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OdnOwią pOmnik rOzstrzelanych

W dniu 10 maja w Urzędzie Miasta i Gminy 
Kórnik z inicjatywy przedstawicieli Fundacji 
Zakłady Kórnickie burmistrz Przemysław 
Pacholski spotkał się z  ks. proboszczem 
Grzegorzem Zbączyniakiem, członkiem 
Rady Kuratorów FZK Jerzym Lechnerow-

skim, przedstawicielami Zarządu Fundacji: 
prezesem dr. Dariuszem Grzybkiem oraz  
dr. Zbigniewem Kaliszem, a także Januszem 
Kamyczkiem reprezentującym kórnicki Za-
kład Doświadczalny PAN.
Rozstrzelani przez Niemców 20 października 
1939 roku obywatele pochowani zostali na 
kórnickim cmentarzu w zbiorowej mogile. 
Ogrodnicy dawnej Fundacji otoczyli opieką 
to miejsce, a od 1962 roku Zakład Doświad-
czalny PAN stał się jego opiekunem. Dnia 9 
maja 1974 roku odsłonięto istniejący do dziś 
pomnik na mogile.
W tym roku przypada 80. rocznica tragicz-
nych wydarzeń związanych z wybuchem 
II wojny światowej. Już w styczniu podjęto 
działania by z tej okazji odrestaurować po-
mnik i jego otoczenie. Pan Janusz Kamyczek 
z inicjatywy UMiG przygotował koncepcję od-
nowienia nasadzeń na mogile (patrz wyżej). 
Ustalono, że  po wyborze instytucji koor-
dynującej wszystkie działania określona 
zostanie technologia czyszczenia płyt po-
mnika i odmalowane zostaną litery napisów 
nagrobnych.

spOtkania w starOstwie

Wiceburmistrz Sebastian Wlazły, wraz 
z Agnieszką Wiśniewską z Wydziału Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa, uczestniczyli 10 
maja w zorganizowanym w Starostwie Po-
wiatowym w Poznaniu spotkaniu roboczym 

Prosto  
z Ratusza

turniej kOszykarek w Oazie

W dniach 11-12 maja odbył się w kór-
nickiej Oazie turniej „Tytus Cup”, który 
przy dużym zaangażowaniu rodziców 
kórnickich koszykarek zorganizowały 
klub MUKS oraz Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Kórniku. Burmistrz Przemysław 
Pacholski wziął udział w  otwarciu tej 
międzynarodowej imprezy. Więcej na 
ten temat na str. ...

zebranie rOd

W  dniu 11 maja wiceburmistrz Bro-
nisław Dominiak uczestniczył w  ze-
braniu sprawozdawczo-wyborczym 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
im. A. Wróblewskiego w  Mościenicy. 
Złożono sprawozdania z  działalności, 
przedstawiono także plany działań na 
rok bieżący. Na kolejną już kadencję 
na stanowisko prezesa zarządu ROD 
wybrano panią Teresę Zimną. Zarząd 
podziękował Gminie za wsparcie w dzia-
łaniach związanych m.in. z planowanym 
urządzeniem placu zabaw. 

(cd. na str. 4)

dotyczącym realizacji inwentaryzacji wyro-
bów zawierających azbest. Po spotkaniu 
przedstawicieli UMiG Kórnik przyjął Czło-
nek Zarządu Powiatu Poznańskiego Antoni 
Kalisz, z  którym rozmawiano na temat 
wprowadzonego przez Powiat Poznański 
programu dofinansowania wymiany źródeł 
ciepła na bardziej ekologiczne. 

Dnia 13 maja 2019r. w Sądzie Rejonowym 
w Środzie Wielkopolskiej odbyła się pierw-
sza rozprawa w sprawie z powództwa 
Miasta i Gminy Kórnik przeciwko Jackowi 
Kowalskiemu i  Annie Księskiej-Kowal-
skiej o wydanie nieruchomości. Sąd na 
wstępie rozprawy poinformował strony 
o nieuwzględnieniu wniosku pozwanych 
o zawieszenie postępowania z uwagi na 
toczące się postępowanie o stwierdzenie 
zasiedzenia. Tym samym Sąd podzielił 
stanowisko powoda tj. Gminy o braku 

podstaw do zawieszenia postępowania. 
Zawieszone jest natomiast postępowanie 
o stwierdzenie zasiedzenia z wniosku mał-
żonków Kowalskich. Konsekwencją braku 
zawieszenia postępowania o  wydanie 
nieruchomości jest kontynuacja sprawy. 
Kolejna rozprawa została wyznaczona na 
21 października bieżącego roku. Na tym 
posiedzeniu  zostanie przeprowadzone 
postępowanie dowodowe. Wyrażam na-
dzieję, że to postępowanie doprowadzi do 
celu jakim jest przywrócenie Gminie pra-
wa do władania całą jej nieruchomością 
i doprowadzenie do ukończenia prome-
nady zgodnie z zakładanym projektem.  
Do zobaczenia na promenadzie.

Pierwsza 
rozprawa...

◊  Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski

Fragment projektu zieleni 
autorstwa  Janusza Kamyczka z ZD PAN



(cd. na str. 8)
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seminarium urbanistów

W  dniach 13-14 maja wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły wraz z  kierownikiem 
Wydziału Planowania Przestrzennego 
Tomaszem Wojciechowskim uczestniczyli 
w seminarium „Problemy planistyczne – 
Wiosna 2019” zorganizowanym przez Sto-
warzyszenie Urbanistów ZOIU. W progra-
mie pojawił się szeroki wachlarz zagadnień 
wiążących się z praktyką planowania i za-
gospodarowania przestrzennego. Mowa 
była między innymi na temat prawnych 
uwarunkowań planowania i  zagospoda-
rowania przestrzennego, o  wybranych 
materiałach i  narzędziach stosowanych 
przy sporządzaniu opracowań urbani-
stycznych, oraz o rozwiązaniach służących 
poprawie ładu przestrzennego.
Odbyła się także debata na temat rzą-
dowego projektu regulacji przepisów 
z zakresu planowania i zagospodarowania 
przestrzennego.
Dodatkowo 14 maja z  przedstawicielem 
Wydziału Planowania Przestrzennego 
uczestniczył w spotkaniu informacyjnym 
zorganizowanym w  Poznaniu przez sto-
warzyszenie Metropolia Poznań w sprawie 
budowy Metropolitalnego Systemu Infor-
macji Przestrzennej MeSIP.

lider zielOnej wielkOpOlskie 
ObradOwał

W dniu 14 maja wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak wziął udział w zorganizowanym 
w Środzie Wlkp. zebraniu stowarzyszenia 
Lider Zielonej Wielkopolski. Organizacja 
dokonała zmian statutowych, które do-
stosowały statut do potrzeb rozszerzenia 
możliwości udzielania wsparcia kolejnych 
inicjatyw społecznych. 

walne zgrOmadzenie aquanet

Dnia 14 maja odbyło się walne zgromadze-
nie spółki Aquanet, w którym uczestniczył 
burmistrz Przemysław Pacholski. Udzie-
lono absolutorium zarządowi i  radzie 
nadzorczej. Wybrano członków rady na 
nową kadencję. Przewodniczącym rady 
pozostał pan Paweł Rzepka.

studenci up w kórniku

Dzień później, czyli 15 maja,  burmistrz 
Przemysław Pacholski oraz wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły brali udział w  podsu-
mowaniu badań terenowych przeprowa-
dzonych przez studentów Uniwersytetu 
Przyrodniczego na terenie naszej gminy. 
Więcej na ten temat na str. 9.

w sprawie utwOrzenia fundacji

Akcjonariusze spółki Aquanet spotkali 
się w Poznaniu w dniu 16 maja by roz-
mawiać na temat kontynuowania dzia-
łalności fundacji wspierającej ochronę 
środowiska, ze szczególnym naciskiem 
na ochronę zasobów wodnych. Fun-
dacja ma także zajmować się pomocą 
finansową w zakresie budowy przyłączy 
i opłat za wodę i odprowadzanie ścieków 
dla osób w trudnej sytuacji finansowej. 
Kapitał początkowy fundacji ma wynieść 
około 1 miliona złotych. Gminę Kórnik 
reprezentował wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak.

pOdsumOwanie rOku 
spółki wOdkOm

Burmistrz Przemysław Pacholski uczest-
niczył 16 maja w walnym zgromadzeniu 
spółki WODKOM. Udzielono absolutorium 
prezesowi i  radzie nadzorczej. Spółka 
zakończyła rok obrachunkowy zyskiem 
netto 12 478 zł przy przychodach netto 
przekraczających 4 mln zł. Przypomnijmy, 
że Miasto i Gmina Kórnik przekazała spół-
ce aport pieniężny w wysokości 300 tys. zł 
na zakup koparko-ładowarki. 

w sprawie termOmOdernizacji 
i rOzbudOwy

W dniu 17 maja wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak spotkał się w Szkole Podstawo-
wej w Radzewie z panią dyrektor Krystyną 
Kiełpińską oraz z  wicedyrektor panią 
Małgorzatą Pawlaczyk. Podczas spotka-
nia omówiono zaawansowanie prac przy 
termomodernizacji budynku szkoły oraz  
przygotowania do rozbudowy placówki, 
której rozpoczęcie planowane jest jeszcze 
w bieżącym roku. 

spOtkanie z prOjektantkami

Także 17 maja wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły oraz pracownicy Wydziału Pla-
nowania Przestrzennego spotkali się 
z projektantkami Joanną Grocholewską 
i  Mają  Geryszewską by omówić uwa-
gi jakie wpłynęły do UMiG w  sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych 
w  Kórniku w  rejonie ul. Poznańskiej, 
Placu Niepodległości, ul. Zamkowej, 
ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej, ul. 
Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej oraz ul. 
Jeziornej.
 

kOlejne spOtkanie 
dOtyczące pks

Kolejne spotkanie włodarzy powiatów 
oraz podpoznańskich gmin z  zastęp-
cą prezydenta Poznania Bartoszem 
Gussem, którego tematem była reor-
ganizacja transportu prowadzonego 
dotychczas przez PKS Poznań, odbyło 
się 20 maja w Poznaniu. Gminę Kórnik 
reprezentował wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak.

nOwa hala magazynOwa

Burmistrz Przemysław Pacholski uczest-
niczył 20 maja w  uroczystym otwarciu 
nowej inwestycji firmy Raben. W ramach 
rozbudowy centrum logistycznego w Ro-
bakowie powstała nowoczesna hala ma-
gazynowa o powierzchni 21 tys. m². In-
westycja w nowy magazyn była możliwa 
między innymi dzięki kontynuacji i roz-
szerzeniu współpracy z  firmą Henkel. 
Po zakończeniu inwestycji, centrum lo-
gistyczne w Gądkach zajmuje 120 tys. m² 
powierzchni magazynowej. 

przygOtOwania 
dO mOdernizacji s-11

Burmistrz Przemysław Pacholski i wicebur-
mistrz Bronisław Dominiak uczestniczyli 21 
maja w spotkaniu informacyjno-konsulta-
cyjnym w sprawie modernizacji trasy S-11 
na odcinku od Kórnika do Ostrowa Wiel-
kopolskiego.  Przedstawiciele Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz 
Biura Projektowego przedstawili propozycję 
przebiegu drogi. Koncepcja zawiera kilka 
wariantów, jednak przez teren naszej gminy 
proponowany jest jeden przebieg. Obecnie  
zbierane są informacje, na podstawie któ-
rych określona będzie ilość i usytuowanie 
przejazdów przez drogę (obiektów mosto-
wych lub przejazdów pod trasą) przeznaczo-
nych dla obsługi ruchu lokalnego oraz dojaz-
dów do gruntów rolnych. Prace koncepcyjne 
potrwają jeszcze przynajmniej rok. Później, 

przez kolejny rok potrwają opracowania 
związane z opinią środowiskową. Zarówno 
mieszkańcy, jak i przedstawiciele samorządu 
przedstawili swoje stanowiska w tej sprawie. 
Większość mieszkańców Dębca, których go-
spodarstwa zostaną potencjalnie przecięte 
przez nowy przebieg trasy, opowiada się 
za pozostawieniem starego przebiegu dla 
modernizowanej drogi, co zdaniem inwe-
stora jest niemożliwe ze względu na ilość 
koniecznych wyburzeń, a przede wszystkim 
ze względów technicznych dotyczących 
odpowiednich parametrów, określonych 
w warunkach technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi. Podczas spotkania sołtys 
Dębca pani Katarzyna Szafraniak zwróciła się 
z propozycją zorganizowania dodatkowego 
spotkania dla mieszkańców z  udziałem 
wiceburmistrza Bronisława Dominiaka. 
Spotkanie zaplanowano na dzień 30 maja 
w  świetlicy wiejskiej. Jego celem będzie 
omówienie najkorzystniejszych rozwiązań 

dla mieszkańców, które zostaną przekazane 
do GDDKiA Odział w Poznaniu. 
Zachęcamy również do przesyłania ankiet, 
których wzór znajdziecie Państwo zarówno 
na stronie www.kornik.pl jak i na stronach 
GDDKiA. Wysyłać je można do inwestora 
lub składać w UMiG Kórnik do 4 czerwca br. 

wizyta w witaszyczkach

Radni Rady Miasta i Gminy Kórnik odbyli 
wyjazdowe obrady Komisji Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa wizytując w dniu 21 maja 
składowisko odpadów w Witaszyczkach pod 
Jarocinem. Radni zapoznali się funkcjonowa-
niem Zakładu Gospodarowania Odpadami 
administrowanego przez Porozumienie 
Międzygminne, którego członkiem jest nasza 
gmina. Po obradach komisji wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły oraz kierownik Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Sławomir 
Zakrzewski wzięli udział w Konwencie Poro-
zumienia Międzygminnego, podczas którego 
jednomyślnie poparto projekt budowy wia-
duktu nad projektowaną drogą ekspresową 
S-11, w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych. 

Fragment mapy z koncepcja przebiegu  
modernizowanej drogi s-11 (grubsza, 
pomarańczowa kreska na terenie naszej 
gminy). Na czerwono obecny przebieg.



Lista nr 1 - KWW KONFEDERACJA 
KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY

1. LIROY-MARZEC Piotr Krzysztof
 muzyk, zam. Kielce, nie należy do partii 
politycznej 
2. KRYSTOWSKA Anna 
adwokat, zam. Warszawa, nie należy do 
partii politycznej 
3. BRYŁKA Anna Mirosława 
prawnik, zam. Kobylata, członek partii: 
Ruch Narodowy 
4. TOMCZAK Witold Stanisław 
lekarz, zam. Kępno, nie należy do partii 
politycznej 
5. JÓŹWIAK Maciej 
właściciel sklepu, zam. Środa Wielkopol-
ska, członek partii: Ruch Narodowy 
6. GAPIŃSKA Magdalena 
historyk, zam. Kościelec, nie należy do 
partii politycznej
7. KUŚWIK Andrzej Antoni trener sportu, 
zam. Wolica, nie należy do partii poli-
tycznej
8. WAWRZYNIAK Piotr Bogusław 
historyk, zam. Trzcianka, nie należy do 
partii politycznej
9. ROHDE Aleksandra 
grafik, zam. Poznań, nie należy do partii 
politycznej
10. ZIĘTKOWSKI Wojciech Maciej 
ekonomista, zam. Środa Wielkopolska, nie 
należy do partii politycznej

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY 
WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA

1. SPUREK Sylwia Iwona 
radczyni prawna, zam. Warszawa, członek 
partii: Wiosna Roberta Biedronia 
2. STANDERSKI Dariusz Marian 
ekonomista, zam. Rożnowo, członek partii: 
Wiosna Roberta Biedronia 
3. UEBERHAN Katarzyna 
filozofka, zam. Poznań, członek partii: 
Wiosna Roberta Biedronia 

4. PANCEWICZ Mikołaj Jakub 
specjalista zastosowań informatyki, zam. 
Kalisz, nie należy do partii politycznej 
5. WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 
aktorka, zam. Poznań, nie należy do partii 
politycznej 
6. STANIEWSKI Marcin 
politolog, zam. Poznań, nie należy do partii 
politycznej
7. MICHOCKA Kalina 
filolożka języka nowożytnego, zam. Kalisz,
członek partii: Wiosna Roberta Biedronia
8. ZALESIŃSKI Zbigniew Stanisław 
ekonomista, zam. Leszno, nie należy 
do partii politycznej, złożył następujące 
oświadczenie: pracowałem w  organach 
bezpieczeństwa państwa w  rozumieniu 
przepisów powołanej ustawy
9. DECKER Magdalena Maria 
filolog polski, zam. Ostrów Wielkopolski, 
nie należy do partii politycznej
10. JEŻAK Ewa Agnieszka 
specjalistka bankowości, zam. Brzeźno, 
członek partii: Wiosna Roberta Biedronia

Lista nr 3 - KKW KOALICJA EUROPEJSKA 
PO PSL SLD .N ZIELONI

1. KOPACZ Ewa Bożena 
lekarz, zam. Radom, członek partii: Plat-
forma Obywatelska RP 
2. MILLER Leszek Cezary 
politolog, zam. Warszawa, członek partii: 
Sojusz Lewicy Demokratycznej 
3. GRZYB Andrzej Marian 
parlamentarzysta, zam. Siedlików, członek 
partii: Polskie Stronnictwo Ludowe 
4. STĘPIEŃ Miłosława Dorota 
tłumaczka, zam. Konin, członek partii: 
Partia Zieloni 
5. WAWRYKIEWICZ Michał 
adwokat, zam. Dziekanów Polski, nie na-
leży do partii politycznej 
6. MROCZKOWSKA Barbara Elżbieta
 politolog, zam. Leszno, członek partii: 
Platforma Obywatelska RP

7. BOSACKI Marcin Rafał 
dyplomata, zam. Warszawa, nie należy do 
partii politycznej
8. DROZD Krystiana Maria 
nauczyciel, zam. Ostrów Wielkopolski, 
członek partii: Platforma Obywatelska RP
9. FABIŚ-SZULC Karolina Urszula 
główna księgowa, zam. Poznań, członek 
partii: Platforma Obywatelska RP
10. RUTNICKI Jakub Adam 
parlamentarzysta, zam. Pniewy, członek 
partii: Platforma Obywatelska RP

Lista nr 4 
- KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek 
nauczyciel akademicki, zam. Warszawa, 
nie należy do partii politycznej 
2. MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna
 ekonomistka, zam. Kępno, członek partii: 
Prawo i Sprawiedliwość 
3. LICHOCKA Joanna Katarzyna 
poseł na sejm RP, zam. Warszawa, członek 
partii: Prawo i Sprawiedliwość 
4. SZYNKOWSKI VEL SĘK Szymon Andrzej
 sekretarz stanu, zam. Poznań, członek 
partii: Prawo i Sprawiedliwość 
5. BARTOSIK Ryszard 
parlamentarzysta, zam. Kowale Pańskie, 
członek partii: Prawo i Sprawiedliwość 
6. PORZUCEK Marcin Bartosz 
poseł na sejm RP, zam. Piła, członek partii: 
Prawo i Sprawiedliwość
7. DUDZIAK Lidia Danuta 
politolog, zam. Poznań, członek partii: 
Prawo i Sprawiedliwość
8. POPKOWSKI Robert Adam 
przedsiębiorca, zam. Konin, członek partii: 
Solidarna Polska
9. FRANKIEWICZ Joanna Dorota 
germanista, zam. Poznań, nie należy do 
partii politycznej
10. DZIEDZICZAK Jan Michał politolog, 
zam. Warszawa, członek partii: Prawo 
i Sprawiedliwość

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Lista nr 5 - KKW LEWICA RAZEM - RAZEM, 
UNIA PRACY, RSS

1. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz
 inżynier energetyki, zam. Poznań, członek 
partii: Unia Pracy 
2. WACHOWSKA-KUCHARSKA Anna 
Małgorzata
 specjalista sprzedaży internetowej, zam. 
Poznań, członek partii: Partia Razem 
3. SZLINDER Maciej Karol
socjolog, zam. Poznań, członek partii: 
Partia Razem 
4. NOWAK Paulina 
ekonomista, zam. Słupca, członek partii: 
Partia Razem 
5. NOWACKI Konrad 
administrator systemów komputerowych, 
zam. Zduny, członek partii: Partia Razem 
6. BŁAŻEJCZAK-KLECZEWSKA Beata
 specjalista ds. ochrony środowiska, zam. 
Kalisz, członek partii: Partia Razem
7. SMIRNOW Amadeusz Piotr 
nauczyciel języków obcych, zam. Poznań, 
członek partii: Partia Razem
8. KASPRZAK-BARTKOWIAK Kamila
 dziennikarz, zam. Gniezno, członek partii: 
Partia Razem
9. WILK-BARAN Anna Elżbieta 
dziennikarz, zam. Wronki, członek partii: 
Ruch Sprawiedliwości Społecznej
10. KOSZAL Dorota 
specjalista ds. zamówień publicznych, 
zam. Poznań, członek partii: Partia Razem

Lista nr 6 - KWW KUKIZ’15

1. JUREK Marek 
historyk, zam. Wólka Kozodawska, członek 
partii: Prawica Rzeczypospolitej 
2. PARDA Błażej Łukasz 
ekonomista, zam. Piła, nie należy do partii 
politycznej 
3. KOSMALSKA Joanna Agnieszka 
ratownik medyczny, zam. Gostyń, nie 
należy do partii politycznej 
4. LUCH Katarzyna 
inżynier budownictwa, zam. Lipka Wielka, 
nie należy do partii politycznej 
5. FORDON Jacek 
automatyk przemysłowy, zam. Drużyna, 
nie należy do partii politycznej 
6. GARCZYŃSKI Bartosz 
antropolog kultury, zam. Poznań, nie na-
leży do partii politycznej
7. KOCHAŃSKA Julia Anna 
pedagog, zam. Przybyszewo, nie należy do 
partii politycznej
8. GATTI Sabina Edwarda 
tłumacz, zam. Poznań, nie należy do partii 
politycznej
9. PERA Jakub 
politolog, zam. Borzykowo, nie należy do 
partii politycznej
10. KOZŁOWSKI Jerzy 
poseł na Sejm RP, zam. Kalisz, nie należy 
do partii politycznej

W niedzielę 26 maja odbęda się Wybory do 
Parlamentu Europejskiego.
Nasza gmina zaliczona została do okregu 
wyborczego nr 7 obejmującego wojewódz-
two wielkopolskie.

Zmiany w Kamionkach
Na terenie naszej gminy głosujemy gene-
ralnie  w tych samych lokalach, w których 
głosowaliśmy podczas ostatnich wyborów 
samorzadowych z wyjątkiem mieszkań-
ców Kamionek. W tej miejscowości lokal 
wyborczy w Straznicy OSP zastąpiły dwa lo-

kale wyborcze w Szkole Podstawowej przy  
ul. Mieczewskiej. Lokale wyborcze otwarte 
będą od 7:00 do 21:00

Głos ważny  
Głosować można tylko na jedną listę kan-
dydatów, stawiając znak „X” (co najmniej
dwie linie przecinające się w obrębie kratki)
w kratce z lewej strony obok nazwiska jed-
nego kandydata z tej listy, przez co wska-
zuje się jego pierwszeństwo do uzyskania 
mandatu

Głos nieważny 
Przyczyną nieważności głosu jest:
- postawienie znaku „X” w kratkach obok na-
zwisk kandydatów umieszczonych na więcej
niż jednej liście
- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce
- postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie 
przy nazwisku kandydata z listy
unieważnionej przez okręgową komisję 
wyborczą. Nieważne są karty do głosowania 
inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzo-
ne pieczeciąobwodowej komicji wyborczej.

Lista knadyatów 
na podstawie „Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2019 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
w okręgu wyborczym nr 7”

Nadal trwa zbiórka  pieniędzy na leczenie  
Julki Bubacz z Robakowa. Do  2 milionów 
złotych potrzebnych na leczenie nastolatki  
brakuje ok. 200 tysięcy złotych. Na leczenie 
Julki zbiera poznańska Fundacja Siepomaga, 
Fundacja Skarbowości w Bydgoszczy oraz 
KTPS Kórnik.
W dniu  22 maja stan konta Julki  w kórnic-
kim BS wynosił  138.043,14 zł. 
Zbiórki  prowadzone są nieomal na wszyst-
kich festynach i uroczystościach gminnych, 
a także na koncertach. Do listy zbierających, 
opublikowanej  w poprzednim numerze 
Kórniczania,  dopisujemy: TFP Dziećmiero-
wo, Pracowników  UMiG Kórnik, Kórnicko 
Bnińskie Bractwo Kurkowe, goście z Koenig-
stein im Taunus,  OSP Kórnik, uczestników 
„Borówieckiej Zadyszki” SP nr 1 i   SP nr 2 
w Kórniku, SP Szczodrzykowo i SP Krzesiny 
a  także przedskzoe „Skrzaty” z Borówca.  
Kwestują również kierowcy KPA Kombus, 
harcerze Hufca Kórnik, Restauracja - Wiel-
kie Nieba, D T  „Tęcza”, sołectwa: Borówiec 
i Szczytniki.
Podczas Kórnickich Spotkań z Białą Damą  
zebrano łącznie 46.719,05 zł Przeprowadzo-

ne licytacje dały dochód  25.970 zł,  a w pusz-
kach kwestujacych było razem 20.749,05 zł 
Najwyższą kwotę  wylicytowano za numer 
startowy  9470 -Magdaleny Skały, która dla 
Julki biegła w   poznańskim półmaratonie  
(21 km). Numer startowy nabyła firma TFP 
za 15 tyś. zł.  Złote serduszko, bogato wy-
sadzane cyrkoniami, dar Jubilera Krzysztofa 
Buszkiewicza, wylicytował brat kurkowy 
z KBBK, pan Jędrzej Jerzy Frynas, za 5 tyś zł. 
Ruszyły aukcje przedmiotów, których nie 
sprzedano na kiermaszu i licytacjach pod-
czas święta Białej Damy. Za zgodą admini-
stratora potralu KÓRNIK KUPIĘ SPRZEDAM 
na Facebooku sprzedajemy  przedmioty 
ofiarowane przez mieszkańców.  Pieniądze 
ze sprzedaży w całości zasilają konto Julki. 
W  imieniu Julki i  jej Rodziny  dziękujemy 
serdecznie za wszystkie wpłaty.
Dziękujemy wolontariuszom za ich pracę 
i prosimy o dalsze wsparcie i pomoc.
   

Pomoc dla Julki
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◊  Krystyna Janicka
 przewodnicząca Zarządu KTPS



OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

o  wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzenne-
go dla obrębów: Biernatki, Dębiec  

i Prusinowo – etap I,  gm. Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 
2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39 w związku 
z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko  
(t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.),  
zawiadamiam o  wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obrębów: Biernatki, Dębiec 
i Prusinowo – etap I,  gm. Kórnik, wraz 
z  prognozą oddziaływania na środo-
wisko, w dniach od 3  czerwca 2019 r.  
do 24 czerwca 2019 r. w  siedzi-
bie Urzędu Miasta i  Gminy Kórnik,  

pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt 
zmiany planu dostępny będzie w okresie 
wyłożenia również na stronie www.kor-
nik.pl w dziale ,,Aktualności” w zakładce 
,,projekty mpzp wyłożone do publicznego 
wglądu”.
Przedmiotem uchwały jest ochrona 
gruntów rolnych przed nieplanowaną 
i  rozproszoną zabudową, zachowanie 
dotychczasowego rolniczego użytkowania 
tego obszaru wraz z określeniem zasad 
rozwoju terenów zurbanizowanych, zgod-
nie z polityką Gminy wyrażoną w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Kórnik.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie zmiany planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 17 czerwca 
2019 r. w świetlicy wiejskiej w Biernatkach, 
ul. Główna 25, 62-023 Biernatki o godz. 
18:00.
Zgodnie z  art. 18 ust. 1 ustawy z  dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym oraz art. 54 
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko, uwagi do projektu 

zmiany planu miejscowego może wnieść 
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim 
przyjęte, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 9 lipca 2019 r. na adres: Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 
1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). 
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowa-
niu i  zagospodarowaniu przestrzennym 
jako wniesione na piśmie uznaje się rów-
nież uwagi wniesione za pomocą elektro-
nicznej skrzynki podawczej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działal-
ności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze 
zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo opatrzone podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePU-
AP. Organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik. 
Jednocześnie, w związku z postępowaniem 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko informuję, że zaintere-
sowani mogą zapoznać się z niezbędna 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 
1, 62-035 Kórnik pok. 211.

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 24 maja 2019 roku do dnia 
14 czerwca 2019 roku, wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej 
wymienionych  nieruchomości:

1) nieruchomości przeznaczone pod ogródek warzywny:
- dz. nr 227/9 o pow. 0,0196 ha położona w miejscowości Kamionki,
- cz. dz. nr 131/1 (nr 3) o pow. 0,0300 ha położona w miejscowości Szczytniki,
- cz. dz. nr 131/1 (nr 6) o pow. 0,0300 ha położona w miejscowości Szczytniki.

2) nieruchomość przeznaczona pod przystań statku „Biała Dama”:
- cz. dz. nr 956/15 o pow. 0,0120 ha położona w miejscowości Kórnik.

Bliższych informacji można uzyskać w  Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w  miejscowości Kórnik, parter,  
pok. nr 2, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 24 maja 2019 roku do 
dnia 14 czerwca 2019 roku, wywieszony został wykaz dotyczący oddania w użyczenie 
niżej wymienionego lokalu z przeznaczeniem na cele statutowe Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 1918/19 Koło Kórnik:

- lokal nr 11 o powierzchni 10,98 m2 znajdujący się w budynku (Ratusz)  położony 
w miejscowości Kórnik przy ul. Rynek 1.

Bliższych informacji można uzyskać w  Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w  miejscowości Kórnik, parter,  
pok. nr 2, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

(cd. ze str. 5)

◊  red

Czyli, kto jest za ograniczeniem 
zabudowy w gminie, a kto przeciw? 

Planowanie przestrzenne często wzbudza 
wiele kontrowersji i  jest przedmiotem 
wielu dyskusji. Jak gorący jest to temat, nie 
trzeba sięgać do ubiegłorocznej kampanii 
wyborczej, wystarczy np. obejrzeć w inter-
necie Sesję nr VIII z dnia 24 kwietnia 2019 
RMiG Kórnik lub poczytać różne popularne 
portale społecznościowe obejmujące ob-
szar naszej gminy gdzie sporo jest postów 
dotyczących tej tematyki. 
Ostatnie lata to silny wzrost ilości domów 
oddawanych do użytkowania w całym kra-
ju. Zjawisko to nie ominęło naszej gminy. 
Ilość terenów już przeznaczonych pod 
budownictwo jest ogromna, zarówno na 
podstawie miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego jak i „nieszczę-
snych” decyzji o  warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu (WZiZT), któ-
rych wydania zgodnie z prawem w zdecy-
dowanej większości odmówić nie można 
było. Nieszczęsne decyzje o  warunkach 
zabudowy i  zagospodarowania terenu 
(WZiZT) mogły być wydane w przeszłości 
i  są ogólnie rzecz biorąc bezterminowe 
(istnieją, co prawda przypadki, w których 
może dojść do ich wygaśnięcia, ale nie jest 
to zjawisko szerokie). 
Uchwalanie studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzenne-
go (pot. studium) jak i miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (pot. 
plan miejscowy) ma wpływ nie tylko na 
krajobraz, ale także na komfort i  jakość 
życia obecnych jak i  przyszłych miesz-
kańców. Ma wpływ na finanse zarówno 
właścicieli nieruchomości jak i gminy. 
Człowiek od początku istnienia dąży przez 
całe życie do wzrostu stanu swojego ma-
jątku dla siebie lub dla swoich potomnych. 
Nie inaczej jest z właścicielami gruntów. 
Właściciele nieruchomości często na swo-
ich terenach chcą np. wybudować domy 
dla siebie, swoich dzieci lub też spieniężyć 
posiadane tereny by w  ten sposób za-
bezpieczyć sobie finansowo przyszłość. 
Od zapisów studium czy też planu miej-
scowego zależy, czy z dnia na dzień grunt 
sporo zyska na wartości (w przypadku np. 
przeznaczenia terenów pod budownictwo, 
działalność gospodarczą) czy też utrzyma 
lub straci na wartości. Na tym etapie czę-
sto mówi się o „lobby deweloperskiemu”, 
ale w  znacznym stopniu to właściciele 
gruntów (w  zdecydowanej większości 
mieszkańcy naszej gminy) lobbują za 
korzystnymi dla nich zapisami studium 
jak i  planów miejscowych. Deweloper, 
bowiem nie kupi gruntów, na których 
nie można będzie wprowadzić zabudowy 
a  dodatkowo obecne prawodawstwo 
posiada wiele ograniczeń w obrocie np. 

gruntami rolnymi. 
Często w dyskusjach przejawiał lub prze-
jawia się nurt, iż „Kórnik idzie na rękę 
deweloperom”, gdyż nowi mieszkańcy to 
wpływy do budżetu. Tymczasem nowy 
mieszkaniec to dla gminy nie tylko wpływ 
do budżetu. Wpływ ten często następuje 
niestety dopiero po kilku latach od za-
mieszkania (po zgłoszeniu zakończenia 
budowy i  zgłoszeniu do Urzędu Skarbo-
wego, iż zamieszkuje się w Gminie Kórnik). 
Nowy mieszkaniec to w pierwszych latach 
w głównej mierze wydatki np. na oświa-
tę, transport, infrastrukturę (wodociągi, 
kanalizacja, drogi) itd. To, że zaległości 
w powyższych obszarach są, to nie ulega 
wątpliwości. Dziś ważne by te zaległości 
nadrabiać a nie zwiększać. 
Jak widać powyżej trudno jest pogodzić 
interesy właścicieli gruntów, którzy dążą 
do korzystnych dla siebie zapisów w stu-
dium czy też w  planach miejscowych 
z  interesami gminy. Obecny Burmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pachol-
ski wielokrotnie podkreślał i podkreśla, iż 
tam gdzie będzie to możliwe będzie się 
opowiadał za ograniczeniem zabudowy 
przynajmniej do czasu zmniejszenia 
zaległości po stronie infrastruktury. 
W „Kórniczaninie” z dnia 22 lutego 2019 
mogliśmy przeczytać artykuł napisany 
przez przedstawiciela „MY Kórniczanie” 
o problemach planistycznych w Kórniku, 
o  „raku toczącym gminę”. W  artykule 
zaproponowano by „pozwalać na nowe 
budownictwo tam, gdzie będzie ono uzu-
pełniało istniejącą zabudowę”. W artykule 
padły deklaracje przyszłych działań, jakie 
będą podejmowane przez Klub Radnych 
MY Kórniczanie odnośnie planowania 
przestrzennego. W podobnym tonie wy-
powiadali się praktycznie wszyscy obecni 
Radni Miasta i  Gminy Kórnik obecnej 
kadencji w trakcie kampanii wyborczej jak 
i po kampanii. Wydawać by się mogło, iż 
zarówno Burmistrz Przemysław Pacholski 
jak i wszyscy obecni Radni (bez wyjątku), 
mówią w  tym temacie jednym głosem. 
Wybory mamy już za sobą, teraz czas 
działania - „po owocach ich poznacie”.
Dnia 18.04.2019 obradowała Komisja In-
frastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzen-
nej. Jednym z  punktów był miejscowy 
planu zagospodarowania przestrzennego, 
terenów położonych w  obrębie geo-
dezyjnym Skrzynki. Jest to duży obszar 
o powierzchni prawie 50 ha. Właściciele 
tych gruntów dla części z  tych terenów 
wystąpili już o  wydanie warunków za-
budowy i  zagospodarowania terenu dla 
77 budynków jednorodzinnych w  zabu-
dowie wolnostojącej (zgodnie z prawem 
budynki te mogłyby być dwulokalowe). 
Czyli w przypadku braku uchwalenia tego 
planu miejscowego mogłoby powstać na 

tym terenie nawet ok 150 lokali mieszkal-
nych. Komisja w głosowaniu pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
planu miejscowego (ograniczającego 
zabudowę). 
Podczas Sesji RMiG Kórnik nr VIII w dniu 
24 kwietnia 2019 r., został uchwalony 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla tego terenu ograniczający 
zabudowę. 
Pomimo wielu deklaracji zarówno w kam-
panii wyborczej jak i później np. w przyto-
czonym powyżej artykule w „Kórniczani-
nie” z dnia 22 lutego 2019, ku zdziwieniu 
wielu radnych „MY Kórniczanie” nie zagło-
sowali za ograniczeniem zabudowy (z My 
Kórniczanie, za ograniczeniem zabudowy 
zagłosował jedynie jeden Radny).
Zarówno Komisja Infrastruktury, Rozwoju 
i Polityki Przestrzennej z dnia 18.04.2019  
r. jak i  Sesja nr VIII z  dnia 24.04.2019 r. 
przejdą do historii. Podczas obrad padł 
historyczny i czytelny sygnał: „STOP ZABU-
DOWIE W GMINIE KÓRNIK - ŁATWO JUŻ 
BYŁO”.  Sami mieszkańcy podczas publicz-
nych wypowiedzi w  trakcie Sesji mówili: 
„jest to precedens na skalę ogólnopolską, 
który zakłada odrzucenie zabudowy na 
całości areału, którego plan dotyczy ”, 
„o  naszym planie huczą wsie i  nie tylko 
w gminie Kórnik”, „co się u Was dzieje, że 
Wam nie pozwalają się budować”.
Do historii przejdzie również głosowanie 
Radnych Klubu MY Kórniczanie podczas 
Sesji nr VIII z dnia 24 kwietnia 2019 RMiG 
Kórnik. Wbrew deklaracjom w kampanii 
wyborczej i  późniejszych zapowiedzi, 
podczas Sesji w decydującym momencie 
z  „bloku” walczących o  ograniczenie za-
budowy w  Gminie Kórnik, za wyjątkiem 
jednego radnego, odstąpili pozostali Radni 
Klubu MY Kórniczanie.
 

Historyczna komisja, historyczna sesja.

◊  Jerzy Walczyk 
Radny Miasta i Gminy Kórnik

Absolutoryjna 
Sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik 

odbędzie się 29 maja br. 
o godzinie 13:00

w sali OSP w Kórniku

W programie między innymi 
debata o stanie gminy.

Szczegóły na stronie bip.kornik.pl

Transmisja na żywo 
oraz możliwość odtworzenia

na podstronie 
Rady Miasta i Gminy Kórnik 

na portalu YouTube
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W poprzednim numerze „Kórniczanina” przez przeoczenie nie zaznaczyliśmy,  
że autorem zdjęcia z okładki jest pan Robert Buda (błędnie pozostał podpis z wcze-
śniejszego numeru). Szczerze za to przepraszamy  i dziękujemy za udostępnienie 
zdjęć ze spektaklu „Legionu”.

◊  Redakcja

spOtkanie 
w urzędzie wOjewódzkim

W  dniu 22 maja wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły i  Tomasz Wojciechowski 
kierownik Wydziału Planowania Prze-
strzennego spotkali się w  Wielkopol-
skim Urzędzie Wojewódzkim w  Po-
znaniu z  zastępcą dyrektora Wydziału 
Infrastruktury i  Rolnictwa Tomaszem 
Małyszką. Rozmowy dotyczyły bieżą-
cych zagadnień z  zakresu planowania 
przestrzennego.

nOwy wóz dla Osp kórnik

23 maja burmistrz Przemysław Pachol-
ski wraz z prezesem OSP Kórnik Andrze-
jem Szycem otrzymali z  rąk wojewody 
promesę na dofinansowanie zakupu 
wozu strażackiego. Zadeklarowana 
przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu kwota to 410 tys. zł. Kwotę 
350 tys. zł na ten cel przekaże samorząd 
Kórnika.
Wóz trafi do jednostki OSP Kórnik, która 
jeden ze swoich dotychczasowych po-
jazdów przekaże do jednostki w Czmo-
niu. Z kolei inny wóz z Czmonia trafi do 
strażaków z Radzewa.  



Uczniowie klas VII i VIII  Szkoły Podsta-
wowej w Kamionkach studentami 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu.

W roku szkolnym 2018/2019 Szkła Pod-
stawowa w  Kamionkach przystąpiła do 
projektu „Tego nie wiesz o  drewnie” 
Uniwersytetu Młodych Przyrodników na 
Wydziale Technologii Drewna Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest to 
projekt współfinansowany przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem 
programu jest popularyzacja nauki oraz 
badań naukowych wśród dzieci i  mło-
dzieży, a  w  szczególności rozbudzanie 
ciekawości poznawczej uczniów i  zapo-
znanie ich ze środowiskiem akademic-
kim. Uczniowie klas VII i VIII biorą udział 
w zajęciach warsztatowo-laboratoryjnych 
i projektowych. Koordynatorami projektu 
z ramienia Szkoły są pani Milena Bąkow-
ska-Grześkowiak oraz pani Monika Fabiś. 
15 marca 2019 r. odbyła się uroczysta 
inauguracja z  udziałem władz Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w  Poznaniu, 
reprezentowanych przez prorektora ds. 
studiów - prof. dr. hab. Cezarego Mą-
drzaka oraz prodziekanów ds. studiów 
Wydziału Technologii Drewna - dr. hab. 
Andrzeja Kraussa oraz dr. hab. Edwarda 

Roszyka. Uczniowie wstąpili do społecz-
ności Uniwersytetu Młodych Przyrod-
ników składając uroczyste ślubowanie 
i otrzymali indeksy z rąk prorektora UP. 
Uczniowie wysłuchali również wykładów 
inauguracyjnych: „Drzewo czy drewno” 
o wykorzystaniu drewna, niszczących je 
grzybach i innych ciekawostkach związa-
nych z branżą drzewną. Drugi z wykładów 
dotyczył drewnianych kościołów jako 
dziedzictwa kulturowego Polski.
Jako studenci Uniwersytetu Młodych 
Przyrodników będą doskonalić swoje 
kompetencje przyrodnicze na specjalnie 
zorganizowanych warsztatach. Zajęcia 
praktyczne odbywają się w laboratoriach 
Uniwersytetu Przyrodniczego, w  trakcie 
których uczniowie Szkoły Podstawowej 
w  Kamionkach zapoznają się z  pracą 
w  laboratorium. Młodzi naukowcy, ko-
rzystając z  bazy dydaktycznej uczelni, 
wykonają samodzielnie szereg doświad-
czeń chemiczny m.in. ekstrakcję cukrów 
z  drewna, analizę anionów i  kationów, 
oznaczenia pH drewna, rozdział barwni-
ków roślinnych metodą chromatografii. 
Zastosowanie różnych metod ekspery-
mentalnych oraz analitycznych wzbogaci 
wiedzę uczniów i  skieruje ich zaintere-
sowania na mniej poznane zagadnienia 
chemiczne.

Zakończenie projektu planowane jest 
na 31 maja 2019 r. w Ośrodku Edukacji 
Leśnej „Łysy Młyn” koło Biedruska, pod-
czas którego uczniowie dostaną dyplom 
ukończenia Uniwersytetu Młodych Przy-
rodników.

Uczniowie z SP Kamionki - prosto na studia

◊  Monika Fabiś, 
Milena Bąkowska -Grześkowiak

nr 10/2019 24 maja  2019 r.10 11

 

 

 

W dniach 13-15 maja 2019 roku już po raz 
ósmy przy współpracy oraz wsparciu władz 
miasta oraz gminy Kórnik zorganizowane 
zostały Kompleksowe Ćwiczenia Terenowe 
dla studentów III roku kierunku Gospodarka 
Przestrzenna Wydziału Inżynierii Środowi-
ska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Trzydniowe warsztaty rozpoczęły się 13 
maja br. tradycyjnym spotkaniem studen-
tów  z przedstawicielami władz samorządo-
wych na czele z Panem Antonim Kaliszem 
– wicestarostą powiatu poznańskiego 
oraz Panem dr hab. inż. Adamem Zydro-
niem, wieloletnim kierownikiem praktyk 
terenowych, a obecnie Przewodniczącym 
Komisji Infrastruktury, Polityki Przestrzen-
nej i Rozwoju Rady Miasta i Gminy Kórnik. 
W spotkaniu tym wzięli także udział pra-
cownicy Urzędu Miasta i  Gminy Kórnik: 
kierownik Wydziału Ochrony Środowiska                  
i Rolnictwa Sławomir Zakrzewski, Krzysztof 
Ratajczak, Mariusz Stodolniak i  Violetta 
Górczak-Mieloch. Główną część spotkania 
poprowadził wicestarosta, który przedstawił 
zebranym krótką charakterystykę gminy, 
ponadto przybliżył walory oraz podstawowe 
problemy gminy Kórnik. Następnie Prezes 
Zarządu Firmy Sater Kórnik – Pan Maksy-
milian Sulkowski wraz z Panią Katarzyną 
Rychlewską zaprezentowali uczestnikom 
ćwiczeń terenowych cele oraz etapy pro-
cesu rekultywacji składowiska odpadów 
w Czmoniu.

Kolejnym etapem zajęć była zorganizo-
wana przez  Urząd Miasta i Gminy Kórnik 
wycieczka objazdowa, której zadaniem 
było zobrazowanie m.in. podstawowe 
problemy planistyczne z  jakimi boryka 
się gmina Kórnik. Przejazd po terenach 
mieszkaniowych, inwestycyjnych oraz  
problemowych leżących na terenie gminy, 
pozwolił studentom poznać     w praktyce 
problematykę związaną z  suburbaniza-
cją czy też strefowym rozwojem Gminy. 
Ostatnim etapem wycieczki była wizyta 
na terenie zrekultywowanego składowiska 
odpadów w Czmoniu.
Po części wprowadzającej studenci przy-
stąpili do realizacji powierzonych im za-
dań.  W tym roku głównym celem ćwiczeń 
terenowych było wykonanie ponownej 
inwentaryzacji reklam i szyldów na terenie 
Kórnika i Bnina w celu obserwacji zmian, 
jakie zaszły w  krajobrazie reklamowym 
miasta w porównaniu do badań przeprowa-
dzanych w 2016 roku     w ramach 5 edycji 
Ćwiczeń. Inwentaryzacja nie polegała jedy-
nie na wskazaniu umiejscowienia reklam, 
materiału z jakiego zostały wykonane oraz 
oszacowaniu ich powierzchni, ale także na 
sformułowaniu ich wpływu na kształtowanie 
się ładu przestrzennego. Zadanie to wyni-
kało z wprowadzonej 11 września 2015 r. 
tzw. „ustawy krajobrazowej”, która upraw-
niała gminy do regulacji kwestii związanych 
z niepożądanymi reklamami w przestrzeni 
publicznej. Wykonanie inwentaryzacji jest 

pierwszym krokiem w celu rozwiązania pro-
blematyki chaosu reklamowego. Wybrana 
tematyka jest realnym oraz aktualnym pro-
blemem dla gmin, co zgodnie podkreślali 
goście biorący udział w spotkaniu otwiera-
jącym ćwiczenia terenowe.
Studenci efekty swojej pracy zaprezentowali 
na spotkaniu podsumowującym, w którym 
udział brali burmistrz Miasta i Gminy Kór-
nik Przemysław Pacholski, wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły oraz kierownik Wydziału 
Planowania Przestrzennego Tomasz Wojcie-
chowski. Studenci wskazali obszary, na któ-
rych liczba reklam jest największa. Zwrócili 
uwagę na problem związany z prawidłowym 
przyporządkowaniem oraz rozróżnieniem 
reklam i szyldów. Zaprezentowane wyniki 
inwentaryzacji uzupełnili zdjęciami przed-
stawiającymi miejsca, których estetykę 
w istotny sposób zakłócają nośniki reklamo-
we. Ponadto w swojej prezentacji ujęli także 
wizualizacje przedstawiające jak dany teren 
wyglądałby bez reklam. 
Studenci Gospodarki Przestrzennej kolejny 
raz mieli okazję połączyć teorię z praktyką, 
dzięki czemu mogli rozszerzyć swoje umie-
jętności. Ćwiczenia terenowe pozwoliły po-
nadto zintegrować się studentom nie tylko 
przez realizację przedstawionych zadań, ale 
i przez wspólne uczestnictwo w zorganizo-
wanym dla nich atrakcjach. Organizatorem 
i opiekunem praktyk byli pracownicy Insty-
tutu Melioracji, Kształtowania Środowiska 
i Geodezji mgr inż. Mateusz Iwiński oraz 
mgr inż. Cyprian Chwiałkowski.
 

„Łącząc teorię z praktyką“...
,,Łącząc teorię z praktyką’’ czyli ósma edycja kompleksowych ćwiczeń terenowych 
studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna Wydziału Inżynierii Środowiska 
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w gminie Kórnik.

◊ AZ



Z cyklu 
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Zakład Badania Drzew i Lasu, protoplasta 
dzisiejszego Instytutu Dendrologii Polskiej 
Akademii Nauk, powstał na podstawie 
zapisów Ustawy Sejmowej z 25 lipca 1925 
r., a podstawie której powstała Fundacja 
Zakłady Kórnickie, oraz na podstawie 
uchwały Kuratorium Fundacji Zakłady 
Kórnickie z  28 kwietnia 1933 r. Swoją 
działalność rozpoczął 1 lipca 1933 roku 
w Kórniku, „małym lecz schludnym i czy-
stym miasteczku”, jak o nim napisał 
dr Antoni Wróblewski (pierwszy dy-
rektor tejże placówki) w pierwszym 
zeszycie „Wiadomości z  Ogrodów 
Kórnickich” wydanym w  czerwcu 
1936 r. Powstanie Zakładu Badania 
Drzew i  Lasu możliwe było dzięki 
zapisom testamentu Władysława 
hr. Zamoyskiego (1853-1924), ostat-
niego właściciela dóbr kórnickich, 
który postanowił przekazać je Naro-
dowi Polskiemu. Zgodnie z zapisami 
przywołanej ustawy, celem Fundacji 
Zakłady Kórnickie było „założenie 
i  utrzymanie Zakładu Badania, tak 
na stokach gór, jak i na równinach, 
wszystkiego, co wchodzi w  zakres 
hodowli, życia, ochrony i  należyte-
go wyzyskania wszelkiego rodzaju 
drzew, tak w kraju istniejących, jak 
zagranicznych, mogących się krajowi 
zdać, leśnych, ogrodowych, użyt-
kowych, owocowych i  ozdobnych, 
ich drewna, owoców, liści, soków”. 
Zakres działalności kórnickiej pla-
cówki naukowej został zdefiniowany 
wówczas tak, że i  dzisiaj pozostaje 
w  pełni aktualny. Czy dzisiejszy In-
stytut realizuje misję, jaką wytyczył 
mu nasz Wielki Fundator?
Instytut Dendrologii Polskiej Aka-
demii Nauk jest wiodącą krajową 
placówką naukową (kategoria A wg klasy-
fikacji wykonanej przez Komitet Ewaluacji 
Jednostek Naukowych), która zajmuje się 
interdyscyplinarnymi badaniami z zakresu 
biologii roślin drzewiastych na wszystkich 
poziomach ich organizacji i  tworzonych 
przez nie zbiorowisk. W  Instytucie pro-
wadzone są badania z  zakresu dwóch 
dyscyplin naukowych: nauk biologicznych 
oraz nauk leśnych. Zgodnie z naszą misją, 
głównymi celami Instytutu są i  powinny 
być: prowadzenie badań naukowych, któ-
rych obiektem są rośliny drzewiaste oraz 
upowszechnianie wyników tych badań 
z zachowaniem najwyższych standardów. 
Cele te realizowane są przez zespoły ba-
dawcze (pracownie) oraz działy pomocni-
cze Instytutu.
W  Instytucie zatrudnionych jest obecnie 
105 osób, w tym 28 pracowników nauko-

wych: 6 profesorów (w tym jeden członek 
korespondent PAN – prof. Jacek Oleksyn), 
4 profesorów Instytutu, 16 adiunktów oraz 
2 asystentów. W sprawne funkcjonowanie 
Instytutu swój istotny wkład wnoszą rów-
nież pracownicy inżynieryjni i techniczni, 
Arboretum, biblioteki i  archiwum, koor-
dynacji i planowania badań oraz admini-
stracji i księgowości.
Instytut cechuje się licznymi mocnymi 
stronami. Należą do nich:
1) umiejętność zdobywania funduszy na 
badania naukowe (zarówno w  zakresie 

badań podstawowych jak i o charakterze 
aplikacyjnym), tak z krajowych jak i zagra-
nicznych źródeł,
2) znaczący wzrost liczby i jakości publika-
cji indeksowanych przez Web of Science 
Clarivate Analytics, będącej największą 
na świecie międzynarodową platformą 
naukową, na której umieszczane są m.in. 
streszczenia publikacji z  najlepszych na 
świecie czasopism (w  latach 2003-2010 
było to łącznie 285 publikacji, podczas 
gdy w kolejnych 8 latach – 381, co oznacza 
wzrost o 34%),
3) posiadanie własnych doświadczeń dłu-
goterminowych zarówno w należącym do 
Instytutu Lesie Doświadczalnym Zwierzy-
niec jak i na terenie Lasów Państwowych,
4) bardzo dobra pozycja Instytutu zarówno 
wśród krajowych jak i zagranicznych jed-
nostek naukowych zajmujących się nauka-

mi biologicznymi oraz naukami leśnymi, 
5) otwartość pracowników na tworzenie 
zespołów badawczych złożonych zarówno 
ze specjalistów zatrudnionych w Instytucie 
jak i  poza nim, w  celu realizacji projek-
tów badawczych oraz na rozwiązywanie 
problemów naukowych o  charakterze 
interdyscyplinarnym,
6) znaczący wzrost aktywności grantowej 
oraz publikacyjnej stypendystów (dokto-
rantów) Instytutu, którzy przygotowują 
swoje prace doktorskie pod kierunkiem 
pracowników Instytutu,

7) bardzo dobra baza infrastruktural-
na, wynikająca z przeprowadzonych 
(i realizowanych obecnie) remontów, 
podjętych inwestycji (adaptacja no-
wego budynku do prac badawczych) 
oraz zrealizowanych zakupów nie-
zbędnej do badań aparatury nauko-
wej, umożliwiających poszerzenie 
aktywności badawczej,
8) bardzo dobrze rozwinięta współ-
praca z  naukowcami z  krajowych 
i  zagranicznych jednostek nauko-
wych zarówno na drodze formalnej 
jak i nieformalnej,
9) znaczący wzrost aktywności pra-
cowników Instytutu w  zakresie pu-
blikowania prac o  charakterze po-
pularno-naukowym, przybliżających 
społeczeństwu nie tylko osiągnięcia 
naukowe Instytutu zgodnie z realizo-
waną misją, ale także wskazujących 
nowe obszary badań, będących 
reakcją na potrzeby społeczeństwa 
opartego na wiedzy,
10) umiejętność organizowania kon-
ferencji naukowych, które cieszą się 
uznaniem środowiska naukowego 
(w latach 2013-2018 zorganizowano 
cztery duże krajowe konferencje 
tematyczne (łącznie ok. 1000 uczest-
ników) oraz dwie międzynarodowe 
(150 uczestników), w których udział 

brali zarówno naukowcy jak i praktycy,
11) bliska ukończeniu inwentaryzacja ko-
lekcji dendrologicznych zgromadzonych 
w Arboretum Kórnickim (mającym status 
Pomnika Historii), co wzmaga możliwość 
wykorzystania tychże udokumentowa-
nych zasobów w badaniach naukowych,
12) wyraźny wzrost kompetencji pracow-
ników administracji i  księgowości w  za-
kresie współpracy z badaczami w trakcie 
zdobywania środków finansowych na ba-
dania naukowe oraz realizacji projektów 
naukowych.

Poza prowadzeniem badań na wyso-
kim poziomie oraz ich publikowaniem 
w  najlepszych czasopismach z  między-
narodowego obiegu, pracownicy Insty-
tutu prezentują swoje dane na licznych 
konferencjach krajowych i zagranicznych, 

opracowują ekspertyzy na zlecenia pod-
miotów zewnętrznych, wykonują recenzje 
manuskryptów publikacji naukowych 
dla redakcji czasopism z  całego świata, 
recenzje prac doktorskich oraz osiągnięć 
osób ubiegających się o stopień doktora 
habilitowanego czy też tytuł profesora. 
Pod kierunkiem naszych pracowników 
przygotowywane są prace licencjackie, 
inżynierskie i  magisterskie, a  także dok-
torskie. Instytut posiada prawo do nada-
wania stopnia doktora z  zakresu nauk 
biologicznych.

Wizytówką Instytutu jest oczywiście Arbo-
retum (znane jako Arboretum Kórnickie), 
które posiada status ogrodu botanicznego, 
a  także status Pomnika Historii nadany 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
W Arboretum zgromadzona jest kolekcja 
roślin drzewiastych należąca do najwięk-
szych i najstarszych w Europie, stale przez 
Instytut poszerzana. To jednak nie tylko 
miejsce prowadzenia badań, ale i prężnie 
prowadzonej działalności turystycznej 
i  popularyzującej wiedzę. O  znaczeniu 
społecznym tego obiektu może świadczyć 
chociażby to, iż w ubiegłym roku odwiedziły 
je ponad 92 tysiące osób, korzystając także 
z oferty edukacyjnej, licznych koncertów 
(współorganizowanych przez Fundację Za-
kłady Kórnickie oraz Urząd Miasta i Gminy 
Kórnik) czy wystaw. Obiekt ten i prowa-
dzona w nim działalność Instytutu niesie 
wymierne i wielorakie korzyści dla Kórnika.

Ważnymi zasobami Instytutu są także 
zbiory biblioteczne (nasza biblioteka 
dysponuje blisko 80 tysiącami książek 
i czasopism) oraz zielnik, w którym zdepo-
nowano ponad 53 tysiące arkuszy roślin 
drzewiastych. Warto wspomnieć, iż wiele 
książek i czasopism, w tym bardzo rzad-
kich, oraz arkusze zielnikowe zgromadzo-
ne w Instytucie są obecnie digitalizowane 
w  ramach projektu pt. Otwarte Zasoby 
w  Repozytorium Cyfrowym Instytutów 
Naukowych, dzięki czemu dostęp do nich 
będzie możliwy z domowego komputera.
Nasza wiedza pogłębia się i poszerza dzię-
ki badaniom naukowym, których wyniki po 
ich opublikowaniu stają się dobrem pu-
blicznym. Naukowcy, będący ekspertami 
w określonej dziedzinie wiedzy, poszukują 
w niej luk, zadają pytania i odpowiadają 
na nie korzystając z  mniej lub bardziej 
wyrafinowanego zestawu narzędzi. Do-
bry naukowiec cechuje się wnikliwością 
postrzegania i  rozróżniania obiektów 
czy zjawisk na pozór identycznych, ma 
zdolność kojarzenia często na pierwszy 
rzut oka niezwiązanych ze sobą faktów, 
a ponadto charakteryzuje się zdolnością 
do krytycznego myślenia. Do należytego 
wykonywania tego zawodu trzeba mieć 
talent i z zamiłowaniem go rozwijać, a po-
nadto motywację wewnętrzną i wrodzoną 
ciekawość natury rzeczy. Ta „wytwarzana” 
przez naukowców specjalistyczna wiedza 
ma olbrzymie znaczenie społeczne.

Kórnik bez wątpienia ma kilka wizytówek. 
Jedną z  najważniejszych jest właśnie 
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii 
Nauk, położony na terenie wspomnianych 
wcześniej dawnych „Ogrodów Kórnickich”, 
które są jego integralną częścią. Instytut 
Dendrologii jest z  kolei częścią Kórnika, 
rozpoznawaną nie tylko w kraju, ale i za 
jego granicami. Długa i  piękna historia 
Instytutu powoduje, iż w  jego murach 
dokonały się liczne odkrycia, mniej lub 
bardziej spektakularne, rozwikłano także 
wiele dendrologicznych tajemnic, ale 
i  postawiono wiele nowych pytań. Mam 
nadzieję, że Tytus hr. Działyński oraz jego 
syn – Jan hr. Działyński, założyciele kór-
nickich kolekcji roślin drzewiastych, jak 
i Władysław hr. Zamoyski – wizjoner i nasz 
Mecenas, patrząc na dzisiejszy Instytut 
mieliby poczucie dobrze zrealizowanych 
zamierzeń, jakie im przyświecały i właści-
wego wykorzystania spuścizny, jaką nam 
pozostawili. 
Warto zajrzeć do „Ogrodów Kórnickich” 
i posłuchać o czym szumią drzewa, a także 
czym się zajmowali i zajmują kórniccy ba-
dacze, dlatego zapraszamy do zapoznania 
się z cyklem artykułów, jakie zamierzamy 
zamieszczać na łamach „Kórniczanina” 
w kolejnych jego wydaniach. Wsłuchajmy 
się w  wiadomości z  „Ogrodów Kórnic-
kich”…

Instytut Dendrologii PAN – pasja i misja

Okładka  „Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”, wydanych w 1936 roku 
nakładem Fundacji Zakłady Kórnickie – Ogrody Kórnickie.
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Odbudujmy od podstaw nasze codzienne 
relacje – taka idea przyświeca akcji zapo-
czątkowanej przez pana Andrzeja Paw-
laczyka, a której symbolem jest znaczek 
zaprojektowany przez kórnickiego grafika 
Jarka Wojciechowskiego.

O co chodzi? Pan Andrzej ponad 40 lat 
mieszkał i pracował w Szwajcarii. Gdy trzy 
lata temu wrócił do Polski, uderzyło go 
to, jak na co dzień „statystyczni” Polacy 
zwracają się do siebie i zachowują. Na uli-
cach niewielu widać ludzi uśmiechniętych. 
Rzadko się zdarza, że pozdrawiamy się 
z sympatią mijając na chodniku. 
W prozaicznych sytuacjach bywamy z nie-
zrozumiałych powodów niemili. Więcej 
uwagi zwracamy na to co nas dzieli, niż 
na to co nas łączy.
Ten obraz nie dotyczy oczywiście wszyst-
kich nas, jednak dla osoby, która po latach 
wróciła do ojczystego kraju, taki właśnie 
wizerunek dużej grupy rodaków jest przy-
gnębiający.
Pan Andrzej postanowił coś z tym zrobić.
To, że sam często uśmiecha się i zaraża 
uśmiechem swoje otoczenie zauważy 
każdy, kto go bliżej pozna. Pomysłodawca 
akcji postanowił dodatkowo przypomnieć 
nam, że są w naszym języku bardzo ważne 
słowa, słowa klucze, słowa fundamenty, 
na których budować powinniśmy nasze 
codzienne relacje. Są to słowa: proszę, 
dziękuję i przepraszam.
Przy współpracy pana Andrzeja z redakcją 
Kórniczanina narodził się pomysł stwo-
rzenia graficznego, przemawiającego 
do wyobraźni symbolu. W założeniu ma 
on stać się też swego rodzaju wizytówką 
naszej lokalnej społeczności i wzorem do 
naśladowania dla tych, którzy odwiedzą 

nasze miasto.  
Grafika na znaczku przypomina nam, że 
używanie wspomnianych w tytule tego ar-
tykułu słów to ważny element szacunku do 
drugiej osoby, ale i szacunku do większej 
społeczności, a  idąc tym kluczem troska 
o dobro ojczyzny. Umieszczenie znaczka 
z tym symbolem w klapie marynarki, na 
koszulce, sukience czy bluzce to z jednej 
strony deklaracja, że osoba oznaczona 
używa tych zwrotów, a z drugiej znak, 
że oczekuje podobnego zachowania od 
rozmówcy. 
Używanie kulturalnego języka i szacunek 
dla siebie nawzajem nie oznacza, że we 
wszystkim musimy się zgadzać. Daje jed-
nak nadzieję, że pomimo różnic jesteśmy 
w stanie, wbrew słowom Cypriana Kamila 
Norwida „różnić się pięknie”.
Znaczek-przypinka miał swoją premierę 
11 maja podczas wernisażu obrazów pana 
Andrzeja. Swoje poparcie dla akcji zade-
klarował burmistrz Przemysław Pacholski 
oraz dyrekcja Biblioteki Kórnickiej. Czy już 
niedługo na ulicach Kórnika, w urzędach, 
sklepach pojawią się ludzie z charaktery-
stycznymi biało-czewonymi znaczkami? 
Czy szacunek i  kultura we wzajemnych 
relacjach rozleją się z Kórnika na kolejne 
miejscowości? Tego wraz z panem Andrze-
jem Pawlaczykiem gorąco sobie i Państwu 
życzymy.

„Proszę,
dziękuję,
przepraszam“

◊  Łukasz Grzegorowski
- współautor akcji 

W sobotę 11 maja w Klaudynówce odbył się 
wernisaż wystawy obrazów pana Andrzeja 
Pawlaczyka „Moje krajobrazy”. Autor posłu-
guje się trudną techniką pasteli i jest w tej 
dziedzinie samoukiem. Ponieważ przez wie-
le lat mieszkał i pracował w Szwajcarii, jego 
prace wiszą w wielu tamtejszych domach, 
salach konferencyjnych, bankach i biurach.
Tematem większości obrazów są krajobrazy 
– te alpejskie i te polskie, w tym kórnickie. 
O Kórniku, swoim nowym miejscu na ziemi 
pan Andrzej mówi: „jest to miejsce szczegól-

nie urokliwe, przepełnione niepowtarzalną 
historią. Powoli miejsce to staje się moją pasją 
i miłością. Znalazłem bezpieczną przystań, co 
sprawiło, że znów tworzę nie dla sławy i pie-
niędzy, a z potrzeby serca”.

Podczas wernisażu Pan Andrzej ofiarował 
samorządowi Kórnika 5 obrazów swojego 
autorstwa. Symbolicznie odebrał je były 
burmistrz Jerzy Lechnerowski. Finałem 
wydarzenia był recital lokalnej gwiazdy Oli 
Idkowskiej. Co ciekawe, gościem wernisażu 

był także potomek hrabiego Tytusa Działyń-
skiego, wnuk Anny z Działyńskich Potockiej 
– notabene bliski znajomy pana Andrzeja. 
Wystawa potrwa do 31 maja i  odbywa 
się pod patronatem Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik Przemysława Pacholskiego 
oraz Dyrektora PAN Biblioteki Kórnickiej  
prof. Tomasza Jasińskiego. Można ją 
oglądać od wtorku do piątku w godzinach 
15:00-17:00 oraz w soboty i niedziele od 
12:00 do 17:00.

Wystawa „Moje krajobrazy“

◊  ŁG

26. już edycja święta naszego miasta, 
Kórnickich Spotkań z Białą Damą przeszły 
już do historii. Prezentujemy na kolejnych 
stronach obszerna relację zdjęciową z tego 
wydarzenia.
Tegoroczna impreza miała szczęście do 
dobrej pogody. Jeszcze kilka dni wcześniej 
deszcz i  zimne powietrze nie sprzyjały 
przebywaniu na zewnątrz budynków. Na 
całe szczęście w sobotę18 maja nareszcie 
aura zrobiła się bardzo łaskawa dla miesz-
kańców i gości, którzy chcieli wziąć udział 
w plenerowej zabawie. Górale z  Jurgowa, 
którzy tego dnia od rana odbyli rejs po 
naszym jeziorze, komentowali z  radością: 
„U nas śnieg jeszcze leży, a u was opalać się 
można”. I choc w niedzielę trochę padało, 
pogoda była znacznie lepsza niż prognozy 
meteorologów. 
Imprezę otworzył oficjalnie Burmistrz Mia-
sta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski. 
Miłym akcentem było przekazanie klucza 
do miasta. Najpierw nowemu burmistrzo-
wi wręczył go poprzednik, obecny radny 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
Jerzy Lechnerowski. Później klucz trafił do 

tegorocznej Białej Damy Wiktorii Zielskiej, 
która przejęła honorowy tytuł od Marysi 
Duszczak, i biorąc przykład ze swoich po-
przedniczek, z gracją pozowała do zdjęć 
i  z sympatią rozmawiała z mieszkańcami 
i gośćmi.  
Tegoroczne KSzBD miały jeszcze jedną 
bohaterkę. Organizatorzy zadbali, by obok 
beztroskiej zabawy i wydarzeń kulturalnych 
pamiętano także o zmaganiach Julki Bubacz, 
która walczy z nawrotem. Wolontariusze 
z puszkami, licytacje i przeróżne inne sta-
rania przyniosły wymierny zysk w postaci 
ponad 40 tys. złotych, które zasiliły konto 
KTPS dedykowany Julce. 
Zbiórka na leczenie siedemnastolatki nadal 
trwa!
A co na scenie? Tam prezentowali się artyści 
różnych profesji i  stylów. Byli więc pierw-
szego dnia – ze swoim śpiewem i tańcem 
- członkowie zespołów folklorystycznych 
(wszystkie grupy działających przy KOK 
„Władysi” i grupa „Cepelia Podhale” z  Jur-
gowa ze spiskiej czesci zaprzyjaźnionej z 
Kórnikiem Bukowiny Tatrzańskiej). Były 
dziewczynki- baletnice Skarbnicy Talentów. 

Podopieczne Damiana Wasiuty z  grupy 
WDance pokazały zupełnie inny wymiar 
tańca. 
Potem sceną zawładnęli, za pomocą hu-
moru, gwary i muzyki, członkowie „kapeli 
zza Winkla”. Gwiazdą wieczoru była popu-
larna grupa „Enej”. Wielu widzów śpiewało 
przeboje polsko-ukraińskiej kapeli razem 
z artystami. Na zakończenie wieczoru przy-
szedł czas na koncert Kasi Szubert wśród 
laserów, wody i ognia oraz na dyskotekę 
z Białą Damą. 
Drugiego dnia, w niedzielę19 maja, częścią 
rynku zawładną targ kwiatowy.
Na scenie prezentowały się dzieciaki 
z przedszkoli i szkół naszej gminy oraz spor-
towcy i uzdolnienie młodzi artyści. Swoje 
przeboje zaśpiewały też znane, kórnickie 
„Magnolie”. Inny, bardziej alternatywno-
-rockowy klimat muzyczny zaproponowali 
członkowie zespołu „Gra Sów”. Na zakoń-
czenie serię przebojów polskich i włoskich 
zaproponował widzom Tomas Grotto.

 

Kórnickie Spotkania z Białą Damą

◊  ŁG





Jak co roku, na naszych „Kórnickich Spotka-
niach z Białą Damą” gościliśmy delegacje 
z gmin partnerskich.
Z niemieckiej gminy Königstein przyjechała 
21-osobowa delegacja reprezentowana 
przez członków stowarzyszenia Königstein-
-Kórnik z przewodniczącym Achimem Dre-
scherem oraz obecnie panującą księżniczką 
Charlotte ze świtą. 
Z Humania na Ukrainie przyjechała 8-oso-
bowa delegację reprezentowana przez 
szefową do współpracy z zagranicą Galinę 
Kuczer. Obie delegacje spędziły w naszej 
gminie trzy dni.  
W pierwszym dniu naszych zagranicznych 
przyjaciół gościli członkowie Kórnicko-Bniń-
skiego Bractwa Kurkowego na strzelnicy 
w Skrzynkach. Bracia Kurkowi na czele 
z prezesem Markiem Baranowskim przygo-
towali dla naszych gości międzynarodowy 
turniej strzelecki do tarczy i do kura. Dla 
naszych gości nie były to pierwsze zawody 
strzeleckie przygotowane przez członków 

Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, 
ale jak zawsze wzbudzały emocje i cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem. Wieczór 
uświetniły dwie przepięknie śpiewające 
studentki szkoły muzycznej z  Humania: 
Zabolotna Mariia i Zahorodnia Iryna.
W sobotę przed południem nasi goście zwie-
dzili Giecz, gdzie znajduje się jeden 
z najważniejszych ośrodków państwa pierw-
szych Piastów, a w szczególności Mieszka 
I i Bolesława Chrobrego. Po południu uczest-
niczyli w  otwarciu „Kórnickich Spotkań 
z Białą Damą”, podczas których niemiecka 
księżniczka podziękowała za zaproszenie na 
nasze święto i zaprosiła przedstawicieli na-
szej gminy na święto miasta do Königstein.  
W niedzielę nasi goście pojechali do Środy 
Wielkopolskiej, skąd kolejką wąskotoro-
wą udali się do Zaniemyśla. Zarówno dla 
starszych, jak i młodszych naszych gości 
podróż kolejką z  dymiącym parowozem 
była niesamowitą atrakcją. Wieczorem 
nasi goście spędzili bardzo miło czas przy 

wspólnych rozmowach, dźwiękach muzyki 
na grillu w wigwamie  na polu biwakowym 
na terenie leśnictwa Łękno.  
Polską gminę partnerską na naszym święcie 
reprezentowali radni z Gminy Bukowina Ta-
trzańska oraz Zespół Regionalny PODHALE 
– GRUPA SPISKA Z JURGOWA 
z kierowniczką Sylwią Plucińską. Nasi goście 
z gór spędzili niecałe dwa dni w Kórniku. 
Pomimo, że wizyta była krótka, udało im się 
zwiedzili Zamek w Kórniku, pospacerować 
promenadą i przepłynąć stateczkiem po 
Jeziorze Kórnickim. Oczywiście wystąpili 
podczas otwarcia „Kórnickich Spotkań 
z Białą Damą”, dając na scenie popis swo-
ich umiejętności wokalnych i  tanecznych. 
Uświetnili również swoim udziałem Mszę 
świętą w kórnickim kościele. Dla niektórych 
naszych gości z gór była to już kolejna wizyta 
na naszym święcie miasta.  

Wizyta delegacji z gmin partnerskich 

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
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Dofinansowania 
dla osób
z niepełnosprawnościami

PCPR w Poznaniu realizuje program pn. „Ak-
tywny samorząd” w ramach wsparcia dla osób 
z Niepełnosprawnościami w ramach likwidacji 
barier utrudniających aktywizację społeczną 
i zawodową. Wnioski można składać w ter-
minie od 1 czerwca do 31 sierpnia br. Osoby 
z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o:
1) pomoc w zakupie i montażu oprzyrządo-
wania do posiadanego samochodu - mak-
symalna kwota dofinansowania – 10.000 zł. 
Udział własny wnioskodawcy jest wymagany 
w tym zadaniu w wysokości co najmniej 15 % 
ceny brutto zakupu/usługi. O dofinansowanie 
mogą ubiegać mogą się osoby z dysfunkcją 
narządu ruchu w znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności lub posia-
dające orzeczenie o niepełnosprawności (do 
16 r.ż.) w wieku do 18 lat lub w wieku aktywno-
ści zawodowej lub zatrudnione. W przypadku 
osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narzą-
du ruchu, która nie jest przyczyną wydania 
orzeczenia dotyczącego niepełnosprawności, 
ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu 
schorzeń  mogą ubiegać się o dofinansowanie 
pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy 
do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty 
potwierdzające, iż następstwem schorzeń, 
stanowiących podstawę orzeczenia jest dys-
funkcja narządu ruchu. 
2) pomoc w uzyskaniu prawa jazdy -  mak-
symalna kwota dofinansowania do prawa 
jazdy kategorii B - 2.900 zł, w tym: dla kosztów 
kursu i egzaminów – 2.100 zł, dla pozostałych 
kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku 
kursu poza miejscowością zamieszkania 
wnioskodawcy (koszty związane z zakwatero-
waniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie 
trwania kursu) – 800 zł.  Pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy różnych kategorii innej niż „B” 
maksymalna kwota dofinansowania wynosi 
3.500 zł. Udział własny wnioskodawcy - 25% 
ceny brutto zakupu/usługi. O dofinansowanie 
mogą ubiegać się osoby z dysfunkcją narzą-
du ruchu w znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności oraz osoby ze 
znacznym albo umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności w wieku aktywności 
zawodowej, z dysfunkcją narządu słuchu, 
w stopniu wymagającym korzystania z usług 
tłumacza języka migowego. Refundacja może 
dotyczyć kosztów poniesionych do 180 dni 
przed dniem złożenia wniosku.
3) pomoc w zakupie i montażu oprzyrządo-
wania do posiadanego samochodu. Mak-
symalna kwota dofinansowania – 4.000 zł.  
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby 
ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności w wieku aktywności 
zawodowej lub zatrudnione, z dysfunkcją 

narządu słuchu. Udział własny -15 % ceny 
brutto zakupu/usługi.
4) pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego 
lub jego elementów oraz oprogramowania 
- maksymalna kwota dofinansowania: dla 
osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urzą-
dzenia brajlowskie 15.000 zł; dla pozostałych 
osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł, 
dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych 
– 5. 000 zł. Udział własny wnioskodawcy - 10% 
ceny brutto zakupu/usługi. O dofinansowanie 
mogą ubiegać się osoby z dysfunkcją obu 
kończyn górnych lub/i dysfunkcją wzroku 
stanowiącą powód wydania orzeczenia 
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenia o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) 
w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności 
zawodowej lub jest zatrudniona. 
5) dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi 
nabytego w ramach programu sprzętu elek-
tronicznego i oprogramowania - maksymalna 
kwota dofinansowania: dla osoby głuchonie-
widomej – 4.000 zł, dla osoby z dysfunkcją 
narządu słuchu – 3.000 zł, dla pozostałych 
adresatów obszaru – 2.000 zł, z możliwością 
zwiększenia kwoty dofinansowania w indywi-
dualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, 
wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunk-
cji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwięk-
szenia liczby godzin szkolenia. Udział własny 
wnioskodawcy nie jest wymagany. Refunda-
cja może dotyczyć kosztów poniesionych do 
180 dni przed dniem złożenia wniosku. 
6) pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego 
lub jego elementów oraz oprogramowania - 
maksymalna kwota dofinansowania wynosi 
6.000 zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się 
osoby z umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności z dysfunkcją narządu wzroku, 
w wieku aktywności zawodowej lub jest za-
trudniona. Udział własny wnioskodawcy - 30% 
ceny brutto zakupu/usługi. 
7) pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego 
lub jego elementów oraz oprogramowa-
nia - maksymalna kwota dofinansowania 
wynosi 2.500 zł. O dofinansowanie mogą 
ubiegać mogą się osoby z  orzeczeniem 
o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub osoby 
ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 
słuchu i  trudnościami w komunikowaniu 
się za pomocą mowy, w wieku do 18 lat lub 
w wieku aktywności zawodowej lub zatrud-
nione. Udział własny wnioskodawcy - 10% 
ceny brutto zakupu/usługi. 
8) pomoc w utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanego sprzętu elektrycznego 
- maksymalna kwota dofinansowania: 1.500 
zł. Udział własny wnioskodawcy - 10% ceny 
brutto zakupu/usługi. Dofinansowanie 
adresowane jest do osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności - do 16 r. ż. lub osób 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 
Pomoc udzielona w zdaniu 1, 3 lub 4. 
9) pomoc w utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanego skutera lub wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - mak-
symalna kwota dofinansowania wynosi 3.500 
zł. O dofinansowanie mogą ubiegać osoby 
z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 

roku życia lub osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności. Udział własny wniosko-
dawcy nie jest wymagany. Refundacja może 
dotyczyć kosztów poniesionych do 180 dni 
przed dniem złożenia wniosku. 
10) pomoc w zakupie protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne rozwią-
zania techniczne, tj. protezy co najmniej 
na III poziomie jakości, maksymalna kwota 
dofinansowania: dla protezy na III poziomie 
jakości, przy amputacji: w zakresie ręki – 9.000 
zł, przedramienia – 20.000 zł, ramienia i wy-
łuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł, na 
poziomie podudzia – 14.000 zł, na wysokości 
uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł, 
uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 
25.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty 
dofinansowania w wyjątkowych przypadkach 
i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia 
jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności 
do pracy wnioskodawcy), zostanie zareko-
mendowana przez eksperta PFRON. Udział 
własny wnioskodawcy - 10% ceny brutto 
zakupu/usługi. O dofinansowanie mogą ubie-
gać mogą się osoby z orzeczeniem o  stopniu 
niepełnosprawności, w wieku aktywności 
zawodowej lub zatrudnione, posiadające 
opinie eksperta PFRON o stabilności procesu 
chorobowego oraz opinie o rokowaniach uzy-
skania zdolności do pracy w wyniku wsparcia 
udzielonego w programie. 
11) pomoc w utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanej protezy kończyny, w któ-
rej zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne, co najmniej na III poziomie 
jakości,  maksymalna kwota dofinansowania: 
w zakresie ręki – 2.700 zł, przedramienia – 
6.000 zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie 
barkowym – 7.800 zł, na poziomie podudzia 
– 4.200 zł, na wysokości uda (także przez 
staw kolanowy) – 6.000 zł, uda i wyłuszczeniu 
w stawie biodrowym – 7.500 zł. Udział własny 
wnioskodawcy - 10% ceny brutto zakupu/
usługi. O dofinansowanie mogą ubiegać 
mogą się osoby z orzeczeniem o   stopniu 
niepełnosprawności, w wieku aktywności 
zawodowej lub zatrudnione, posiadające 
opinie eksperta PFRON o stabilności procesu 
chorobowego oraz opinie o rokowaniach uzy-
skania zdolności do pracy w wyniku wsparcia 
udzielonego w programie. Refundacja może 
dotyczyć kosztów poniesionych do 180 dni 
przed dniem złożenia wniosku. 
12) Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowa-
nia elektrycznego do wózka ręcznego - mak-
symalna kwota dofinansowania: – 5.000 zł. 
Dofinansowanie adresowane do osób z orze-
czeniem o niepełnosprawności - do 16 roku 
życia lub osób ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności w wieku do lat 18 lub w wieku 
aktywności zawodowej lub zatrudnione, 
z dysfunkcją narządu ruchu powodującą 
problemy w samodzielnym przemieszczaniu 
się i posiadających zgodę lekarza specjalisty 
na użytkowanie przedmiotu dofinansowa-
nia. Udział własny wnioskodawcy - 35% ceny 
brutto zakupu/usługi.
13) pomoc w utrzymaniu aktywności za-
wodowej - poprzez zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej (należy przez to rozumieć 
dziecko będące pod opieką wnioskodawcy 
i przebywające w żłobku lub przedszkolu 
albo pod inną tego typu opieką), maksymalna 
kwota dofinansowania - do 200 zł miesięcznie, 
tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) 
osobą zależną. Udział własny wnioskodawcy 
- 15 % ceny brutto zakupu usługi. O dofi-
nansowanie mogą się ubiegać osoby, które 
posiadają znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, są aktywne zawodowo 
(zatrudnienie lub rejestracja w urzędzie pra-
cy jako osoba bezrobotna, albo rejestracja 
w urzędzie pracy jako osoba poszukująca 
pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu) i pełnią 
rolę opiekuna prawnego dziecka.
 W zadaniach nr 1,10,12 ponowna pomoc 
może być udzielona po upływie 3 lat, licząc 
od początku roku następującego po roku, 

w którym udzielono pomocy. Natomiast 
w zadaniach nr 4,5,6,7 ponowna pomoc 
może być udzielona po upływie 5 lat, licząc 
od początku roku następującego po roku, 
w którym udzielono pomocy. Zadanie 8, 9, 
11 - ponowna pomoc może być udzielona po 
zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/
usługę wcześniej dofinansowaną.

 Samorząd powiatowy, może podjąć decyzje 
o przyznaniu dofinansowania, osobie która 
otrzymała wsparcie w latach wcześniejszych 
z pominięciem wcześniej wskazanych okre-
sów, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:
1. pogorszenia stanu zdrowia nie mogą 
korzystać z posiadanego przedmiotu dofi-
nansowania,
2. zdarzeń losowych utracili przedmiot dofi-
nansowania ze środków PFRON albo uległ 

on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym 
użytkowanie i naprawę.

Więcej informacji można uzyskać w w biurze 
Gminnego Rzecznika Osób z Niepełnospraw-
nościami (we wtorki i środy od 7:30 do 10:30 
oraz w piątki od 13.45 do 15.45 w Ośrodku 
Zdrowia przy ul. Poznańskiej 34 a w Kórniku, 
w pok. 304, lub pod nr tel. 515 229 671). 
Wnioski można pobrać z biura rzecznika lub 
ze strony internetowej www.pcpr.powiat.
poznan.pl w zakładce Dział ds. osób niepeł-
nosprawnych - Aktywny samorząd. Wnioski 
z kompletem dokumentów należy składać 
w PCPR, przy ul. Słowackiego 8, pokój nr 137.
Opracowała: 

Przed nami ważne wybory.  Już w nie-
dzielę 26 maja 2019 roku oddamy swoje 
głosy na kandydatów do Parlamentu 
Europejskiego. Niestety, nigdy w Polsce 
frekwencja nie przekroczyła 25%, co 
oznaczać może, że nasi obywatele nie 
uważają ich za znaczące. 
A  przecież jakość naszej reprezentacji 
w  europejskim „sejmie” ma 
znaczenie ogromne.  Wybra-
ni przez nas posłowie będą 
współdecydować o wielu waż-
nych dla każdej grupy społecz-
nej kwestiach - począwszy od 
podziału budżetu unijnego, 
dopłat dla rolników, środków 
na infrastrukturę, finansowe-
go wsparcia rozwoju krajów 
biedniejszych do których nadal 
zalicza się Polska, ochrony śro-
dowiska czy w reszcie – rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego.
Może nie być tego widać na 
pierwszy rzut oka, ale środki na 
rozwój wsi, na konserwację za-
bytków, drogi, czy upiększanie 
Polski  w dużej części pochodzą 
właśnie z  Unii Europejskiej. 
W gminie Kórnik również wiele 
inwestycji wspartych jest w spo-
sób bezpośredni, lub pośredni 
tymi środkami. To choćby bu-
dowa drogi S11, która ma być 
niebawem kontynuowana, to 
piękniejący zamek w Kórniku, 
lepsze drogi i  chodniki, które 
powoli, ale jednak pojawiają się 
w naszej gminie.
Kto chce, żeby decyzje podej-
mowane w Brukseli były decy-
zjami mądrymi, mającymi na 
uwadze dobro naszej wspólno-
ty, powinien w niedzielę znaleźć 
chwilę czasu i pójść zagłosować.
Na kogo? Tego Państwu nie 
powiem, bo oczywiście każdy 

z nas ma swoje preferencje i światopo-
gląd, który w  dużym stopniu definiuje, 
do jakiego ugrupowania nam bliżej. Nie 
zamierzam prowadzić kampanii. Proszę 
tylko o udział, zaznaczenie swojego zda-
nia na temat przyszłości Polski w zjedno-
czonej Europie.
Jedno jest pewnie - nie głosując, de facto 

odbieramy sobie prawo do decydowa-
nia o  przyszłości swojej i  swoich dzieci, 
tracimy wpływ na to, jak Polska będzie 
postrzegana w Europie. 
Obserwując to, jak potrafimy się zjedno-
czyć dla dobrego celu, nie mam wątpli-
wości, że nie jest nam wszystko jedno. 
Wokół idei pomagania innym dzieją się 

niezwykłe rzeczy. Kolejny re-
kord empatii padł w stycznio-
wym finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, a  dziś 
– bez względu na różnice – 
cała gmina Kórnik wspiera 
nastoletnią Julię w  zbiórce 
środków na leczenie. Przykła-
dów bezinteresownego dobra 
jest zresztą wiele i nie sposób 
je tu wymienić. 
Mam przeświadczenie, że 
skoro w  tych trudnych cza-
sach umiemy się dzielić, dzia-
łać dla innych i nie jest nam 
wszystko jedno, to nie będzie 
nam wszystko jedno, kto nas 
będzie reprezentował w Par-
lamencie Europejskim. Bycie 
obywatelem daje przywilej 
decydowania. Nie rezygnuj-
my z niego.
Dlatego apeluję, żeby kór-
niczanie poszli tłumnie na 
te wybory. Żeby frekwencja 
w  naszej gminie odzwier-
ciedlała ich wagę. BO TO SĄ 
OGROMNIE WAŻNE WYBO-
RY!  Bądźmy wzorem społe-
czeństwa obywatelskiego dla 
innych.
Do zobaczenia przy urnach!

WYBIERZ SWÓJ PARLAMENT
POZNAJ SWOJE PRAWA
GŁOSUJ ŚWIADOMIE I ZDECYDUJ

Aktualności 
dla osób z niepełnosprawnością,
ich rodzin i przyjaciół

◊  Karolina Świątek
źródło: www.pfron.org.pl

Kórnik ma głos i nie zawaha się go użyć 

◊ Magdalena Kosakowska
Klub Radnych 
MY Kórniczanie 
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Biblioteka w Bninie  
serdecznie zaprasza na spotkanie  

zatytułowane

Jadwiga Zamoyska
 

Gość specjalny:
dr Magdalena Biniaś-Szkopek

z biblioteki PAN w Kórniku
 

28 maja (wtorek)
o godz.16.30

 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc

obowiązują zapisy w filii w Bninie!

W ostatnim okresie do grona Członków Koła 
Pszczelarzy w Kórniku dołączyli prowadzący 
wędrowne pasieki koledzy Tomasz Rybak 
i Michał Mytko. Jak się okazuje ich pasieki 
wędrują nie tylko na sezonowy „pożytek”, 
ale specyficzny „pożytek” dają także ich 
pszczoły, edukując najmłodszych członków 
naszego społeczeństwa. W  maju Michał 
Mytko zawędrował m.in. do poznańskich 
placówek oświatowych, ale także i do kilku 
z terenu naszej gminy w Kamionkach, Roba-
kowie, Borówcu i Kórniku. Pan Miodek, bo 
tak go dzieci nazwały, już nie pierwszy raz 
dzieli się swoją pasją i miłością do pszczół. 
W trakcie takich spotkań opowiada o życiu 
i zwyczajach pszczół, o tym jak zbierają pyłek 
i jak cennym jest produktem, co to jest pierz-
ga, skąd się bierze miód, itd. Demonstro-
wany jest sprzęt i akcesoria pszczelarskie. 
Ponadto dzieci mogły z bliska przyjrzeć się 
żywym pszczołom w specjalnym, pokazo-
wym „szklanym domku”. Obserwacja tych 
niezwykłych owadów przyniosła dzieciom 
dużo radości. Pan Miodek przez zabawę 
oraz dzięki swojej pasji i  zaangażowaniu 
uświadamia najmłodszym, że pszczoły 
potrafią być groźne, ale jednocześnie, że 
są bardzo ważnym elementem ziemskie-
go ekosystemu. Co ważne, informacje 
i  ciekawostki z życia pszczół, Pan Miodek 
przekazuje w sposób przystępny dla dzieci. 
Satysfakcja jest obustronna, zadowolone 
dzieci, a  i nadzieja dla pszczelarzy, że wy-
rośnie nam dzięki temu społeczeństwo 
świadomie traktujące otaczającą przyrodę 
i dbające o zachowanie jej bioróżnorodno-
ści… z nieodłączną w niej rolą pszczół.

Pszczela
edukacja
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W trakcie takich spotkań opowiada o życiu i zwyczajach pszczół, o tym jak 
zbierają pyłek i jak cennym jest produktem, co to jest pierzga, skąd się bierze miód, 
itd. Demonstrowany jest sprzęt i akcesoria pszczelarskie. Ponadto dzieci mogły z 
bliska przyjrzeć się żywym pszczołom w specjalnym, pokazowym „szklanym domku”. 
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zachowanie jej bioróżnorodności… z nieodłączną w niej rolą pszczół. 

 
 

Stanisław Duszczak 
Prezes Koła Pszczelarzy w Kórniku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wzorem lat ubiegłych od początku maja działa już 
„Pogotowie Rojowe” Koła Pszczelarzy w Kórniku,  

które aktywne pozostanie do końca sierpnia. Jeśli więc 
zauważymy rojące się pszczoły, możemy zgłosić to do 

dyżurującej i koordynującej działania osoby  
w Kole Pszczelarzy w Kórniku. 

Telefon : 604 068 299 lub 571 370 159   
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zbierają pyłek i jak cennym jest produktem, co to jest pierzga, skąd się bierze miód, 
itd. Demonstrowany jest sprzęt i akcesoria pszczelarskie. Ponadto dzieci mogły z 
bliska przyjrzeć się żywym pszczołom w specjalnym, pokazowym „szklanym domku”. 
Obserwacja tych niezwykłych owadów przyniosła dzieciom dużo radości. Pan 
Miodek przez zabawę oraz dzięki swojej pasji i zaangażowaniu uświadamia 
najmłodszym, że pszczoły potrafią być groźne, ale jednocześnie, że są bardzo 
ważnym elementem ziemskiego ekosystemu. Co ważne, informacje i ciekawostki z 
życia pszczół, Pan Miodek przekazuje w sposób przystępny dla dzieci. Satysfakcja 
jest obustronna, zadowolone dzieci, a i nadzieja dla pszczelarzy, że wyrośnie nam 
dzięki temu społeczeństwo świadomie traktujące otaczającą przyrodę i dbające o 
zachowanie jej bioróżnorodności… z nieodłączną w niej rolą pszczół. 

 
 

Stanisław Duszczak 
Prezes Koła Pszczelarzy w Kórniku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wzorem lat ubiegłych od początku maja działa już 
„Pogotowie Rojowe” Koła Pszczelarzy w Kórniku,  

które aktywne pozostanie do końca sierpnia. Jeśli więc 
zauważymy rojące się pszczoły, możemy zgłosić to do 

dyżurującej i koordynującej działania osoby  
w Kole Pszczelarzy w Kórniku. 

Telefon : 604 068 299 lub 571 370 159   
 

◊  Stanisław Duszczak
Prezes Koła Pszczelarzy w Kórniku

Biblioteka w Bninie 

zaprasza na spotkanie 

Muzyczne klimaty 
dla Mamy i Taty

30 maja (czwartek) 

o godz. 16.30

W koncercie wystąpią młodzi muzycy 

pod kierunkiem Lidii Brych-Pedy

Wstęp wolny!

Liczba miejsc ograniczona!

Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk 
serdecznie zaprasza

na 

wycieczkę po Śremie 
i okolicach 

w dniu 8.06.br. 
w godz. 8:30-17:00.
Wyjazd autobusem 

z przystanku koło Białej Damy.

Zapisy przyjmuje organizator w dniu 
31.05. br. godz.19:00-20:00 

w kawiarni Lody Mady.

Projekt dofinansowany 
z Budżetu Miasta i Gminy Kórnik

„eTwinning” to społeczność gromadząca 
szkoły i przedszkola z  całej Europy (i nie 
tylko) współpracująca za pomocą mediów 
elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele 
wykorzystują Internet do współpracy ponad 
granicami – współdziałają, wymieniają się 
informacjami oraz  materiałami do nauki. 
eTwinning poszerza zakres pedagogicznych 
możliwości oferowanych uczniom i nauczy-
cielom, motywuje do nauki i otwiera na Eu-
ropę. Od lutego br.  Przedszkole „Kolorowy 
Świat” (p. Małgorzatą Nowak – Płaczek wraz 
z grupą Jeżyki)  przystąpiło do tej społecz-
ności w ramach dwóch projektów, których 
jest inicjatorem:
-  Projektu czytelniczo – plastycznego 
„Poznajemy Kolory ze słoniem Pomelo”, 
który powstał w  oparciu o  serię książek 
dla dzieci Ramony Badescu oraz zbioru 
wierszy Agnieszki Frączek  „Rudy, zielony, 
żółty czerwony”.  Podczas oglądania slajdów 
z sympatycznym słonikiem Pomelo dzieci 
uwrażliwiają się na literaturę, oraz poznają 
nowe słownictwo i  jego znaczenie. Każdy 
kolor wiąże ze sobą działania twórcze oraz 
oprawę  dnia, w którym dzieci poznają kolor. 
Podczas „kolorowego dnia” dzieci przycho-
dzą do przedszkola ubrane w poznawanym 
kolorze .Sala  również  udekorowana jest  
daną barwą.
- Projektu „Wakacje i specjalne dni w moim 
przedszkolu przez cały rok”, dzięki które-
mu przedszkolaki poznają, w  jaki sposób 
dzieci w różnych krajach obchodzą święta 
w przedszkolu. Dzieci wymieniają informa-
cje, zdjęcia, rysunki dotyczące głównych 
cech świąt obchodzonych w swoich krajach. 
Celem projektu jest: popularyzacja edukacji 
w przedszkolu, rozwijanie umiejętności arty-
stycznych poprzez rysowanie i malowanie, 
komunikowanie się w  różnych językach, 
np. angielskim oraz zainteresowanie dzieci 
innymi kulturami i zwyczajami.
Od kwietnia na zaproszenie partnera 
z Rumunii uczestniczymy w hiszpańskim 
projekcie „Dia dela Madre” – „dzień Matki”.
 

eTwinning 
w przedszkolu

◊   Przedszkole Kolorowy Świat

Tradycją naszego przedszkola jest organi-
zowanie od wielu już lat festiwalu piosenki 
dziecięcej. Kilka lat temu nasz festiwal przy-
brał formę rodzinnego, co oznacza, że dzieci 
z przedszkoli naszej gminy występują przed 
publicznością śpiewając wybrany utwór 
w  towarzystwie członka swojej rodziny. 
Przekonujemy się w ten sposób o tym, że 
muzyka łączy pokolenia. Na scenie wystę-
puje nie tylko rodzeństwo, czy rodzice, ale 
i ciocie, wujkowie, babcie i dziadkowie.
Tegoroczny festiwal miał charakter bardzo 
patriotyczny. Sceneria nawiązywała do 
symboli naszych polskich miast, ale i reper-
tuar w większości związany był z treściami 
narodowymi, patriotycznymi.
Zadziwiające i  niesamowite było to, jak 
przedszkolaki, tak mali ludzie, potrafią wzru-
szyć swoim przekazem i wzbudzić w nas, 
dorosłych, narodowego ducha. 
Jak zawsze, wszyscy nasi artyści, przygoto-
wani byli znakomicie. Nasze jury, z Panem 
Jerzym Cepką na czele zdecydowało jednak 

o  przyznaniu kilku wyróżnień. Za serce 
włożone w wykonanie utworu, za perfek-
cyjną interpretację jakże trudnych dla dzieci 
tekstów i melodii, szczególnie docenieni 
zostali: Oliwia Maj, Agata Jankowska, Urszula 
Tomalak i Adam Komisarczyk. Specjalne 
wyróżnienie otrzymał Błażej Stołowski.
Oprócz tego, że w sobotnie przedpołudnie 
mogliśmy być świadkami fantastycznych 
występów scenicznych, nasi goście mogli 
skosztować tradycyjnych, polskich potraw. 
Był świeży, pieczony przez nasze panie 
kucharki chleb podawany ze smalcem 
i  kiszonym ogórkiem, drożdżowy placek 
i pyszne pierogi. Było zatem wiele dla ducha 
i niemniej dla podniebienia.
Na zakończenie uroczystości wszyscy 
uczestnicy, goście i gospodarze festiwalu, 
wspólnie zaśpiewali pieśń pt.”Piękna nasza 
Polska cała”. I mimo, że wcześniej nie odbyła 
się żadna próba, zaśpiewaliśmy prawie, jak 
zespół Mazowsze… 

Wyjątkowy festiwal u Uszatka

◊ Beata Krakowska 

nr 10/2019 24 maja  2019 r.22 23





Deblowy Turniej Tenisa o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik należy już do tradycji. 
Po raz jedenasty został zorganizowany pod-
czas obchodów Kórnickich Dni z Białą Damą. 
W sobotę 18 maja, na kortach przy Centrum 
Tenisowym i Odnowy Biologicznej RODAN, 
40 uczestników z  gminy Kórnik stoczyło 
batalię o wyjątkowe trofeum- Puchar Burmi-
strza. W tym roku po raz pierwszy patronat 
objął Przemysław Pacholski, kontynuując 

tym samym wspaniałą inicjatywę swojego 
poprzednika Jerzego Lechnerowskiego. Po 
wielu godzinach zmagań na korcie udało 
się wyłonić zwycięzców. W finałowym star-
ciu para Mikołaj Ciążyński i Paweł Kopecki 
pokonała 6:1  Miłosza Talarskiego I Piotra 
Paczkowskiego. Gratulujemy zwycięzcom 
i mamy nadzieję na jeszcze większą fre-
kwencję w przyszłym roku. 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży oraz 
konsultacja dla grupy Masters
W miniony weekend tj. 11-12 maja 2019 
roku odbyła się najważniejsza impreza dla 
zawodników kategorii kadet (12-14 lat) czyli 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Spor-
tach Halowych – Świętokrzyskie 2019. Im-
preza odbywała się w tym roku w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Należy dodać, że sam start 
na takich zawodach jest już wyróżnieniem 
dla każdego młodego sportowca. Do turnie-
ju zakwalifikowała się dwójka zawodników 
z klubu UKS Oaza Kórnik. Byli to: Monika 
Fiedorczyk, startująca w kategorii -41 kg oraz 
Oskar Leszczyński, kategoria -33 kg. Obu na-
szym zawodnikom zabrakło bardzo niewiele 
do wstąpienia w strefę medalową. Znaleźli 
się oni tuż poza podium na miejscu 5-8. 
Zdobyliśmy kolejne cenne doświadczenie 
i już szlifujemy formę do startu w następnych 
turniejach. 
Zaś niedzielny dzień 12 maja został bardzo 
dobrze przepracowany przez ćwiczących 
z grupy „Masters”. Odbyła się bowiem kon-
sultacja na którą zaprosił nas klub Rapid 
Śrem. Podczas 3h spędzonych na macie 
w Śremie zawodnicy pogłębiali wiedzę z za-
kresu układów poomsae, technik kopanych 
na sprzęcie elektronicznym zemita oraz 
elementy i przepisy walk na systemie dae-

-do. Był to trening przygotowujący do startu 
w zawodach „Wesołek Cup” w Pleszewie 
(18 maja), podczas których po raz pierwszy 
w historii ligi zostaną rozegrane konkurencje 
dla dorosłych. Liczymy na dobrą zabawę 
i udane starty.

Konsultacja klubowa
W dniu 4 maja na terenie obiektu sportowe-
go w Kórniku odbyła się konsultacja klubo-
wa w której braliśmy udział. Szkolenie trwało 
trzy godziny. Na zajęcia przybyli zaproszeni 
sparingpartnerzy z innych zaprzyjaźnionych 
klubów: UKS Taekwondo Jarocin, Rapid 
Śrem i Taekwondo Pleszew. Łącznie na liście 
uczestników zameldowało się 35 zawodni-
ków. W zajęciach wzięli udział zawodnicy 
posiadający licencje Polskiego Związku 
Taekwondo Olimpijskiego, jak i ci którzy po-
siadają predyspozycję do walki sportowej. 
Przedział wiekowy uczestników był bardzo 
zróżnicowany począwszy od zawodników 
siedmioletnich przez kategorię młodzik, 
kadet i junior, a nawet +30 lat, czyli kategoria 
tzw. „masters”. Po przeprowadzeniu inten-
sywnej rozgrzewki zawodnicy zajmowali się 
głównie technicznymi i taktycznymi warian-
tami prowadzenia walki sportowej. Każdy z 
nich stoczył od 10 do 15 walk jednego dnia 
a to ogromny wysiłek. W sportach walki 

sparingpartner na podobnym poziomie jest 
niezbędnym elementem szkoleniowym. Ta-
kie akcje staramy się organizować regularnie 
wraz z bratnimi klubami. Dzięki nim widzimy 
znaczną poprawę poziomu wśród naszych 
zawodników. 

 
Dnia 8 czerwca 2019r. 

od godz. 15:00 do 18:00
 zapraszamy wszystkie dzieci 

z Pierzchna
na wspólną zabawę,

 która odbędzie się w Pierzchnie 
na boisku sportowym. 
Serdecznie zapraszamy 

sołtys i rada sołecka. 

Zapraszamy dzieci (0-14lat) 
z Dziećmierowa 

wraz z opiekunami 
na Dzień Dziecka 

który odbędzie się 
dnia 1 czerwca 2019 r. od godziny 14.00 

pod Klubem Rolnika.
Dla dzieci przygotowaliśmy  

wiele atrakcji, podczas których na pewno 
żadne dziecko nie będzie się nudziło.

Podczas imprezy będzie zorganizowana 
zbiórka dla naszej koleżanki 

Julki Bubacz.
Zaprasza Sołtys 

wraz z wszystkimi osobami 
zaangażowanymi w organizację imprezy

Zaproszenia Turniej tenisowy

◊  Marta Nowak

Olimpiada Młodzieży i konsultacja

Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się 
z nimi dzielisz !

Bank Spółdzielczy dla KLAUDYNKI

W tym roku Bank Spółdzielczy w Kórniku obchodzi 150 rocznicę swojej działalności.  
To z pewnością ogromny powód do dumy nie tylko dla pracowników banku, ale dla całej 
lokalnej społeczności. Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową Klaudynka składa Państwu gratulacje 
i pragnie bardzo serdecznie podziękować Zarządowi Banku za życzliwość i okazałą pomoc. 
Z ogromną radością ogłaszamy, że dzięki akcji Banku Spółdzielczego w Kórniku z oka-
zji 150-lecia banku udało się uzbierać kwotę  13 900,00 zł, którą przekazano na rzecz  
Stowarzyszenia Klaudynka.

Serdecznie dziękujemy !

Podziękowania

◊  Katarzyna Marciniak
„Klaudynka”

◊ ZM

Zimowe przygotowania zawodników 
„Kotwicy” dały bardzo dobry efekt  
w postaci pierwszych dziesięciu meczy 
bez porażki. 

Zespół w  rundzie jesiennej zgromadził 
tylko 15 pkt., co dało mu przedostatnie 
miejsce w tabeli. Obecnie w 10 meczach 
zdobyliśmy 22 pkt., co przesunęło ze-
spół w  górę tabeli. Przed nami jeszcze 
siedem meczy, które jeżeli zakończą się 
pozytywnymi wynikami, zapewnią Kotwicy 
utrzymanie w IV lidze. Należy zauważyć, że 
od nowego sezonu liga będzie liczyła 18 
zespołów, a więc rywalizacja będzie trwała 
do ostatniej kolejki. 

Przed nami jeszcze siedem ciekawych 
meczy z drużynami z Ostrowa, Opatówka, 
Śmiłowa, Kępna, Krobi, Leszna i  ostatni 
mecz z Ostrovią,  byłym niegdyś drugoligow-
cem. Wszystkie mecze odbędą się w soboty 
o godz.16.00 na Błoniach. 

A  teraz kilka słów o  zmodernizowanym 
obiekcie przy ul. Leśnej. Patrząc z daleka 
obiekt prezentuje się przyzwoicie, gorzej, 
gdy przyjrzymy mu się z bliska - jako użyt-
kownicy. I  tak, projektant zapomniał i nie 
uwzględnił w swojej wizji tzw. boksów dla 
zawodników rezerwowych z  miejscami 
siedzącymi. W konsekwencji, podczas 13 
meczu, zarówno zawodnicy Kotwicy, jak 
i drużyny gości zmuszeni byli siedzieć na 
prowizorycznych krzesłach. Pół biedy, gdy 
nie pada deszcz, gorzej, gdy przez całe za-
wody leje (jak na załączonym zdjęciu). Już 
krąży w kręgach piłkarskich powiedzenie, że 
„W Kórniku zawodnicy siedzą na grzędach, 
jak zmoknięte kury”. Na trybunach obecnie 
demontuje się krzesełka i poprawia popę-
kane i złuszczone powierzchnie betonowe 
(nota bene wylane podczas mrozów). Szko-
da, że tak ładnie położony obiekt posiada 
też inne mankamenty, o których przemilczę. 

Sympatyków „Kotwicy” zapraszamy na 
Błonia, dopingujcie nasz zespół. Przed nami 
jeszcze wiele ciekawych meczy i emocji. Do 
zobaczenia na Leśnej 6.                            
          

Wiosna 
jest nasza!

◊  Wiktor Stempowski

Z przykrością informujemy, 
że z przyczyn 

niezależnych od Redakcji
niniejszy numer „Kórniczanina” 

nie został poddany 
ostatecznej korekcie.

Za literówki i błędy 
przepraszamy.

Redakcja
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„Śmierć nie jest końcem naszego istnienia  
– żyjemy w naszych dzieciach  
i w następnych pokoleniach.” 
                                                   Albert Einstein
Drogiej Koleżance,
Małgorzacie Chrząszcz
i wszystkim jej bliskim najszczersze 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

składają
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
oraz Pracownicy
Szkoły Podstawowej w Kamionkach

Taty –
Jacka Chrząszcza



 II Międzynarodowy Turniej Koszykówki 
Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Kórnik 2019

W dniach 10-12.05.2019 r. w hali Kórnickiego 
Centrum Rekreacji i Sportu OAZA odbył się II 
Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziew-
cząt o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kór-
nik w którym wzięło udział 16 drużyn w dwóch 
kategoriach wiekowych U13 (2006 i młodsze) 
oraz U12 (2007 i młodsze). 
Organizatorem turnieju był MUKS Poznań na 
czele z rodzicami kórnickich koszykarek i kór-
nickimi trenerami przy współpracy ze Szkołą 
Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego 
w Kórniku, KCRiS OAZĄ Kórnik i Radą Rodzi-
ców przy SP1 w Kórniku, a wsparcia udzielili: 
Miasto i Gmina Kórnik i Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego.
W tym roku po raz pierwszy na turniej przy-
jechały zespoły z zagranicy: Hiszpanii, Węgier 
i  Niemiec. Ciekawostką jest, że drużyna 
z Hiszpanii - Real Canoe z Madrytu przy du-
żym zaangażowaniu ze strony „muksowych 
kórnickich” rodziców,  została zaproszona na 
turniej na zasadach wymiany. Hiszpańskie 
dziewczynki mieszkały u swoich rówieśniczek 
- zawodniczek w domach, co było ogromnym 
wyzwaniem a zarazem wspaniałym doświad-
czeniem dla obu stron. W rezultacie okazało 
się, że nie ma bariery językowej i  przyjaźnie 
można nawiązać nawet w tak krótkim czasie. 
Dziewczynki były zachwycone, rodzice stanęli 
na wysokości zadania i kolejny raz okazało się, 
że nasza polska gościnność nie ma sobie rów-
nych. Otrzymaliśmy oficjalnie podziękowanie 
od Real Canoe za cały przebieg wymiany i tur-
nieju oraz zaproszenie do Madrytu w grudniu 
tego roku. 

Kórnicki turniej swoją obecnością zaszczycili: 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław 
Pacholski, wieloletni były Burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnika Jerzy Lechnerowski, Dyrektor 
SP1 Kórnik Elżbieta Wypijewska, Wicedyrektor 
Joanna Ignasiak, Dyrektor KCRiS OAZA Kórnik 
Wojciech Kiełbasiewicz. Oczywiście nie za-
brakło przedstawicieli klubu MUKS Poznań 
– Prezes Iwony Jabłońskiej i Zarządu Klubu: 
Karoliny Michalik, Macieja Brodzińskiego, 
Kamila Kijanki i Renaty Klatt. 

Zmagania w kategorii U13
Muksowe zespoły walczyły w dwóch różnych 
grupach. Kórniczanki w fazie grupowej wy-
grały spotkanie z MUKS Bydgoszcz i uległy 
zaledwie 2 punktami UKS Bryzie Kolbudy (3. 
miejsce w turnieju Tytus Cup) i Mistrzyniom 
tegorocznej edycji hiszpańskiemu zespołowi 
Real Canoe NC Madryt. W meczu o 5. miejsce 
niestety doznały goryczy porażki ustępując 
pokonanej w fazie grupowej drużynie MUKS 
Bydgoszcz tylko 1 punktem. 
Skład „MUKS Kórnik 2006”: Gabriela Antoniak, 
Weronika Bladocha, Aleksandra Dłużyk, 
Augustyna Grząślewicz, Barbara Kędziora, 

Martyna Kupczyk, Zuzanna Krzyżkowiak, 
Melania Lasek, Marieta Lepkowska, Matylda 
Nowaczyk, Wiktoria Płosaj, Emilia Szaroleta, 
Oliwia Zgarda. Trenerka: Małgorzata Dudka 
Poznanianki natomiast w swojej grupie wygra-
ły dwa spotkania – z City Basket Berlin (Niem-
cy) i ISWJ Wisłą oraz uległy wicemistrzyniom 
tegorocznego turnieju ekipie Basket4ever 
Ksawerów. W meczu o 3. miejsce w turnieju 
podopieczne trenerki Katarzyny Czuk niestety 
przegrały z UKS Bryza Kolbudy.
Poziom gry w turnieju był wysoki, a mecze 
zespołów (szczególnie w grupie A), bardzo 
wyrównane. Finezję na boisku, doskonałe 
wyszkolenie techniczne, widowiskową ko-
szykówkę zaprezentował zespół z Madrytu, 
zdobywca 1. miejsca w turnieju. Zdecydowa-
ną przewagą punktową pokonał wszystkich 
swoich przeciwników i zasłużenie wygrał całe 
zawody.
Klasyfikacja końcowa
1. miejsce Real Canoe Madryt Hiszpania
2. miejsce Basket4ever Ksawerów
3. miejsce UKS Bryza Kolbudy
4. miejsce MUKS Poznań
5. miejsce MUKS Bydgoszcz
6. miejsce MUKS Kórnik
7. miejsce ISWJ Wisła
8. miejsce City Basket Berlin Niemcy

Zmagania w kategorii U12
Również w tej kategorii wiekowej muksowe 
zespoły były w dwóch różnych grupach. 
Zawodniczki MUKS Kórnik U12 dzielnie 
walczyły w całym turnieju. W fazie grupowej 
niestety nie udało się wygrać żadnego ze 
spotkań. Ale Kórniczanki zakończyły turniej 
zwycięstwem, pokonując w ostatnim meczu 
AZS Poznań i ostatecznie zajęły 7. miejsce. 

Poznanianki natomiast przegrały w  fazie 
grupowej z Mistrzem TYTUS CUP 2019 MKS 
Grójec i uległy zespołowi MOSiR Bochnia oraz 
wygrały, walcząc do ostatnich sekund, z ENEA 
AZS Poznań. Niestety w ostatnim spotkaniu 
podopieczne trenera Daniela Ciejki ulegają 
drużynie 1KS Ślęza Wrocław i ostatecznie 
zajmują 6. miejsce. 
Skład „MUKS Kórnik 2007”: Amelia Blejwas, 
Barbara Bruczuńska, Weronika Czarnecka, 
Lena Francuzik, Liliana Gabryelewicz,  Mag-
dalena Grzegorczyk, Natalia Jankowska, Maria 
Lester, Maja Lipska, Daria Melnyk, Amelia 
Promińska, Julia Sowińska, Livia Zajączkowska, 
Ida Zygmanowska. Trener: Kamil Słowik
 
Klasyfikacja końcowa
1. miejsce MKS Grójec
2. miejsce MUKS Bydgoszcz
3. miejsce Soproni Darazsak Akademia Węgry
4. miejsce MOSiR Bochnia
5. miejsce 1KS Ślęza Wrocław
6. miejsce MUKS Poznań
7. miejsce MUKS Kórnik
8. miejsce ENEA AZS Poznań
Na uroczystym zakończeniu wszystkie dru-
żyny otrzymały pamiątkowe puchary. A dla 
zawodniczek wyróżnionych indywidualnie 
przygotowane zostały nagrody ufundowane 
przez kórnickie władze, dyrekcję OAZY i oczy-
wiście organizatorów.
Ogromne podziękowania dla trenerów i ro-
dziców kórnickich koszykarek, którzy przez 
3 dni niemal nie wychodzili z hali pilnując, by 
wszystko było w jak najlepszym porządku!
Zdjęcia Karolina i Mirosław Kupczyk.

Po niedawnych Mistrzostwach Polski w war-
cabach klasycznych – wśród zawodników 
powołanych do Kadry Polski na Mistrzostwa 
Europy Juniorów znalazł się nasz zawodnik 
- Samuel Kątny.
Czasu na decyzję było mało – udało się 
sprawnie zorganizować bilety lotnicze 
oraz wizę i wyjazd był możliwy. Zaledwie 
po 2 tygodniach od udanie zakończonych 
Mistrzostw Polski – Samuel znów gra, tym 
razem z najlepszymi zawodnikami Europy 
w Antalya w Turcji.
Już parę godzin po lądowaniu zaczynał się 
pierwszy turniej – warcaby błyskawiczne. 
Ponieważ grono sędziowskie prowadzące 
Mistrzostwa pochodziło z Rosji, to wszystkie 
wyniki i nazwiska zapisywane były cyrylicą 
– co na początku wprowadziło niemałe za-
mieszczanie wśród zawodników.
Mistrzostwa zostały zdominowane przez 
Rosjan, w większości grup całe podium na-
leżało do graczy z tego kraju, ale kategoria 
do lat 13 należała do wyjątków.
Zawodnicy grali po 9 rund – grając między 
sobą mecz i rewanż (białe + czarne), mając 
do dyspozycji po 3 minuty na partę, co fa-
woryzowało zawodników znających dobrze 
debiuty. Widać było że rosyjscy zawodnicy 
byli bardzo dobrze przygotowani pod tym 
względem, robiąc posunięcia automatycz-
nie przez pierwsze 20 -25 posunięć. Dopiero 
wtedy kończyła się ich znajomość teorii i 
zaczynali myśleć nad swoimi posunięciami. 
Samuel grając po nieprzespanej nocy zagrał 

fantastycznie. I choć pierwsze 2 miejsca 
wyraźnie odskoczyły od reszty zawodników 
– to z pozostałych uczestników walczących 
o 3 lokatę najlepiej wyszedł właśnie Samuel, 
zdobywając zasłużenie swój pierwszy w hi-
storii medal na imprezie międzynarodowej.

Następny dzień okazał się jeszcze lepszy. 
Rozegrany został turniej w grze aktywnej 
(po 15 minut na zawodnika). Podobnie 
jak w błyskawicznych – o wyniku zawod-
ników rundy decydował dwumecz. Przy 
15 minutach na zawodnika można było 
trochę więcej pomyśleć, co już trochę wy-
równywało szanse grając z zawodnikami 
dobrze znającymi debiuty. Po wygraniu obu 
pojedynków w pierwszej rundzie z synem 
rosyjskiego arcymistrza – co spowodowało 
spore poruszenie wśród innych zawodni-
ków, Samuel kontynuował zwycięską passę 
do 4 rundy. Grając w niej z zawodnikiem z 
Ukrainy – późniejszym zwycięzcą turnieju - 
dwukrotnie remisował (choć w obu partiach 
mając przewagę – przeciwnikowi udawało 
się uciec na remis). 
Ostatecznie po 9 rundach – Samuel wywal-
czył 2 miejsce i został Wicemistrzem Europy 
w kategorii do lat 13.
Sukces wielki, choć został trochę niedosyt, 
bo po 6 rundach mając już wszystkich 
najlepszych zawodników za sobą - niestety 
przytrafiła się niespodziewana porażka z 
nieco słabszym zawodnikiem z Rosji. I choć 
pozostałe rundy ponownie Samuel wygry-

wał – to do pierwszego miejsca zabrakło 
zaledwie 0,5 punktu.
To był naprawdę udany turniej, a wyjazd na 
niego był możliwy dzięki dofinansowaniu 
przez Polski Związek Warcabowy oraz przez 
Urząd Gminy w Kórniku – za co szczególnie 
jeszcze raz dziękujemy Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Kórnik -  Panu Przemysławowi 
Pacholskiemu.

W dniu 5 maja 2019  na Jeziorze Kórnickim 
w okolicach Prowentu odbyły się zawody 
o  tytuł Mistrza Kórnickiego Koła PZW na 
2019 rok. Była to druga tura zawodów, gdyż  
pierwsza rozegrana została w dniu 7 kwietnia 
2019 r. Kórnik Prowent. Wśród juniorów  Mi-
strzem Koła  został: Michał Gubański. Drugie 
miejsce zajęła Zuzanna Jasińska.
Wśród seniorów Mistrzem Koła został: Mar-
cin Kuźma, Wicemistrzem został Hieronim 
Hoffmann. Trzecie miejsce zdobył Mariusz 
Magdziarz. Zwycięzcy otrzymali puchary 
i upominki. Gratulacje!

W dniu 18 maja 2019 r. Koło PZW Kórnik 
było organizatorem zawodów wędkarskich 
z okazji Kórnickich Spotkań z Białą Damą 
współfinansowanych przez Urząd Miasta 
i Gminy Kórnik. Udział brało 37 zawodników 
z Kórnika, Mosiny, Granowa i Swarzędza. 
W  kategorii juniorów zwyciężył Michał 
Gubański, druga była Zuzanna Jasińska, 
trzeci Maciej Bukczyński. Wśród seniorów 
zwyciężył Marcin Kuźma, drugi był Marek 
Wójkiewicz, trzeci zaś Jacek Smolinski - wszy-
scy z koła Kórnik. Czwarte miejsce przypadło 
Przemysławowi Laube z Granowa. Zawody 

trwały od godziny 08:00 do 12:00 na Jeziorze 
Kórnickim  w okolicach Prowentu. Po zma-
ganiach z rybami każdy zawodnik mógł się 
posilić kiełbaską z grilla i popić oranżadą. Dla 
wszystkich zostały ufundowane upominki, 

które w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy 
Kórnik Przemysława Pacholskiego wręczył 
prezes koła. Dziękujemy wszystkim za udział  
i miłą atmosferę i zapraszamy za rok. 

Międzynarodowy Tytus Cup

◊  Małgorzata Dudka
Magdalena Donat-Dłużyk

Mistrzostwa Europy na medal

◊ MUKS Wieża Kórnicka

Zmagania wędkarzy

◊  Zarząd Koła
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Następny numer
Kórniczanina ukaże się

7
CZERWCA 2019 R.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać  

do 30 maja 2019 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kórnicko-Bnińska
Izba Pamiątek Regionalnych
Ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik – Bnin
Kustosz dr Kazimierz Krawiarz
Tel. 785 749 287

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

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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Ogłoszenia drobne:
praca

 Firma ogrodnicza z Kórnika za-
prasza chętnych do pracy przy za-
kładaniu oraz pielęgnacji ogrodów.   
Tel. 664 465 203
 Operator wózka widłowego,  

2 zmiany, Koninko, 3300 brut-
to, umowa o  pracę od zaraz.  
Tel. 519332942
 Zatrudnię Mechanika/ Elektrome-

chanika w serwisie samochodowym 
w Gądkach. Wysokie zarobki, boga-
ty pakiet świadczeń dodatkowych. 
Tel. 601 534 567

 Poszukujemy pracowników 
produkcji. ,  Robakowo, umo-
wa o  pracę, godziny 6-14, CV:  
rekrutacja@hipromine.com
 Pana złota rączkę który zna się na 

budowlance dorywczo zatrudnię. 
Tel. 517-120-127
 Przyjmę do pracy do sklepu 

spożywczego w  Dachowie .  
Tel. 602635889
 Proste prace na produkcji, Gądki, 

atrakcyjne wynagrodzenie, umowa 
o  pracę, bogaty pakiet socjalny.  
Tel. 721 662 020
 Oferta lekkiej pracy dla osoby 

z  orzeczeniem o  niepełnospraw-
ności. Tel. 791 121 103, e-mail: 
praca@lavoro.com.pl
 Poszukuję pani do prac ogrodo-

wych i domowych. Tel. 691 863 975

 Przyjmę na praktykę zawodową 
ucznia w zawodzie blacharz samo-
chodowy. Możliwość rozwoju w te-
matyce wulkanizacji, lakiernictwa, 
klimatyzacji. Tel. 603 052 679
 Przyjmę ucznia w zawodzie fryzjer. 

Tel. 607 453 136
 Usługi instalatorskie Wod-Kan. 

Piotr Szczepaniak. Tel. 668 092 023

 Nauka gry na instrumentach - gi-
tara, pianino, keyboard - absolwent 
Akademii Muzycznej w Poznaniu, 
pedagog z  wieloletnim doświad-
czeniem. Możliwy dojazd do domu 
ucznia. Tel. 880 120 112 po godz. 
20.00
 Szukam do kupna lub najmu 

mieszkania w  Kórniku i  okolicy. 
Ewelina. Tel. 507 808 370
 Sprzedam dom jednorodzinny 

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

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

drewna na siłę. Tel. 693 496 978 
 Sprzedam matę edukacyjną dla 

dziecka. Tel. 503 959 966
 Sprzedam huśtawkę dziecięcą - 

skoczek. Tel. 503 959 966
 Sprzedam zmywarkę, pralkę wą-

ską i szeroką. Możliwość transportu. 
Tel. 511120011
 Sprzedam opony R 14 175/65.  

Tel. 511120011 
 Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. 

Tel.537394398 
 Lazura ochronna 9 i 6 letnia stoso-

wana na drewno, ogrodzenia, płoty, 
różne kolory, długotrwała, wydajna 
- sprzedam. Tel.  603165255
 Wynajmę w centrum Kórnika po-

mieszczenie biurowe o pow.110 m², 
I piętro. Tel. 501-264-132.
 Do wynajęcia od czerwca br. eks-

kluzywny apartament na II piętrze 
o pow. 110 m²: salon z aneksem 
kuchennym, 3 pokoje, łazienka, 
garderoba. Tel. 501-264-132.
 Przyjmę niepotrzebne książ-

ki, dojadę i  odbiorę osobiście.  
Tel. 503 622 212
 Sprzedam 2 rowery po 70 zł za 

jeden. Tel. 607 226 964.
 Wynajem pokoi pracowniczych od 

1 czerwca. Tel. 606 456 439. Po 17:00 

 Domofony, alarmy, kamery. Mo-
nitoring sklepów, posesji, firm. 
Montaż-serwis. Tel. 509-490-402. 
 Miejsce na reklamę przy ru-

chl iwej  drodze w  Gądkach.  
Tel. 889-625-888

 Wypożyczalnia  samocho -
dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231  
 Kupię grunty- Kórnik i  okolice.  

Tel. 882725015 
 Wertykulacja i koszenie trawników 

oraz cięcia. Tel. 604379025
 Poszukuje mieszkania na wynajem 

Kórnik i okolicy. Tel. 505110269 BON 
 Szukam domu na wynajem Kórnik 

i okolica. Tel. 505921833 BON
 Potrzebujemy do kupna miesz-

kania w  Kórniku lub okolicy.  
Tel. 505110269 BON
 Szukam do kupna domu w Kórni-

ku +/- 15 km. Tel. 505110269 BON
 Sprzedam mieszkanie Kórnik  

ul. Staszica. Tel.  505110269 BON
 Sprzedam dom w centrum Bnina 

100m2, 490 tys. Tel. 517120127
 Sprzedam dom letniskowy 

nad jeziorem - własność 239 tys.  
Tel.517120127
 Sprzedam dom w Borówcu 499 tys. 

Tel. 517120127
 Sprzedam dom nad samym jezio-

rem 389 tys. Tel. 517120127
 Wynajmę mieszkanie 2-pokojo-

we w Bninie 1150zł/mcs + opłaty.  
Tel. 501645055
 Sprzedam działkę budowlaną w Bni-

nie przy ulicy Czołowskiej, 183 tys. 
Tel. 517-120-127
 Sprzedam działkę, okolice Oazy, 

1500 m², 238500 zł. Tel. 517120127
 Montaż płotów panelowych, 

płotów łupanych, furtek, bram, 
demontaż starych ogrodzeń.  
Tel. 572 386 490
 Kupię lub wynajmę garaż w Kórni-

ku. Tel. 509 831 858

 Szukam domów i  mieszkań do 
wynajęcia w Kórniku, Robakowie, 
Borówcu i okolicy. Tel. 66 66 77 003
 Sprzedam działkę budowlaną, 

2500 m², możliwość podziału na 
mniejsze, Dachowa. Tel. 608 135 497
 Sprzątanie domów, mieszkań, 

mycie okien, pranie tapicerki i dy-
wanów, ciśnieniowe mycie tarasów, 
podjazdów i  bram garażowych. 
Dobre ceny. Tel. 508 795 439
 Sprzedam podmurówkę do pło-

tów panelowych wys. 25 cm dłu-
gość 250 cm więcej inf. pod nr.  
tel. 572386490
 Sprzedam Mitshubishi Colt Cz3 1.1 

z LPG 2007 r. Tel. 605491064
  Meble na wymiar :kuchnie, szafy, 

komody, garderoby. Tel. 723882617
 Sprzedam drewno opało -

we i  kominkowe, różne rodzaje.  
Tel. 661 099 768
  Tynki cementowo-wapienne.  

Tel. 609 153 947
 Zaopiekuję się osobą starszą lub 

chorą. Tel. 519399 769
 Sprzedam działkę z domem w su-

rowym stanie, 625 m², pow. Domu 
120 m², 280 tys. do negocjacji. 
Komorniki, Gmina Kleszczewo.  
Tel. 504 368 332
 Pedicure leczniczy i manicure oraz 

henna dla seniorów w domu, tanio. 
Tel. 798 914 299
 Niania z  10-letnim stażem po-

dejmie opiekę nad dzieckiem lub 
dwójką dzieci (1-2) od 20 sierpnia 
2019 roku. Tel. 505 211 878

 Sprzedam Tico 2001 rok.  
Tel. 781 327 028
 Sprzedam urządzone mieszkanie 

w Kórniku, parter, garaż pod miesz-
kaniem. Tel. 507 792 364

inne

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



 

 


