziękują serdecznie za wsparcie 
organizacji  zabawy z okazji Międzynarodo-

wego Dnia Dziecka: pani  Ilonie Majchrzyc-
kiej,pani prezes Zarządu TFP sp. z  o.o., 
firmom RHEIN FOLIEN Polska, New Age 
Solutions, PW Ogród, Pychota Zgarda Ma-
rek, Urszula Przychodzka, Sklep Papierniczo-
-zabawkowy Elwira Dominiak, Graffiti - Sklep 
z artykułami biurowymi, Jubiler Buszkiewicz, 
Zakład Cukierniczy Marian Remszel, Restau-
racja Ventus, Hotel Rodan, Tawerna Pod Ża-
glami Kórnik, TO-TU - Bawialnia i Kawiarnia, 
sklep Dziećmierowo, Miastu i Gminie Kórnik, 
Ochotniczej Straży Pożarnej Kórnik, Kórnic-
kiemu Centrum Rekreacji i Sportu OAZA, 
oraz wszystkim osobom, które osłodziły 
nam życie swoimi przepysznymi wypiekami. 
Składamy również wielkie podziękowania 
dla osób, które pomagały przy rozstawianiu 
namiotów i ławek, oraz dla naszych pracu-
siów z zaplecza kuchennego  i   dla osób 
prowadzących quizy.

Frajdy i tańce w Dziećmierowie

◊  Halina Buda

1 czerwca 2019 na placu zabaw „Wesoły 
Kogucik” w  Biernatkach odbył się piknik 
z okazji Dnia Dziecka. Przygotowano atrak-
cje plastyczne, kreatywne, sportowe zabawy 
i konkursy. Dzieci brały udział w wyścigach 
w workach, strzelały z łuku, łowiły gumowe 
kaczuszki. Duże emocje towarzyszyły także 
nieco starszym zawodnikom grającym 
w ping-ponga i w piłkę nożną. Zmęczeni 
sportowymi zmaganiami, ale wciąż chętni 
do zabawy uczestnicy imprezy mogli two-
rzyć do woli przy wypełnionych plasteliną, 
farbami i kredkami stolikach.
Było wszystko, co dzieci kochają najbardziej: 
malowanie buzi, bańki mydlane, wata cukro-
wa i popcorn. Odporni na wysokie tempe-
ratury lub po prostu dobrze zmotywowani 
rodzice mogli sobie i  swoim pociechom 
upiec nad ogniskiem kiełbaski.
Świetna zabawa była możliwa dzięki pro-
wadzącej animację Agnieszce Ławniczak 
i  inspirującemu do sportowych wyczynów 
Bartkowi Olszewskiemu. Wspierali ich: Mar-

ta Gubańska, Marta Wachowiak, Karolina 
Majchrzak, Agnieszka Smolińska, Wiktoria 
Krzak, Adrian Rataj oraz Natalia Alankiewicz. 
Dzięki zdolnościom i zaangażowaniu miej-
scowych cukierniczek: Elżbiety Smolińskiej, 
Marty Łakomej, Grażyny Wachowiak, Lu-
cyny Dylewskiej i  Iwony Jankowiak każdy 
mógł skosztować wyśmienitych domowych 
wypieków.
Sponsorami nagród byli: Gospodarstwo 
Rolno-Warzywne Adam Dzirba, „Hydro 
Works” Paweł Majchrzak, Sklep KM Partner 
Kinga Kowal, Salon Kosmetyczny „ Styl 
i piękno” Sylwia Borowska-Łabudek, Sklep 
Papierniczo-Zabawkowy Elwira Dominiak 
i Joanna Schroedter.
Na imprezie zaprezentowano także fotogra-
fie Łukasza Nowickiego i Dawida Ballaschka 
wyróżnione w konkursie fotograficznym  
„Biernatki. Tak je widzę.”
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
wspólną zabawę i pozytywne emocje. 

Dzień Dziecka w Biernatkach

◊  Karolina Małecka ◊  BR
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Ten rok jest dla nas wyjątkowy – jubile-
uszowy! Po raz dziesiąty uczniowie z sześć 
szkół - Robakowa, Puszczykowa, Lubonia, 
Kamionek, Krzykos i Kórnika uczestniczyła 
24 maja 2019 r. w Festiwalu Języka Angiel-
skiego, którego organizatorem jest Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Kórniku. Utalentowani 
uczniowie współzawodniczyli w 3 konku-
rencjach: piosenka, scenka rodzajowa i film. 
Wszystkie konkurencje odbywały się oczy-
wiście w języku angielskim — to jest nasza 
zasada. Festiwal odbył się w sali OSP w Kór-
niku, a został zrealizowany dzięki grantowi 
gminy Kórnik oraz wsparciu finansowemu 
Rady Rodziców działającej przy SP 1.
W skład jury wchodzili nauczyciele języka 
angielskiego: Elżbieta Drótkowska-Klessa, 
Katarzyna Mroczek, Sylwia Ubych, Joanna 
Szternel i Karolina  Wdowiak. Nad wszystkim 
czuwały organizatorki Festiwalu: Karolina 
Wdowiak i Anna Żurawska – nauczycielki 
języka angielskiego z SP1.
Po uroczystym otwarciu imprezy przez 
panią dyrektor Joannę Ignasiak, gimna-
zjaliści rozpoczęli rywalizację w kategorii 
piosenka. Konkurencja była duża. Niekwe-
stionowanymi zwycięzcami okazali się  Iga 
Postaremczak z Puszczykowa i Flip Sznura 
z Kórnika. Zaśpiewali naprawdę pięknie. 
Drugie miejsce zajęły: Nina Wolińska z Lu-
bonia i Dominika Szalczyk z Kamionek, na-
tomiast 3 miejsce zostało przyznane Natalii 
Madajczak z Robakowa. Jury zdecydowało 
też o wyróżnieniu Karoliny Madej z Puszczy-
kowa. Wszyscy soliści okazali się świetnymi 
muzycznymi talentami.
Druga konkurencja wymagała najwięcej 
inwencji i zaangażowania  od młodych wy-
konawców. W scence rodzajowej najlepiej 

zaprezentował się zespół z Kórnika  w skła-
dzie Patrycja Skornia, Karolina Kapitan, 
Mirella Rozmiarek, Antoni Kaźmierczak 
i Adam Pietrzak, pokazując zabawny skecz 
„The school of dating”.
Drugie miejsce uzyskał 2-osobowy zespół 
z Kamionek: Jan Bekris i Kordian Nowak, 
który pokazał intrygującą scenkę „Lost in 
the jungle”. Na trzecim miejscu  uplasowała 
się szkoła z Robakowa, która  zaprezento-
wała zabawną i  zaskakującą scenkę „TV” 
w składzie Wiktoria Tomczak, Monika Sta-
nisławska, Wiktoria Podgórska i Antonina 
Nowaczyk.
W ostatniej kategorii – film młodzi twórcy 
mieli za zadanie nagrać filmik o  hobby 
współczesnych polskich nastolatków.  
Konkurencja była ogromna, rywalizowało 
aż 11 filmów. Za najdoskonalszy i niosący 
wspaniałe przesłanie  jury uznało film 
zespołu z  Krzykos pt. „Hobby together” 

w wykonaniu Nikodema Kwaśniewskiego, 
Kacpra Bogaczyńskiego i Karoliny Szym-
kowiak . Na drugim miejscu  uplasował się 
film Cezarego Dziuby z Krzykos. Reżyser 
filmu pt. „Hobby” pokazał, jak artystyczne 
hobby z dzieciństwa przerodziło się w pasję 
graficzną u nastolatka. Trzecie miejsce zajął 
film z Puszczykowa „Girls afternoon” , który 
nagrały Aleksandra Stradomska, Katarzyna 
Maciejewska i Antonina Paszak. 
Mimo rywalizacji i  lekkiego stresu atmos-
fera na festiwalu była wspaniała. Nagrody 
– mamy nadzieję – ucieszyły zwycięzców.  
Uwieńczeniem imprezy było wspólne pa-
miątkowe zdjęcie i pyszna pizza w restaura-
cji Ventus.  Dziękujemy jeszcze raz ambitnej 
i utalentowanej  młodzieży i  jej opiekunom 
za te 10 lat festiwalowych spotkań! 
Organizatorzy Festiwalu

X Jubileuszowy Festiwal Języka Angielskiego

Kolejna wspaniała premiera miała miejsce 
16 maja br w Szkole Podstawowej im. Po-
wstańców Wielkopolskich w  Robakowie. 
Uczniowie koła teatralnego „Drama Club” 
wystawili bajkę Hansa Christiana Andersena 
pt. „Księżniczka na ziarnku grochu” w języku 
angielskim. Sztuka składała się z czterech 
aktów w których piętnastu młodych akto-
rów zaprezentowało fabułę bajki. Bartosz 
Markiewicz – narrator - przedstawił rodzinę 
królewską, w tym młodego i przystojnego 
królewicza – Wojciecha Szczepaniaka. Mło-
dzieniec zostaje wysłany w szeroki świat 
przez parę królewską, w te role wcielili się 
Zofia Guzewicz i Dawid Stanisławski. Króle-
wicz spotyka na swojej drodze prześliczne 
królewny – Zofię Nowaczyk, Weronikę 
Tatarynowicz i  Katarzynę Wesołowską – 
jednak żadna z poznanych dziewczyn nie 
spełnia wymagań następcy tronu. Po kilku 
dniach zmęczony chłopak w towarzystwie 
przyjaciół – Adama Puchowskiego i Leona 

Potapowa - wraca na zamek królewski, aby 
przekazać smutną wiadomość, iż nie znalazł 
odpowiedniej kandydatki na żonę. Królewski 
wysłannik – Bartosz Trzmiel – potwierdza 

słowa królewicza, iż znalezienie żony było 
bardzo trudnym zadaniem. Rodzice królewi-
cza są zrozpaczeni jednak ksiądz  — w tej roli 
Michał Andrzejewski oraz czarodziej – Piotr 

„The Princess on the pea” w Robakowie

Kwapiński uspakajają króla, że wszystko 
wkrótce się ułoży, gdyż miłość jest już blisko. 
Pewnej burzowej nocy do zamku przybywa 
tajemnicza dziewczyna - Julia Kotowicz, która 
twierdzi, iż jest prawdziwą księżniczką. Ro-
dzina królewska zaprasza zmęczoną dziew-
czynę do zamku i proponują aby została na 
noc. Damy dworu – Kinga Bartkowiak i Marta 
Boińska – pomagają przygotować ją do snu. 
W tym czasie królowa postanawia sprawdzić 
czy dziewczyna jest prawdziwą królewną, 
zostawiając malutkie ziarenko grochu pod 
materacami. Królewna nie mogła zmrużyć 
oka przez całą noc. Rano królowa matka 
przychodzi do komnaty gościa i dowiaduję 
się, że dziewczyna jest niewyspana, tym 
samym potwierdziła jej autentyczność, gdyż 
tylko prawdziwa księżniczka mogła poczuć 
niewielkie ziarenko grochu pod dwudziesto-
ma materacami. Cały dwór raduje się oraz 
przygotowuje się do hucznego wesela, który 
kończy się wspólnym tańcem.
Wielomiesięczne przygotowanie sztuki dały 
wspaniały rezultat. Dzieci bardzo dobrze 
przygotowały się do swoich ról. Dodatkowym 
urozmaiceniem przedstawienia były orygi-
nalnie zaśpiewanie piosenek m.in. „Mam tę 
moc”, „Mała smutna królewna” czy „Laleczka 
z saskiej porcelany” a także efekty specjalne 
i atrakcyjna scenografia.
Serdecznie gratuluję uczniom za wspaniałą 
interpretację bajki. Wrażenia i emocje pozo-
staną na długo w sercach i pamięci widzów.
Projekt został zrealizowany dzięki dofinan-
sowaniu zajęć pozalekcyjnych przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Kórnik oraz wsparciu 
Dyrektora Szkoły.

◊ Karolina Wdowiak
Anna Żurawska

◊  Elżbieta Drótkowska Klessa

9 czerwca na obiektach KCRiS Oaza Błonie 
odbyła się plenerowa impreza charytatywna 
„Wielkie grillowanie”. Tradycyjnie już przy 
okazji promocji mięsa wieprzowego zorga-
nizowano zbiórkę pieniędzy - tym razem 
na rzecz małego Antosia z  Bnina, który 
potrzebuje rehabilitacji.

Wydarzenie zainaugurowała parada żółtych 
rowerów, o których więcej w tym numerze 
„Kórniczanina”. Dwie ekipy (Kamionki i Ra-

dzewo) rywalizowały w konkursie kulinar-
nym. Akademia seniora zaprezentowała 
swoje talenty. Odbył się turniej rodzinny. 
Nie obyło się bez pokazu mody oraz wy-
stępów artystycznych Oli Idkowskiej oraz 
Krycha i Buby.
Co najważniejsze, podczas grillowania 
udało się uzbierać 10 696,10, którą to sumę 
główna organizatorka Magdalena Pawlaczyk 
przekazała do dyspozycji rodzicom Antosia. 

Wielkie grillowanie

◊  ŁG

W sobotę, 8 czerwca br. w kórnickim zam-
ku odbyło się już 50. spotkanie z poezją 
w  ramach Krakowskiego Salon Poezji, 
którego inicjatorką jest Anna Dymna. 
Krakowskie Salony Poezji organizowane są 
w całej Polsce od 2002 roku, a ich ideą jest 
czytanie wierszy przez  znanych i  mniej 
znanych aktorów z  różnych teatrów. 
W  Teatrze Muzycznym i  w  kórnickim 
zamku spotkania z  poezją odbywają się 
od 2013 roku, ciesząc się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Opiekę merytoryczną 
nad Salonem objął prezes poznańskiego 
Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. 
Mickiewicza, prof. UAM dr hab. Wiesław 
Ratajczak. 
Na jubileuszowym Salonie gościliśmy 
najwybitniejszą aktorkę filmowa, teatralną 
i  telewizyjną średniego pokolenia Marię 
Pakulnis. Aktorka zdobyła szczególne 
uznanie zarówno wśród krytyków, jak i pu-
bliczności. Za swe artystyczne dokonania 
była wielokrotnie wyróżniona nagrodami, 
m.in.: nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego, 

nagrodą aktorską na MFF w  Taorminie, 
Brązowymi Lwami na Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdańsku. 
Stworzyła całą galerię kobiecych postaci. 
Zagrała niezapomniane role w „Obywate-
lu Piszczyku” A. Kotkowskiego, „Konsulu” 
M. Borka, „Pożegnaniu jesieni” M. Tre-
lińskiego, „Pajęczarkach” B. Sass, „Roz-
drożu Cafe” L. Wosiewicza. Telewizyjnej 
publiczności znana jest ze znakomitej 
roli Nadieżdy Tumskiej w serialu „Ekstra-
dycja” W. Wójcika. Wystąpiła w ponad 40 
spektaklach Teatru Telewizji m.in. w „Ma-
hagonny”, „Chorobie młodości”, „Łuku 
Triumfalnym”, „Sprawie Stawrogina”, 
„Słowie honoru” K. Zaleskiego, „Freuda 
teorii snów” A. Minkiewicz, „Pępowinie”  
P. Szulkina, „Wilku stepowym” T. Kotlar-
czyk, „Urodzinach” K. Nazara, „Pierwszym 
września” K. Langa. 
W Kórniku aktorka wystąpiła w repertu-
arze letnim, prezentując wiersze związane 
z latem różnych autorów, m.in.: Bolesława 
Leśmiana, Jarosława Iwaszkiewicza, Marii 

Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Leopolda 
Staffa, czy Juliana Tuwima. Oprawę mu-
zyczną zapewnił grający na trąbce Paweł 
Zadrożniak.  

Jubileuszowy Salon Poezji 

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy



VII Rodzinny Rajd Rowerowy 

Dnia 25 maja 2019 roku odbył się kolejny 
VII Rodzinny Rajd Rowerowy organizowa-
ny przez Grupę Rowerową Szczytnik-Ko-
ninko, OSP Szczytniki, Sołectwo Szczytniki 
oraz Sołectwo Koninko.
W  tym roku hasło przewodnie rajdu to: 
„Kolej na ekologię”.
Jak co roku organizatorzy rajdu profesjo-
nalnie podeszli do całego przedsięwzięcia. 
Cała trasa była zabezpieczona przez OSP 
Szczytniki i  OSP Radzewo, Straż Miejską 
oraz Straż Leśną, jak również Auto Pomoc 
Artur Jankowiak. Warto wspomnieć, że 
w tym roku zapisało się 470 osób w tym 
bardzo dużo rodzin z dziećmi, dlatego też 
bezpieczeństwo podczas tak dużej impre-
zy było najważniejsze!
Rozpoczęcie rajdu odbyło się na placu 
zabaw w Szczytnikach gdzie, po rozgrzew-
ce przeprowadzonej przez Aleksandrę 
Rochna, 15 osobowe grupy ze swoimi 
liderami wyjeżdżały na przygotowaną 14 
km trasę, która przebiegała przez piękne 
zielone tereny Szczytnik, Koninka, Kamio-
nek, Borówca i Gądek. Na trasie czekały 
na rowerzystów liczne atrakcje, między 
innymi „Punkt Harcerski” gdzie harcerze 
z 15 Poznańskiej Drużyny im. Romualda 
Traugutta (zastęp z Borówca) przygotowali 
dla zawodników bardzo skomplikowane 
zadania do rozwiązania oraz rozdawali 
zdrowe, soczyste, pyszne polskie jabłka, 
następnie na dworcu kolejowym w Gąd-
kach czekała na rowerzystów pyszna 
drożdżówka oraz tradycyjnie oranżada 
w szklanych butelkach. Kolejnym punktem 
przystankowym było kasowanie biletów 
kolejowych przez przesympatyczne panie 
konduktorki, które zarażały wszystkich 
swoją pogodą ducha i dobrym humorem. 

Po przyjeździe na metę dla wszystkich 
zgłodniałych uczestników były przygoto-
wane: wspaniała grochówka, bigos oraz 
pajda chleba ze smalcem i ogórkiem! Dla 
smakoszy piwa bezalkoholowego znala-
zło się także schłodzone piwo Lech FREE 
w czterech pysznych smakach. Na dzieci 
na mecie czekały liczne atrakcje, między 
innymi: gotowanie z „Garnkiem Zdrowia”, 
malowanie twarzy, warsztaty ekologiczne 
przeprowadzone przez wydział Ochrony 
Środowiska i  Rolnictwa Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, gry, zabawy oraz różnego 
rodzaju konkursy. 
Zadowoleni i  uśmiechnięci  uczestnicy 
rajdu odpoczywali  przy wspaniałej mu-
zyce, którą mogli słuchać dzięki zespołowi 
Nebraska. Na szczytnickiej scenie swój 
debiut miał Marcin Brzostowicz. Bardzo 
dziękujemy za wspaniały występ. Jak co 
roku swoje 5 minut na scenie miał także, 
niezastąpiony mieszkaniec Szczytnik Ste-
fan Jaskóła — także bardzo dziękujemy za 
występ i duchowe wsparcie.
Odbyło się znakowanie rowerów, które 
wykonywali funkcjonariusze Policji z Kór-
nika. Była także, możliwość rejestracji 
potencjalnych dawców szpiku przez Sto-
warzyszenie Strażacy Wspólnie przeciw 
Białaczce dla Ośrodka Dawców Szpiku 
Medigen.
Coroczną  atrakcją jest losowanie wspania-
łych nagród. Zarówno dzieci jak i dorośli 
z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie 
losowania – jak zawsze emocji nie brako-
wało. Zwycięzcom gratulujemy!
Przez cały dzień wolontariusze zbierali 
pieniądze dla chorej Julki z  Robakowa, 
udało nam się zebrać kwotę w wysokości 
2041,16 zł, cieszymy się, że mogliśmy przy-
łączyć się do zbiórki w tak ważnej sprawie.
Od godziny 19.00 na najbardziej wytrzy-

małych rowerzystów czekało ognisko, przy 
którym można było porozmawiać o wra-
żeniach z  rajdu oraz porównać emocje 
i zmęczenie z rajdami z lat poprzednich. 
Przy muzyce Patrycji i  Piotra z  zespołu 
Nebraska, wszyscy bawili się do późnych 
godzin wieczornych. Znaleźli się, także 
fani karaoke, Krzysztof i Grzegorz, którzy 
zaśpiewali szlagierowe przeboje zespołu 
Dżem. Dziękujemy także  za występ gita-
rowy przy blasku ogniska wykonany przez 
Szymona.
W imieniu uczestników rajdu bardzo dzię-
kujemy organizatorom, za zaangażowanie 
i czas poświęcony na przygotowanie tak 
wyjątkowej imprezy, był to z pewnością dla 
wszystkich bardzo aktywny, udany i nie-
zapomniany dzień pełen miłych wrażeń. 
Dziękujemy również wszystkim spon-
sorom, bez których nie byłoby możliwe 
zorganizowanie tak dużej, wspaniałej 
imprezy rodzinnej, która organizowana 
jest co roku  dla całej naszej społeczno-
ści lokalnej jak również dla gości, którzy 
przyjechali z różnych stron naszego kraju. 
Podziękowania dla wszystkich osób zaan-
gażowanych w organizację tak ambitnego 
przedsięwzięcia.
Czekamy na przyszłoroczny kolejny tym 
razem już VIII Rodzinny Rajd Rowerowy

Z „rowerowymi” pozdrowieniami 

Zdjęcia można zobaczyć w internecie pod 
adresem:

https://photos.app.goo.gl/K2axxw2yyd-
gVPFHD6

„Kolej na ekologię“
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Liczne badania naukowe wskazują, że zwięk-
szenie częstości i intensywności aktywności 
fizycznej jest podstawową prozdrowotną 
interwencją zapobiegającą wystąpieniu sze-
regu chorób przewlekłych prowadzących do 
obniżenia jakości życia seniora. Regularnie 
podejmowany wysiłek fizyczny przez osoby 
starsze korzystnie wpływa m.in. na układ 
sercowo-naczyniowy poprzez obniżenie 
ciśnienia tętniczego i zwiększenie objętości 
wyrzutowej serca. 
Aktualne wytyczne dotyczące wysiłku 
fizycznego osób starszych sugerują, aby 
trening fizyczny był wszechstronny i  za-
wierał następujące komponenty: trening 
tlenowy (spacery, jazda na rowerze, nordic 
walking), trening siłowy, trening równowagi, 
rozciąganie oraz szeroko pojęte unikanie 
bezczynności.
 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zale-
ca osobom dorosłym wykonywanie ćwiczeń 
fizycznych o umiarkowanej intensywności 
co najmniej 150 minut lub 75 minut inten-
sywnego wysiłku tygodniowo. Zalecenia dla 
osób po 65. roku życia są takie same, ale 
ważne jest, aby co najmniej 3 razy w tygo-
dniu pracowały one nad równowagą w celu 
zmniejszenia ryzyka upadków.
Wychodząc naprzeciw tym postulatom, 

w stowarzyszeniach „Wspaniała Siódemka” 
oraz „MY Kórniczanie” wypracowano projekt 
„Rower dla seniora”. Poprzez ogłoszenia 
w mediach społecznościowych udało się 
zebrać od mieszkańców gminy Kórnik ok. 
20 wysłużonych rowerów. Przy współpracy 
z firmą Volkswagen Poznań rowery napra-
wiono i pomalowano na żółty kolor (jak 
taksówki w Nowym Jorku). Rowery odzy-
skały swój blask i mogą dalej służyć nowym 
użytkownikom.
Podczas „Wielkiego grillowania” na Błoniach 
w dniu 9 czerwca pierwsza cześć rowerów 
(6 sztuk) została przekazana seniorom ze 

„Wspaniałej Siódemki”. Kolejne, po przej-
ściu badań technicznych, niebawem trafią 
w ręce nowych użytkowników. Uwaga na 
żółty kolor na ulicach! 
W imieniu autorów projektu oraz nowych 
użytkowników rowerów, chcielibyśmy 
bardzo podziękować wszystkim, którzy 
przekazali nam swoje jednoślady oraz firmie 
Volkswagen Poznań (szczególnie strażakom) 
za okazaną pomoc w odnowieniu rowerów. 

P.S. Przydałby się jeszcze rower 3-kołowy)

Rower 
dla seniora

W dniu 9 czerwca 2019 roku odbył się rajd 
rowerowy i nordic walking „Niech Nas Zo-
baczą” Organizatorem rajdu było Kórnickie 
Bractwo Rowerowe przy wsparciu Policji, 
Straży Miejskiej i OSP Kórnik i tu dziękujemy 
bardzo służbom mundurowym za wsparcie. 
Rajd w całości sfinalizowany był z Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Kórnik. Na starcie 

rajdu na Kórnickim Rynku zameldowało 
się prawie 150 uczestników, którzy ruszyli 
wspólnie przez Skrzynki,Drapałkę,Robako-
wo i Gądki by zameldować się na Airport 
Biernat, gdzie była meta rajdu. Tam na 
uczestników czekał ciepły posiłek,kawa,her-
bata i słodkości, a dla dzieci były konkursy z 
nagrodami, dmóchańce i ścianka do wspi-

naczki, a główna atrakcją było losowanie dla 
trzech osób na lot widokowy samolotem 
CESSNA nad Gminą Kórnik. Pogoda dopisała 
frekwencja również, cóż czego chcieć więcej, 
mamy nadzieje że Wam się podobało.

„Niech Nas Zobaczą“

◊  KBR J.C.

◊  Jarosław Janowski, 
Magdalena Pawlaczy

◊  Majka Madejczyk



Dominacja w torowym Pucharze polski 
Asi Błaszczak i Mateusza Pzymusińskie-
go
Po raz kolejny rewelacyjnie zaprezentowała 
się młodzież UKS Jedynka Kórnik w toro-
wym Pucharze Polski, która wywalczyła na 
torze w Łodzi w sumie 5 medali (3 złote, 1 
srebrny i  1 brązowy). Bezkonkurencyjny 
okazał się Mateusz Przymusiński, który 
zwyciężył we wszystkich swoich biegach 
sprinterskich (a  było ich 6), nie dając 
żadnych szans rywalom. Niepokonany 
okazał się również w eliminacjach sprintu 
na 200 m ze startu lotnego, jako jedyny 
w stawce 37 zawodników zszedł poniżej 
12 s. (11,837). Drugi na 200 m był Tomasz 
Grzesiak z Trójki Piaseczno (12,133). W fi-
nale pokonał właśnie Grzesiaka. Podobnie 
było w   kirinie, gdzie Mateusz wgrywał 
eliminacje, następnie półfinał i finał. Nie 
mniejsze wrażenia pozostawiła po sobie 
Joanna Błaszczak, która co prawda w elimi-
nacjach sprintu na 200 m zajęła 3 miejsce 
z czasem 13,431 s. to już w biegach sprin-
terskich byłą bezkonkurencyjna. W finale 
pokonała najlepszą na 200 m Igę Wiklińską 
ze Stali Grudziądz. W kirinie natomiast Asia 
szła od zwycięstwa do zwycięstwa, niestety 
w finale drobny błąd kosztował ją utratę 
pierwszego miejsca. Ostatecznie młoda za-
niemyślanka uplasowała się na 3 miejscu. 
Trzeci, tym razem srebrny medal Asia wy-
walczyła z koleżanką klubową Emilią Jurgą 
w sprincie olimpijskim. Młode zawodniczki 
UKS w stawce 14 zespołów nieznacznie, bo 
zaledwie 0,3 sek uległy dwójce ze Stali Gru-
dziądz. W sprincie olimpijskim chłopców 
9 miejsce zajęli zawodnicy UKS Jedynka 
w składzie Mateusz Przymusiński, Wiktor 
Perz i Jan Szyszka, natomiast Perz i Szyszka 
startowali jeszcze dwójkami w madisonie, 
zajmując mimo upadku szóste miejsce. 

Nikol Płosaj ponownie wygrywa w nie-
mieckim Buchholz
Ekipa UKS TFP Jedynka Kórnik ponownie 
skorzystała z  zaproszenia na kryterium 
uliczne do niemieckiego Buchholz. W wy-
ścigu głównym czyli elity kobiet ponownie 
bezkonkurencyjna była Nikol Płosaj, która 
zwyciężyła w klasyfikacji na najaktywniej-
szego, jak i  w  ostatecznej rozgrywce na 
finiszu wyścigu.  5. miejsce wywalczyła 
inna zawodniczka TFP Dominika Bykowska. 
W wyścigu młodziczek zwyciężyła Marysia 
Hoffmann przed Julią Przymusińską, w wy-
ścigu juniorek młodszych na najwyższym 
stopniu podium stanęła Asia Błaszczak, 
wśród młodzików drugie miejsce zajął 
Dawid Wika-Czarnowski, a  w  rywalizacji 
juniorów młodszych Mateusz Przymusiński 
wywalczył 4 miejsce.

Cale podium dla Kórnika w wyścigach 
ulicznych
Świetną formę zaprezentowali młodzi 

zawodnicy UKS Jedynka Kórnik w ogólno-
polskim kryterium ulicznym w Łąkocinach. 
Na początek sygnał do ataku dali najmłodsi 
(żacy), którzy w swoim wyścigu odnieśli po-
dwójne zwycięstwo. Na najwyższym stopniu 
podium staną Franek Mumot wyprzedzając 
swojego kolegę z klubu Stasia Zimnego.  
5. miejsce w tym wyścigu wywalczył jeszcze 
inny kórniczanin Radek Jakubczak. W kolej-
nym wyścigu na starcie stanęli młodzicy, 
a swoje 7 zwycięstwo w tym roku wywal-
czył Dawid Wika-Czarnowski. Na koniec 
wystartowali juniorzy młodsi, a zawodnicy 
UKS Jedynka Kórnik w komplecie zdobyli 
całe podium. Zwyciężył Jan Szyszka, przed 
Wiktorem Perzem i Mateuszem Przymusiń-
skim. Natomiast podczas pucharu Polski 
w  Darłowie bardzo dobrze zaprezento-
wała się młodziczka UKS Jedynka Kórnik 
Maria Hoffmann, która zajęła dwukrotnie 
3 miejsce w jeździe indywidualnej na czas 
i w wyścigu ze startu wspólnego. 

Trójka Zawodników UKS TFP Kórnik na 
Igrzyska Europejskie
W  miniony poniedziałek reprezentacja 
Polski wyleciała na Europejskie Igrzyska 
Olimpijskie do Mińska. Na pokładzie 
samolotu znalazło się troje zawodników 
UKS TFP Jedynka Kórnik, oraz jedna wy-
chowanka klubu. Pierwszy z nich to Patryk 
Rajkowski, który wystartuje w  sprincie 
drużynowym, oraz kirinie, następną kór-
niczanką jest Nikol Płosaj, która weźmie 
udział w wyścigu drużynowym na docho-
dzenie i Madisonie. Trzecią reprezentantką 
Kórnika będzie Karolina Lipiejko (wyścig 
drużynowy na dochodzenie i wyścig na 3 
km indyw.). Kolejna to wychowanka UKS 
Jedynka Kórnik, trzykrotna Mistrzyni Świata 
Katarzyna Pawłowska (obecnie Zawodowa 
Grupa Kolarska Team Virtu z Danii), która 
wystartuje w wyścigu drużynowym na do-
chodzenie, oraz w scretchu. W przeddzień 
wylotu w Polskim Komitecie Olimpijskim 
odbyło się uroczyste ślubowanie reprezen-
tacji Polski, które na zawodnikach zawsze 
wzbudza ogromne wrażenie, szczególnie 
na debiutantach, do których można zali-
czyć całą trójkę UKS TFP Jedynka Kórnik. 
Z niecierpliwością będziemy oczekiwać na 
miłe wieści z Mińska. 

Zosia Picz na podium w Cottbus
W miniony weekend na torze kolarskim 
w Cottbus, w bardzo silnej międzynarodo-
wej obsadzie rozegrano zawody pod nazwą 
Cottbuser Sprinter Cup. Świetnie wypadła 
w nich juniorka UKS TFP Jedynka Kórnik Zo-
fia Picz, która w konkurencji sprintu wywal-
czyła doskonałe 3. miejsce. Zosia przegrała 
dopiero w półfinale z aktualną Mistrzynią 
Świata, Niemką Alessą Propster. Natomiast 
w  finale B o  trzecie miejsce dwukrotnie 
pokonała Brytyjkę Charlotte Robinson. Po-
dium w takich zawodach to dotychczasowe 
największe osiągnięcie wychowanki UKS Je-
dynka Kórnik, a zawody w Cottbus to jeden 
z etapów przygotowań reprezentacji Polski 
juniorów do Mistrzostw Europy w  Gent 

(Belgia) 9-14 lipca, oraz mistrzostw Świata 
we Frankfurcie (14-18 sierpnia). 
Szkółka Kolarska z Kórnika Po Raz Kolejny 
Najlepsza w Polsce
W ostatni weekend w Raszkowie odbyły się 
Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich w ko-
larstwie szosowym, podczas których mło-
dzież z Kórnika zdobyła aż 9 medali. Szkółkę 
kórnicką tym razem reprezentowało 13 za-
wodników. W kategorii do lat 12 w jeździe 
na czas najbliższy zdobycia medalu był Sta-
nisław Zimny, który ostatecznie uplasował 
się na 4 miejscu. Pozostali zawodnicy UKS 
Jedynka Kórnik w  tej kategorii wiekowej 
zajęli miejsca: Franciszek Momot 24, Lucjan 
Nowicki 42 i Radosław Jakubczak 47. Wśród 
Dziewcząt do lat 12 Ada Wierzbińska zajęła 
24 miejsce. W kategorii 14-latków było już 
medalowo. Wśród dziewcząt złoty medal 
już po raz trzeci z rzędu wywalczyła Maria 
Hoffmann, a brązowy Julia Przymusińska. 
Wśród chłopców drugi czas dnia uzyskał 
inny zawodnik UKS Jedynka Kórnik Dawid 
Wika-Czarnowski. W kategorii wiekowej do 
lat 15 brązowe krążki w samotnej jeździe 
wywalczyli Emilia Jurga i  Jan Szyszka. Tuż 
za podium uplasował się Mateusz Przymu-
siński, a Wiktor Perz uzyskał siódmy czas 
dnia. Następnego dnia rozegrano wyścigi 
ze startu wspólnego, w których kórnicka 
młodzież wywalczyła kolejne 4 medale. 
Pierwszy z nich, srebrny padł łupem Marii 
Hoffmann. Również Dawid Wika-Czarnow-
ski wywalczył srebro w swoim wyścigu dla 
14-latków. W  tym samej kategorii jego 
kolega klubowy Aleksander Leśniewski 
finiszował na bardzo dobrym 9 miejscu. 
Ponownie miłą niespodziankę sprawiła 
Emilia Jurga (15 lat), która w swoim wyści-
gu wywalczyła swój drugi brązowy krążek 
na tych mistrzostwach. Na zakończenie 
zawodów sporą niespodziankę sprawił 
Wiktor Perz, który po bardzo odważnej in-
dywidualnej akcji wywalczył srebrny medal 
w wyścigu chłopców do lat 15. Jego koledzy 
klubowi Jan Szyszka i Mateusz Przymusiński 
finiszowali kolejno miejsca 5 i 7. W wyścigu 
12-latków startowało 4 reprezentantów 
kórnickiej szkółki. Najlepszy na finiszu 
z grupy okazał się Franciszek Mumot, któ-
ry minął linię mety na  13 miejscu, a jego 
koledzy Radek Jakubczak, Lucjan Nowicki 
wywalczyli kolejno miejsca 39 i 43. Na 2 
km przed metą wyścigu 12-latków udział 
w kraksie brał Stasiu Zimny. Na szczęście 
nic poważnego się nie stało, niestety zaist-
niała sytuacja wykluczyła go z możliwości 
walki o medale. Spore wyróżnienie spo-
tkało naszą Marysię Hoffmann, która jako 
wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski 
została wytypowana przez przedstawicieli 
Polskiego Związku Kolarskiego do wciąga-
nia flagi, podczas uroczystego otwarcia mi-
strzostw. Podsumowując w/w mistrzostwa 
warto dodać, że szkółka trenera Taciaka po 
raz kolejny zdobyła największą ilość medali 
i  podtrzymała miano najlepszej szkółki 
kolarskiej w kraju.
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KolarstwoAFISZ

28 CZERWCA 

LETNIE KINO PLENEROWE. Kórnik Błonie, 
start godz. 21:15. Wstęp wolny.

 28 CZERWCA - 7 LIPCA

„Zamek i okolice” - Ogólnopolski plener 
malarski.

29 CZERWCA

BATYSKAF 2019 - VI edycja. Błonie Kórnik.
AKADEMIA SENIORA: ZAKOŃCZENIE 
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU.  
Informacje tel. 886 111 091, 515 229 684. 

30 CZERWCA

DARMOWE ZWIEDZANIE KÓRNIKA 
I BNINA: „Bnin - Półwysep Szyja”. Zbiór-
ka przy Ratuszu w  Bninie (ul. Rynek 1),  
godz. 10:00. Informacje tel. 515 229 684.

 
5 LIPCA

LETNIE KINO PLENEROWE. Gądki (teren 
sołecki), start godz. 21:15. Wstęp wolny.

6 LIPCA

LETNIE KINO PLENEROWE. Dziećmiero-
wo (teren przy klubie), start godz. 21:15. 
Wstęp wolny.

7 LIPCA

DARMOWE ZWIEDZANIE KÓRNIKA I BNI-
NA: „Kórnik - uliczki przy rynku”. Zbiórka 
przy makiecie na Pl. Niepodległości, godz. 
10:00. Informacje tel. 515 229 684.
JOGA NAD JEZIOREM. Polana przed Kór-
nickim Ośrodkiem Kultury (ul. Prowent 
6), godz. 9:00. Wstęp wolny.
MUZYKA Z  KÓRNIKA. KONCERT INAU-
GRACYJNY: TRE VOCI. Arboretum w Kór-
niku, godz. 18:00.

12 LIPCA

LETNIE KINO PLENEROWE. Biernatki 
(plac zabaw „Kogucik”), start godz. 21:15. 
Wstęp wolny.

13 LIPCA

LETNIE KINO PLENEROWE. Borówiec 
(stara szkoła), start godz. 21:15. Wstęp 
wolny.

14 LIPCA

MUZYKA Z KÓRNIKA. „ŚPIĄCA KRÓLEW-
NA” -familijny spektakl baletowy. Arbore-
tum w Kórniku, godz. 16:00.
JOGA NAD JEZIOREM. Polana przed Kór-
nickim Ośrodkiem Kultury (ul. Prowent 
6), godz. 9:00. Wstęp wolny.

20 LIPCA

LETNIE KINO PLENEROWE. Kamionki (przy 
orliku), start godz. 21:15. Wstęp wolny.

21 LIPCA

MUZYKA Z  KÓRNIKA. „MIĘDZYNARO-
DOWY TURNIEJ MISTRZÓW”. Arboretum 
w Kórniku, godz. 18:00.
JOGA NAD JEZIOREM. Polana przed Kór-
nickim Ośrodkiem Kultury (ul. Prowent 
6), godz. 9:00. Wstęp wolny.

28 LIPCA

MUZYKA Z KÓRNIKA. „GÓRALSKIE GRA-
NIE TAŃCOWANIE I BAJANIE”. Arboretum 
w Kórniku, godz. 18:00.
JOGA NAD JEZIOREM. Polana przed Kór-
nickim Ośrodkiem Kultury (ul. Prowent 
6), godz. 9:00. Wstęp wolny.

4 SIERPNIA

MUZYKA Z  KÓRNIKA. „SOPRANISSIMO 
voice, style & class”. Arboretum w Kórni-
ku, godz. 18:00.

GREATMAN KÓRNIK TRIATHLON 2019. 
Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Kórniku 
(ul.Leśna 6).

JOGA NAD JEZIOREM. Polana przed Kór-
nickim Ośrodkiem Kultury (ul. Prowent 
6), godz. 9:00. Wstęp wolny.

11 SIERPNIA

MUZYKA Z  KÓRNIKA. „ŻYCIE TO JEST 
PODRÓŻ”. Arboretum w  Kórniku, godz. 
18:00.

JOGA NAD JEZIOREM. Polana przed Kór-
nickim Ośrodkiem Kultury (ul. Prowent 
6), godz. 9:00. Wstęp wolny.

18 SIERPNIA

MUZYKA Z  KÓRNIKA. „OPERETKOWY 
ZAWRÓT GŁOWY”. Arboretum w Kórniku, 
godz. 18:00.
JOGA NAD JEZIOREM. Polana przed Kór-
nickim Ośrodkiem Kultury (ul. Prowent 
6), godz. 9:00. Wstęp wolny.

25 SIERPNIA

MUZYKA Z KÓRNIKA. „ŚPIEWNIK POLSKI 
W STRASZNYM DWORZE”- finał festiwalu. 
KCRiS OAZA, godz. 19:00.
JOGA NAD JEZIOREM. Polana przed Kór-
nickim Ośrodkiem Kultury (ul. Prowent 
6), godz. 9:00. Wstęp wolny.

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...

◊  Opr. ZF

Biblioteka w Bninie zaprasza  dzieci od 7 do 12 lat na zajęcia 

Wakacje nad i pod wodą
Spotkania odbędą się w dniach  1-5 lipca w godz. 11.00-12.30

W programie: multimedialne podróże, morskie opowieści, 
zajęcia plastyczne i zabawy 

Obowiązują zapisy w filii w Bninie. Liczba miejsc ograniczona!
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Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie 
zatrudni od 1 września 2019 r.
kucharkę, pomoc kuchenną, 
woźną/pomoc nauczyciela 

oraz specjalistę od kadr i płac. Ogłoszenie znajduje 
się na stronach BIP Kórnik: ogłoszenia, oferty pracy.  

Informacje Tel. 61 8171-827



◊  Adam Nowicki
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Zwycięstwo w Pucharze Polski
W Chrzypsku Wielkim rozegrano IV serię Pucharu Polski w kolarstwie szosowym. Zawod-
niczki UKS TFP Jedynka Kórnik pojechały na w/w zawody w zaledwie czteroosobowym 
składzie, co jednak nie przeszkodziło im w odniesieniu zwycięstwa. Na najwyższym po-
dium w  wyścigu seniorek stanęła Monika Graczewska. Świetnie wypadła również nasza 
juniorka młodsza Joanna Błaszczak, która w swoim wyścigu stanęła na najniższym stopniu 
podium.  Kolejne starty to Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym w Ostródzie, a dla 
juniorów młodszych to Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Strzelcach Krajeńskich.
                                                                                                                
                                                                                                            

◊ Paweł Marciniak
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Koniec roku szkolnego przyniósł sporo wy-
darzeń sportowych.

Zakończenie IV szachowej ligi seniorów
Liga seniorów wystartowała w październiku 
2018 roku, przez tych kilka miesięcy rozegra-
nych zostało 9 meczy. Drużyny grały w skła-
dach po 5 osób , w tym co najmniej jedna 
kobieta. Skład naszej drużyny: Duszczak Da-
riusz, Zgarda Jakub, Łukaszewicz Piotr, Kątny 
Samuel, Ullrich Agata, Ullrich Karol
(rezerwa). Karol choć był zawodnikiem rezer-
wowym – rozegrał łącznie aż 7 meczów na 9 
możliwych. Warto również zauważyć, że w na-
szej drużynie seniorów grało aż 3 juniorów. 
Mimo tak młodego wieku – drużyna zagrała 
bardzo dobry turniej. Łącznie udało się wygrać 
6 meczów, jeden zremisować i przegrać tylko 2 
mecze. Efektem tego było zajęcie przez naszą 
drużynę 3. miejsca w lidze szachowej.
Najwięcej punktów dla naszej drużyny zdo-
byli: Agata Ullrich oraz Samuel Kątny (oboje 
po 5,5 punktu).

Mistrzostwa Polski Szkół i UKS-ów
Podobnie jak w ubiegłym roku Mistrzostwa 
Polski Szkół i  UKS-ów w  warcabach kla-
sycznych zostały rozegrane w Żerkowie k. 
Jarocina. 

W ciągu dwóch dni rywalizacji rozegranych 
zostało 9 rund. W turnieju zagrała rekordo-
wa liczba uczestników, w obu kategoriach 
łącznie 127 osób.
Nasz klub w tym roku reprezentowało czte-
rech zawodników, którzy spisali się świetnie:
W kategorii – klasy 1-4 :
4. miejsce  - Tymoteusz Kątny
9. miejsce - Aleksander Zawitaj 
11. miejsce - Tymoteusz Zawitaj
W kategorii – klasy 5-8: 
2.  miejsce  - Samuel Kątny

Drużynowe Mistrzostwa Polski w warca-
bach 100-polowych
Pierwszy raz w naszej dość krótkiej historii 
sekcji warcabowej wystawiliśmy drużynę 
na Mistrzostwa Polski w warcabach 100-po-
lowych. 
Drużyna w składzie: Samuel Kątny, Tymote-
usz Kątny, Tymoteusz Zawitaj, Aleksander 
Zawitaj rozegrała łącznie 7 rund. Pierwszy 
dzień turnieju był wręcz wymarzony. Nasza 
drużyna odniosła 2 zwycięstwa po 6:0.
Drugiego dnia poszło nam już gorzej – naj-
pierw remis, a następnie przegrana, co skom-
plikowało nam drogę do strefy medalowej.
Szanse na medal wciąż zachowaliśmy po 
trzecim dniu rozgrywek,  w którym niestety 

zremisowaliśmy z drużyną, z którą rywali-
zowaliśmy o 3 miejsce. Więc wszystko było 
już jasne – w ostatniej rundzie musieliśmy 
wygrać.
Niestety drużyna ostatni mecz przegrała 
i ostatecznie zajęliśmy 5 miejsce.
Najlepiej punktującym zawodnikiem w na-
szej drużynie był Tymoteusz Kątny, który nie 
przegrał żadnej partii.

Szachowe Mistrzostwa Wielkopolski 
Juniorów
Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w sza-
chach odbyły się w ostatnim tygodniu roku 
szkolnego w Sypniewie. Na finał wojewódzki 
udało się zakwalifikować 4 naszym zawodni-
kom. Reprezentowali nas:
- w kategorii do lat 11 Tymoteusz Zawitaj oraz 
Aleksander Zawitaj,
- w kategorii do lat 13: Samuel Kątny,
- w kategorii do lat 15: Karol Ullrich.
Konkurencja okazała się być bardzo silna 
i niestety żadnemu z naszych zawodników 
nie udało się stanąć na podium. Za to awans 
na Mistrzostwa Międzywojewódzkie uzyskało 
dwóch naszych zawodników: Karol Ullrich 
oraz Samuel Kątny.

Szachowo–warcabowe zmagania MUKS Wieża 

W niedzielę 23 czerwca odbyły się I Mi-
strzostwa Polski w szachach pod wodą. 
Zawody otworzył Dyrektor KCRiS OAZA 
Wojciech Kiełbasiewicz wraz z Prezesem 
MUKS „Wieża Kórnicka”  Jakubem Zgardą 
oraz sędzią IA (klasy międzynarodowej) 
Maciejem Cybulskim. Na basenie OAZA 
Kórnik dwunastu śmiałków postanowiło 
połączyć dwie sportowe umiejętności: grę 
w szachy oraz nurkowania. Na dnie base-
nu zostały ułożone metalowe szachowni-
ce oraz figury z magnesami. Uczestnicy 
zaopatrzeni jedynie w okulary pływackie 
na znak sędziego rozpoczęli partię - na 
zmianę schodzili pod wodę, by wykonać 
ruch, czas na posunięcie był ograniczony 
pojemnością płuc zawodnika. W Mistrzo-
stwach rozegrano 6 rund systemem szwaj-
carskim. Zawodnicy z zapałem pokonywali 
szachowe wyzwania, które stawiali sobie 
nawzajem. Jednak większe trudności 
uczestnikom przysporzyła wodna część 
zawodów. Mierząc się z wyziębieniem, nie-
dotlenieniem i skurczami mięśni wszyscy 
ukończyli Mistrzostwa. Zawodnicy byli pod 
profesjonalną opieką ratownika i w razie 
potrzeby mogli skorzystać z tlenoterapii. 
Mistrzem Polski w szachach pod wodą 
został Damian Bartkowiak (KS Korona 
Zakrzewo) z wynikiem 5 punktów. Drugie 
miejsce zajął Dawid Bajerlein (ASSz „Lip-

no” Stęszew), trzecie Wojciech Olejarczyk 
(KS Korona Zakrzewo). Mistrzynią Polski 
została Agata Ullrich (MUKS „Wieża Kórnic-
ka” Kórnik). Laureatom zostały wręczone 
puchary, nagrody pieniężne oraz gadżety 
ufundowane przez OAZA Kórnik. Przed-
sięwzięcie udało się zorganizować dzięki 
wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Kór-
nik Przemysława Pacholskiego, Fundacji 

Santander Bank Polska oraz Dyrektora 
KCRiS OAZA Wojciecha Kiełbasiewicza.
Zawody ze względu na przyjemną at-
mosferę oraz nietypową formułę zainte-
resowały obserwatorów oraz zachęciły 
uczestników do wzięcia udziału w II Mi-
strzostwach Polski wszachach pod wodą 
— za rok. 

Szachy pod wodą

◊  Oaza

◊  MUKS Wieża Kórnicka

W dniu 15.06.2019 w Kórnickim Centrum 
Rekreacji i Sportu OAZA odbyła się VII edycja 
zawodów pływackich „Mały Olimpijczyk”, 
które oficjalnie otworzył Pan Bartosz Karaś – 
wicedyrektor KCRiS Oaza. Zawody są podsu-
mowaniem całorocznej nauki i doskonalenia 
pływania dzieci i młodzieży w Centrum Oaza 
. W tegorocznych zawodach wzięło udział 
165 dzieci. Wszyscy zawodnicy startowali 
na dystansie 25 m stylem dowolnym z 
podziałem płeć i na 7 kategorii wiekowych. 
Dodatkowo odbył się wyścig w stylu klasycz-
nym i motylkowym oraz w zjeździe na czas 
ze zjeżdżalni. Na tegorocznych zawodach 
najlepszy wynik płynąc stylem dowolnym 
wśród dziewcząt uzyskała Sandra Dmow-
ska (00:15.92), natomiast wśród chłopców 
Jakub Górecki (00:15.83). Zarówno Sandra i 
Jakub stawali na pierwszym miejscu podium 
trzykrotnie zdobywając najlepsze wyniki 
również w stylu klasycznym i motylkowym. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się kon-
kurencja: sztafeta rodzic + dziecko (2x25 
m). Rywalizowało razem 55 sztafet w trzech 
kategoriach wiekowych. Najlepszy wynik 
wśród najmłodszych uzyskała sztafeta Mi-
chał i Tomasz Lewandowscy (00:40.15). W 
kategorii 2010-2009 najlepszy wynik zdo-
byli Jan i Remigiusz Konatkowscy (00:37.60), 
natomiast w najstarszej kategorii wiekowej 
roczniki 2008 i starsi na pierwszym miejscy 
podium jak w ubiegłym roku poprawiając 
swój ubiegłoroczny wynik o 00:00.85 sta-
nęli Maria i Michał Lange uzyskując czas 
00:31.72. Wyniki zawodów oraz fotorelacja 
dostępne są na stronie internetowej www.
oaza.kornik.pl.
Wszystkim małym i dużym pływakom gratu-
lujemy uzyskanych wyników. Do zobaczenia 
w przyszłym roku. 

W dniach 7-9 czerwca uczennice Szkoły Pod-
stawowej w Radzewie (Zuzanna Banecka, 
Zofia Brylewska, Gabriela Ukleja, Weronika 
Oźminkowska, Monika Fiedorczyk, Klaudia 
Rumińska, Amelia Konarska, Urszula Wi-
śniewska) walczyły w Elblągu o Mistrzostwo 
Polski w unihokeju. Był to turniej drużyn 
szkolnych w ramach Ogólnopolskich Igrzysk 
Dzieci, organizowanych przez Szkolny Zwią-
zek Sportowy. W zawodach udział wzięło 
blisko 100 zespołów w 6 kategoriach, łącznie 
ponad 1000 zawodników i  zawodniczek. 
Dziewczęta pewnie przeszły przez pierwszą 
fazę grupową, odnosząc dwa zwycięstwa 
(6:3 i 5:0), raz remisując (2:2) i ponosząc 
jedną porażkę (1:5). Drugą fazę grupową 
rozpoczęliśmy od wygranej 3:2 po bardzo 
ciężkim meczu, co stawiało nas w komfor-
towej sytuacji przed ostatnim meczem tej 
fazy. Niestety tym razem zabrakło trochę 
szczęścia, a  sytuacja w  grupie była na 
tyle skomplikowana, że zamiast walczyć 
w półfinale przyszło nam grać o 7 miejsce. 
Ten mecz zakończył się wynikiem 0:0 i do 
rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne. 
Niestety przegraliśmy 2:3 i ostatecznie zo-
staliśmy ósmą reprezentacją szkolną w Pol-
sce. Mierzyliśmy oczywiście nieco wyżej, ale 
po raz kolejny jesteśmy w czołówce drużyn 
unihokejowych w całym kraju i to napawa 
nas optymizmem. Bardzo dziękujemy za 
pomoc w zorganizowaniu wyjazdu Radzie 
Rodziców przy szkole w  Radzewie, pani 
dyrektor, a także Urzędowi MiG Kórnik. Tu 
jednak nachodzi nas chwila refleksji: jak to 
jest, że ten sam zestaw dziewcząt, repre-
zentując szkołę w Radzewie może liczyć na 
pomoc ze strony gminy, a występując pod 
szyldem „UKS Radzevia Radzewo” już nie?...

Unihokej

◊  KN

„Mały Olimpijczyk”

◊  Oaza

Reprezentacja Szkoły podstawowej im. Tytu-
sa Działyńskiego w Kórniku, po wygraniu 4 
meczów awansowała do najlepszej czwórki 
ogólnopolskiego Finału Igrzysk Dzieci w 
koszykówce dziewcząt w Żyrardowie, gdzie 
zdobyła czwarte miejsce. Skład reprezenta-
cji: Weronika Bladocha, Martyna Kupczyk, 
Marietta Lepkowska, Zuzanna Krzyżkowiak, 
Gabriela Antoniak, Aleksandra Dłużyk, 
Augustyna Grząślewicz, Barbara Kędziora, 
Melania Lasek, Emilia Szaroleta, Wiktoria 

Płosaj, Livia Zajączkowska. Trenerzy: Mał-
gorzata Dudka i Kamil Słowik.
W reprezentacji MUKS Poznań, która 2 czerw-
ca br. zdobyła mistrzostwo Polski U14 zagrały 
cztery koszykarki ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kórniku: Agata Tomczak (wybrana do 
najlepszej piątki turnieju), Maria Pyrzowska 
(MVP w jednym z meczów finałowych), Maria 
Kupczyk i Weronika Bladocha (rocznikowo 
młodsze). Gratulujemy sukcesów.

Sportowe wieści z SP nr 1

◊  NP



WAŻNE TELEFONY:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Infolinia ds. odbioru odpadów komu-
nalnych z terenu g. Kórnik 661 480 223

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel./fax. 61 817 00 54

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

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

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 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. 785 749 287

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819 80 11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170 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

 Bank Spółdzielczy w Kórniku 
poszukuje osoby do sprzątania 
pomieszczeń biurowych.
 Praca na umowę zlecenie w go-

dzinach popołudniowychMonterka/
monter - proste prace manualne.  
2 zmiany. Miejsce pracy: Kórnik.  
Tel. 608 549 227

 Hotel Daglezja zatrudni na 
stanowisko pomoc kuchenna.  
Tel. 510 290 717
 Zatrudnię do zbioru borówki ame-

rykańskiej - lipiec, sierpień, również 
po południu. Miejsce pracy – Konar-
skie. Tel. 519 128 087
 Firma ogrodnicza z Kórnika za-

prasza chętnych do pracy przy za-
kładaniu oraz pielęgnacji ogrodów.  
Tel. 664 465 203
 Zatrudnię na stanowisko kasjer/

sprzedawca do sklepu spożywczo-
-warzywniczego w Poznaniu (Grun-
wald). Tel 691 267 727   
 Fresh Slaw - Biernatki zatrudni me-

chanika, magazyniera, pracownika 
Produkcji, technologa żywności.  
Tel.  691 842 841
 Studio Atelier Paulina Latusek 

przyjmie na praktyki w zawodzie 
fryzjer. Kórnik ul. Dworcowa 2a/1. 
Tel. 883 767 479
 Zatrudnię na stanowisko fryzjer 

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

widłowego, atrakcyjna stawka, 12 h 
dziennie, darmowe obiady, umowa 
zlecenie. Runowo. Tel. 694 475 861
 Poszukujemy pracownika linio-

wego, atrakcyjna stawka, praca 
łatwa, 12h dziennie, darmowe 
obiady, umowa zlecenie. Runowo.  
Tel. 694 475 861
 Osobę do pielęgnacji ogrodu i ko-

szenia trawy zatrudnię dorywczo. 
Tel. 517 120 127
 Lekka praca dla osób z orzecze-

niem o  niepełnosprawności. Tel. 
791 121 103, praca@lavoro.com.pl
 Zatrudnię malarza, pracowni-

ka robót wykończeniowych.  
Tel. 601 774 205
 Firma z Gądek – Jaryszki przyjmie 

portiera. Tel. 888 048 975 

K u p i ę  g a r a ż  w   K ó r n i k u .  
Tel. 724 133 999
 Sprzedam drewno opałowe 

i  kominkowe. Różne rodzaje.  
Tel. 661 099 768
 Sprzedam podręcznik do religii 

„Aby nie ustać w drodze” do kl. VIII. 
Tel. 799 248 150
 Kupię tanio lodówkę z  małym 

zamrażalnikiem oraz kuchenkę 
gazową z  piekarnikiem na prąd.  
Tel. 799 248 150
 Sprzedam 1 ha 3300 ziemi bu-

dowlanej, Koszuty-Huby, uzbrojona.  
Tel. 695 042 996
 Kto przejmie zakład ślusarsko-spa-

walniczy, kompletnie urządzony 
koło Rogalina? Dobry spawacz- ślu-
sarz. Tel. 503 582 788
 Szukam akordeonisty, który 

umie grać na akordeonie guzi-
kowym (w  okolicach Kórnika).  
Tel. 692 357 952

 S przeda m r ower  męsk i .  
Tel. 504 747 478
 Sprzedam mało używaną, dużą 

trampolinę. Tel. 609 153 947
 Sprzedam działkę z domem w su-

rowym stanie. Powierzchnia działki 
625 m², dom 120 m² z garażem. 
Komorniki, gmina Kleszczewo.  
Tel. 504 368 332
 Drobne naprawy i remonty, płytki 

i instalacje. Tel. 602 214 931
 Stomatologia NFZ protezy bez ko-

lejki, Ul. Szkolna 1C. Tel. 692 756 100 
 Usługi malowanie, szpachlowanie, 

montaż paneli, zabudowy gipso-k. 
Tel. 697 074 633
 Usługi szafy wnękowe, zabudowy, 

meble na wymiar. Tel. 697 074 633
 Usługi instalatorskie wod-kan. 

Piotr Szczepaniak. Tel. 668 092 023
 Sprzedam drewno kominkowe 

opałowe brzoza, olcha, dąb, jesion, 
buk, grab. Tel. 692 241 023

 Oddam trociny za darmo.  
Tel. 692 241 023
 Sprzedam dom w  zabudowie 

szeregowej, 84 m², cena 255 tys. zł. 
Tel. 692 241 023
 Sprzedam tapczanik dziecięcy 

z IKEA koloru grafitowego, cena 100 zł. 
Tel. 601 746 930
 Sprzedam telewizor Sony kine-

skopowy, 28 cali, kolor popielaty, 
cena 50 zł oraz umywalkę stojącą 
– cena 70 zł. Tel. 692 241 023
 Sprzedam dom jednorodzinny 

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

 Sprzedam wirówkę w stanie do-
brym. Tel 693 496 978 
 Sprzedam matę edukacyjną dla 

dziecka. Tel. 503 959 966
 Sprzedam huśtawkę dziecięcą - 

skoczek. Tel. 503 959 966
 Domu do remontu w Kórniku szu-

kamy BON. Tel. 505 921 833

 Kupimy mieszkania w  Kórniku 
BON. Tel. 505 921 833
 Mieszkanie 2 pokojowe niska cena 

na sprzedaż. Tel. 505 921 833
 Szukamy domów i mieszkań na 

wynajem w  Kórniku i  okolicach.  
Tel. 505 110 269

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

 Wypożyczalnia  samocho -
dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231
 Miejsce na reklamę przy ruchliwej 

drodze w Gądkach. Tel. 889 625 888
 Kupie stary motocykl WSK, WFM, 

KOMAR. Tel. 509 449 141
 Sprzedam zmywarkę, pralkę wą-

ską i szeroką. Możliwość transportu. 
Tel. 511 120 011
 Sprzedam opony R 14 175/65. Tel. 

511 120 011
 Naprawa pralki, lodówki, zmywar-

ki. Tel. 537 394 398
 Domofony, alarmy, kamery. Mo-

nitoring sklepów, posesji, firm. 
Montaż-serwis. Tel.  509 490 402 
 Sprzedam ziemię rolniczą 9 ha 

w gminie Dominowo. Cena 1 ha -  
53 000 zł. Tel. 602 267 287

 Wynajmę, sprzedam teren 
pod myjnię w  dobrym punkcie.  
Tel. 691 793 249
 Przestronny dom z ogrodem - Bo-

rówiec, idealne położenie w otocze-
niu lasów. Tel. 726 215 535
 Pogotowie remontowe „Wojtuś”! 

Drobne prace remontowe, utrzy-
manie terenów zielonych. Zapra-
szamy. Tel. 508 795 439
 Sprzątanie domów, mieszkań, 

mycie okien, pranie tapicerki sa-
mochodowej i  dywanów, ciśnie-
niowe mycie tarasów, podjazdów 
i  bram garażowych. Dobre ceny!  
Tel. 508 795 439
 Przyjmę niepotrzebne książ-

ki, dojadę i  odbiorę osobiście.  
Tel. 503 622 212
 Malowanie, szpachlowanie, ocie-

plenia domów parterowych, termi-
ny od lipiec. Tel. 669 013 418
 Oddam małe kotki w dobre ręce. 

Tel. 603 701 319

 Poszukujemy mieszkań, do-
mów i   działek do wynajmu lub 
sprzedaży – 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 – Nieruchomości AM.  
Tel. 608 092 266
 Wertykulacja i koszenie trawników 

oraz cięcia. Tel. 604 379 025
 Wynajmę w centrum Kórnika po-

mieszczenie biurowe  o pow. 110 m². 
Tel. 691 793 249    
 Do wynajęcia ekskluzywny apar-

tament na II piętrze o  pow. 110 
m²: salon z aneksem kuchennym,  
3 pokoje, łazienka, garderoba. Kór-
nik ul. Poznańska. Tel. 691 793 249
 Sprzedam mieszkanie w  blo-

ku  o pow. 54,55 m² z balkonem  
w miejscowości Kórnik, 2 pok. duża 
kuchnia, łazienka. Tel. 534 533 530
 Gminna Spółdzielnia „SCH” 

w  Kórniku wydzierżawi lokal 
o  pow. 100 m² mieszczący się 
przy ul. Plac Niepodległości 32 na 
I piętrze, wejście od ul. Pocztowej 
informacja. Tel. 663 977 343
 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-

niku wydzierżawi lokal użytkowy 
o pow. 150 m² przy ul. Plac Niepod-
ległości 15 nad Sklepem „TĘCZA”. 
Tel. 663 977 343
 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-

niku wydzierżawi magazyn o pow. 
ok 320 m² (po wulkanizacji), przy  
ul. Średzkiej 17. Tel. 663 977 343
 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-

niku wydzierżawi lokal o  pow. 
ok. 125 m² we Wsi Prusinowo 
6 nad sklepem Spożywczym.  
Tel. 663 977 343
 Sprzedam działki budowlane 

w Winnej k. Kórnika. Tel.  666 677 
003
 Sprzedam mieszkanie w Szczo-

drzykowie. Tel. 666 677 003
 Pani pozna seniora w celach towa-

rzyskich.  Tel. 724 214 060
 Pedicure leczniczy i manicure oraz 

henna dla seniorów w domu, tanio. 
Tel. 798 914 299
 Zadbaj o  swoje stopy na lato. 

Podolog z dosw. Zajmie się twoimi 
stopami. Tel. 533 463 442 FB Per-
fectFeet

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.

inne
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Następny numer
Kórniczanina ukaże się

30
LIPCA 2019 R.
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Zakończenie roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku

sobota 29 czerwca 2019 roku, godzina 10:00

łąka na Prowencie (przy KOKu)

„Śniadanie przy ognisku”
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