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a jednak przyszła

Wi o s n a !

W tym numerze :                
-  Wspomnienie o śp. prof. Jerzym Foglu  i ostatni wywiad z Nim                     
-  Grottger, Traugutt, Działyński i powstańcy z Kórnika - zaproszenie      
- Zbliżają się wybory Miss Gminy Kórnik                                       
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SPoTkANiE Z wojEwodą

W dniu 5 kwietnia br. Wojewoda Wiel-
kopolski Piotr Florek zorganizował i wziął 
udział w spotkaniu w  Urzędzie Marszał-
kowskim z przedstawicielami Dowództwa 
Sił Powietrznych i Zarządu Infrastruktury 
Wojskowej, władzami gminy Kórnik, kie-
rownictwem Urzędu Wojewódzkiego oraz 
Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Bu-
dowlanego. Gminę Kórnik reprezentował 
burmistrz Jerzy Lechnerowski, Sławomir 
Lepczyński kierownik Wydziału Planowa-
nia Przestrzennego wraz z pracownikiem 
wydziału Joanną Grzegorowską.

Celem spotkania było zapoznanie się 
z postępem prac nad opracowywanym 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego strefy ochronnej terenu 
zamkniętego w Borówcu, obejmującego ob-
szary obrębów Borówiec, Szczytniki, Gądki, 
Koninko i Robakowo w gminie Kórnik. W 
Urzędzie Miejskim w Kórniku wyłożony 
został do publicznego wglądu projekt planu 
zagospodarowania wymienionej strefy.

 Do 30 kwietnia można składać uwagi 
na jego temat.

ZARZąd METRoPolii w BNiNiE

Tego samego dnia zarząd Stowarzy-
szenia Metropolia Poznań obradował w 
siedzibie Rady Miejskiej w Kórniku (ratusz 
w Bninie). Przedstawiono sprawozdanie 
finansowe za rok 2012, omówiono program 
planowanego na 9 maja na terenach MTP 
Zjazdu Samorządów Metropolii Poznań 
oraz dyskutowano zasady współpracy przy 
organizacji stoiska na targach Tour Salon.

W spotkaniu brało udział czterech 
członków zarządu pod kierownictwem 
prezydenta Miasta Poznania Ryszarda 
Grobelnego. Gospodarzem spotkania był 
burmistrz Jerzy Lechnerowski, a Biuro Za-
rządu reprezentowali m. in. dyrektor Maciej 
Musiał i Piotr Plewka. 

ZwiąZEk cZY PoRoZUMiENiE?

Także 5 kwietnia w siedzibie sp. Aquanet 
odbyło się spotkanie z prezesem Pawłem 
Chudzińskim, podczas którego omówiono 
stan obecnej i docelowej formuły współpra-
cy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie gmin: Suchy Las, Kórnik, Mosina, 
Puszczykowo, Luboń, Brodnica i Poznań.

Dotychczasowe, podpisane w 2004 roku 
porozumienie zostało rozwiązane przez 
Poznań i dlatego dla prawidłowego nad-
zoru nad funkcjonowaniem spółki należy 
podpisać nowe porozumienie lub utworzyć 
związek. W spotkaniu uczestniczył wicebur-
mistrz Antoni Kalisz. 

10 lAT ZGo jARociN

Obchody 10-lecia działalności ZGO sp 
z.o.o. Jarocin odbyły się także 5 kwietnia. 
Wzięli w nich udział przedstawiciele władz 
powiatowych, miejscowi radni, burmistrzo-
wie i wójtowie Porozumienia Jarocińskiego 
w tym wiceburmistrza Antoni Kalisz i prezes 
WKiUK  Kórnik Włodzimierz Matuszak. 
Jednym z elementów uroczystości było 
otwarcie ścieżki edukacyjnej oraz dwóch 
kolejnych inwestycji (instalacji paneli po-
likrystalicznych i instalacji odgazowującej 
składowisko). 

PodSUMowANiE RokU oSP

6 kwietnia w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu odbyło się spotkanie poświę-
cone funkcjonowaniu Ochotniczych Straży 
Pożarnych w systemie bezpieczeństwa i 
ratownictwa w powiecie w roku 2012. W 
spotkaniu udział wzięli komendant Gminny 
OSP Kórnik Leszek Orlewicz oraz dh Ewa 
Sieroń. Starosta Jan Grabkowski przekazał 
niektórym jednostkom OSP defibrylatory.

wiElkoPolSki RolNik RokU

7 kwietnia podsumowano dwunastą 
edycję konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. 
Konkurs organizowany jest przez Urząd 
Marszałkowski oraz Uniwersytet Przyrodni-
czy w Poznaniu. W roku 2012 do konkursu 
zgłoszono 49 rolników z całego wojewódz-
twa wielkopolskiego. Do nagrody nomino-
wano 19 z nich, a 10 odebrało statuetki, 
nagrody i tytuły Wielkopolski Rolnik Roku. 
W uroczystości uczestniczył wiceburmistrz 
Antoni Kalisz. 

AkcjE SATER ZA 1 ZŁ.

10 kwietnia w Warszawie podpisano 
akt notarialny w sprawie wykupu udziałów 
spółki Sater Kórnik od dotychczasowego 
większościowego udziałowca spółki Amest. 
Gmina przejęła tym samym całkowitą kon-
trolę (100% udziałów)  nad tą istniejącą od 
1994 roku spółką oraz terenem 13 ha grun-
tów przyległych do składowiska odpadów 
komunalnych w Czmoniu.

Akcje zostały wykupione za 1 zł. 
Akt notarialny podpisał burmistrz Jerzy 

Lechnerowski oraz prezes sp. Amest Felice 
Scoccimarro. 

Spółka jest w stanie likwidacji, jednak w 
obecnej sytuacji powołany zostanie nowy 
zarząd i rada nadzorcza. Nowi administra-
torzy będą musieli zająć się problemem 
rekultywacji składowiska.  
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i Kto może i jaK przeKazać 1%

 Sprawa jest ważna, pożyteczna, a nie wymaga wiele wysiłku. lokalne organizacje pożytku publicznego czekają na Państwa 
pomoc w postaci przekazania 1% podatku. dlaczego najlepiej wybrać lokalne organizacje? wybór oczywiście należy do 
każdego z osobna, jednak organizacje, które działają obok nas zadbają o to, by nasze pieniądze wykorzystane były także w 
naszym lokalnym środowisku. Skutki działań statutowych sfinansowanych z naszych pieniędzy będziemy mogli zaobserwować 
i sprawdzić. Nie zmarnuj swojego 1%!

Z prawa przekazania 1% skorzystać mogą  wszyscy podatnicy, także  renciści i emeryci.
wypełniając rubrykę „wnio sek o prze ka za nie 1% podatku należ nego na rzecz orga ni za cji pożytku publicz nego (oPP)

 w rocznym zeznaniu podatkowym PiT (28, 36, 36l, 37, 38), należy wpisać:
nazwę wybranej organizacji pożytku publicznego i jej numer kRS.

Urząd Skarbowy dokona przelewu za ciebie.
w pozycji „informacje uzupełniające” można uszczegółowić cel, na jaki chcemy przekazać swój 1% . 

1% podatku mogą przekazać:
- ryczałtowcy - PiT 28,

- przedsiębiorcy - PiT 36,
- przedsiębiorcy-liniowcy - PiT 36l,

- pracownicy - PiT 37,
- gracze giełdowi - PiT 38,

- emeryci i renciści (Pio-40A, PiT 11A)
- osoby, które sprzedały nieruchomość - PiT 39.

w formularzu PiT możesz podać swoje dane (imię, nazwisko) lub pozostać anonimowym darczyńcą.

Rozliczając się ze „Skarbówką” pamię-
tajmy, że możemy przekazać 1% naszego 
podatku na działalność organizacji pożytku 
Publicznego (oPP).  Również osoby pobie-
rające emeryturę lub rentę mogą przekazać 
swój 1% składając dodatkowe rozliczenie.

oto dane stowarzyszeń działających na 
terenie naszej gminy:

 kórnickie Towarzystwo 
Pomocy Społecznej 

Pl. Niepodległości 1, 62-035 kórnik
Nr kRS: 0000042256

(wolontariusz stowarzyszenia pomaga 
osobom chcącym przekazać 1% 

wypełnić formularze rozliczenia PiT. 
info. tel. 502492540)

Fundacja „Zakłady kórnickie” 
 Pl. Niepodległości 49, 62-035 kórnik

Nr kRS: 0000120123
kórnickie Stowarzyszenie 

Pomocy osobom z Niepełnosprawno-
ścią intelektualną i Ruchową 

„klaudynka” 
Ul. dworcowa 11, 62-035 kórnik

 Nr kRS: 0000131398

 Stowarzyszenie Przyjaciół 
domu dziecka w Bninie

Ul. Błażejewska 63, 62-035 kórnik
Nr kRS: 0000139426

Stowarzyszenie „Przyjazny  Borówiec”
 Ul. Szkolna 2, Borówiec 62-023 Gądki 

Nr KRS 0000245354

Fundacja „dom Na Skale” 
 czmoniec, 62-035 kórnik

  NR KRS 0000248232

Związek Harcerstwa Polskiego 
chorągiew wielkopolska 

 Ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań
  Nr KRS 0000266321

(PTT-37 – w 128 pkt. wpisujemy „dla 
Hufca ZHP kórnik”)

Fundacja Marcinek 
na Rzecz dzieci Niepełnosprawnych

 ul. Spokojna 2, kamionki 62-023 Gądki  
 Nr KRS 0000285218

Stowarzyszenie Teatralne „legion”
Prowent 6

62-035 kórnik
Nr kRS 0000273079

Towarzystwo opieki nad Zwierzętami 
w Polsce oddział w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 23/1
60-514 Poznań

nr KRS 0000154454

pomóż - podarój swój 1%

Jeśli znacie Państwo inne Organizacje Po-
żytku Publicznego działające na terenie naszej 
gminy, a niewymienione powyżej, prosimy o 
kontakt z Redakcją Kórniczanina.

ŁG

oGŁoSZENiE
BURMiSTRZA GMiNY kóRNik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 39 w związku 
z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miej-
ską w Kórniku Uchwały nr XXXII/366/2013 
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie ul. Cichej w Szczytnikach, 
gm. Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest umożliwie-
nie zainwestowania odpowiadającego 
obecnym potrzebom i wymogom w za-
kresie zasad zagospodarowania i obsługi 
komunikacyjnej. 

Informuję o jednoczesnym przystą-
pieniu do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko ww. 
projektu planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicz-
nym i powinny zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z 
dokumentacją dotyczącą przedmiotowej 
sprawy oraz składać wnioski do wyżej 
wymienionego projektu planu w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepod-
ległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@
kornik.pl) w terminie 21 dni od daty ukaza-
nia się niniejszego ogłoszenia. Organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych 
wniosków jest Burmistrz Gminy Kórnik.

oGŁoSZENiE
BURMiSTRZA GMiNY kóRNik

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 
podstawowymi w Szczytnikach – rej. ul. 
Szczególnej i Jeziornej, gm. Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
Dz. U. 2012 r. poz. 647z późn. zm.) i art. 39 
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z póź. zm.) 
oraz uchwały z dnia 25 stycznia 2012 r. 
Rady Miejskiej w Kórniku nr XVIII/219/2012 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 
podstawowymi w Szczytnikach – rej. ul. 
Szczególnej i Jeziornej, gm. Kórnik wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 22 kwietnia 2013 r. do 22 maja 
2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kórnik pl. 
Niepodległości, 62-035  Kórnik w godzinach 
pracy urzędu. 

Przedmiotem planu miejscowego jest 
ustalenie zasad zagospodarowania  terenu 
dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu  6 maja 2013 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. o 
godz. 14:00 (sala urządu stanu cywilnego, 
wejście od strony parkingu).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
uwagi do projektu  planu miejscowego 
może wnieść każdy, kto kwestionuje 
ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być 
wnoszone w formie pisemnej, ustnie do 
protokołu, za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej, bez konieczności opatry-
wania ich bezpiecznym podpisem, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 
r. o podpisie elektronicznym, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2013 
r. na adres: Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (ema-
il: kornik@kornik.pl) Organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych uwag będzie 
Burmistrz Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępo-
waniem w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko informuję, 
że zainteresowani mogą zapoznać się z 
niezbędna dokumentacją sprawy w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 210.    

oGŁoSZENiE
BURMiSTRZA GMiNY kóRNik

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów 
położonych w rejonie drogi krajowej S-11 
Kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom, 
obręb Dziećmierowo i Kórnik – I etap

 Na podstawie art. 17 pkt 10 w związku 
z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z 
późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 
r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku 
z uchwałami nr XLVIII/524/2005 Rady Miej-
skiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2005 r. i 
Nr LVIII/623/2010 Rady Miejskiej w Kórniku 
z dnia 27 października 2010 r. zawiadamiam 
o ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w rejonie drogi kra-
jowej S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew 
– Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik – I 
etap, obejmujący obszar 126,00 ha wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko, w 
dniach od 29 kwietnia do 29 maja 2013 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w godz. 
pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 13 maja 2013 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (sala 
urzędu stanu cywilnego, wejście od strony 
parkingu) o godz. 14:00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przy-
jęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone 
w formie pisemnej, ustnie do protokołu, 
za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem, o którym mowa w 
ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpi-
sie elektronicznym, z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 13 czerwca 2013 r., na adres: 
Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodle-
głości 1, 62-035 Kórnik lub kornik@kornik.
pl Organem właściwym do rozpatrywania 
uwag będzie Burmistrz Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępo-
waniem w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko informuję, 
że zainteresowani mogą zapoznać się z 
niezbędna dokumentacją sprawy w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 210.    

Prawo i Sprawiedliwość w kórniku
SERdEcZNiE ZAPRASZA

na uroczystość upamiętnienia trzeciej rocznicy  Tragedii Smoleńskiej  
oraz Pierwszej Rocznicy odsłonięcia Tablicy  ku czci ofiar katastrofy,

która odbędzie się w kórniku  w dniu 20.04.2013r.
15:00 Msza Św. w kolegiacie kórnickiej

15:50 Przemarsz z kościoła na cmentarz parafialny.  
Złożenie kwiatów  przy Tablicy upamiętniającej katastrofę 

nad Smoleńskiem.  Modlitwa i okolicznościowe wystąpienia.
16:30 Przejście do Sali  domu Parafialnego na wystawę pt,; 

„lEcH kAcZYŃSki w SŁUŻBiE NAjjAŚNiEjSZEj  RZEcZYPoSPoliTEj”
Film oraz słowo wstępne  reż. Grzegorza Brauna 

 pt.; „Transformacja 1”  (od lenina do Putina)
dyskusja w ramach cyklu „Rozmowy o Polsce”.

Prawo i Sprawiedliwość kórnik
Przewodniczący Aleksander jaroniec

Zgodnie z Ustawą z dnia 9.06.2011 r.
 „Prawo Geologiczne i Górnicze” 

Exalo Drilling S.A. 
wiertnia Mieczewo 1k, 
miejscowość Skrzynki, 

gmina Kórnik, powiat poznański, 
woj. Wielkopolskie 

powiadamia się, że około dnia 
4.04.2013 r. będą przeprowadzone 

prace związane z wywołaniem i 
oczyszczeniem odwiertu. 

Prace na odwiercie połączone są 
ze spalaniem gazu na kominie 

zrzutowym. 
Przewidywany czas trwania prac: 

około 10 dni. 
Telefon kontaktowy 502 20 27 81
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Kilka miesięcy przed śmiercią prof. 
Jerzego Fogla pani Janina Przybulska prze-
prowadziła z nim wywiad, który miał znaleźć 
się w publikacji planowanej z okazji 25-lecia 
Kórniczanina. Wydanie ksiażki pod roboczym 
tytułem „Aktywni Kórnika” będzie miało miej-
sce we wrześniu br. 

Oto jeden z 40 wywiadów, które się w 
nim znajdą:

pani jest „KrzoKiem” 
a ja „pnioKiem”

j.F.:Na wstępie, zanim pani zada mi 
pierwsze pytanie powiem, że wiążę z tym 
wywiadem pewne nadzieje.

J.P. Mówiąc  nieskromnie - ja też.
j.F.:Ale chyba inne, bo pani jest „krzo-

kiem” a ja „pniokiem”

J.P. Nie wiedziałam o tym, więc niecier-
pliwie czekam na wyjaśnienie.

j.F.:Zacznę od tego, że mieszkańcy Kór-
nika dzielą się na: „ptoki”, „krzoki” i „pnioki”. 
Pierwsi, jak ptaki, przylatują i odlatują. Drudzy 
osiedlili się, ale jeszcze nie zakorzenili – tak 

jak pani, A „pnioki”-  tak jak ja, zapuścili ko-
rzenie na dobre. Nawiasem mówiąc, korzenie 
mojej rodziny sięgają roku 1756, a moje....
daty urodzenia. Myślę, że w pytaniach będzie 
duch krzoka, co pozwoli mi dowiedzieć się 
czegoś więcej o sobie i …dlaczego „pnioki”  
nieraz mnie wkurzają.

J.P. Nie wiem czy to się uda, chociaż ja 
także będę chciała dowiedzieć się o Panu 
Profesorze jak najwięcej. Głównie tego, co 
Pana zajmuje,zajmowało, dawało napęd do 
działania, pasjonowało. Dlaczego wybrał Pan 
Archeologię?

j.F.:Zainteresowałem się nią już w trzeciej 
klasie szkoły podstawowej. Chyba dlatego, że 
był dobry program o prehistorii. Pamiętam, 
że wiele strugałem, coś tam lepiłem, a pani 
mnie chwaliła. Później  to trochę „klapło”, 
ale niezmiennie interesowałem się historią. 
Na archeologię zdecydowałem się dopiero 
w jedenastej klasie. Wtedy już wiele o niej 
wiedziałem, także o tym, że w Bninie są 
nadzwyczajne,ciekawe stanowiska arche-
ologiczne. Wybierałem między nią, historią 
i etnologią, a śp. pani Zofia Baranowska 
długo była niepocieszona, że nie poszedłem 
na polonistykę.

J.P.  Jak przystało na rasowego huma-
nistę –  szerokie zainteresowania, a do tego 
pasja, którą były wykopaliska.

j.F.:Nie jestem pewien, czy mój zawód 
był jednocześnie moją pasją. Starałem się 
wykonywać go bardzo dobrze i rzetelnie, ale 
pociągały mnie różne rzeczy. Prawdziwą pa-
sją było społecznikostwo kulturalne. Skupiało 
się wokół dwóch towarzystw: Kórnickiego 
Towarzystwa Kulturalnego, które założyłem 
i prze wiele lat byłem jego prezesem, oraz  
Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego 
w Poznaniu, będącego federacją towarzystw 
regionalnych. Byłem członkiem jego zarządu, 
a także, wiceprezesem. Niezwykle miło wspo-
minam organizowane przez  KTK imprezy. 
Szczególnie bliskie było mi „Święto Kwitnącej 
Magnolii” - wszystkie 13 edycji Postawiliśmy 
w nich na uwypuklenie zabytkowości Kórnika. 
Były organizowane na Podzamczu, ale wyko-
rzystywaliśmy też fosę. Pływały po niej łodzie 
-  gondole, z których grano i śpiewano. Każda 
następna edycja była inna, staraliśmy się, 
aby była doskonalsza. Oczywiście, w każdej 
ważną rolę odgrywała muzyka. Oprócz or-
kiestry kameralnej, plenerowej, rozlokowanej 
na polanie Wróblewskiego w Arboretum, 
występowała też duża orkiestra symfoniczna, 
która grała na południowym tarasie zamku. 

To były imprezy niezapomniane zarówno dla 
organizatorów, jak i, o ile wiem, dla widzów. 
Minęły bezpowrotnie i zastąpiła je „Biała 
Dama” – współczesna i głośna.

J.P. Jak mówiła mi Hania Straus, też 
„pniok” z zarządu Towarzystwa, był Pan 
Profesor świetnym organizatorem i perfek-
cjonistą, więc wszystko musiało być „zapięte 
na ostatni guzik”.

j.F.:Skoro tak mówiła? Ale Towarzystwo 
to nie były  tylko imprezy, także ochrona 
zabytków. Jedno i drugie udawało się dzięki 
nawiązaniu, i utrzymywaniu przez lata, bardzo 
dobrego kontaktu z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków i dyrektorem Wydziału Kultu-
ry. Korzyści były wymierne – pieniądze. One 
pozwoliły odrestaurować tzw starą pocztę...

J.P. Ten, wyróżniający się z otoczenia 
domek kryty gontem, przy placu Powstańców 
Wielkopolskich?

j.F.:Tak. Została też zrobiona, siłami 
młodych historyków sztuki z uniwersytetu po-
znańskiego, dokumentacja opisowa, rysunko-
wa i fotograficzna wszystkich zabytkowych, 
wartościowych architektonicznie, domków 
mieszczańskich. Uchowała się i cieszy oko, 
bo chytrze umieściliśmy ją w zasobach ar-
chiwalnych zamku. Ze zbieraniem pieniędzy 
wiążą się też różne, charakterystyczne dla 
„tamtego” czasu przypadki.

J.P. To znaczy, z czasem „ socjalizmu 
realnego” choć nierealnego?

j.F.: Bywał niestety realny, choć w tym 
wypadku wszystko „rozeszło się po kościach”. 
A było tak Zamierzaliśmy zebrać pieniądze na 
odnowienie tablicy, tej na kościele, upamięt-
niającej weteranów wojen niepodległościo-
wych. Przed drzwiami kościoła ustawiliśmy 
stolik przykryty biało-czerwonym obrusem, 
a na nim puszkę na datki. Po każdej mszy, 
przy dźwiękach „Roty”, ludzie wrzucali do 
niej pieniądze.

J.P. Ktoś się przestraszył i doniósł?
j.F.: Nawet wiemy kto, ale wiemy też, kto 

nas wybronił w UB i jak powiedziałem - skoń-
czyło się dobrze. 

J.P. Proszę jeszcze powiedzieć coś o 
„Uchu Igielnym”.

j.F.: Bardzo chętnie, bo to, o czym po-
wiem, było moim zdaniem, naszym humani-
tarnym obowiązkiem. Wszystko zaczęło się, 
kiedy przy remoncie jednej z ulic Kórnika 
znaleziono kawałki macew, których Niemcy 
użyli jako krawężników. Okazało się, że po 
zniszczeniu  kirkutu, w czasie II wojny świa-
towej, macewy wykorzystywali i przy budowie 
dróg i przy utwardzaniu podmokłych ścieżek 
w parku, czyli obecnym Arboretum. Dokład-
nie spenetrowaliśmy teren i znaleźliśmy 15 
całych i około 100 połówek lub ćwiartek. 
Zgromadziliśmy je w wąskim przejściu prowa-
dzącym z rynku do zburzonej przez Niemców 
drewnianej synagogi. Do lapidarium od strony 
rynku założyliśmy stylową, drewnianą bramkę 
i odrestaurowaliśmy umieszczoną nad przej-
ściem tablicę inwokacyjną, na której napis w 
języku niemieckim i hebrajskim brzmi: ”Oto 
jest brama Odwiecznego, wchodzą tędy 
sprawiedliwi”. Z przeciwległej strony zabez-
pieczyliśmy lapidarium piękną, barokową kra-
tą. Oficjalne jego otwarcie  nastąpiło 6 maja 
1984 r., podczas Święta Kwitnącej Magnolii. 
Nazwa tego miejsca nie jest historyczna. Jej 
pomysłodawcą był członek KTK – Stanisław 
Michałowski. Historyczne „Ucho Igielne” jest 
wąską i niską bramą w murach Jerozolimy, 
przez którą z trudem przeciska się wielbłąd. 
Całkiem możliwe, że nadano jej tę nazwę w 
związku z przypowieścią  Jezusa. Kórnickie 
- jest jej trafnym i pięknym powtórzeniem.

J.P. Ta interesująca historia przypomniała 
mi o innym, zapamiętanym przeze mnie 
zabytku. Panie Profesorze, gdzie podział się 
urokliwy domek z dwiema kolumienkami, 
obok którego przechodziłam jeszcze parę 
lat temu?

j.F.: Ach, dotyka pani rany, która nadal 
krwawi. Był cudnej urody. Ta facjatka, chę-
dożne, rustykalne kolumienki! Czy pani wie, 
że były gliniane, bez jednej cegły?! Zanim 
przyszło mi do głowy, że można to zniszczyć, 
przyjechał buldożer... i zostało po nim miejsce 
na intratną budowę.

J.P. No cóż, domek przetrwał socjalizm, 
ale nie - zachłannego kapitalistę. Ale wróćmy 
jeszcze,  Panie Profesorze, do Pańskiego 
zawodu. Doktorat był z...?

j.F.: Dotyczył słynnej kultury łużyckiej, bo 
całe moje życie zawodowe związane było z 
epoką brązu i wczesną epoką żelaza. Z tego 
pola zebrałem przeszło 2000 zabytków. Z 
doktoratem: „Studia nad uzbrojeniem lud-
ności w dorzeczu Odry i Wisły”, trochę się 
spóźniałem, bo materia, czyli jego 800 stron, 
stawiała pewien opór. Potem była habilita-
cja:„Importy nordyjskie na ziemiach polskich 
w epoce brązu” i inne drobniejsze prace. W 
jednej z nich polemizowałem z poglądem, 
że na półwyspie w Bninie znajdował się gród 
obronny. Byłem w lepszej sytuacji niż mój 
oponent, bo przez 10 lat moczyłem tam w 
błocie nogi. Wyniosłem  stamtąd wiedzę, 
dowody i niestety także reumatyzm. Ale 
najczęściej cytowaną, takim sukcesikiem 
międzynarodowym, była moja praca na temat 
stosunków kulturowych między ziemiami 
polskimi a Śródziemnomorzem. Odkryłem, 
między innymi na Kujawach, zabytki kultury 
etruskiej.

W ostatnich latach zmieniłem nieco 
zainteresowania i amatorsko zająłem się 
dokumentowaniem archeologicznych zain-
teresowań ziemian wielkopolskich. Jak się 
okazało, teren prawie dziewiczy, a dokonania 
kolekcjonerskie ziemian – fantastyczne. Byli 
wprost cudowni. W prawie każdym dworze 
znajdowała się wystawa rozmaitych kolekcji, 
w tym archeologicznych. Udokumentowałem 
rody: Działyńskich, Zamoyskich, Trzcińskich, 
Edwarda Raczyńskiego i innych.  

(cd. na stronie ...)

4 kwietnia 2013 roku zmarł 
PRoF. Zw. dR HAB. jERZY FoGEl 

-laureat tytułu 
Zasłużony dla Miasta i Gminy kórnik.

jerzy Fogel urodził się 17 października 
1942 roku w Kórniku, w rodzinie rzemieślniczo-
-kupieckiej o kórnickich korzeniach sięgających 
co najmniej XVIII w. Szkołę podstawową w 
Kórniku ukończył w roku 1956, liceum ogól-
nokształcące w Kórniku w 1960r. Następnie 
w 1964 roku uzyskał magisterium na studiach 
archeologicznych na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Od 1990 r. prof. Jerzy 
Fogel pełnił funkcje kierownika Zakładu Prahi-
storii Powszechnej Epoki Kamienia i Brązu w 
Instytucie Prahistorii UAM (jako doktor habilito-
wany1989 r, a następnie profesor nadzwyczaj-
ny 1991 r. i ostatecznie jako profesor zwyczajny 
tytularny od 2000 roku); sprawował również 
funkcję redaktora naczelnego organu w/w 
instytutu „Folia Praehistorica Poznaniensia”. 

Profesor Fogel opublikował blisko 80 pozycji 
w tym: 7 książek, liczne artykuły naukowe i 
publicystyczne. Inicjator i redaktor dwutomowej 
monografii „Z dziejów Kórnika i Bnina” (wyd. 
2008-2009). Redaktor serii broszur poświę-
conych wybitnym kórniczanom. Nieocenione 
zasługi dla gminy Kórnik ściśle związane są 
z kierunkiem badań i studiów Profesora oraz 
jego działalnością społeczną: - systematyczne 
badania wykopaliskowe na grodach wcze-
snopiastowskich (X-XIII w) i osadzie kultury 
łużyckiej(VIII-V w p.n.e.) na półwyspie „Szyja” 
w Bninie(1961-1969r) na stanowisku zastępcy 
kierownika badań. - archeologiczne zdjęcie 
Polski na terenie całej gminy Kórnik i całej rynny 
jezior Kórnicko-zaniemyskich , udokumentowa-
nie terenowe wszystkich stanowisk archeolo-
gicznych. - doraźne odkrycia archeologiczne: 
pawilon myśliwski rodu Górków na Mościenicy, 
pawilon rekreacyjny Teofili z Działyńskich Szoł-
drskiej-Potulickiej („Białej Damy”) w arboretum 

Instytutu PAN w Kórniku, wysepka zamkowa 
w Kórniku – gruzowisko, prezbiterium byłego 
kościoła parafialnego w Bninie, kasztel obronny 
rodu Grzymalitów na półwyspie „Rybakówka” 
w Błażejewie, leśniczówka w lesie Zwierzyniec 
w Kórniku-fundamenty, osada ludności kultury 
łużyckiej na wyspie Edwarda w Zamiemyślu, 
osada kultury łużyckiej na półwyspie Szyja w 
Bninie. - systematyczny dozór archeologiczny 
nad wszelkimi wykopami infrastrukturalnymi 
realizowanymi w gminie Kórnik. 

Ponadto:
- założyciel Koła Absolwentów Liceum Ogólno-
kształcącego w Kórniku
- założyciel, pierwszy prezes i członek Kórnic-
kiego Towarzystwa Kulturalnego, największego 
stowarzyszenia tego typu w Wielkopolsce,
- wiceprezes i członek zarządu Wielkopolskiego 
Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu – fede-
racji wojewódzkiej,

-uczestnik ogólnopolskich Kongresów Towa-
rzystw Regionalnych Kultury,
- inicjator scenarzysta i reżyser dorocznego 
festynu „Święto Kwitnącej Magnolii” w Kórniku 
(XIII edycji),
- pomysłodawca i organizator hejnału KTK – 
obecnie używanego jako hejnał ratuszowy,
- organizator akcji dokumentacji naukowej 
wszystkich zabytków architektury mieszczań-
skiej na terenie Gminy Kórnik,
- organizator dokumentacji artystycznej wybra-
nych obiektów architektury mieszczańskiej na 
terenie Kórnika i Bnina,
- organizator licznych uroczystości patriotycznych,
- organizator obchodów 550-lecia lokacji 
Kórnika.

Na podstawie załącznika
 do uchwały o nadaniu tytułu 

Zasłużony dla 
Miasta i Gminy Kórnik

„Nie żyjemy, aby umierać 
ale umieramy, aby żyć wiecznie”.

W dniu 4 kwietnia 2013r. zmarł 
najukochańszy mąż, ojciec, teść i dziadek 

śp. Prof. zw. dr hab. JERZY FOGEL
Archeolog

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 
w piątek 12 kwietnia 2013 roku o godz.13.00 

w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku,
po którym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego

 na cmentarzu parafialnym.

Pogrążona w głębokim smutku 

rodzina 

Z głebokim żalem i smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

naszego Kolegi i Przyjaciela

Prof. zw. dr hab. 
Jerzego Fogla

Wyrazy szczerego współczucia 

żonie i Rodzinie

składają

Koleżanki i Koledzy

od przedszkola do matury

Prof. Jerzy Fogel podczas dedykowania I tomu „Monografii...”
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Po raz kolejny, w Hotelu Rodan, dnia 
16.03.2013 roku, zorganizowana została na 
terenie kórnika, iii wielkopolska konferen-
cja edukacyjna dla położnych „ w Służbie 
Bociana”. Temat tegorocznego spotkania, 
brzmiał: „Narodziny - dziecko w rękach 
Położnej” . konferencja ta, ma ogromny 
wpływ na poprawę opieki zdrowotnej nad 
matką, noworodkiem i małym dzieckiem.                                                                                                                                       

Chcąc podtrzymać tradycję i promując 
nasze miasto i gminę, konferencja ta została 
zorganizowana przez Wielkopolskie Położne 
Niezależne, właśnie w Kórniku. Wiele po-
przednich uczestniczek, doskonale kojarzy 
już Kórnik, jako miejsce spotkań, tej właśnie 
grupy zawodowej. Na konferencji obecne 
były położne z całej Polski, studenci, przyszli 
rodzice oraz pediatrzy i neonatolodzy, którzy 
mieli wykłady dotyczące opieki nad dzieckiem 
i matką.

Wśród omawianych tematów, były między 
innymi te, które związane są z wejściem w 
życie standardu okołoporodowego, o którym 
nadal wielu rodziców nie wie. Tzw. standard 
okołoporodowy, jest to rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia, określające procedury postę-
powania w opiece nad kobietą i dzieckiem 
podczas ciąży fizjologicznej, fizjologicznego 
porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem 
(Dziennik Ustaw Nr 187 z dn. 7.10.2010 poz. 
1259). Przepisy te weszły w życie 8 kwietnia 
2011 r. Ten obszerny dokument określa, do 
czego kobieta ma prawo i jakie procedury 
obowiązują, opiekujący się Nią personel 
medyczny. Jest to pierwszy tego typu doku-
ment w Polsce, a celem jego wprowadzenia 
jest poprawa jakości opieki okołoporodowej 
przez uporządkowanie i ujednolicenie do-
tychczasowych praktyk, a także wdrożenie 
nowych procedur, znacznie zmieniających 
dotychczasowe sposoby działania. Dotyczy 
to przede wszystkim tych procedur, które 
dotyczą przebiegu porodu oraz pierwszego 
kontaktu mamy z dzieckiem.  

W związku z tym, chcąc poprawiać opiekę 
na oddziałach porodowych, zaprosiliśmy min.  
prof. dr hab. n. med. Jacka Rudnickiego, 
światowej sławy pediatrę, pracującego na co 
dzień w szpitalu w Szczecinie. Profesor mówił 

o tzw. ”kangurowaniu”, czyli bezpośrednim 
kontakcie „skóra do skóry” matki i dziecka, 
tuż po jego narodzinach. Kontakt ten w myśl 
wytycznych standardu, powinien trwać nie-
przerwanie od czasu narodzin dziecka, przy-
najmniej 2 godziny. „Kangurowanie”, stało się 
integralną opieką nad noworodkiem. Kontakt 
ten daje ekonomiczne, psychologiczne jak i 
psychobehawioralne korzyści, zarówno dla 
matek jak i dzieci. Największą korzyścią i 
sukcesem kontaktu ”skóra do skóry”, jest 
promocja karmienia piersią.

Kolejny wykład dotyczył tzw. „suchej pie-
lęgnacji kikuta pępowinowego”. Wiele kobiet, 
pamięta model opieki nad noworodkiem, 
opierający się min. na pielęgnacji kikuta pępo-
winowego tzw. fioletem gencjany lub innymi 
roztworami etylowymi. Współcześnie zaleca 
się zupełnie odmienną technikę pielęgnacji, 
polegająca na tym, że kikuta nie smaruję 
się żadnym środkiem wysuszająco-odka-
żającym oraz należy zwrócić uwagę na to, 
aby pieluszka była zawinięta poniżej kikuta 
tak, by zapewnić dostęp powietrza. Środki 
wysuszające stosuje się tylko w sytuacji, 
kiedy kikut pępowinowy zasusza i goi się 
nieprawidłowo. O nowościach tych, mówił dr 
hab. n. med. Jan Mazela, neonatolog, który 
na co dzień pracuje w Klinice Neonatologii 
w GPSK przy ulicy Polnej w Poznaniu. Na 
konferencji omawiane były również tematy 
dotyczące zmian skórnych u dzieci, szcze-
pieniach noworodkowych, porodzie domowy 
oraz akcesoriach wykorzystywanych podczas 
porodu na oddziałach porodowych, takich 
jak: piłka, liny, drabinki, worki sako oraz 
możliwości narodzin dziecka, na tzw. stołku 
porodowym.

Konferencje dla położnych, patrząc na 
życzliwość władz naszego miasta, wpisała się 
w prestiżowe imprezy na naszym terenie. W 
związku z tym, pragniemy za pośrednictwem 
„Kórniczanina”, serdecznie podziękować za 
wsparcie, którym nas UM i G Kórnik obdarza 
co roku.

Wielkopolskie Położne Niezależne: 
Iwona Marczak, Dorota Postaremczak, 

Katarzyna Cabańska, 
Natalia Rajncz -Matusiewicz

dziecKo w ręKach położnej(cd. ze str. ...) 

Ryłem jak dziki osioł w archiwach pań-
stwowych, branżowych, diecezjalnych. To 
była wielka przygoda mojego życia. Ostatnią 
moją pracą, ale co będę świszczał, proszę 
zobaczyć, jest praca na temat zainteresowań 
archeologicznych błogosławionego Edmunda 
Bojanowskiego. Nawet arcybiskup mnie 
pochwalił.

J.P. I teraz mam problem, Panie Pro-
fesorze. Czy ja też powinnam, choć się na 
tym nie znam? Nie czekając na odpowiedź, 
zadam następne pytanie: dlaczego dotąd 
nie pochwalił się Pan Profesor medalem 
„Zasłużony dla gminy Kórnik”?

j.F.: Miał być na deser.

J.P. Na deser wolę coś pikantnego. 
Na przykład odpowiedź na pytanie, czy w 
kooperacji z władzami samorządowymi nie 
przeszkadzał Panu ostry język?

j.F.: Pewnie, że przeszkadzał, więc po 
pewnym czasie na pierwszą linię frontu wy-
sunęliśmy człowieka zgodliwego. Ja zostałem 
na drugiej.

J.P. Na koniec, Panie Profesorze, zapy-
tam o działania na dziś.

j.F.: Gwałtownie wymaga remontu na-
grobek Kajetana Wincentego Kielisińskiego, 
sekretarza Tytusa Działyńskiego. Rozma-
wiałem już z panem Zbigniewem Kaliszem, 
sekretarzem Fundacji Zakłady Kórnickie, 
który jest temu bardzo życzliwy. Wiem, że 
Fundacja sfinansuje te prace. 

Powiem też pani, o jakich działaniach 
marzę na jutro. Chciałbym, aby młodzi, z 
otwartą  głową i sercem kórniczanie, resty-
tuowali Kórnickie Towarzystwo Kulturalne, 
lub podobne. Aby, z siłą równą naszej lub 
większą, nadal dbali o zabytki i pamiętali o 
historii tego  terenu.

Rozmawiała 
Janina Przybylska

„Pani Irenie Fogelowej, 
wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu śmierci

męża
                                     

Prof. Jerzego Fogla  
składają wychowankowie i absolwenci 

Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku z rocznika 1972. 
Pana  Profesora pamiętać będziemy 

jako wybitnego historyka i archeologa, 
współzałożyciela i wieloletniego Prezesa 

Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego, znawcę historii Kórnika.

W tych trudnych dniach jesteśmy z Panią, Pani Profesor

jERZY FoGEl
-kóRNicki ARcHEoloG (1942-2013)

-wSPoMNiENiE

Zmarł kórnicki archeolog, Kórniczanin z 
krwi i kości. Od urodzenia do końca swego 
życia mieszkał w Kórniku.Jako rodowity 
Kórniczanin znał historię Kórnika jak nikt 
inny. Absolwent kórnickiej podstawówki i 
liceum. Profesor -archeolog Uniwersytetu 
A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie przepra-
cował od początku studów do końca swej 
pracy 47 lat ! Zmarły miał szerokie zainte-
resowania, nie tylko historyczne. Kochał 
muzykę, grał na wielu instrumentach, miał w 
swojej kolekcji wiele z nich. Miał niezwykłe 
poczucie humoru.Był duszą towarzystwa.
Już nie zobaczymy naszego Kórniczanina 
z laseczką, jeżdżącego na rowerze i kłania-
jącego się zdjętym kapeluszem wszystkim 
których znał.

Żonie Irenie, niezwykle oddanej swo-
jemu mężowi, synowi Łukaszowi i całej 
rodzinie wyrazy serdecznego współczucia 
składa 

Anna Rauk z rodziną i przyjaciółmi.

Prof. Jerzy Fogel - 1986r,  
foto archiwum rodzinne ŁG.

Składam podziekowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

                                     
śp. Haliny Zaworskiej 

Bóg Zapłać

Brat

pUnKt  
KonsULtacYjnY

PORADNIA 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

W PUSZCZYKOWIE 

FILIA W KÓRNIKU  

ZAPRASZA 

ZAINTERESOWANE OSOBY  

(RODZICów, NAUCZYCIELi) 

DO SKORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ZA-

SIĘGNIECIA PORADY  (bez konieczności 

wcześniejszego umówienia wizyty) 

DOTYCZĄCEJ  GOTOWOŚCI SZKOLNEJ 

DZIECI 5 I 6 – LETNICH.

Punkt Konsultacyjny jest czynny od 3 

kwietnia 2013 r.

w każdą środę w godz. 15.00 – 16.00 

i czwartek w godz. 16.00 – 17.00.

Bezpłatnych porad udzielają psycholog i 

pedagog.

ZAPRASZAMY!

Kórnik, ul. Poznańska 34 a, pok. 308 

(budynek Ośrodka Zdrowia)

rowerem 
z poznania 
do KórniKa

Sezon zimowy - szczególnie długi w 
tym roku - skutecznie zamrażał dotychczas 
aktywność większości miłośników turystyki 
rowerowej w naszym regionie. cieplejsza 
aura - miejmy nadzieję już wkrótce - po-
zwoli na korzystanie z uroków rowerowego 
relaksu. Na trasy, leśne dukty, wreszcie na 
kórnicki Pierścień i Borówiecki Ring wyru-
szą liczni cykliści.

Grupa inicjatywna w sprawie budowy drogi / 
trasy rowerowej z Kórnika do Poznania spotkała 
się 9 kwietnia w sali konferencyjnej kórnickiej 
Oazy. Przypomnijmy, że z inicjatywy radnego 
Tomasza Grześkowiaka trwają przygotowania 
do realizacji połączenia Poznania i Kórnika 
bezpieczną trasą przystosowaną dla turystyki 
rowerowej. Ma liczyć ona nie więcej niż 20 
km i przebiegać z Kórnika, przez Skrzynki, 
Borówiec, Kamionki, Daszewice, Głuszynę, 
Marlewo do Starołęki.  Będzie więc w miarę 
najkrótszym połączeniem naszego miasta z 
Poznaniem, bezpieczną trasą dla turystów 
o różnym doświadczeniu i umiejętnościach, 
chcących odwiedzić Zamek czy Arboretum.

Patronat nad inicjatywą objęła Rada 
Miejska w Kórniku, stąd spotkanie otworzył jej 
przewodniczący Maciej Marciniak. W dyskusji 
uczestniczyli zaproszeni goście: Nadleśniczy 
Mieczysław Kasprzyk, reprezentujący Urząd 
Marszałkowski Andrzej Kaleniewicz, kierow-
nik KCRiS Oaza Wojciech Kiełbasiewicz, 
delegowany przez Wydział Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Kórniku Szymon Szydłowski, a 
także  znany z organizacji Kórnickiego Pierście-
nia Rowerowego Jędrzej Cholewczyński oraz 
przedstawiciele prasy lokalnej. 

Zebrani przeanalizowali możliwości skorzy-
stania z istniejącej już infrastruktury (rowerowej 
trasy ze Starołęki do Marlewa). Podkreślono, 
że wielce wskazane będzie wykorzystanie 
sytuacji, w której trwały będą prace związane 
z budową kolektora kanalizacyjnego z Borówca 
do Kamionek i równoległe przeprowadzenie 
budowy chodnika z drogą rowerową. Dalej, od 
remizy OSP w Kamionkach trasa  przebiegać 
ma ul. Piotrowską, przez lasy. Przedstawiciel 
Nadleśnictwa zaakceptował możliwość usy-
tuowania na leśnych drogach utwardzonego 
warstwą przepuszczalną pasa dla rowerów. 
Włączył się także w dyskusję na temat możli-
wych przebiegów .

Andrzej Kaleniewicz zaproponował konsul-
tacje z burmistrzem Kościana, który w swojej 
gminie wytyczył szereg podobnych tras.

Podkreślano także wielokrotnie potrzebę 
zaangażowania w projekt samorządu Gminy 
Mosina.

Ustalono, że wiosną odbędzie się wizja 
lokalna trasy, po której powstanie koncepcja 
przebiegu, zawierająca warianty przebiegu 
i propozycje dotyczące metody budowy i 
utwardzenia podłoża dla rowerzystów.

Opr. ŁG
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Wielkopolskie Muzeum Wojskowe w 
Poznaniu, w 150. Rocznicę Powstania Stycz-
niowego, przygotowało wystawę pt. „My się 
śmierci nie ustraszym”. Scenariusz wystawy 
przygotowała Alina Sokołowska przy współ-
pracy Anny Szukalskiej-Kuś i całego zespołu 
muzealnego, przy finansowym wsparciu 
Narodowego Banku Polskiego, Oddział Okrę-
gowy w Poznaniu. Od 20 stycznia. Podczas 
kolejnych niedzieli, odbyło się kilka spotkań 
poświęconych tematom związanym z Po-
wstaniem Styczniowym. Na wystawie znalazły 
się liczne pamiątki związane z Kórnikiem. 
Wystawie towarzyszył konkurs plastyczny pod 
hasłem: „zaprojektuj biżuterię patriotyczną”. 
Wystawę obejrzało kilka tysięcy zwiedzają-
cych, a w konkursie wzięło udział około 50 
uczestników, głównie młodzież szkolna ze  
szkół poznańskich i wielkopolskich. 

Finisaż wystawy i ogłoszenie wyników 
konkursu  odbył się 7 kwietnia w Wielkopolskim 
Muzeum Wojskowym. Nagrodę specjalną 
ufundowaną przez Narodowy Bank Polski Od-
dział Okręgowy w Poznaniu, za pomysłowość 

oraz technikę wykonania, otrzymała Stanisła-
wa Andrejewska z Kórnika. Projekty biżuterii 
patriotycznej wykonała techniką frywolitkową.  

Po uroczystym rozdaniu nagród wystąpił 
piewca i znawca historii Powstania Stycznio-
wego, Kórniczanin Jacek Kowalski. Na gitarze 

towarzyszył mu Henryk Kasperczak. Zapro-
sili oni wszystkich uczestników do śpiewania  
pieśni patriotycznych ze śpiewnika powstań-
czego. „Idziemy - Śpiewy powstańcze 1863”. 

     
 Kazimierz Krawiarz

W dniu 09.03.2013r. Rada Sołecka 
wsi Prusinowo zorganizowała w świetlicy 
wiejskiej spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Z 
zaproszenia skorzystało kilkadziesiąt Pań, 
mieszkanek naszej miejscowości. Sołtys 
wsi każdą z przybyłych Pań witał wręczając 
kwiatek a pan fotograf Jarosław Senger 
wykonał pamiątkowe zdjęcie. Przy kawie i 
poczęstunku do późnych godzin wieczor-
nych w miłej atmosferze Panie prowadziły 
dyskusje wspominały dawne i teraźniejsze 
czasy. Rada Sołecka dziękuje Paniom za 
skorzystanie z zaproszenia, szczególne 
podziękowania kierujemy do osób, które 
przyczyniły się do zorganizowania spotka-
nia: Agacie Kuźma, Dorocie Oboda, Ewie 
Jankowskiej, Jarosławowi Sengerowi, Nor-
bertowi Kuźma, P. Żak – sklep Prusinowo.

 
Sołtys wsi Prusinowo

  Tadeusz Kuźma

dzień Kobiet w prUsinowie

Finisaż wYstawY „mY się Śmierci nie UstraszYm” 
w poznaniU, z aKcentami KórnicKimi.

do UcZESTNików „PRoGRAMU odNowY wSi” oRAZ SoŁTYSów GMiNY kóRNik

Szanowni Państwo,
w ramach programu „wielkopolska odnowa wsi” Sołectwo Błażejewko proponuje podjęcie działań mających na celu 

propagowanie zdrowego trybu życia w programie pt. „wyciągamy dzieci na place zabaw i boiska”.
Program ma na celu krzewienie kultury fizycznej oraz odrywanie zdieci i młodzieży odkomputerów i telewizorów.

Sołectwo Błażejewko wraz z ośrodkiem Szkoleniowo - wypoczynkowym proponuje:
1. organizację Spartakiad i Turniejów Młodzieży szczególnie w piłce nożnej,

siatkówce plażowej oraz innych dyscyplinach
2. organizację zawodów dla Sołectw w różnych konkurencjach sportowo - rekreacyjnych

3. organizację gminnego dnia dziecka
Błażejewko dysponuje doskonałą baża rekreacyjną, tj.:

- boiska - place - hotele - parkingi -
Sołectwo Błażejewko proponuje „odnowę wsi” poprzez sport i propagowanie sportowego trybu życia. 

Zachęcamy liderów wsi, sołtysów do rozważenia propozycji sportowej aktywizacji
rekreacji w Sołectwie Błażejewko.

jesteśmy gotowi do przeprowadzenia tego typu imprez, mając wieloletnie doświadczenia.
Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Błażejewko
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w niedzielę 21 kwietnia na Zamku kór-
nickim będzie miało miejsce wydarzenie 
naprawdę niezwyczajne, organizowane 
wspólnie przez Bibliotekę kórnicką, Po-
znańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i 
kórnickie Stowarzyszenie „ogończyk”. 
wszystkich serdecznie zapraszamy do 
Sali czarnej począwszy od godziny 16.00. 
Spotkanie trwać będzie długo, do godziny 
20.00, ale za to z przerwami na kawę, serwo-
waną wszystkim obecnym przez gościnną 
Bibliotekę kórnicką. 

Podczas spotkania zobaczymy przedmioty, 
które nigdy jeszcze nie były wystawione na 
widok publiczny. Usłyszymy o powstańcach 
styczniowych pochodzących z wszystkich 
trzech zaborów – przodkach dzisiejszych 
mieszkańców Kórnika. Mamy nadzieję ujrzeć 
i wysłuchać potomków weteranów, czyli naj-
ważniejszych gości tego dnia. Ale będzie też 
mowa o osobach odgrywających pierwszopla-
nowe role w polskiej polityce i w polskim życiu 
artystycznym około roku 1863. 

kórnik, działyński, Grottger 
Wykłady rozpocznie pani Edyta Bątkiewicz 

z Biblioteki Kórnickiej, która opowie o zamko-
wych zbiorach związanych z powstaniem i 
kórnickimi kombatantami. Pokaże elementy 
umundurowania, fotografie, ryciny, listy, patrio-
tyczną biżuterię. Przywoła nie znaną szerzej 
korespondencję Artura Grottgera z hrabią Ja-
nem, który nabył trzy prace artysty – one także 
zostaną pokazane. Znawca twórczości Grott-
gera, prof. Mariusz Bryl opowie, jak powstawały 
grottgerowskie cykle „Polonia” i „Lituania”. 

czarka Traugutta
Na wystawie pojawi się niezwykły przed-

miot – srebrna „oficerska” czarka na wódkę. 
Jak wszystko na to wskazuje, należała ona 
do samego Romualda Traugutta. Przyszły 
dyktator, jeszcze jako szef zbrojnej „partii” 
walczącej na Polesiu, miał wypić z niej toast 
za zwycięstwo, a potem wymienił się czarkami 
z naczelnikiem sąsiedniego powstańczego 
powiatu, Jundziłłem. Rodzinne podania i wyniki 
„dziennikarskiego śledztwa” w sprawie „czarki 
Traugutta” zrelacjonuje jej właściciel, Dominik 
Księski ze Żnina. 

obrona dworu i Grottger
Po przerwie rozpoczniemy część drugą. 

W jej tle stać będzie znana „Obrona dworu” 
Artura Grottgera, zaś w centrum uwagi – 
zarówno literacki  mit powstańczego dworu, 
o którym opowie prof. Wiesław Ratajczak, 
jak i rzeczywistość, czyli najsławniejsza, 
prawdziwa obrona dworu w Glanowie pod 
Miechowem, w dniu 15 sierpnia 1863. Bo-
haterem tej obrony był powstaniec Karol Fir-
ganek, dziadek pani Janiny Suszki z Kórnika, 
zarazem autor nie opublikowanych jeszcze 
wspomnień. Piszący te słowa przedstawi 
arcyciekawą rzeczywistość i równie fascy-
nująca legendę obrony Glanowa. Prof. Bole-
sław Suszka zrelacjonuje dramatyczne losy 
pamiętnika Karola Firganka. Sam pamiętnik 
zostanie po raz pierwszy w historii wystawio-
ny na widok publiczny. Zabierze też głos gość 
specjalny – pan Andrzej Novák-Zempliński 
z Tułowic. To właśnie jego pra-pradziad go-
spodarował w Glanowie w roku 1863 i zginął 
podczas sławnej obrony. Poznamy pasjonu-
jącą tradycję rodu Nováków, którzy do dziś 
władają glanowskim dworem. Zastanawiają-
ce okazują się ich rodzinne związki z Arturem 
Grottgerem – można nawet podejrzewać, że 
na niektórych dziełach artysty widomie odci-
snęły się rodzinne relacje Nováków. 

Powstańcy z kórnika 
Ostatnia część spotkania poświęcona 

zostanie bezpośrednio powstańcom pochodzą-
cym z Kórnika, których potomkowie i krewni – 
jak mamy nadzieję – także zabiorą głos. Wpierw 
jednak piszący te słowa pokaże i skomentuje 
całkiem liczne ryciny i obrazy ukazujące bitwy, w 
których brali udział kórniczanie znani z imienia i 
nazwiska. Z kolei pan Michał Mackiewicz z Mu-
zeum Wojska Polskiego w Warszawie zapozna 
nas z tajnikami karabinów i rewolwerów, jakimi 
posługiwali się takze i kórniccy powstańcy. 
Nie jest to bynajmniej problem banalny. Sam 
Jan Działyński strzelał bowiem podobno z 
„szesnastostrzałowego sztucera”, zaś m.in. dla 
swoich kórnickich towarzyszy broni sprowadzić 
miał nowoczesne karabiny belgijskie. Był też 
autorem projektu nowego, wielostrzałowego 
karabinu (zwanego „la carabine Dzialinski”). Nie 
publikowane aż dotąd projekty tej broni zostaną 
po raz pierwszy wystawione na widok publiczny. 

Następnie poprosimy o głos potomków 
kórnickich powstańców, których postaci i żywoty 
uwiecznione są na dawnych fotografiach i w do-
kumentach ze zbiorów rodzinnych i zamkowych 
– oraz poprzez nieliczne już, niestety, nagrobki 
znajdujące się w naszej gminie. 

Jacek Kowalski

GrottGer – traUGUtt – działYńsKi 
i powstańcY z KórniKa

Bohaterska obrona dworu w Glanowie przez oddział 10 powstańców 
pod dowództwem hrabiego Krukowieckiego. Tu walczył Karol Firganek, dziadek

pp. Janiny Suszki, autor barwnych wspomnień z tej bitwy.
 Powyżej - Jednaz kilku rycin poświeconych temu epizodowi, opublikowana w paryskim

czasopiśmie „Illustration” w 1863 r.

Wszystkich, którzy mieliby chęć 
dodać do historii kórnickich swoje relacje rodzinne 

– serdecznie zapraszamy. 
Nie wątpimy bowiem, 

że dotarliśmy jedynie do niewielkiej części 
kórnickich tradycji powstańczych roku 1863. 
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Wielkopolscy weterani roku 1863 ; fragment pamiątkowej fotografii wykonanej podczas obchodów 50-lecia powstania styczniowego. Odbitka 
ze zbiorów rodzinnych pani Elżbiety Nogajewskiej, prawnuczki powstańca Kazimierza Gierlińskiego, leśniczego w kórnickich dobrach zamko-
wych (trzeci od prawej w przedostatnim rzędzie). Ponadto widnieją tu inni mieszkańcy Kórnika i okolic bądź z Kórnikiem związani (rozpoznanie 
prowizoryczne na podstawie spisu sfotogafowanych): Jan Mikołajczak (w pierwszym rzędzie pierwszy od lewej), Stanisław Kryśkiewicz (w drugim 
rzędzie trzeci od prawej), Ludwik William z Koszut (w ostatnim rzędzie trzeci od lewej), Czesław Olsztyński (w ostatnim rzędzie ósmy od prawej).

JK

GROTTGER
TRAUGUTT
DZIAŁYŃSKI
i powstańcy z Kórnika

Zamek Kórnicki • niedziela 21 IV 
16.00 - 20.00 • wstęp wolny

WYSTAWA
Czarka Romualda Traugutta | zbiory rodzinne pp. Księskich
Karabin Działyńskiego | niepublikowane projekty ze zbiorów BK PAN
Pamiętnik Karola Firganka | zbiory rodzinne pp. Suszków
fotografie i dokumenty dotyczące kombatantów kórnickich
  
PROGRAM
Tomasz Jasiński, dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN - otwarcie obrad 

I.
Edyta Bątkiewicz (Biblioteka Kórnicka PAN) 
     Między miastem a zamkiem. Powstańcze tropy kórnickich zbiorów 
Mariusz Bryl (Instytut Historii Sztuki UAM) 
     Prawda i Mit. Powstańcze cykle Artura Grottgera
Dominik Księski (wydawca niezależnego tygodnika lokalnego „Pałuki”)
     Wokół Czarki Romualda Traugutta
 
II. 
Wiesław Ratajczak (Instytut Polonistyki UAM)
     Jam dwór polski, co walczy mężnie i strzeże wiernie. 
     Świadectwo literatury
Jacek Kowalski (Instytut Historii Sztuki UAM)
     Obrona Glanowa. Od relacji Karola Firganka do mitu
Andrzej Novák-Zempliński (dwór w Tułowicach)
     Wątek grottgerowski w relacjach rodzinnych Nováków 
     a niektóre motywy powstańcze dzieł Grottgera
Bolesław Suszka (Kórnik)  Dzieje Karola Firganka i jego pamiętnika
 
III. 
Jacek Kowalski (Instytut Historii Sztuki UAM) 
     Kórnickie pola chwały AD 1863 pod pędzlem i rylcem współczesnych
Michał Mackiewicz (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie) 
     Od dubeltówki Krukowieckiego do „la carabine Dzialinski”. 
     Refleksje o broni palnej powstańców styczniowych
Jan Pawicki, Dariusz Kram (Muzeum Regionalne w Kościanie) 
     Powstaniec Czesław Olsztyński, obywatel Kórnika i Kościana 
Stanisława Andrejewska (Kórnik) Kórniczanin Leon Król w powstaniu styczniowym
     Wolne głosy, dyskusja 
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one dream team 
Agnieszka, Ewa, Mikołaj i kamil 

 „wyruszyć w Świat
 - Byle czym, byle jak najdalej”

cHiNY – PRowiNcjA YUNANN
Ponownie połączyliśmy nasze siły. Spotka-

liśmy się w ostatniej na naszej trasie prowincji 
chińskiej o nazwie Yunnan. Wszelkie przewod-
niki jak i wpisy na różnych blogach informują, 
że jest to najpiękniejsza prowincja Chin. Piszą, 
że jeśli ktoś ma zamiar wybrać się do Chin na 
krótko, to zdecydowanie powinien trafić tutaj. W 
dużej mierze zgadzamy się z tą opinią. Zaczęło 
się od miasta Kunming. 
Ewa z Kamilem dotar-
li tam dwa dni przed 
nami. Po naszym przy-
jeździe próbowaliśmy 
troszkę nadgonić zwie-
dzanie miasta. Również 
w nocnym wydaniu. 
Ewa i Kamil nocowali 
w mieszkaniu u Estonki 
z CS,  my natomiast u 
Pakistańczyka w aka-
demiku. Było to o tyle 
ciekawe doświadcze-
nie, że ze względu na 
przestrzeganą w aka-
demiku ciszę nocną (od 
24 do 6.30) wychodząc 
do miasta musieliśmy 
przeskakiwać wraz z 
całym naszym baga-
żem ogromną bramę 
wejściową.

Miasto w miarę 
przyjemne, ale my 
chcemy Dali... :) Wcze-
snym rankiem wyruszy-
liśmy w poszukiwaniu 
autobusu, który nas 
tam dowiezie. Po kilku 
godzinach udało się. 
Dotarliśmy do miasta 
Dali :) Naszym głów-
nym założeniem był 
jednak trekking wokół 
znajdującego się tam 
jeziora Erhai, więc trze-
ba było jeszcze tam 
się przedostać. Miasto 
Dali podzielone jest na 
nowe i stare, stąd też, 
tuż po wyjściu z auto-
busu nadal słyszeliśmy 
od kierowców, że mogą 
nas zawieść do Dali, 
co wydawało nam się 
śmieszne, gdyż właśnie 
tu wysiedliśmy. :) Kie-
rowani przez miejscową ludność, znaleźliśmy 
busa, który nas wywiezie poza granice miasta. 
W chińskich busach wykorzystuje się dosłownie 
wszystkie miejsca. Również te w przejściu. Mają 
ze sobą małe plastikowe siedzonka i rozsta-
wiają je na całej długości. I tym razem Ewa z 
Kamilem mieli okazję z nich skorzystać. Głodni 
po całej drodze, szukaliśmy jedynie jedzenia. 
Zaczepione przez nas lokalne kobiety, wskazały 
nam drogę. Ale co to, wiejskie wesele?  Mnó-

stwo ludzi siedzi przy stoliczkach zapełnionych 
jedzeniem. Jedna kobieta wprowadziła nas 
również na „salony” wzbudzając w innych spore 
zdziwienie. To podwórko przeznaczone było 
dla starszyzny, głównie mężczyzn. Zmieniła 
więc zdanie i zaprowadziła nas na drugą stronę 
ulicy, na podwórko dla młodzieży. W „trymiga” 
zorganizowała dla nas stolik (prawdopodobnie 
prosząc jednych gości, żeby zabrali jedzenie na 
wynos) i zaczęło się znoszenie dla nas pysz-
ności. Uradowani jedliśmy ze smakiem. Usta-
liliśmy, że była to impreza dla całej wioski, ze 
względu na narodziny, tudzież chrzest dziecka. 
My to mamy farta :) Najedzeni, napojeni i zado-
woleni ruszyliśmy w końcu nad jezioro. Mijane 

wioski były niesamowite. Stare, w dużej mierze 
drewniane, z pięknymi chińskimi zdobieniami. 
Tak właśnie kojarzyły nam się Chiny przed 
przyjazdem tutaj. Trasa przy jeziorze okazała 
się nie do końca taka jak oczekiwaliśmy. Szli-
śmy bardzo blisko brzegu, ale asfaltową drogą. 
Zbliżał się wieczór więc zaczęliśmy rozglądać 
się za miejscem na rozbicie namiotów. Wybra-
ne miejsce wydawało się być idealne, jednak 
po jakimś czasie okazało się częstą trasą na 

spacery. A może to był teren prywatny, może 
pola uprawne? Tego już się nie dowiemy,  w 
każdym razie nikt nas nie wygonił. Przyszły do 
nas, między innymi miejscowe dzieci z iPad’em 
i dzięki słownikowi zadawały nam pytania po 
angielsku, ciesząc się przy tym ogromnie i 
przestrzegały przed pełzającymi tu wężami. Ale 
ta technologia poszła do przodu :) Następnego 
ranka szliśmy dalej wokół jeziorka, fotografu-
jąc piękne widoki. Wspomogliśmy się także 
stopem! Tu należy się lekkie sprostowanie. 
Auto-stop w Chinach funkcjonuje ;) nasza wcze-
śniejsza próba podróżowania auto-stopem nie 
powiodła się najprawdopodobniej tylko z tego 
względu, iż próbowaliśmy się wydostać z wiel-

kiego miasta. Jak widać 
w małych miastecz-
kach i wioskach, ten 
sposób podróżowania 
jest znany. Zdarzyło 
nam się, że kierowca 
chciał za to pieniądze, 
lecz po chwilach wy-
jaśnień udawało się 
obyć bez tego. Będąc 
już na drugim brzegu 
jeziora, przyszło nam 
znowu rozbić namioty. 
Tym razem nie było 
mowy o rozbiciu się na 
brzegu gdyż było to za 
blisko ulicy. Zaliczyw-
szy kąpiel w jeziorze, 
złapawszy stopa do 
sklepu i z powrotem, 
zaczęliśmy wspinać 
się pod górę. Po kilku 
minutach znaleźliśmy 
idealne miejsce na nasz 
biwak. Przy rozstawia-
niu namiotów towarzy-
szył nam piękny zachód 
słońca nad jeziorem 
:) Najedzeni jeszcze 
wczorajszą kolacją, tym 
razem wystarczyły nam 
zupki chińskie ugoto-
wane nad palnikiem, 
położyliśmy się spać.  
Rankiem ustaliliśmy, 
że jedziemy już dalej do 
wąwozu Tiger Leaping 
Gorge, więc przy pierw-
szej okazji złapaliśmy 
ponownie stopa, aby 
dostać się na dworzec. 
Droga okazała się na 
tyle długa, że dotarliśmy 
do początkowej wio-
ski dopiero o godzinie 
23:00. Ciemno, zimno, 
głucho.. Do hostelu do-
bijaliśmy się dobre 25 

minut, na szczęście właściciel nas usłyszał i 
nam otworzył.

Od samego rana wyruszyliśmy na trasę. 
Całość miała wynosić 16 km, zatem podzie-
liliśmy to na dwa dni trekkingu. Tiger Leaping 
Gorge jest uznany za jeden z najgłębszych i 
najpiękniejszych wąwozów na świecie, tworzy 
go rzeka Jangcy płynąca pomiędzy wysokimi 
na ponad 5 tys. metrów górami.  Krętymi dro-
gami wzbijaliśmy się ku górze. Pogoda znów 

nam dopisuje więc doskonale widać krajobraz. 
Wszędzie wysokie skały, wąskie drogi, gdzie-
niegdzie wodospady i przepaść, na dnie której 
płynie rzeka Jangcy. Pięknie. Na niektórych 
oddalonych szczytach widać pozostałości śnie-
gu. Na trasie często mijają nas miejscowi ludzie 
z końmi tudzież osłami, ale zero turystów... 
o jak miło ;) Droga wciąż prowadzi pod górę, 
nie zawsze jest łatwo. Doszliśmy do miejsca 
gdzie zaczęła się droga „28 zakrętów”. Razem 
z Ewą liczyłyśmy je jakiś czas, ale nie było im 
końca. Na górze, dosłownie kilka minut przed 
chłopakami, wspięła się kobieta (około 60/70 
lat) i w jednym z miejsc ustawiła swój szlaban. 
Za jego przejście i możliwość zrobienia zdjęcia 
trzeba było zapłacić 8 juanów. A to dopiero ab-
surd! Jak można w takich miejscach postawić 
swój szlaban skoro i tak wejście na szlak jest 
odpłatne? ( chociaż my mieliśmy to szczęście, 
że kasy biletowe były jeszcze zamknięte 
kiedy wyruszyliśmy, ale ciiii..... ) Grzecznie 
odmówiliśmy i dosłownie kilka metrów dalej 
mogliśmy robić równie piękne zdjęcia jak tam. 
Ech, pomysłowi Chińczycy. Po kilku godzinach 
marszu doszliśmy do hostelu o nazwie „Połowa 
Drogi”, to też postanowiliśmy zostać tam na noc. 
Po śniadaniu ruszyliśmy w dalszą drogę. Tym 
razem mijaliśmy się kilkakrotnie z innymi tury-
stami. Rzeka płynąca na dnie wąwozu stawała 
się szersza, lepiej było ją widać. Nadawało to 

całości cudownego, bajecznego efektu. Krótką 
przerwę zrobiliśmy w kolejnym hostelu, który 
okazał się być położony wysoko ponad wioską. 
Atmosfera bardzo miła:). Właściciel z radością 
podał nam herbatę i orzechy do przygryzania. O 
zimnych napojach mogliśmy jednak pomarzyć. 
Najgorsze było jednak to, że droga powrotna 
prowadziła dokładnie tą samą drogą którą 
weszliśmy. Nie było możliwości odbicia na inną 
trasę, zatem wspinaliśmy się jeszcze ponad 30 
minut, na trasie znajdowało się jeszcze kilka 
prywatnych przejść za które trzeba było dodat-
kowo płacić.. dziwactwo, a następnie ruszyliśmy 
w drogę powrotną  Popołudniu, zmęczeni co 
nieco, z lekko bolącymi kolanami od schodzenia 
w dół, zakończyliśmy naszą wyprawę na Tiger 
Leaping Gorge. Po powrocie szybko załatwili-
śmy minibus do naszego pierwszego hostelu, 
zabraliśmy pozostawione tam przez nas rzeczy 
i ruszyliśmy ku Szangri La. Szangri La jest 
uroczym miasteczkiem, położonym jeszcze 
bardziej na północ od wąwozu. Do miasteczka 
dojechaliśmy wieczorem. Ze względu na bliską 
odległość do Tybetu, właśnie tybetańska kultura 
jest tam zachowana. Architektura, ubrania, 
uroda kobiet, świątynie, znacznie różniły się 
od widzianych przez nas dotychczasowo w 
Chinach. Wszystko byłoby cudowne, gdyby 
nie fakt, że ....niestety było przygotowane pod 
kątem turystów. Ulice bowiem zapełnione były 

zachodnią ludnością. Na każdym rogu stragany 
z pamiątkami, zachodnie knajpki, wszędzie 
angielskie menu i rzecz jasna ceny podniesio-
ne o ponad sto procent. Krążyliśmy ulicami, 
odwiedzając polecane miejsca. Między innymi 
trafiliśmy do Świątyni Kurczaka. Wokół niej 
było wiele zwierząt, nie koniecznie kurczaków. 
Główną atrakcją były dla nas bawoły i krowy zja-
dające wszystko co spotkały na drodze. Przede 
wszystkim były to kartony po fajerwerkach, ale 
również nie straszne im było zniszczenie ołta-
rzyka, na którym znajdowały się jabłka, świece 
i palące się kadzidła;) 

Po kilku wspaniale spędzonych dniach, w 
pełni usatysfakcjonowani urokami Yunnanu, 
wróciliśmy do Kunming. Po dwóch dniach 
przeznaczonych na regenerację oraz generalne 
pranie, ruszyliśmy już na granicę z Wietnamem.

Agnieszka Michalska

Bieżące relacje oraz zdjęcia z wyprawy 
możecie Państwo zobaczyć  na naszym blogu 
pod adresem:
 http://www.wyruszycwswiat.blogspot.com 
 i na Facebooku :  

https://www.facebook.com/
onedreamTeamdookolaSwiata

W dniu 16 marca w Kórnickim Ośrodku 
Kultury odbył się już po raz kolejny Festiwal 
Piosenki młodych piosenkarzy i piosenka-
rek z terenu gminy Kórnik. Jak co roku nie 
brakowało chętnych do zaprezentowania 
talentu wokalnego. Najliczniej reprezen-
towana była najmłodsza grupa dzieci w 
wieku 7 – 9 lat.

Jurorzy XI Gminnego Konkursu Piosen-
ki Dziecięcej i Młodzieżowej, czyli Karol Na-
pieralski, Jerzy Cepka i Sławomir Animucki, 
postanowili nagrodzić następujące osoby:

i grupa wiekowa (7-9 lat)
i miejsce: Wiktoria Sułek
ii miejsce: Adam Jankowiak 
iii miejsce: Maria Galubińska, Oliwia Pe-
pel, Maja Kordus

wyróżnienie: Anna Galubińska, Zuzanna 
Smuszkiewicz

ii grupa wiekowa (10-12 lat)
i miejsce: Alicja Kochańska
ii miejsce: Agnieszka Kozieł, Laura Szkla-
rek-Mielęcka, Aleksandra Idkowska
iii miejsce: Małgorzata Ufnalska
wyróżnienie: Oliwia Szcześniak, Natalia 
Osińska, Fryderyk Zygmanowski

iii grupa wiekowa (13-15 lat)
ii miejsce: Kinga Jędrzejczak
wyróżnienie: Joanna Breś, Emilia Han-
kowska

iV grupa wiekowa (16-19 lat) 
wyróżnienie: Adrianna Przybył, Paula 
Frąckowiak

Zespoły wokalne:
ii miejsce: Zespół „Promyczek” (Magdale-
na Kwiatkowska, Zofia Kropacz, Wiktoria 
Płosaj), zespół „Triolki (Martyna Jakubow-
ska, Agnieszka Kozieł, Laura Szklarek-Mie-
lęcka), Zespół IBO (Aleksandra Idkowska, 
Marcin Borysiewicz)

A.Kałka

Xi KonKUrsU piosenKi dziecięcej i młodzieżowej jUż za nami …
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GdY w brzUchU bUrczY ... czYLi KąciK KULinarnY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BZZZ ... zza ula

oBloTY ocZYSZcZAjącE

Choć to już kwiecień, ale prawdziwej 
wiosny próżno szukać. A przecież jeszcze 
w ubiegłym miesiącu można było ujrzeć 
pszczoły ochoczo latające przy ulowych 
wylotkach. Pogodne i stosunkowo ciepłe 
kilka pierwszych marcowych dni, zachęciło 
te pożyteczne owady do odbycia lotów tak 
zwanych „oczyszczających”, charaktery-
stycznych dla wiosny w pasiece. 

Są to tylko krótkie „obloty” w bliskiej 
odległości od pszczelego domku. Ich 
celem nie jest bynajmniej zbiór pożytku 
czy też uzupełnienie wody. Życie pszczół 

uzależnione jest od wielu czynników. 
Jednym z nich, nie mniej istotnym jest 
czystość i higiena w ulu. Zdrowe pszczoły 
załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne na 
zewnątrz ula. Zimą przy wietrze i mrozie 
na dworze jest to nie tylko nieprzyjemne, 
„technicznie” trudne, ale dla pszczół wręcz 
zabójcze. Cóż robić ? Niewypróżnianie się 
na dłuższą metę, też nie jest wskazane. 
Zanieczyszczony ul to źródło chorobotwór-
cze i zagrożenie dla życia całej pszczelej 
rodziny. Wytwarzanie ciepła przez pszczoły 
w wyniku spożywania zimowych zapasów 
z ula powoduje nieuchronnie przepełnienie 
jelita grubego. Kiedy więc temperatura 
zewnętrzna osiąga +10 °C, aby uniknąć 
męczącej kumulacji nieczystości, pszczoły 
natychmiast „robią swoje”…  w pobliżu 
ula. Wykorzystują każdą cieplejszą 
okazję.

Pszczelarz musi wówczas zadbać o to, 
aby nie było w pobliżu uli nie tylko poidła 
z wodą dla pszczół (przydatnego w czasie 
upałów), ale aby nie tworzyły się także 
„sztuczne” zbiorniki z wodą – różne pojem-
niki bezodpływowe, doniczki, bądź kałuże w 
naturalnych zagłębieniach terenu. Bowiem 
takie oczyszczające „bombardowanie”  
pszczele w trakcie oblotu, zanieczyści w 

nich wodę, która z kolei pobierana przez 
pszczoły i dostarczana z powrotem do ula 
spowoduje stan chorobowy w pszczelim 
domku. 

Często obloty oczyszczające odbywają 
się przy jeszcze zalegającym śniegu. Białe 
powierzchnie śniegu odbijają promienie 
słoneczne co dezorientuje oblatujące teren 
pszczoły. Siadają one wówczas na jego 
zimnej powierzchni. Niektóre z nich, zwłasz-
cza te słabsze „krzepną” pozostając zbyt 
długo na białej zmarzlinie i giną. Według 
osób badających naukowo życie pszczół, 
jest to zjawisko naturalne. Dotyczy to naj-
słabszych i chorych osobników z roju, które 
stanowiłyby „balast” oraz źródło zakażenia 
dla pozostałych w ulu pszczół.

Kiedy słoneczko świeci miło, to jego 
ciepłe promienie zachęcają nas do wywie-
szenia prania na dworze. Jeśli sznurki z 
praniem lub suszarka ulokowane są bardzo 
blisko pasieki, to trzeba się liczyć z niepożą-
danym w wyniku oblotów oczyszczających 
„pokropkowaniem” prania, co szczególnie 
widoczne jest na jasnych pościelach i 
obrusach. 

Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórniku

Foto. Jan Socha

BiAŁY kREM Z cZARNEj RZEPY

Trudno uwierzyć, że to już kwie-
cień. chyba wszyscy są już zmęczeni 
tą zimową aurą, tęsknią za promienia-
mi wiosennego słońca. jeśli chcecie 
wzmocnić swój organizm i pomóc 
mu przetrzymać to przedłużające się 
przedwiośnie, proponuję przygoto-
wać na obiad krem z czarnej rzepy. 
czarna rzepa jest bardzo zdrowa, 
wykazuje właściwości bakterio-, wi-
ruso- i grzybobójcze, pomaga przy 
kaszlu i przy zapaleniu górnych dróg 
oddechowych. Podobno robotników 
budujących piramidy 3 tysiące lat 
p.n.e. karmiono właśnie czarną rzepą, 
bo już wtedy były znane jej wzmac-
niające właściwości. Zupa z czarnej 
rzepy i białych warzyw to aksamitny, 
delikatny krem o śmietankowy sma-
ku. Zupę proponuję podać z chrupią-
cymi grzankami z żytniego chleba i 
natka pietruszki.

Składniki:
• 1 cebula
• biała część 1 pora
• 2 łyżki oleju rzepakowego
• 1 korzeń pietruszki
• 2 czarne rzepy
• 2 ziemniaki (ok. 250 g)
• sól, biały pieprz do smaku

dodatkowo:
• skibka żytniego chleba 
(lub innego ciemnego pieczywa)
• 1 łyżka złotego siemienia lnianego
• 1 łyżka oleju rzepakowego

Warzywa obrać, umyć i pokroić w kostkę. W 
garnku rozgrzać olej, wsypać cebulę i por, lekko 
posolić i zeszklić. Dodać pokrojoną w kostkę 
czarną rzepę, pietruszkę i ziemniaki – dusić 
pod przykryciem ok. 5 – 7 minut. Całość zalać 
wodą lub bulionem ok. 1 cm ponad poziom 
warzyw. Gotować do momentu, aż warzywa 
będą miękkie – zmiksować. Jeśli zupa jest zbyt 
gęsta dolać wodę do uzyskania właściwej kon-
systencji. Zupę doprawić solą i białym pieprzem. 

Żytni chleb drobno rozkruszyć lub pokroić 
w drobną kostkę. Rozgrzać patelnię, wlać olej, 
wsypać pokruszony chleb i siemię lniane, pra-
żyć aż powstaną chrupiące grzanki.

Zupę podawać gorącą z żytnimi grzankami.

Smacznego:- )

Zapraszam na stronę 
gdywbrzuchuburczy.blogspot.com 
gdzie znajdziecie wiele ciekawych 

i prostych przepisów na smaczne dania.

Iza Jokiel

21 marca, pierwszego dnia kalendarzo-
wej wiosny, przedszkolaki z „Misia Uszatka” 
postanowiły przepędzić zimę. W tym celu 
przemaszerowały ulicami naszego miasta 
w kolorowym korowodzie, na czele którego 
kroczyła marzanna. Warunki pogodowe 
oraz względy ekologiczne nie pozwoliły 
nam na utopienie marzanny w jeziorze. Po 
powrocie do przedszkola dzieci pożegnały 
się z nią na cały rok. Mamy nadzieję, że go-
rące serca dzieci, ich głośne nawoływania 
: „Wiosno przyjdź!”, „My chcemy wiosny!”, 
stopią wszystkie śniegi i lody… I upragniona 
wiosna wreszcie nadejdzie…

B. Krakowska

dzieci  z  misia UszatKa  witają  wiosnę

Dość! Tak dłużej być nie może! Lubimy 
zimę, ale tego roku mamy jej już dosyć! Jesz-
cze nigdy nie witaliśmy wiosny marznąc, nie 
topiliśmy Marzanny w śniegu, nie jeździliśmy 
w kwietniu na sankach! Trzeba coś zrobić, 
aby wiosna w końcu przyszła…

Jest tylko jeden sposób, niezawodny ma-
newr, który w życiu często się przydaje, otwie-
ra wszelkie drzwi i ludzkie serca, wprowadza 
radość i optymizm, a w przypadku długiej 
zimy – kruszy lody, topi śniegi… UŚMIECH! 
„ Uśmiechaj się każdego dnia – a wiosnę w 
sercu wciąż będziesz miał”!!!

My, dorośli i dzieci z Przedszkola „Śpie-
wający Włóczykije” w Borówcu apelujemy:

Uśmiechnijmy się do siebie! Ciepły 
uśmiech dobry na wszystko! Uśmiechnieta 
buzia - widok bezcenny! Wiosna nie może 
pozostać obojętna.  Tak jak i ty miły czytelniku.

Pozdrawiamy serdecznie z ciepłego 
Borówca ( przynajmniej u nas – na Leśnej – 
od dawna już słychać śpiew skowronków ) i 
do zobaczenia na turystycznych ścieżkach! 
Ahoj przygodo!

 Kilka „uśmiechniętych” zdarzeń – z ka-
lendarza Włóczykija:

• Mors w środku zimy – wizyta uśmiechnię-
tego amatora kąpieli w zimowym Bałtyku;
• Randka w przedszkolu – spotkanie dla ro-
dziców – zabawa z improwizacją kabaretową;
• „Afryka Kazika” pasjonujące spotkanie z 
dobrą książką i jej autorem, tatą Jonaszka 
i Jeremiego;
• Kolorowy korowód na powitanie wiosny- 
przedszkolaki na ulicach Borówca;

• Warsztaty cukiernicze- czyli Cukiernicza 
Osobowość Roku w przedszkolu, Małgorzata 
Weber, mama Zosi;

Szczegóły ( w artykułach i relacji fotogra-
ficznej) – na naszej stronie: www.spiewaja-
cywloczykije.pl 

Ewa, Dariusz Ziętek  
Przedszkole „Śpiewający Włóczykie” 

PRZEdSZkolE „ŚPiEwAjącY wŁócZYkijE” Z BoRówcA w Akcji:  

UŚmiech na przYwołanie wiosnY

Już po raz kolejny w  murach naszego 
przedszkola odbyły się „Drzwi Otwarte”. 
W sobotę 23 marca pomimo mroźnego 
poranka przybyły do nas nowe pociechy z 
rodzicami. Był to wyjątkowy dzień, nie tylko 
dla nas pracowników, ale szczególnie dla 
naszych małych podopiecznych. Na wstępie 
wszystkie dzieci odcisnęły w cieście wybrane 
foremki, by po upieczeniu otrzymać własny, 
słodki przysmak… Następnie, po krótkim 
zwiedzeniu przedszkola, zapoznaniu się 
z pomieszczeniami, Paniami no i oczywi-
ście… zabawkami, odbyły się krótkie zajęcia 
ruchowe Metodą Ruchu Rozwijającego 
Weroniki Sherborne. Pobudzeni ćwiczenia-
mi chętnie wysłuchaliśmy relaksacyjnych 
bajek, kołysząc się w ramionach rodziców. 
Mieliśmy też czas na zabawę i oczywiście 
bliższe poznanie wszystkich zabawek. A po 
zabawie… w końcu mogliśmy skosztować 

ciastek, które na wstępnie przygotowaliśmy. 
Czas tak szybko i mile upłynął, że żal było 
się rozstawać, tym bardziej, że atmosfera 

była bajkowa – jak to w Bajkowym Dworze! 
Małgorzata Grzelczak 

– wychowawca 

drzwi otwarte w „bajKowYm dworze”
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„Ratujemy i Uczymy Ratować”

W 2012 roku nasza szkoła przystąpiła 
do programu „Ratujemy i Uczymy Ratować” 
prowadzonego przez Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy.  Od tego czasu od-

bywają się zajęcia dla uczniów klas I – III 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
W tym roku szkolnym uczestniczyły w nich 
dzieci  z klasy III, obecnie trwają zajęcia z 
klasą II, a na swoją kolej czekają najmłodsi 
uczniowie z klasy I. 

Dzieci uczą się zasad udzielania pierw-
szej pomocy: od prawidłowego wezwania 
przez telefon, po najprostsze czynności 
przy osobie poszkodowanej.

Dzięki Fundacji WOŚP, która wyposa-
żyła szkołę w fantomy, filmy oraz specjalne 

książki dla maluchów zajęcia są niezwykle 
ciekawe. Warsztaty cieszą się dużym zain-
teresowaniem, dzieci chętnie biorą w nich 
udział i co najważniejsze bardzo poważnie 
je traktują. Jesteśmy pewni, że uczniowie 
kończący naszą szkołę, będą potrafiły 
udzielać pierwszej pomocy.

W ramach Programu „Ratujemy i Uczy-
my Ratować” dotychczas zostało przeszko-
lonych 42 uczniów z młodszych klas.

Małgorzata Pawlaczyk

aKcja  sterYLizacj i  
-  Kastracj i  zwierząt 

Uprzejmie informujemy, że na terenie gminy Kórnik trwa realizacja programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, dzięki któremu poprzez 
wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji u zwierząt, zarówno posiadających właściciela jak 
i uznanych za bezpańskie ograniczana jest nadpopulacja psów i kotów na terenie naszej gminy.

Zgodnie z zapisami programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt, gmina Kórnik zapewnia dofinansowanie właścicielom zwierząt – tylko 
mieszkańcom naszej gminy w wysokości 100% kosztów zabiegu.

Chirurgiczna sterylizacja jest najlepszym sposobem rozwiązania problemu nadpopulacji 
zwierząt, dotyczy zarówno samic jak i samców. Pomimo krążących mitów dotyczących zabiegów, 
udowodnione zostało, że wysterylizowane samce kotów żyją średnio o dwa lata dłużej niż nie 
poddane temu zabiegowi. 

Zachorowalność na pewne typy nowotworów złośliwych i podatność na infekcje, szczególnie 
dróg moczowych, spada u kotów i psów o 98%. Psy i koty poddane sterylizacji nie są zbyt skłonne 
do włóczęgi, wiążą się silniej ze swoimi ludzkimi opiekunami i mają mniej kłopotliwych nawyków, 
jak np. wdawanie się w bójki i znaczenie swego terytorium. 

Zabiegi sterylizacji są bezpieczne i przeprowadzane przez weterynarzy rutynowo. Polegają na 
usunięciu fragmentów układu płciowego (rozrodczego) i mogą być dokonywane już na kilkumie-
sięcznych zwierzętach. Powrót do normalnej aktywności następuje po kilku dniach od zabiegu.

Poddawanie zwierząt zabiegom sterylizacji/kastracji, pozwoli na uniknięcie nieplano-
wanego rozrodu i kontrolę liczby potencjalnie bezdomnych zwierząt. 

Osoby zainteresowane wykonaniem zabiegu u swojego czworonoga prosimy o bez-
pośredni kontakt z przychodnią weterynaryjną w celu umówienia się na termin zabiegu 
oraz uzyskania wszelkich informacji:

Nazwa gabinetu 
weterynaryjnego Adres Telefon

Stanisław Makulec 
Lekarz Weterynarii

ul. Młyńska 44, 
Kórnik (061) 817 01 67

Gabinet Weterynaryjny 
Maciej Grząślewicz

ul. Dworcowa 18, 
Kórnik

(061) 817 02 22
601 95 67 00

Działalność Weterynaryjna 
Zdzisław Szymczak

ul. Stodolna 88, 
Kórnik (061) 817 03 44

Gabinet Weterynaryjny
 ARKA NOEGO

ul. Szafirowa 52, 
Kamionki

602 46 46 64
(061) 664 36 66
(061) 897 14 51

UwAGA: ilość zabiegów ograniczona !!! 

W Szkole Podstawowej im. Jana Wój-
kiewicza w Radzewie odbywają się różne 
zajęcia współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej. Uczniowie klas I, II i III 
wzięli udział w zajęciach rozwijających 
zainteresowania uczniów uzdolnionych ze 
szczególnym uwzględnieniem nauk mate-
matyczno – przyrodniczych. Tematem zajęć 
było „Poznajemy Ptaki”.

Na zajęciach dzieci zapoznały się z pra-
cą ornitologa i sami bawili się w ornitologów. 
Spotkali się z hodowcą gołębi. Obserwowali 
ptaki naszej okolicy. Szukali wiadomości w 
różnych źródłach o gołębiach, jastrzębiach, 
sikorkach, srokach, dzięciołach, wróblach, 
jemiołuszkach, sokołach, orłach i innych 
ptakach. Jak ciekawe jest życie ptaków 
mogli dowiedzieć się oglądając filmy przy-
rodnicze.  Jesienią, dzieci wykonały własno-
ręcznie stołówkę dla ptaków i na bieżąco 
uzupełniały w niej pożywienie. Jaki trud 
muszą pokonać ptaki w budowaniu gniazd, 
przekonali się sami na sobie, budując ptasie 
gniazda z siania, patyków i piórek. Zawsze 
będą pamiętać, że ptasich gniazd nie wolno 

niszczyć i zabierać z nich jaj.
Zdobytą wiedzą o ptakach podzielili się 

z uczniami całej szkoły. Wykonali gazetkę 
o ptakach, albumy i prace plastyczne. Na 
apelu szkolnym przedstawili duże insceni-

zację pt.: „Księżycowy koncert” i „Jak wró-
belek Elemelek w szkole uczył się literek”. 
Były to wspaniałe i ciekawe zajęcia. 

Szkolni Ornitolodzy z Opiekunem

1 Kwietnia ŚwiatowY dzień ptaKów

warsztatY 
wieLKanocne 

w PRZEdSZkolU w SZcZodRZYkowiE

dnia 25.03.2013 w naszym przed-
szkolu odbyły się warsztaty wielkanoc-
ne z udziałem dzieci z klasy ib Szkoły 
Podstawowej w Szczodrzykowie.

Podczas zajęć dzieci rozwijały swoją kre-
atywność i ekspresję plastyczną, wykonując 
prace różnymi technikami. Przygotowane 
zostały cztery stanowiska: lepienie baranka, 
zajączka, kurczaczka z masy solnej, malowanie 
farbami przy sztalugach, wykonanie z papieru 

przestrzennego jajka oraz lepienie z plasteliny 
mazurka wielkanocnego.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej  w Szczo-
drzykowie mogły podzielić się swoimi umie-
jętnościami z młodszymi kolegami, a także 

przyczyniły się do kształtowania pozytywnego 
nastawienia przedszkolaków do przyszłych 
obowiązków szkolnych. 

Paulina Plewka 
i Agnieszka Sójka 

Karate
UdANA iNAUGURAcjA 

NowEGo SEZoNU STARTowEGo 
RAVENA

Kórnicki Klub Karate Shotokan Raven w 
znakomitym stylu rozpoczął starty w nowym 
2013 roku.    Pierwszy start w tym roku na 
zawodach zaliczyliśmy w marcu w Środzie 
Wielkopolskiej, gdzie wystartowało około 400 
zawodników z 25 klubów z całej Polski. Kara-
teków z Kórnika reprezentowała 8 osobowa 
ekipa.    Nasi Karatecy znakomicie walczyli 
i osiągnęli niewątpliwy sukces zdobywając 
łącznie cztery medale: złoty, dwa srebrne i 
brązowy. W najmłodszej kategorii wiekowej w 
kata ( układ technik karate) pierwsze miejsce 
zdobył: Julian Gabrusewicz, srebrny medal w 
swojej kategorii w kumite ( walka sportowa ) 
wywalczył Filip Młynarczyk, oraz Aleksandra 
Smoczyk, a brązowy medal  zdobył również w 
kumite Grzegorz Ratuszny.

Kolejnym wyzwaniem dla naszych za-
wodników były zawody Karate w Kostrzynie 
Wielkopolskim, które odbyły się 6 kwietnia 2013 
roku. Zgromadziły około 250 zawodników z 22 
klubów. Kórnicki Klub Karate reprezentowała 
tym razem  siedmioosobowa ekipa. Również 
w tym turnieju zawodnicy Ravena pokazali 
znakomite wyszkolenie i dobrą formę łącznie 
zdobywając aż 6 medali. Medale w swoich 
kategoriach zdobyli: brązowy w kata indywi-
dualnym wywalczył Julian Gabrusewicz, z 
dużymi szansami na finał, który mimo bardzo 
dobrego startu w wyniku potknięcia się zajął 
ostatecznie  trzecie miejsce, brązowy medal 
w kumite zdobyli: Krzysztof Mrugas, oraz 
Grzegorz Ratuszny, srebro wywalczyli Szymon 
Siódmiak, który w finale o włos przegrał swoją 
walkę, oraz Jakub Cuprych, który po długiej 
przerwie w znakomitym stylu wywalczył swój 
medal przegrywając finał ze swoim klubowym 
kolegą, złoto w znakomitym stylu zdobył Filip 
Młynarczyk, który w finale pokonał już wcześniej 
przedstawionego Kubę. Jak nam powiedział tre-
ner Ravena Jacek Kruk, obydwa turnieje stały 
na wysokim poziomie sportowym, a osiągnięte 
rezultaty bardzo cieszą.

Mamy nadzieję iż obecna forma powoli 
na kolejne sukcesy, i dalszy rozwój karateków 
Ravena. 

Jacek Kruk

KLsa tabeLa wiosna 2013 – po 5 KoLejce 07.04.2013

Mc. Drużyna Mecze Zw. Po. + - Punkty
1 UKS Środa 6 6 0 18 0 18
2 Amatorzy 6 5 1 15 4 15
3 Gutshot Kórnik 5P 3 2 10 7 9
4 Everblue 6 3 3 10 9 9
5 Dynamix 4PP 2 2 6 7 6
6 Kolba Bnin 5P 0 5 2 15 0
7 Dalkia Poznań 6 0 6 1 18 -2 (2w)

wyniki meczy:

Amatorzy – kolba Bnin 3-1
Amatorzy – Everblue  0-3

Gutshot kórnik – UkS Środa 0-3
Everblue – kolba Bmnin  3-0  

UkS Środa – dalkia Poznań  3-0  
Gutshot kórnik – kolba Bnin 3 -0

Gutshot kórnik – dalkia Poznań  3-1

P – mecz przełożony
W – walkower
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Pogotowie ra tun ko we 999, 8660066
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe992 

Rada Miejska w kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
tel. 61 817 04 11, 61 8170182, 
fax. 61 817 04 75
Gminne centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl

komisariat Policji w kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500) 
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma-
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, 
tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek SM w kamionkach 
tel. 503-067-690
Przychodnia lekarzy Rodzinnych „Zdro wie”
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
Przychodni  w kórniku-Bninie
ul. Armii krajowej 1, tel. 61 8170 050.
w przypadku konieczności wezwania
lekarza na wizytę domową w nocy lub 
dni wolne od pracy:
Przychodnia lekarska MEdEo 61-397,
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6
tel. (61) 877 19 11 lub (61) 877 17 05
Apteki:
Kórnik, ul.Średzka 1, tel. 61 817 01 28
Kórnik, ul.Poznańska 14, tel. 61 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. 61 817 02 39
Borówiec, ul. Szkolna 1C, tel. 519 053 056
Kórnik-Bnin. ul. Armii Krajowej 1, tel. 612810113
Szczytniki ul. Jeziorna 9 telefon 609 663 300
aptekaszczytniki@gmail.com
Pielęgniarki Środowiskowe „SAlUS”
Ul. Poznańska 34A/1
tel.618170101 lub 601472202
lecznice dla zwierząt/gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949 

wodociągi kórnickie i Usługi komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032, 61 
8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w kór ni ku
ul. Młyńska 36, tel. 61 817 04 23 
Centrala Września 991
Gminna komisja Rozwiązywania 
Pro ble mów Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54
ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54 Przedsiębiorstwo Au-
tobusowe koM BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76 

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, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
instytut dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33

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

Gminny Rzecznik osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

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 w kórniku
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

sport szKoLnY
ZŁoTE MEdAlE i PUcHAR 

w UNiHokEjU dlA SP 1 kóRNik

Sukcesem Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kórniku zakończyły się Mistrzostwa Po-
wiatu Poznańskiego w unihokeju chłopców.  
Szkoła wywalczyła mistrzostwo powiatu a 
zespół otrzymał puchar dla szkoły i złote 
medale . Droga do sukcesu prowadziła 
najpierw przez zawody półfinałowe, które 
odbyły się w dniu 21.03.2013 w Gułtowach. 
Chłopcy nie dali szans przeciwnikom z 
Stęszewa, Pobiedzisk, SP 5 Swarzędz. 
i Gułtów wygrywając wszystkie mecze. 
Bramki strzelali: Mateusz Kazyaka, Mikołaj 
Smajdor, Piotr Bachór, Łukasz Nowak, Ty-
moteusz Gabski. Do zwycięstw przyczynił 
się także w dużej mierze bramkarz Bartosz 
Zgarda, który m.in. obronił 3 rzuty karne.

Finał Mistrzostw Powiatu z udziałem 
czterech najlepszych szkół z poszczegól-
nych grup finałowych odbył się w dniu 27 
marca 2013 także w Gułtowach.

Udział wzięły 4 drużyny: SP Gułtowy, 
SP1Kórnik, SP Plewiska, SP Rogalinek.

Wyniki meczy Kórnika w finale rozgry-
wek:

Kórnik - Rogalinek 2:0 ( Mateusz Ka-
zyaka 2)

Kórnik - Gułtowy 3:1 (M. Kazyaka 3)
Kórnik - Plewiska 2:0 (M. Kazyaka 2)
Z dorobkiem 9 punktów szkoła z Kórnika 

zajęła pierwsze miejsce i awansowała do 
zawodów rejonowych Wielkopolski. Drugie 
miejsce zajęły Plewiska.

Gratulacje dla szkoły oraz dla nauczy-
ciela p. Adama Prokopczuka-opiekuna 
zespołu.

Z kolei w grupie dziewcząt byliśmy 
reprezentowani przez Szkołę Podstawową 
w Radzewie. Tutaj zespołowi  p. Karola 
Niemiera zabrakło trochę szczęścia. Zespół 

grał bardzo dobrze ale w ostatnim meczu 
z Paczkowem  na 40 sek. przed końcem  
strzelono im decydującą bramkę , która nie 
gwarantowała  zajęcie miejsca decydujące-
go o awansie do finału mistrzostw.

Wyniki meczy: Radzewo - Gułtowy 4:1, 
Radzewo - Pobiedziska 1:1,

Radzewo - Stęszew 3:0,Radzewo - 
Paczkowo 0:1

Bramki: Klaudia Dryer (5), Monika 
Stempniak (2), Wiktoria Kotkowiak (1)

Reszta składu: Magdalena Cychnerska, 
Justyna Rumińska, Lidia Wiśniewska, Kata-
rzyna Karaś, Agata Radziejewska.

Drużyna ze Stęszewa, która zdecy-
dowanie przegrała z Radzewem zajęła 
pierwsze miejsce.

Dziewczęta z Radzewa ostatecznie 
zajęły miejsce trzecie. O miejscach końco-
wych decydowały punkty za mecze oraz  
ilości bramek we wszystkich meczach 
pomiędzy szkołami.  

PóŁFiNAŁY MiSTRZoSTw 
wiElkoPolSki w AERoBikU

W Jarocinie tańczyły dziewczęta z Zespo-
łu Szkół w Kórniku. Dziewczęta wystąpiły w 
składzie: Agnieszka Ptak, Zuzanna Matysiak, 
Zuzanna Zięta, Julia Wójcik, Marianna Frącko-
wiak, Angelika Delestowicz, Patrycja Hołderna.

Zajęły ostatecznie czwarte miejsce. Miejsca 
od 1-3 zajęły i awans do zawodów wojewódz-
kich wywalczyły szkoły z Jarocina!!!!

W Biezdrowie wystąpiły zespoły z SP 
Szczodrzykowo, SP Radzewo i Gimnazjum w 
Robakowie. Najwyżej została sklasyfikowana 
Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie. Zespół 
w składzie: Marta Nowak, Patrycja Golan, Julia 
Piętka, Zuzanna Jankowska, Oliwia Tórz, Domi-
nika Sosnowska, Estera Skrzypczak, Martyna 
Szeląg, Jakub Zawodni, Hanna Śmigielska, 
Marta Lenik zajął czwarte miejsce.  Szkoła 
Podstawowa w Radzewie  i Gimnazjum w Ro-
bakowie uplasowały się na  miejscu siódmym.

ARA  

Jakub Sułkowski – uczeń Szkoły Podsta-
wowej w Radzewie został zwycięzcą czwartej 
edycji ligi biegów przełajowych, od tego roku 
organizowanej pod nazwą Grand Prix zBie-
giemNatury. Powtórzył tym samym sukces 
swojego starszego kolegi Mikołaja Ratajczaka, 
który najlepszy okazał się rok wcześniej. Cykl 
5 biegów, odbywających się nad poznańskim 
jeziorem Rusałka tym razem trwał od listopada 
do marca. Jakub wystartował w 4 biegach, 
z których każdy liczył blisko 2 km. Biegacz z 
Radzewa dwukrotnie w swojej kategorii wieko-
wej zajmował miejsce pierwsze, a dwukrotnie 
drugie. 28 marca wystąpił na uroczystym 
podsumowaniu w auli poznańskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego i odebrał zasłużone 
trofea i nagrody. Oklaskiwał go tłum innych 
biegaczy, bowiem aula pękała w szwach.

„zBiegiemNatury” to akcja, która powsta-
ła z inicjatywy dziennikarzy radiowej Trójki, 
Stowarzyszenia GRAND PRIX Poznania i 
Clubu bbl. Miała ona na celu przede wszystkim 
zachęcanie ludzi do aktywnego spędzania 
czasu na łonie natury, bowiem lasy, parki czy 

łąki to miejsca idealne dla tych, którzy szukają 
aktywnego wypoczynku i odprężenia. W pięciu 
miastach, w tym w Poznaniu w każdą niedzielę 
trenerzy prowadzili biegowe rozruchy. Raz w 
miesiącu organizowany był natomiast bieg 
wliczany do cyklu Grand Prix zBiegiemNatury. 

Bezpośrednio przed startem odbywały się 
także biegi dzieci i młodzieży. Pogoda często 
nie zachęcała do biegowej rywalizacji, więc 
liczyły się determinacja i wytrwałość, tak jak w 
codziennym życiu.

KN

BURMiSTRZ GMiNY kóRNik 
iNFoRMUjE

Na tablicy ogłoszeń
 w Urzędzie Miejskim w Kórniku 

od dnia 12 kwietnia 2013 r. 
do dnia 6 maja 2013 r., 

wywieszony został 
wykaz dotyczący sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości gruntowych 

będących własnością  Gminy  Kórnik:
- działka  nr  33/5 
 o powierzchni  0,0062 ha 
położona w miejscowości  Kórnik.
Przedmiotowa działka przeznaczona jest 
do sprzedaży na realizację 
urządzeń obsługi komunikacji 
i infrastruktury technicznej. 
- działka nr 161/28
 o powierzchni 0,0400 ha 
położona w miejscowości Borówiec. 
Przedmiotowa działka przeznaczona 
jest do sprzedaży na realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej.

Bliższych informacji można zasięgnąć 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 

tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1
 w Kórniku, pok. 203,
 tel. (61) 8170-411.

jaKUb sUłKowsKi zwYcięzcą cYKLU „z bieGiem natUrY”

!!! UwaGa !!!
i n f o r m a c j a

dla mieszkańców woj. wielkopolskiego
o wyłożeniu immunoprzynęty 

do zwalczania wścieklizny u lisów

● W dniach od 19.04 do 30.04.2013 r. 
zostaną zrzucone z samolotów na tere-
nach lasów, pól, pastwisk i nieużytków 
woj. wielkopolskiego przynęty zawierające 
szczepionkę przeciw wściekliźnie u lisów 
oraz innych wolnożyjących zwierząt mię-
sożernych;
● Szczepionka umieszczona jest w przynę-
cie o kształcie okrągłym koloru brązowego 
o średnicy 4 cm i grubości 1,5 cm;
● Prosimy nie podnosić i nie dotykać przy-
nęt, ponieważ przynęty, które były dotykane 
przez ludzi są omijane przez lisy;
● Szczepionka jest nieszkodliwa zarówno 
dla zwierząt domowych jak i zwierząt wol-
nożyjących;
● Jeżeli nastąpiło przypadkowe zetknięcie 
się człowieka z przynętą, szczególnie jeżeli 
nastąpił kontakt z otwartą raną, oczami, 
jamą ustną lub nosem – miejsca te należy 
gruntownie przemyć wodą z mydłem i zgło-
sić się do lekarza medycyny;
● W przypadku kontaktów zwierząt do-
mowych z przynętami należy zgłosić to 
lekarzowi weterynarii;
● Przez 3 tygodnie po wyłożeniu przynęt nie 
wolno wypuszczać psów luzem.

Uprzejmie prosimy o dostosowanie się 
do powyższych zaleceń.

Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii w Poznaniu
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Następny numer kórniczanina ukaże się 26 kwietnia 2013 r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać 

do 19 kwietnia 2013 r.
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* Międzynarodowa firma ubezpieczeniowa zatrudni agentów. Gwarancja stałej pensji + system prowizyjny. Tel.661808510
*Dom wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym w stanie deweloperskim podwyższonym, energooszczędny. Tel. 601474421
*Firma budowlana zatrudni wysokiej klasy fachowca do prac wykończeniowych i remontowych. Tel.692-44-36-20
*Hydraulik-Instalator 24h. Tel.518085509
*Płytki ze starej cegły już od 35zł/m². Tel. 665-735-543
*Komplet wypoczynkowy ze skóry ekologicznej. Tel. 618171686
*Szafka pod telewizor dębowa. Tel. 618171686
*Sprzedam baterie kuchenną eos Franke nowa stal szlachetna - 500 zł. Tel. 618171686 
*Sprzedam komplet opon letnich 215/40 R16 Nexen. Cena 750zł. Tel. 669 563 522 (Czmoń)
*Mycie okien, sprzątanie w domu-biurze-mieszkaniu. Tel. 663526741
*Sprzedam dom drewniany. Tel.602152790
*Do wynajęcia pomieszczenie 130m² (część socjalna + produkcyjna ), prąd, woda, c.o. oraz teren do składowania 2600m². Tel. 517 607 124
*Na sprzedaż działki budowlane w Koszutach 1000m² i 800m² + media. Tel. 517 607 124
*Poszukuje dodatkowej/tymczasowej pracy w godzinach popołudniowych lub/i w soboty. Mężczyzna 26 lat. Tel.: 600 978 857
*Zawiozę do ślubu syrenką 105 L. Tel.697107102
*Sprzedam dom drewniany 100m². Tel. 602152790
*30-latka posiadająca wyższe wykształcenie oraz 7 letnie doświadczenie w pracy jako sekretarka szuka pracy. Tel. 69448679
*Osiedle domów bliźniaczych w Rogalinie; metraż połówki 128,5 m²., działka 400 m ². Tel. 501 982 456
*Usługi asenizacyjne 16zł/m². Tel. 506-193-360
*Firma budowlana przyjmie zlecenia. Tel. 606931232 lub 514080116
*Posadzki maszynowe Kórnik. Tel. 727-415-155 
*Mieszkanie z ogrodem i garażem za 199 tys. Nowa inwestycja Czmoń. Tel. 537-050-060
*Szukam panny lub wdowy. Wiek 35-39 lat. Info pod nr. Tel. 506 891 712
*Sprzedam OpelVectra Kmbi, rocznik 2000, silnik diesel, mały przebieg, stan bardzo dobry. Tel.608765925
*Sprzedam działkę budowlaną 3400m² w Czmońcu dobra lokalizacja cena 20zł 1m² . Tel. 691810340
*Sprzedam dom stan surowy pow. zabudowy 115m²  na działce 1600m² Czmoniec dobra lokalizacja 691810340
*Sprzedam 5h ziemi w Czmońcu blisko las i starorzecze Warty. Tel. 691810340
*Lokal do wynajęcia, 34m²na działalność gospodarczą w Kórniku przy  ul.Staszica 15. Tel.885 539 962
*Budynek przy głównej ulicy do wynajęcia na działalność, biura, gabinety.  Tel. 693 463 410
*Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel.692-241-023
*Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel.692-241-023
*Sprzedam działkę budowlaną w Błażejewie pow. 660m², ładna spokojna okolica pod lasem. Tel. 661 799 283.
*Do wynajęcia nowe, urocze mieszkanie z balkonem dla dwóch osób (przy parku Kórnickim). Tel.782119440
*Do wynajęcia- ładne mieszkanie na parterze domku z dużym balkonem i ogrodem w Gądkach,10 minut od Poznania. Tel. 782119440 ,e-mail;ellen@onet.pl
*Szeregówka z ogrodem za 191 tys. Własność. Raty. Tel. 530290290
*Kierowca kat. B szuka pracy na stałe Kórnik lub okolice. Nie koniecznie też jako kierowca. Tel. 785-838-413
*Sprzedam działkę budowlaną w Kórniku. Tel. 537 433 964
*Nauka gry na gitarze, lekcje indywidualne oraz możliwość uczenia większej grupy, cena oraz miejsce spotkań do uzgodnienia. Tel. 795 734 799.
*Usługi protetyczne, Kórnik, Plac Powstańców Wlkp. blok nr 1. Tel. 607 11 86 8
*Meble na wymiar. Tel. 604 674 943, 602 693 213
*Dekarstwo-Ciesielstwo fachowo, szybko i tanio. Tel. 724527229
*Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe dla 2-óch osób w Kórniku, umeblowane. Tel. 509 831 858 lub 726 118 137
*Oddam w wynajem pokój w Kórniku z dostępem do kuchni i łazienki. Tel. 501645939
*Sprzedam dom w Kamionkach. Cena 495 tys. zł. Tel. 605354948
*Sprzedam do wykończenia w Kamionkach- cena 320 tys. zł. Tel. 605 354 948
*Tanie działki budowlane. 30 tys. zł. Tel. 725590250
*Sprzedam przyczepkę samochodową. Tel. 618971128
*Kierowca kat BCD i T szuka pracy. Tel. 603 606 198
*Sprzedam ładne 3-pokojowe mieszkanie 68m² w Bninie, blok, II piętro. Cena 250 tys. (do negocjacji). Tel. 725 107 515
*Sprzedam Fiat Ducato Maxi 2.3 , rp 2008, przebieg tylko 156.000km (wystawiam fakturę vat). Cena do negocjacji. Tel: 506 490 723
*Sprzedam mechanizm do mocowania koła zapasowego do Fiata Ducato 2006 - 2012, oraz inne części.  Tel: 506 490 723
*Sprzedam spacerówkę, łóżeczko turystyczne, konia na biegunach wszystko jak nowe. Tel: 506 490 723
*Usługi transportowe, przewóz towarów do 1,5 tony , kraj - zagranica, przeprowadzki. Tel: 506 490 723 
*Sprzedam, matę edukacyjną, nowe ciuszki, kurtki , buty, sweterki itp dla dziewczynki od 0-5 lat. Tel: 506 490 723 
*Sprzedam  telefon komórkowy   Nokia 6020,  Nokia 2330 ,  oraz LG BL-20.  Ceny do negocjacji. Tel: 506 490 723
*Sprzedam komplet felg aluminiowych do Forda 4x108 15 podana cena dotyczy kompletu 300 zł. Tel : 535 085 793
*Sprzedam pompę wtryskową Bosch 2.1 td pasuje do Citroena, Peugeota, Lanci, Fiata Sprawna! Tel. 535 085 793
*Sprzedam pompę wtryskową Lucas 2.1 td uszkodzoną mechanicznie elektryka sprawna.Tel: 535 085 793
*Sprzedam suknię ślubną w kolorze ecru, uszytą według własnego projektu, rozmiar 34/36 na wzrost 160 cm dla drobnej osoby. Tel.: 726 067 093 cena 590 zł
*Zapraszamy Maluchy od 20tyg  życia do 3lat do nowego żłobka TIK- TAK w Kórniku! Cena za ms abonament 599zł!  www.zlobekkornik.pl lub  Tel. 605192542
*Renault Thalia 1,4 2003r., ciemnoszary metalic, z salonu, 1. właściciel, bezwypadkowy, 111 tys. km, stan bdb, cena do uzgodnienia,tell. 509777404
*Wynajmę mieszkanie 1-2 pokojowe lub pokój z osobnym wejściem w Kórniku i okolice. Tel. 507050907
*Technolog żywności z doświadczeniem poszukuje pracy w zawodzie lub pokrewnej. Tel 721230804
*Artykuły hydrauliczne, kotły CO  sprzedaż-montaż. Tel. 606-46-48-41
Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą 
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej  ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba 
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania. 
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej na str. 22), lub przekazywać telefonicznie.




