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Prosto

z Ratusza
Po kontroli
20 maja do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
wpłynęło wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego, który w dniach 18,
20 i 22 marca 2019 roku przeprowadził
kontrolę w trybie zwykłym. Przedmiot kontroli obejmował: „Prawidłowość realizacji
zadań określonych ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz Prawo wodne”:
Działalność jednostki kontrolowanej w zakresie objętym przedmiotem kontroli oceniono pozytywnie i wskazano zalecenia.
Obrady komisji rewizyjnej
Burmistrz Przemysław Pacholski uczestniczył w obradach Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
Omówiono bilans finansowy organizacji
oraz sformułowano wniosek o udzielenie
absolutorium dla zarządu.
Na temat zasad planowania...
Spółka Aquanet zorganizowała spotkanie
z przedstawicielami gmin – udziałowców
spółki. Dyskutowano na temat zasad
planowania inwestycji oraz wpływu ich
wykonania na taryfy cen za usługi.
W spotkaniu uczestniczył burmistrz Przemysław Pacholski.
Nowy wóz dla OSP
Jak już informowaliśmy przed dwoma
tygodniami, samorząd kórnicki zdobył
środki na zakup samochodu ratowniczo–gaśniczego dla jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kórniku. Wniosek został

pozytywnie zaopiniowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach porozumienia Ministrów
Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska.
Dofinansowanie zostało przyznane w następujących kwotach:
- Narodowy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– 160 000 zł,
- dotacja Krajowa Systemu Ratowniczo-Gaśniczego / Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 250 000 zł,
- budżet Gminy - 350 000 zł.
Promesy na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych otrzymały w dniu 23 maja z rąk Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna jeszcze
3 jednostki z powiatu poznańskiego.
Na temat edukacji ekologicznej
24 maja wiceburmistrz Sebastian Wlazły
wydelegował przedstawicielki Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiGK
Anetę Nowak-Flaczyńską i Joannę Jakubowicz celem uczestnictwa w roboczym
spotkaniu w ZGO Sp. z o.o w Jarocinie –
Wielkopolskie Centrum Recyklingu, które
poświęcone było edukacji ekologicznej.
VII Rodzinny Rajd Rowerowy
Wiceburmistrz Sebastian Wlazły wziął
udział w zorganizowanym 25 maja przez
Grupę Rowerową Szczytniki-Koninko, OSP
Szczytniki, Sołectwo Szczytniki i Sołectwo
Koninko VII Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. W tym roku hasło przewodnie
brzmiało „Kolej na ekologię”. Uczestnicy
odwiedzili między innymi dworzec kolejowy w Gądkach. W organizacji rajdu pomogli także pracownicy Wydziału Ochrony
Środowiska UMiG Kórnik.

Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta
i Gminy Kórnik wręczono wymowne
wyróżnienie przyznane Miastu i Gminie Kórnik przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki. W klasyfikacji gmin z liczbą
mieszkańców w przedziale pomiędzy 20
tys. a 50 tys., w zmaganiach sportowych
dzieci i młodzieży objętych Systemem
Sportu Młodzieżowego, sportowcy
lokalnych klubów wywalczyli dla nas
V miejsce w kraju.
Najbardziej przyczynili się do tego
sportowcy UKS Jedynki Kórnik, którzy
w klasyfikacji klubów sportowych również znaleźli się bardzo wysoko.
Gratulujemy!
◊ ŁG
Wystawa
„Nim całkowicie znikną...”
W dniu 26 maja wiceburmistrz Sebastian
Wlazły uczestniczył w otwarciu wystawy
planszowej w budynku remizy OSP Kamionki, zatytułowanej „Nim całkowicie
znikną Cmentarze ewangelickie w powiecie
poznańskim” i prelekcjach „Ewangelicy
w Wielkopolsce wczoraj i dziś” pastora
Marcina Kotasa oraz „Cmentarze ewangelickie w Gminie Kórnik” dr Kazimierza
Krawiarza. W wydarzeniu uczestniczył również proboszcz parafii rzymskokatolickiej
pw. św. Matki Teresy z Kalkuty ks. Jakub
Lechniak. W kwietniu zarejestrowano Komitet Społeczny Steindorf-Kamionki, którego
celem jest budowa pamiątkowego obelisku
na cmentarzu ewangelickim w Kamionkach.
Komitet zarejestrował pod ten cel zbiórkę
publiczną. Pracom komitetu przewodniczy
Robert Ignaszak ze Szczytnik oraz sołtyski:
Anetta Prętka-Kulka – Kamionki Północne
i Liliana Wawrzyniak – Kamionki Przy Lesie.
cd. na str. 4.
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cd. ze str. 3.
W ostatnim czasie do prac komitetu dołączył Radny MiGK Jerzy Walczyk, Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Kamionkach Wojciech Dziuda oraz Radny MiGK Jarosław
Janowski. Honorowym Członkiem komitetu został dr Kazimierz Krawiarz – kustosz
Izby Pamiątek Regionalnych. Nad całością
prac komitetu honorowy patronat objął
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski.
Przegląd Hejnałów
i Intrad Maryjnych
W niedzielę 26 maja w Kolegiacie Kórnickiej, pod patronatem abpa Stanisława
Gądeckiego Metropolity Poznańskiego,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Burmistrza Miasta i Gminy
Kórnik Przemysława Pacholskiego odbył
się X Ogólnopolski Przegląd Hejnałów
i Intrad Maryjnych. Podczas przeglądu
wystąpili wykonawcy z Borku, Czempinia,
Kościana, Kórnika, Mogilna, Śremu oraz
Oktet Jasnogórski pod dyrekcją pana
Marka Piątka.
Podsumowanie działań
śremskich Spółek Wodnych
Wiceburmistrz Sebastian Wlazły wraz
z kierownikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Sławomirem Zakrzewskim uczestniczyli 27 maja w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Związku
Spółek Wodnych w Śremie. Udzielono
absolutorium zarządowi, zatwierdzono
sprawozdania finansowe. Przedstawiono
także i zatwierdzono plan finansowy i rzeczowy w zakresie konserwacji urządzeń
melioracyjnych. Plan rzeczowy zakładał
wykonanie konserwacji rowów na długości
76,25 km, wykonano natomiast gruntowną konserwację rowów polegającą na wykoszeniu skarp i dna z porostów, wycince
zakrzaczeń, oczyszczeniu przepustów oraz
odmuleniu dna warstwą średnio 0,4 m
na długości 94,35 km z ogólnej długości
rowów będącej w ewidencji Związku wynoszącej 276,00 km:
- Gminna Spółka Wodna Śrem 24,45 km,
- Gminna Spółka Wodna Książ Wlkp.
14,00 km,
- Gminna Spółka Wodna Brodnica 8,50 km,
- Gminna Spółka Wodna Dolsk 19,50 km,
- Gminna Spółka Wodna Kórnik 27,90 km.
Ponadto usunięto awarię rurociągów drenarskich na obszarze 248,30 ha z ogólnej
powierzchni obszaru konkurencyjnego
wynoszącego 8.156,91 ha.
Wizytacja PSZOK
Tego samego dnia wiceburmistrz Seba-
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stian Wlazły wraz z kierownikiem Sławomirem Zakrzewskim wizytowali Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Czołowie.
Comiesięczne spotkanie
z Aquanet
Także 27 maja wiceburmistrz Bronisław
Dominiak uczestniczył w comiesięcznym
spotkaniu z przedstawicielami Aquanet,
podczas którego analizowano przebieg
przygotowań i realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie naszej gminy.
Spotkanie ze starostą
Burmistrz Przemysław Pacholski uczestniczył 28 maja w spotkaniu włodarzy gmin
naszego powiatu ze Starostą Powiatu
Poznańskiego Janem Grabkowskim. Dyskutowano na temat bieżących spraw, problemów i zagrożeń występujących w naszym regionie. Głównymi tematami było:
procedowanie pozwoleń na budowę oraz
uzgadnianie projektów organizacji ruchu
i ten temat zdominował przedmiotowe
spotkanie. Dodatkowo dyskutowano nad
dofinansowaniem przez gminy z powiatu
poznańskiego szkół podstawowych z oddziałami sportowymi, Szkół Mistrzostwa
Sportowego oraz szkół artystycznych prowadzonych przez Miasto Poznań, w kontekście przyjmowania do nich uczniów
z gmin naszego powiatu. Omawiano
sytuację PKSu. Wyrażono chęć podpisania
porozumienia powiatowo-gminnego.
Obrady komisji rewizyjnej
w Skałowie
30 maja wiceburmistrz Sebastian Wlazły
przewodniczył Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”. Po analizie sprawozdania z wykonania budżetu związku za
rok 2018, sprawozdania finansowego za
rok 2018, skontrolowaniu faktur dotyczących zakupów inwestycyjnych, zakupów
i usług, komisja Rewizyjna zaopiniowała
pozytywnie wykonanie budżetu związku
za rok 2018 i zawnioskowała o udzielenie
w tym zakresie absolutorium Zarządowi
Związku Międzygminnego „Schronisko
dla Zwierząt”.
Kolejne rozmowy
o komunikacji pasażerskiej
30 maja w Poznaniu z przedstawicielami
gmin Powiatu Poznańskiego spotkał się
wicestarosta Tomasz Łubiński. Dyskutowano na temat reorganizacji systemu
autobusowych przewozów pasażerskich
PKS w przypadku rezygnacji Miasta Po-

znania z ich finansowania. Analizowano
możliwość powołania porozumienia gmin
i powiatu w tej sprawie.
Samorząd Kórnika reprezentował na tym
spotkaniu wiceburmistrz Bronisław Dominiak. On również wziął udział w kolejnym
spotkaniu dotyczącym tego zagadnienia,
tym razem zorganizowanym 5 czerwca
przez wiceprezydenta Miasta Poznania.
Spotkanie w Dębcu

ne przez „TKD-Kórnik”. Tradycyjnie turnieje odbyły się w KCRiS „Oaza”, a otwarcia
dokonał wiceburmistrz Sebastian Wlazły.
W imprezie udział wzięło ponad 200 dzieci,
reprezentujący kluby z całej Polski.
Otwarcie nowych atrakcji
na Błoniach
Dzień później, w uroczystej oprawie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży
i Festynu Rodzinnego zorganizowanego

leśnictwa Babki Robertem Okińczycem.
Rozmowa dotyczyła między innymi regulacji stanu prawnego niektórych terenów,
w tym dróg. Dyskutowano także na temat
terenu pod cmentarz w Gądkach. Ustalono, że Urząd Miasta i Gminy wystąpi do
Nadleśnictwa z oficjalnym pismem w tej
sprawie.
Nowe druki deklaracji
Wiceburmistrz Sebastian Wlazły wraz

30 maja w Dębcu, z inicjatywy sołtys Katarzyny Szafraniak, odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie modernizacji drogi
krajowej S-11 na odcinku Kórnik-Ostrów
Wlkp., jaka przygotowywana jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Dyskutowano na temat najlepszych
rozwiązań dotyczących przejazdów przez
drogę krajową. W spotkaniu uczestniczył
wiceburmistrz Bronisław Dominiak.
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Sławomirem Zakrzewskim i Krzysztofem
Ratajczakiem, a także Witosławem Gibasiewiczem, prezesem zarządu Zakładu
Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.
w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum
Recyklingu. Ponieważ Mosina wystąpiła
ze Związku Międzygminnego Centrum
Zagospodarowania Odpadów – Selekt,
rozmowy dotyczyły zasad współpracy
gmin obsługiwanych przez ZGO Jarocin
i szczegółów funkcjonowania zakładu.
◊ red

Promują modernizację
połączenia Śremu z Poznaniem
Wiceburmistrz Bronisław Dominiak
uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym
31 maja w Starostwie Powiatowym w Śremie, które dotyczyło prac stowarzyszenia
powołanego w sprawie modernizacji
połączeń komunikacyjnych pomiędzy
Śremem i Poznaniem. Jedną z inwestycji,
jaką promuje stowarzyszenie jest przebudowa drogi wojewódzkiej 434 pomiędzy
Śremem a Kórnikiem. Samorząd Kórnika
wspiera działania stowarzyszenia, w szczególności zwraca uwagę na potrzebę
modernizacji odcinka pomiędzy rondem
w Mościenicy, a węzłem „Kórnik Północ”
na drodze krajowej S-11. W spotkaniu
w Śremie uczestniczyli także przedstawiciele Krzywinia, Czempinia, burmistrz Śremu oraz starosta i wicestarosta Powiatu
Śremskiego.
W Dniu Dziecka
Dzień 1 czerwca obfitował w naszej gminie
w różnego rodzaju festyny dla dzieci.
Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie już po raz 18 zorganizowało dla dzieci z przedszkoli w gminie Kórnik „Gminne
Warsztaty Twórczości Plastycznej”.
Ze względu na trwający w przedszkolu remont, wydarzenie zorganizowane zostało
na terenie Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie. Impreza cieszyła się dużym
zainteresowaniem zarówno dzieci, jak
i rodziców. Wśród gości, którzy odwiedzili
uczestników był wiceburmistrz Sebastian
Wlazły i kierownik Wydziału Promocji
Gminy Magdalena Matelska-Bogajczyk.
1 czerwca odbył się również V Turniej Taekwondo Wielkopolska Cup oraz XI Turniej
o Puchar Burmistrza Kórnika zorganizowa-

przez Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, dokonano uroczystego
otwarcia stadionu lekkoatletycznego
i plaży w KCRiS „Oaza Błonie”. W ceremonii
przecięcia wstęgi uczestniczyli: burmistrz
Przemysław Pacholski, wiceburmistrzowie, radni, a także radny Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Lechnerowski, zastępca
dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
Mariusz Kubiak, członek Zarządu Powiatu
Poznańskiego Antoni Kalisz, dyrektor
KCRiS „Oaza” Wojciech Kiełbasiewicz oraz
mieszkańcy i goście.
„Praca organiczna 2.0”
W dniu 4 czerwca w Pałacu Działyńskich
odbyła się gala finałowa konkursu wiedzy
i umiejętności „Praca organiczna 2.0”
zorganizowanego przez Fundację Zakłady
Kórnickie. Podstawowym celem konkursu
było przeprowadzenie akcji zwiększającej
świadomość młodzieży (uczniów szkół
ponadpodstawowych) w zakresie idei
pracy organicznej, oraz dokonań Polskiego
Sejmu Dzielnicowego. Ponadto Konkurs
miał na celu popularyzowanie postaw
prospołecznych oraz rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży. Samorząd Kórnika
reprezentował wiceburmistrz Bronisław
Dominiak
Spotkanie z Nadleśniczym
W dniu 4 czerwca burmistrz Przemysław
Pacholski spotkał się z Nadleśniczym Nad-

z kierownik Wydziału Podatków i Opłat
Lokalnych Ewą Kędziorą uczestniczyli 4
czerwca w szkoleniu zorganizowanym
przez Ośrodek Szkolenia Wydawnictwa
„Taxpress”, zatytułowanym „Nowości oraz
bieżące problemy w zakresie podatków
i opłat lokalnych”.
Najważniejszym tematem szkolenia były
nowe projekty aktów wykonawczych dotyczących urzędowych wzorów informacji
i deklaracji na podatki lokalne. Od 1 lipca
br. ujednolicone zostaną druki dotyczące
ww. spraw, a dodatkowo udostępniona
będzie możliwość składania dokumentów
podatkowych w formie elektronicznej.
Omawiano także m. in.: zmiany w ordynacji podatkowej związane z RODO, nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej,
umarzanie zaległości w gminach oraz
zagadnienia związane ze zobowiązaniami
solidarnymi.
Spotkanie z włodarzami
Mosiny w sprawie ZGO
W dniu 4 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik gościli przedstawiciele gminy
Mosina, burmistrz Przemysław Mieloch,
dwóch jego zastępców oraz pracownicy
mosińskiego urzędu zajmujący się sprawami odbioru odpadów komunalnych.
Rozmawiali oni z burmistrzem Przemysławem Pacholskim, wiceburmistrzami:
Sebastianem Wlazłym i Bronisławem
Dominiakiem oraz pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Szanowni Państwo
Informujemy o nadchodzących wyborach ławników na kadencję 2020-2023
W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji
ławników orzekających w sprawach
rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym
w Środzie Wlkp., w Sadzie Rejonowym
w Poznaniu i Sądzie Okręgowym
w Poznaniu, Prezes Sądu Okręgowego
w Poznaniu zwrócił się do Rady Miasta
i Gminy Kórnik z prośbą o dokonanie
naboru kandydatów na ławników:
- do Sądu Okręgowego w Poznaniu
5 ławników,
- do Sądu Rejonowego Poznań- Grunwald i Jeżyce 1 ławnika do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy
- do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.
4 ławników.
Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.
Kandydatów na ławników zgłaszają
radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje
społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa
z wyłączeniem partii politycznych oraz
co najmniej pięćdziesięciu obywateli
mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.
Szczegółowe informacje o wymaganiach i formie wyborów na stronie
www2.kornik.pl/miasto/Wybory_lawnikow_na_kadencje_2020_2023/
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Jak
Absolutorium jednomyślnie
głosowaliśmy
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się 26 maja 2019 roku. Frekwencja na
naszym terenie wyniosła około 52%, przy
średniej w kraju 45%.
Frekrencja w naszej gminie
52%

Było to zdecydowanie więcej niż 5 lat temu,
gdy w naszej gminie odsetek głosujących
wyniósł nieco ponad 26 % (przy krajowej
frekwencji około 24 %).
Najwyższą frekwencję zanotowano w
okręgu wyborczym nr 12 – 67% (miejsce
głosowania dawna szkoła w Borówcu).
Powyżej 60% głosujących przyszło też do
urn w okręgach 13 (67% - miejsce głosowania SP Kamionki) i nr 7 (63 %- miejsce
głosowania dawna szkoła w Borówcu).
Najniższy odsetek głosujących zanotowano
w okręgach nr 8 (35% - miejsce głosowania
SP Szczodrzykowo) oraz nr 11 (36% - miejsce głosowania SP Robakowo).
A jak rozkładały się wyniki głosowania na
poszczególne komitety na terenie naszej
gminy?
Lista nr 1 – KWW Konfederacja Korwin
Braun Liroy Narodowcy - 608 głosów
(5,65%),
Lista nr 2 - KW Wiosna Roberta Biedronia
– 1079 głosów (10,03%) - z tej listy mandat
posła do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski otrzymała Sylwia Spurek,
Lista nr 3 - KKW Koalicja Europejska PO
PSL SLD .N Zieloni – 5534 głosy (51,44%),
- z tej listy mandaty posłów do Parlamentu
Europejskiego z Wielkopolski otrzymali Ewa
Kopacz i Leszek Miller,
Lista nr 4 - KW Prawo i Sprawiedliwość–
2834 głosy (26,34%),
- z tej listy mandaty posłów do Parlamentu
Europejskiego z Wielkopolski otrzymali
Zdzisław Krasnodębski i Andżelika Możdżanowska,
Lista nr 5 - KKW Lewica Razem - Razem,
Unia Pracy, RSS – 196 głosów (1,82%),
Lista nr 6 - KWW Kukiz’15 – 508 głosów
(4,72%).
◊ Opr. ŁG
Lista
nr 3

Lista
nr 1

Lista
nr 4
Lista
nr 2

Lista
Lista
nr 6
nr 5

Podczas majowej sesji Rady Miasta
i Gminy Kórnik burmistrz Przemysław
Pacholski przedstawił „Raport o Stanie
Gminy”. Obowiązek składania takiego
raportu do końca maja każdego roku
przewidują znowelizowane przepisy
ustawy „O samorządzie gminnym”. Radni,
po wysłuchaniu informacji, jednomyślnie
udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy
wotum zaufania.
Przedstawiono także sprawozdanie finan-

sowe oraz z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Kórnik za rok 2018.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMiG
Kórnik Jerzy Walczyk zdał sprawozdanie
z prac kontrolnych nad wykonaniem budżetu i odczytał wniosek o udzielenie absolutorium. Po wysłuchaniu opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej radni jednomyślnie
udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Kórnik.
◊ ŁG

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2018 r.
- fragmenty

terytorialnego (5.214.981 zł),
- 10,68% - subwencje (część oświatowa, równoważąca) 18.863.312 zł, (wzrost o 1.771 tys.
zł w stosunku do 2017r.),
- 4,11% - wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych na podstawie odrębnych
ustaw w kwocie 7.253.642 zł, w tym: opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5.702.968 zł), opłata za zajęcie pasa drogowego (1.475.531 zł), opłata za korzystanie
z przystanków na terenie gminy (40.235 zł),
- 2,15% - wpływy z usług 3.797.088 zł, w tym
dochód zrealizowany przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA 3.442.860 zł,
- 1,50% - podatek od czynności cywilnoprawnych 2.646.380 zł,
- 0,86% - środki na dofinansowanie własnych
inwestycji w kwocie 1.523.952 zł - dotyczy
sfinansowania przez spółkę Aquanet SA
budowy wodociągu Gądki- Szczodrzykowo,
- 0,84% - podatek od środków transportowych w kwocie 1.478.088 zł,
- 0,82% - różne dochody i dochody z lat
ubiegłych w łącznej kwocie 1.460.695 zł,
w tym zwrot za koszty mediów w budynkach
komunalnych (255.893 zł), dochody realizowane przez Kórnickie Centrum Rekreacji
i Sportu OAZA (183.420 zł), dochody z tytułu
zwrotu podatku VAT wraz z odsetkami od
urzędu skarbowego (430.249 zł),
- 0,68% - sprzedaż mienia w kwocie 1.199.229 zł,
- 0,66% - podatek rolny w kwocie 1.172.803 zł,
- 0,62% - dochody z najmu i dzierżawy –
1.104.218 zł.
W 2018r. udział w podatku dochodowym od
osób fizycznych wynosił 37,98% i był wyższy
o 0,09% od udziału w 2017r. (było 37,89%).
Nominalnie udział w tym podatku przekazywany z rachunku budżetu państwa wzrósł
w stosunku do 2017 r. o kwotę 5.751.291,00
zł i wyniósł w 2018r. 39.194.335,00 zł (wzrost
o 17,2%).
Udział procentowy podatku dochodowego
od osób prawnych nie zmienił się w stosunku do 2017 r. i wynosił 6,71 %. Nominalnie
wyniósł on 3.529.914 zł i był wyższy od 2017 r.
o 384,7 tys. zł (w 2017 r. – 3.145.225 zł).

Rok 2018 był kolejnym rokiem rozwoju
gospodarczego Miasta i Gminy Kórnik.
Nastąpił wzrost dochodów gminy o 14,45%.
Wykonanie budżetu:
Dochody: 176.606.959 zł,
Wydatki: 185.748.809 zł.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy
Kórnik z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Kórnik na
rok 2018 wraz z późniejszymi zmianami
(7 zmian uchwałami), plan dochodów
w 2018r. wynosił 175.284.962 zł, uzyskano natomiast dochody w wysokości
176.606.959 zł tj. 100,75%.
Struktura dochodów przedstawia się
następująco:
- 27,75% - podatek od nieruchomości od

osób fizycznych i prawnych 49.014.581
zł, (wzrost o 9,92% w stosunku do 2017r.
tj. o 4.427 tys. zł),
- 24,19% - udział w podatku dochodowym
od osób fizycznych i prawnych 42.724.249
zł (wzrost o 16,8% w stosunku do 2017 r.
tj. o 6.136 tys. zł),
Razem te dwie pozycje w dochodach
stanowią kwotę 91.738.830 zł, tj. 51,94%
wykonanych ogółem dochodów.
W dalszej kolejności są:
- 23,43% - dotacje w łącznej kwocie
41.379.703 zł, (wzrost o 6.209 tys. zł w stosunku do 2017r.), w tym na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych
gminom w (29.605.418 zł) i na zadania
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu

Do innych dochodów, nie wymienionych
wcześniej należą:
- środki na uzupełnienie dochodów gmin –

Modernizacja przedszkola w Szczodrzykowie

627.557,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu – 537.889 zł,
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających – 377.736 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań – 205.886 zł,
- odsetki - 182.541 zł,
- podatek leśny - 163.161 zł.
Wydatki
Plan pierwotny

176.606.432,00

Plan po zmianach 197.240.762,33
zmiana
+20.634.330,33
W 2018 r. wykonano wydatki w kwocie
185.748.809 zł, czyli w stosunku do 2017 r.
wydatki zwiększyły się w 2018 r. o 22%
(o 33.588. tys. zł).
Struktura wydatków przedstawia się następująco:
- 24,94 % - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 46.334.886 - zł
(było 53.695.940 zł),
- 22,69% - transport i łączność - 42.143.712 zł
(było 16.478.490 zł).
- 18,51% - opieka społeczna i rodzina 34.386.729 zł (było 31.477.533 zł),
Razem 3 działy to 66,14% całego budżetu
(122.865.327 zł).
- 8,76 % - gospodarka komunalna i ochrona
środowiska – 16.266.601 zł (było 13.621.635 zł),
- 6,98 % - kultura fizyczna –12.963.620 zł
(było 8.405.565 zł),
- 6,29 % - administracja publiczna -

Wiata w Dachowie
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11.685.405 zł (było 10.462.643 zł),
- 2,32% - rolnictwo i łowiectwo – 4.317.865
zł (było 1.313.509 zł),
- 2,05% - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.805.824 zł (było 4.580.889 zł),
- 2,04% - różne rozliczenia (wpłata do budżetu państwa) – 3.789.178 zł (było 2.904.999 zł),
- 1,68 % - turystyka – 3.117.952 zł (było
152.151 zł),
- 1,54 % - gospodarka mieszkaniowa 2.868.101 zł (było 5.813.956 zł),

- 1,07% - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.992.632 zł (było
1.607.499 zł),
- 0,37% - obsługa długu publicznego (spłata
odsetek od obligacji i pożyczki) 691.760 zł
(było 836.639 zł),
Inne działy razem stanowią 0,76%.
W ogólnej kwocie wydatków zawarte są
również wydatki niewygasające z upływem
roku budżetowego, na kwotę 4.333.353 zł.
Wydatki majątkowe stanowiły 26,33%
ogólnej kwoty wydatków (w 2017r. było to
21,36%).
Wykonano wydatki majątkowe o wartości
48.915.106 zł (w 2017r. - 32.501.709 zł).
W stosunku do planu (52.667.081 zł), inwestycje zostały wykonane w 92,88%.
W stosunku do planu nie wykonano:
- wydatków bieżących: 7.740 tys. zł
cd. na str. 8.
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cd. ze str. 7.
- wydatków majątkowych: 3.752 tys. zł.
Wpływ na niższe wykonanie miały m.in.
następujące fakty:
• nie wydatkowano środków przeznaczonych na wydatki bieżące, m.in. na:
- wydatki oświatowe (2.138 tys. zł);
- rezerwy (779 tys. zł),
- wydatki na administrację (1.031 tys. zł)
- wydatki na planowanie przestrzenne
(430 tys. zł),
- wydatki związane z realizacją programu
w ramach działu Rodzina, w tym 500+
(409 tys. zł);
- wydatki związane z gospodarką komunalną w tym gospodarką odpadami (992
tys. zł);
• nie wydatkowano środków przeznaczonych
na zadania inwestycyjne, w tym m.in. kanalizacja sanitarna w Błażejewku (336 tys. zł),

Parking przy ul. Dworcowej

7 czerwca 2019 r.
• Budowa promenady spacerowej wzdłuż
brzegu Jeziora Kórnickiego w kwocie
3.117.952 zł
Budowa dróg, chodników i placów na terenie Gminy w łącznej kwocie 21.172.498 zł
– 32 zadania, w tym:
• Budowa chodnika przy ul. Św. Mikołaja
do ul. Wapiennej w Radzewie
• Budowa chodnika do os.Przylesie w Kórniku (Bnin)
• Budowa chodnika w Robakowie przy
ul. Szerokiej na odcinku od ul. Dworcowej
do ul. Topolowej
• Budowa chodnika z miejscami parkingowymi przy ul. Dworcowej w Kórniku
• Budowa dróg, chodników, oświetlenia
i kanalizacji deszczowej na os. przy ul.
Witosa w Kórniku
• Budowa drogi gminnej w miejscowości
Mościenica jako czwartego zjazdu z ron-

siadkowego przy stacji kolejowej Gądki
wraz z zakupem środków transportu
publicznego
• Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik
wraz z zakupem środków transportu
publicznego
Budowa oświetlenia na terenie Gminy
w łącznej kwocie 977.238 zł – 21 zadań,
w tym:
• Budowa oświetlenia na os. Brzozowym
w Mościenicy
• Budowa oświetlenia na ul. Rzepakowej,
Jesionowej i Świerkowej od ul. Lipowej
w Czmoniu
• Budowa oświetlenia przy ul. Długiej we
wsi Konarskie
• Budowa oświetlenia przy ul. Grabowej,
Akacjowej i Klonowej w Kamionkach (dokończenie)

Inne zadania inwestycyjne:
• Przebudowa strażnicy OSP w Szczytnikach
• Rozbudowa monitoringu w Kórniku
• Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2
w Kórniku (Bnin)
• Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radzewie
• Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej
w Radzewie
• Rozbudowa Przedszkola w Szczodrzykowie
• Budowa kanalizacji w ul. Celichowskiego
w Kórniku
• Budowa otwartej strefy aktywności - siłownia w Radzewie
• Budowa placu zabaw w Borówcu
• Budowa placu zabaw w Czołowie
• Budowa placu zabaw w Gądkach
• Budowa placu zabaw we wsi Kromolice

budowa ścieżki rowerowej na odcinku od
pętli autobusowej przy węźle Koninko na
drodze S-11 do Żernik (476 tys. zł), budowa
promenady (458 tys. zł),
• realizację dotacji inwestycyjnej dla Biblioteki Publicznej w Kórniku z przeznaczeniem
na modernizację budynku przy Rynek 16
(173 tys. zł),
• inne zadania wykonano za mniejszą kwotę niż zapisano w budżecie.
Ogółem w 2018r. wykonano 110 zadań za
kwotę 40.769.987 zł, z których najważniejszymi były:

• Wkład pieniężny do spółki WODKOM
w kwocie 300.000 zł
• pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 5.595.732 zł na dofinansowanie: rozbudowy drogi powiatowej nr
2477P Gądki – Szczodrzykowo (5.463.332
zł), opracowania projektu budowy wiaduktu w Koninku (98.400 zł), budowy sygnalizacji świetlnej w Prusinowie (34.000 zł).
◊ Na podstawie sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
Przemysława Pacholskiego
Szczegóły:
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/48361
Retransmisja:
kanał Rady Miasta i Gminy Kórnik na
YouTube

Siłownia w Kromolicach

ul. Witosa

Rozbudowa monitoringu

• Budowa siłowni napowietrznej w Czmoniu
• Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej
w Dachowie
• Doposażenie placu zabaw na Prowencie
• Budowa świetlicy w Prusinowie
•Zagospodarowanie terenu przy Placu
Browarowym w Kórniku
• Budowa ogrodzenia sektorów kibiców na
boisku trawiastym przy ul. Mieczewskiej
w Kamionkach
• Budowa zaplecza socjalnego przy boisku
w Kórniku (Bnin) – szatnie
• Przebudowa stadionu sportowego na
terenie KCRiS OAZA (Błonie)
• Wykonanie pomostów na kąpielisku KCRiS
OAZA (Błonie).
W pozostałych wydatkach majątkowych
w łącznej kwocie 8.145.119 zł mieszczą się
pozycje:
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Kotłownia w rozbudowanej Szkole Podstawowej nr 2

Wkład finansowy na zakup sprzętu dla sp. WODKOM

da Mościenica, na drodze wojewódzkiej
nr 434 do drogi gminnej ul. Topolowa wraz
z oświetleniem
• Budowa ul.Krauthofera w Kórniku-Bninie
• przebudowa ul. Sarniej w Szczytnikach
• przebudowa ul. Wiatracznej w Kórniku
• przebudowa ul. Azaliowej w Robakowie
• przebudowa ul. Klonowej, Ładnej i Uroczej w Borówcu
• przebudowa ul. Leśnej i Polnej w Szczodrzykowie
• przebudowa ul. Owocowe Wzgórze
w Dziećmierowie
• Budowa zintegrowanego węzła prze-

• Budowa oświetlenia przy ul. Granicznej
w Borówcu
• Budowa oświetlenia przy ul. Św. Floriana
w Kórniku
• Budowa oświetlenia przy ul. Wierzbowej
i Placu Jesionowego w Kórniku - uzupełnienie
• Budowa oświetlenia w Szczodrzykowie od
ul. Poznańskiej do stacji PKP
• Rozświetlone Kamionki - budowa oświetlenia
Budynki komunalne:
• Modernizacja budynku na mieszkania
socjalne w Dziećmierowie (projekt)

Promenada
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X Ogólnopolski Przegląd
Hejnałów i Intrad Maryjnych

W minioną niedzielę, tj. 26 maja br., w odnowionej Kolegiacie Kórnickiej, uznanej
w 2011 roku za Narodowy Pomnik Historii,
przy blasku pięknie odnowionej kaplicy
i odrestaurowanym ołtarzu z słynącym
łaskami obrazem Matki Bożej Różańcowej
Kórnickiej, odbył się X Ogólnopolski Przegląd Hejnałów i Intrad Maryjnych.
Tegoroczny Ogólnopolski Przegląd odbył
się pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
J.E. Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego oraz pana Przemysława Pacholskiego Burmistrza Miasta
i Gminy Kórnik, a także pod patronatem
medialnym Telewizji Polskiej Poznań, Radia Poznań, Radia Emaus oraz Tygodnika
Katolickiego „Niedziela” i „Przewodnika
Katolickiego”.
W X Ogólnopolskim Przeglądzie Hejnałów
i Intrad Maryjnych udział wzięli: Oktet
Jasnogórski pod dyrekcją pana Marka Piątka, oraz Zespoły Intradzistów: Parafialnej
Orkiestry Dętej z Borku Wlkp. pod dyrekcją
pana Tomasza Przybylskiego, Orkiestry
Dętej „Parada” z Czempinia pod dyrekcją pana Pawła Drozdy, Orkiestry Dętej
Ochotniczej Straży Pożarnej z Kościana pod

dyrekcją pana Mariana Drozdy, Mogileńska
Orkiestra Dęta pod dyrekcją pana Mariusza
Mikołajczaka, Orkiestra Dęta im. Mariana
Zielińskiego ze Śremu pod dyrekcją pana
Szymona Ratajczaka oraz Miejsko-Harcerska Orkiestra Dęta z Kórnika pod dyrekcją
pana Jacka Kozłowskiego.
Rozpoczęcie koncertu poprzedziło odsłonięcie obrazu Matki Bożej Różańcowej
Kórnickiej, przy dźwiękach Intrady ku czci
Matki Bożej Kórnickiej w wykonaniu wszystkich Intradzistów, pod dyrekcją pana Jacka
Kozłowskiego.
Przegląd rozpoczął Oktet Jasnogórski wykonując Intradę Królewską oraz Intradę
na cześć Matki Bożej Jasnogórskiej, a także
ulubioną pieśń św. Jana Pawła II „Barka”.
W trakcie Przeglądu wykonano następujące
Intrady: Matki Bożej Boreckiej, Matki Bożej
Ludźmierskiej, Matki Bożej Opatowskiej,
Matki Bożej Skrzatuskiej, Matki Bożej Kórnickiej, Matki Bożej Opolskiej, Matki Bożej
Kodeńskiej, Matki Bożej Czerwińskiej, Matki
Bożej Świętogórskiej, Matki Bożej Lewiczyńskiej, Matki Bożej. Góreckiej, Matki Bożej.
Leżajskiej, Matki Bożej Biechowskiej, Matki
Bożej Rokitniańskiej, Matki Bożej Jazłowieckiej, Matki Bożej Kalwaryjskiej, Matki Bożej

Wiktoria Zielska - Biała Dama 2019

Tuleckiej oraz Matki Bożej ze Svatej Hory
(Czechy), Matki Bożej z Sastina (Słowacja)
i Matki Bożej z La Salette (Francja).
Na zakończenie X Ogólnopolskiego Przeglądu Hejnałów i Intrad Maryjnych Oktet
Jasnogórski oraz zespoły Intradzistów
z Borku Wielkopolskiego, Kościana, Mogilna, Śremu, Czempinia i Kórnika, pod
dyrekcją kapelmistrza z Jasnej Góry pana
Marka Piątka, wykonali wspólnie hejnał
Przeglądu na motywach „Bogurodzicy”.
Organizatorami X Przegląd Hejnałów
i Intrad Maryjnych byli: Orkiestra Miejsko-Harcerska w Kórniku, Krąg Harcerzy
Seniorów i Koła Przyjaciół Harcerstwa oraz
Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa przy parafii p.w.
Wszystkich Świętych w Kórniku. Organizacja Przeglądu Hejnałów i Intrad Maryjnych
nie byłaby możliwa bez pomocy księdza
proboszcza Grzegorza Zbączyniaka oraz
władz samorządowych miasta Kórnika
oraz także sponsorów. Wszystkie zespoły
Intradzistów z krótkimi opisami prezentowanych hejnałów i intrad, tradycyjnie
przedstawiał prof. Władysław Chałupka.
◊ Marian Ratajczak

Opadły już emocje po tegorocznym święcei
naszego miasta i naszej gminy, Kórnickich
Spotkaniach z Białą Damą. Przedstawiamy
wywiad z jedna z bohaterek imprezy Wiktorią Zielską, Białą Damą 2019

miałam założoną suknię trudno było mi
uwierzyć, w to co się dzieje. Zanim wyruszyliśmy w korowodzie, zostałam ciepło
powitania przez władze gminy oraz gości,
dzięki czemu zniknął cały stres.

Biała Damo, proszę przedstaw się Czytelnikom.

Miałaś jakieś przygody?

Nazywam się Wiktoria Zielska, od urodzenia
mieszkam w Konarskim. Jestem studentką
pedagogiki na I roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wybór takiej
ścieżki zawodowej była dla mnie rzeczą naturalną, ponieważ byłam pewna, że w przyszłości chce dawać część siebie dzieciom
i wspomagać ich rozwój. W zeszłoroczne
wakacje podjęłam pracę, jako wychowawca
kolonijny. Tygodnie spędzone z dziećmi dały
mi dużo radości i utwierdziły w przekonaniu,
że wybrałam dobrze. Z niecierpliwością
czekam na kolejne turnusy!
Myślę, że moja energia, radość i otwartość
na ludzi pomogą mi w wykonywaniu tego
pięknego, ale wymagającego zawodu.
W wolnych chwilach doskonalę swoją grę na
gitarze, a wieczorami zagłębiam się w lekturze thrillerów psychologicznych.
Czy uczestniczyłaś wcześniej w KSzBD?
Odkąd tylko pamiętam... W dzieciństwie niesamowitą radość, sprawiały mi zabawy na
dmuchany zamku czy trampolinach. Później
KSzBD kojarzyły mi się z mile spędzonym
czasem z przyjaciółmi.
Na moją wyobraźnię działa też legenda
o Białej Damie. Kobiety ubrane w przepiękne, białe suknie wzbudzały we mnie
zachwyt, aż pojawiła się myśl, że wspaniałym
uczuciem byłoby pełnienie tej zaszczytne
funkcji i wystartowałam w wyborach...
Czyli to biała suknia skłoniła Cię do startu
w wyborach?
Tak. Ale również chęć podjęcia nowej przygody, pięknej przygody, która jednocześnie
pozwoliłaby mi aktywnie uczestniczyć w życiu naszej gminy. Gdy tylko mam możliwość
podejmuję wyzwania, wykonuję je najlepiej,
jak potrafię i czerpię z nich radość.
W moim życiu nie może zabraknąć spotkań
z ludźmi i rozmów z nimi. Te spotkania są
dla mnie ważne, inspirujące i sprawiają, że
jestem szczęśliwa. Wiedziałam, że funkcja
Białej Damy będzie wymagać ode mnie
otwartości na ludzi, dlatego postanowiłam spróbować i przystąpić do konkursu.
I udało się!
Jak wspominasz tegoroczne święto? Jak
przyjęli Cię mieszkańcy i goście?
To był wspaniały weekend! Nawet, gdy już

Myślę, że cały ten weekend był niesamowitą przygodą. Do dziś wzruszają mnie te
piękne słowa, które usłyszałam. Mieszkańcy
byli bardzo otwarci, serdeczni i chętni do
rozmowy, co mnie niesamowicie cieszyło.
Zaskoczyło mnie przyjazne nastawienie gości z miast partnerskich, bo pomimo tego, że
wcześniej się nie znaliśmy, nasze rozmowy
przebiegały z taką serdecznością, jakbyśmy
znali się od lat. Nie mogę się doczekać, kiedy
będziemy mieli okazję spotkać się po raz
kolejny.
Kiedy wpadłaś na pomysł, by oddać na
licytację symboliczny klucz do miasta? Kto
go kupił?
Kilka godzin przed licytacją, podczas rozmowy z panem burmistrzem Przemysławem Pacholskim. Chciałam wykorzystać
tytuł Białej Damy i pomóc Julce. Z niecierpliwością czekałam na finał licytacji,
który mnie zaskoczył, bo... klucz kupiła
moja mama.

Jaki masz plan, pomysł na pełnienie swojej
zaszczytnej funkcji przez najbliższy rok?
Już teraz wiem, że czekają mnie wyjazdy
do miast partnerskich, m.in do Bukowiny
Tatrzańskiej i Königstein im Taunus. Z rozmowy z poprzednią Białą Damą wiem, że
będę uczestniczyła w różnego rodzaju
wydarzeniach. Ja chciałabym skupić się
na spotkaniach z mieszkańcami naszej
gminy, dlatego bardzo chętnie poznam
różne stowarzyszenia, które działają na
terenie Kórnika i osoby, dzięki którym
one funkcjonują. Jestem też otwarta na
wszelkie zaproszenia.
Wiem, że ten rok będzie pełen wrażeń,
dlatego chciałabym go wykorzystać maksymalnie i z uśmiechem reprezentować
gminę Kórnik!
...jeszcze na koniec
Dziękuję mieszkańcom za tak ciepłe
przyjęcie, za każde dobre słowo i uśmiech
skierowany w moją stronę. Życzę nam
wszystkim, byśmy częściej spotykali takich
ludzi i takimi osobami byli dla innych.
Dziękuję za rozmowę i życzę spełnienia
wszystkich marzeń i aspiracji.
◊ Rozmawiał ŁG
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Dzieła naszego mentora,
Profesora Kazimierza Browicza

Ocalić od zapomnienia
Od lewej: Robert Ignaszak, Sebastian Wlazły z małżonką Katarzyną, Liliana Wawrzyniak, Anetta Prętka-Kulka,
Jerzy Walczyk, Kazimierz Krawiarz, Marcin Kotas

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Podczas prelekcji.

Księża i członkowie Komitetu Społecznego Steindorf-Kamionki
po złożeniu kwiatów na cmentarzu w Kamionkach

Dzień 26 maja 2019 roku był dniem szczególnym nie tylko ze względu na wybory do
Europarlamentu i Dzień Matki. Za sprawą
Komitetu Społecznego Steindorf-Kamionki
stał się dniem szczególnym również dla
mieszkańców Kamionek, kiedyś wsi o nazwie Steindorf. Można zapytać: dlaczego?
Otóż dzięki pracy członków Komitetu, przewodniczącego Roberta Ignaszaka, sołtysek
Anetty Prętkiej-Kulki i Liliany Wawrzyniak
oraz radnego Jerzego Walczyka Komitet
zorganizował na szczeblu lokalnym wydarzenie, które można nazwać ekumenicznym.
Wydarzenie to połączone zostało z wystawą
planszową „Nim całkowicie znikną. Cmentarze ewangelickie w powiecie poznańskim”
i prelekcjami, co sprawiło, że stało się też
wydarzeniem edukacyjnym.
Na zaproszenie Komitetu Społecznego i księdza Jakuba Lechniaka, proboszcza parafii
pw. św. Matki Teresy z Kalkuty do Kamionek przybył pastor - proboszcz Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego z Poznania
ks. Marcin Kotas. Był gościem na dwóch
mszach, o godzinie 10-tej i 11.30, po których kwestowano na budowę obelisku na
cmentarzu w Kamionkach. Trzeba zaznaczyć, że my, obecni mieszkańcy, jesteśmy
niejako duchowymi spadkobiercami ludzi
spoczywających na tym cmentarzu. To właśnie oni tworzyli historię tych terenów. Jest
naszą powinnością zadbać o to historyczne
dziedzictwo.
Po ostatniej porannej mszy członkowie
Komitetu i obaj proboszczowie udali się

na cmentarz gdzie złożono kwiaty i zapalono
znicze. Nad grobami modlitwę odmówił
ksiądz Marcin Kotas i ksiądz Jakub Lechniak.
Wszyscy zebrani odmówili modlitwę „Ojcze
Nasz”, która jest wspólna dla obu wyznań.
Całe wydarzenie dokumentował fotograf,
radny Jarosław Janowski.
O godzinie 14.30 w świetlicy OSP w Kamionkach otwarto wystawę „Nim całkowicie
znikną. Cmentarze ewangelickie w powiecie poznańskim”. Jak wspomniała w swym
artykule zamieszczonym w dziewiątym
numerze „Kórniczanina” sołtys Anetta
Prętka-Kulka „wystawa jest częścią projektu
badawczego, którego celem jest wykonanie
dokumentacji cmentarzy ewangelickich
na terenie powiatu poznańskiego i stanowi
kontynuację badań nad wielokulturowym
dziedzictwem Wielkopolski”. Słowo wstępne
wygłosił przewodniczący Komitetu Robert
Ignaszak. Zebranych powitał wiceburmistrz
Miasta i Gminy Kórnik, Sebastian Wlazły.
Pierwszą prelekcję wzbogaconą o pokaz slajdów dotyczących historii kościoła ewangelickiego wygłosił ksiądz Marcin Kotas. W swym
wystąpieniu wskazał min. różnice między
ewangelikami a katolikami, ale też zwrócił
uwagę na wspólne aspekty obu wyznań.
Kolejną prelekcję wygłosił członek honorowy naszego Komitetu dr Kazimierz Krawiarz
- Kustosz Izby Pamiątek Regionalnych.
Dr Krawiarz w swoim wystąpieniu skupił się
na tematach historycznych – osadnictwie,
wzajemnych relacjach Polaków i Niemców, ich współpracy i życiu w symbiozie.

Obie prelekcje publiczność nagrodziła
gromkimi brawami.
Na zakończenie głos zabrał wiceburmistrz
Sebastian Wlazły, który podziękował gościom i organizatorom niedzielnego wydarzenia i obdarował ich drobnymi upominkami. Sołtys Anetta Prętka-Kulka podziękowała
gościom i publiczności oraz przedstawiła
dalsze inicjatywy Komitetu i planowane
wydarzenia. Członkowie Komitetu wręczyli
podziękowania w formie pisemnej opatrzonej logo Komitetu księdzu Kotasowi,
doktorowi Krawiarzowi i wiceburmistrzowi
Wlazłemu. Jako ostatni zabrał głos radny
Jerzy Walczyk, który wspomniał o inicjatywie
napisania książki o Kamionkach wspólnie
z mieszkańcami wsi.
Podczas wystawy wiele osób zasiliło datkami
kwestę. Następnie ekspozycja została przewieziona do Szkoły Podstawowej w Kamionkach i dzięki członkowi naszego Komitetu,
dyrektorowi szkoły Wojciechowi Dziudzie,
we wtorek 28 maja z wystawą zapoznali się
uczniowie.
Podsumowując niedzielne wydarzenie było
nie tylko lekcją historii, ale też tolerancji,
tak w wymiarze religijnym, jak i narodowościowym.
◊ Liliana Wawrzyniak
Sołtys wsi Kamionki Przy Lesie
Zdjęcia: Jarosław Janowski
Komitet dziękuje Malowanej Kuźni z Kamionek za udostępnienie sztalug na wystawę.

W maju minęła 40 rocznica pierwszej naszej
ekspedycji botanicznej na Bałkany, której
inicjatorem był profesor Kazimierz Browicz
z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii
Nauk. Od 1973 roku miałam przyjemność
pracować w Pracowni Systematyki i Geografii, którą Profesor zorganizował i przez
wiele lat kierował. Wyjazdy botaniczne
były zawsze w naszej Pracowni ważnym
źródłem informacji o występowaniu drzew
i krzewów, a może nawet najważniejszym.
Kiedy Profesor zainteresował się drzewami
i krzewami południowo-zachodniej Azji
i wschodniej części obszaru śródziemnomorskiego, to udzieliło się to w dużym
stopniu i jego współpracownikom. Prace
w tym rejonie prof. Browicz prowadził
dzięki zdobyciu finansowania ze Stanów
Zjednoczonych. Był On niezwykle mocno zaangażowany w badanie przyrody Wschodniego Śródziemnomorza, do tego stopnia,
iż odnosiło się wrażenie, że praca była Jego
najważniejszym i najbardziej ukochanym
hobby. Potrafił swoim entuzjazmem zarazić wszystkich swoich współpracowników.
Od tego czasu, mimo że Profesora już od 10
lat nie ma z nami, prace związane z tym obszarem są w Pracowni nadal prowadzone.
Najwięcej ekspedycji terenowych zorganizowano do Grecji, w sumie było ich 11, a także
kilka do Turcji. Niezwykłym osiągnięciem
tych wypraw było opisanie 2 nowych dla
nauki rodzajów i 26 nowych gatunków
roślin drzewiastych, a także wielu podgatunków i odmian. Dzięki badaniom
terenowym przygotowano kilka monograficznych opracowań florystycznych. Zbiory
zielnikowe zgromadzone w czasie wypraw
i różnego rodzaju wyjazdów zagranicznych,
przechowywane w zielniku Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, należą do jednych
z najbogatszych w Europie dla tego regionu.
Pierwsza wyprawa do Grecji miała miejsce
40 lat temu, zaczęła się 25 maja 1979 roku,
a wyruszyli na nią Jerzy Zieliński, Adam
Boratyński i Kazimierz Jakusz, oczywiście
na czele z prof. Kazimierzem Browiczem.
Ich środkiem lokomocji był instytutowy
samochód osobowy marki „Nysa” z przyczepą kempingową, a przy kierownicy
zasiadł młody instytutowy kierowca Janusz
Gronek. Zważywszy przede wszystkim na
środek lokomocji, podróżowali długo przez
Czechosłowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię,
by po pięciu dniach dotrzeć do granic Grecji.
Dzisiaj wydaje się, że to strata czasu, ale
wtedy było to jedyne możliwe rozwiązanie.
Uczestnicy wyprawy byli zachwyceni, że
w ogóle dotarli tam, gdzie zaplanowali.

Uczestnicy wyprawy (od lewej) – A. Boratyński, K. Browicz, J. Zieliński i J. Gronek

Wyprawa doszła do skutku dzięki współpracy z Muzeum Historii Naturalnej Goulandris
w Kifizie koło Aten (Goulandris Natural
History Museum), a zwłaszcza dzięki wsparciu finansowemu ze strony tej instytucji.
Na początku wyprawy należało złożyć wizytę
w Kifizie, gdzie byliśmy zawsze mile witani
przez Panią Niki Goulandris, fundatorkę
Muzeum. Instytucja ta wspierała także wiele
następnych wypraw, udzielając wszelkiej pomocy, również finansowej. Dobre kontakty
pomiędzy Panią Niki Goulandris, wielkim
greckim filantropem, a prof. Browiczem,
zaowocowały wieloletnią współpracą pomiędzy Muzeum Goulandris i Instytutem
Dendrologii PAN. Po odwiedzeniu tamtejszego zielnika, gdzie zwykle przeglądało
się zbiory z terenu zaplanowanych badań,
uczestnicy wyruszyli na północ, do greckich
prowincji – Macedonii i Tracji, zaczynając
badania terenowe od obszaru na wschód
od Salonik. Podczas podróży wielokrotnie
zatrzymywano się, aby penetrować interesujące od strony botanicznej tereny. Uczestnikom nie zależało na szybkim pokonaniu
zaplanowanej drogi, ale aby zobaczyć jak
najwięcej; jakie to teraz niemodne. Zasadnicza wyprawa obejmowała teren Półwyspu
Chalcydyckiego (Chalkidiki), kształtem przypominający trójpalczastą dłoń. Szczególnym
zainteresowaniem objęto dwa pierwsze
„palce” - Kassandrę i Sithonię. Trzeci palec –
Athos, to okręg autonomiczny, zamieszkały
wyłącznie przez mnichów prawosławnych,
możliwy do zwiedzenia jedynie na podstawie odrębnej wizy. Wyprawa dotarła
promem także na wyspę Tasos, wysuniętą
najdalej na północ, dość dużą wyspę grecką,
porośniętą pięknymi lasami.
Podczas wyprawy terenowej zebrano
bogate zbiory zielnikowe, zrobiono setki

notatek terenowych, udokumentowano
fotograficznie najciekawsze okazy i miejsca.
Największym osiągnięciem było znalezienie
nowych dla flory Grecji stanowisk kilku gatunków, między innymi nowego gatunku
wierzby – Salix xanthicola. Profesor Browicz
bardzo dbał o to, aby każdy zagraniczny wyjazd terenowy został podsumowany w formie publikacji naukowych, prezentujących
zebrane materiały. Z tej pierwszej wyprawy
powstały dwa artykuły opublikowane w Annales Musei Goulandris.
W czasie tego wyjazdu uczestnicy dysponowali niewielkimi zasobami finansowymi.
Wobec tego spali gdzie się dało - w przyczepie kempingowej, w samochodzie lub pod
przysłowiową chmurką. Oczywiście chmurek na greckim niebie było niewiele, ale czasem worek foliowy, jako osłona od deszczu,
był potrzebny. Kuchenka turystyczna i butla
gazowa były zawsze pod ręką, a polskiego
makaronu i koncentratu pomidorowego też
nigdy nie brakowało. Smak potraw zwykle
zależał od inwencji gotującego i różnorodności pobliskiej flory, jak wiadomo Grecja
„przyprawami stoi”. Wystarczy schylić się
i już jest spora różnorodność wonnych
ziół, prawie jak w supermarkecie na półce
z przyprawami. Czasem tylko wody słodkiej brakowało, bo w Morzu Śródziemnym
woda jest bardzo słona i do mycia słabo się
nadaje. Kąpiel w morzu także nie była zbyt
przyjemna, zwłaszcza po całodziennej penetracji makii, czyli kłujących, gęstych zarośli
wiecznie zielonych, których w Grecji jest
sporo. No, ale cóż, podrapane nogi i ręce
trzeba było jakoś wymyć. Soli uczestnicy
wypraw greckich mieli więc pod dostatkiem,
zwłaszcza na własnym ciele.
◊ Krystyna Boratyńska, Adam Boratyński
Instytut Dendrologii PAN
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kórnik ze zmianą obejmującą
grunty wsi Czołowo pomiędzy drogą
wojewódzką nr 434, a ulicami Owocową,
Leśną i Długą, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
.
Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.
U. z 2018 r, poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39,
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081
ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik,
ze zmianą obejmującą grunty wsi Czołowo pomiędzy drogą wojewódzką nr 434,
a ulicami Owocową, Leśną i Długą, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 17 czerwca 2019 r. do 8 lipca
2019 r., w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik.
Przedmiotem zmiany studium jest określenie nowych zasad zagospodarowania
obszaru objętego ww. uchwałą.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 lipca 2019 r.

w siedzibie Rady Miasta i Gminy Kórnik,
ul. Rynek 1, 62-035 Bnin o godz. 15:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmian Studium. Uwagi
należy składać na piśmie do Burmistrza
Miasta i Gminy Kórnik z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 lipca 2019 r.
Na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko – projekt zmiany Studium podlega
strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 w związku z art.
39 ust.1 pkt 3 i stosownie do art. 54 ust.
3 wyżej cytowanej ustawy każdy może
zgłosić uwagi i wnioski do wyłożonego
projektu zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych uwag będzie Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik. Jednocześnie,
w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
pok. 211.

„Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

29 maja 2019 roku w Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia
odznaczeń Ministra Zdrowia „Zasłużony
dla Zdrowia Narodu”. Odznaczenia z rąk
dyrektora lek. med. Krzysztofa Olbromskiego otrzymali Jan Nowaczyk (oddane 42 litry

krwi) oraz Grzegorz Świerczyński (oddane
45 litrów krwi) z Klubu Honorowych Dawców Krwi im. św. Floriana przy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kórniku. Składam szczere
gratulacje i podziękowania za wspieranie
Honorowego Krwiodawstwa na rzecz potrzebujących.
◊ Andrzej Szyc

Składamy szczere wyrazy
współczucia, głębokiego żalu i słowa
otuchy Pani Irenie Kaczmarek
z powodu śmierci

Nowy blask kórnickich Błoni

Zięcia,
Marka Dudy

Społeczność Środowiskowego
Domu Samopomocy „Gościnni”

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Danuty Karaś
Wyrazy głębokiego żalu
i współczucia Rodzinie i Bliskim
składa
Społeczność Środowiskowego
Domu Samopomocy „Gościnni”

Głęboko zasmuceni żegnamy

Danutę Karaś
byłego członka zarządu
Stowarzyszenia „Klaudynka”.
Rodzinie i najbliższym składamy
wyrazy najgłębszego współczucia.
Zarząd, członkowie oraz podopieczni
Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”

Naszej Drogiej Koleżance
SSR Justynie Dudzie
wyrazy szczerego współczucia
i wsparcia z powodu śmierci

Męża
Prezes i Pracownicy
Sądu Rejonowego
w Środzie Wielkopolskiej

Z okazji 70. urodzin i imienin,
moc najserdeczniejszych życzeń
dla pana Janka Nowaczyka, zdrowia,
szczęścia, pomyślności
z podziękowaniami za pomoc dla Adasia
życzą
Adaś z babcią i rodzicami

W dniu 2 czerwca na Błoniach (KCRiS Oaza
Błonie) uroczyście otwarto dwie nowe
inwestycje sportowo-rekreacyjne: stadion
lekkoatletyczno-piłkarski oraz plażę.
Kompleks sportowy zyskał nowoczesną
bieżnię lekkoatletyczną, skocznie oraz
rzutnie. Inwestycja dofinansowana była
z dwóch źródeł: ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu
Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej
w wysokości 900.000,00 zł (z Ministerstwa
Sportu i Turystyki) oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego
w ramach dofinansowania zadań z zakresu infrastruktury sportowej w wysokości
275.000,00 zł (z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego).
Podczas rozpoczętej w pierwszej połowie
zeszłego roku inwestycji wybudowano
bieżnię z nowoczesną nawierzchnią oraz
wyznaczono 4 tory do biegu na 400 m i 6
torów do biegu na 100 lub 110 m. Wygospodarowano miejsce i zbudowano dwustronną, jednościeżkową skocznię do skoku
w dal i trójskoku. Powstało stanowisko
do pchnięcia kulą oraz skocznia do skoku
wzwyż. Zamontowano system odwodnienia
waz z odprowadzeniem wody do jeziora.
Uporządkowano boisko piłkarskie, które

ma teraz wymiary 100 m na 64 m. Powstały
dodatkowe piłkochwyty. Nowe trybuny, na
których zamontowano siedziska plastikowe
pomieszczą 618 widzów. Przy trybunach
zamontowano stojaki dla rowerów, a także
zakupiono sprzęt lekkoatletyczny do: skoku
wzwyż, do biegu przez płotki oraz wyposażenie startera.
Inwestycja kosztowała w sumie:
2.581.442,68 PLN.
Miłym akcentem otwarcia stadionu było
uhonorowanie Tadeusza Rauka, długoletniego członka Rady Sportu, działacza SZS
oraz współinicjatora – wraz z żoną Anną –
modernizacji stadionu.
Plażę wyposażono w nowoczesne pomosty,
wieżyczkę dla ratownika, rząd gustownych
parasoli i inne elementy, które zdecydowanie zmieniły oblicze tego miejsca.
Wyśmienita pogoda, jaka towarzyszyła
otwarciu, sprawiła, że na plaży pojawiło
się wielu miłośników kąpieli, nie tylko słonecznych.
Nowy stadion natomiast zapełnił się młodymi adeptami lekkiej atletyki. Akademia Lekkoatletyczna Marcina Urbasia zorganizowała swoje letnie mistrzostwa w trójboju. Gościem specjalnym był olimpijczyk z Pekinu
i Londynu, sprinter Piotr Wiaderek. Dzieci ry-

walizowały w pchnięciu kulą, biegu na 60 m,
oraz skoku w dal. Zorganizowano też biegi
na 400 m o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Kórnik Przemysława Pacholskiego.
Festyn
Równolegle na obiektach Oaza Błonie trwał
Festyn Rodzinny „Z Nami Bezpieczniej”,
której organizatorem była Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kórniku oraz „Kombus” pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. Ogrom
atrakcji dostarczyły służby mundurowe
prezentując swój sprzęt i umiejętności.
Strażacy pokazali, że mogą strzec naszego
bezpieczeństwa także na wodzie. Młode
drużyny pożarnicze udowodniły potencjał.
Anty-terroryści narobili hałasu i zaprezentowali swoje doskonałe wyszkolenie. Furorę
robili policjanci na pięknych wierzchowcach.
Na boisku „Orlik” trwał turniej piłkarski,
który wygrała drużyna służb mundurowych.
A na scenie prezentowali się młodzi artyści
z przedszkoli „Cztery pory Roku” z Bnina
i „Kolorowy Świat” ze Szczodrzykowa oraz
Szkoły Podstawowej z Kamionek. Publiczność bawiły „Tygrysy Kórnika” oraz Zespół
Pieśni i Tańca „Władysie”.
◊ ŁG
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Wieści
z biblioteki
Tydzień Bibliotek w Kórniku
9 maja
Dnia 9 maja odbyło się spotkanie z Panem
Michałem Zawadką, w którym udział wzięła
młodzież z siódmych klas szkół podstawowych nr 1 z Kórnika oraz nr 2 z Bnina.
Michał Zawadka jest autorem książek dla
dzieci i młodzieży . Jest mówcą inspiracyjno-motywacyjnym i trenerem wystąpień
publicznych. Przeprowadził warsztaty
motywacyjne pt. „Chcę być kimś! Czyli jak
osiągnąć cel w czasach, gdy wszyscy dookoła mają wywalone”. Zajęcia były bardzo
inspirujące a Pan Michał poruszył w nich
problemy z którymi boryka się dzisiejsza
młodzież: brak akceptacji, hejt, problemy
z komunikacją interpersonalną. Uczestnicy
na pewno wyszli z nich bogatsi o nowe
doświadczenia i wiedzę związaną z tym
zagadnieniem.
11 maja
W tym dniu już po raz ósmy odbył się rajd
rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”. Zorganizowany został przez: Kórnickie Bractwo
Rowerowe, Bibliotekę Publiczną w Kórniku
i Stowarzyszenie „Smartness”. Przygodę
Rozpoczęliśmy przy Kórnickim Ośrodku
Kultury od wypełnienia zobowiązań i rozdania „szprychówek” oraz koszulek rajdowych. Ruszyliśmy o godzinie 9:00 grupami
po 15 osób eskortowani, jak zawsze, przez
Straż Miejską i Policję. Trasa rajdu wiodła
przez promenadę, obok hotelu Rodan, do
Makiety w Borówcu. Każdy z uczestników
mógł ją zobaczyć i sfotografować. Po tej
atrakcji wszyscy uczestnicy udali się do
przedszkola „Śpiewający Włóczykije”. Na
miejscu czekało na wszystkich wiele niespodzianek. Dla ciała była kawa i herbata oraz
„szneki z glancem”. Po posiłku młodzież

i dorośli rozwiązywali quiz a maluszki wykonywały rysunek na podstawie przeczytanej
bajki „Lokomotywa”. Po takim wysiłku
umysłowym rozdawane były nagrody.
Droga powrotna przebiegała przez wiadukt
w Gądkach, Drapałkę, Dziećmierowo, KSRiS
Oaza, ulicę 20 Października do Kórnickiego
Ośrodka Kultury. Tam pożegnaliśmy się
i umówiliśmy na kolejny w roku 2020.
Dziękujemy wszystkim za obecność i do
zobaczenia.
Dziękujemy bardzo serdecznie Pani Ewie
i Dariuszowi Ziętkom za udostępnienie
terenu przedszkola „Śpiewający Włóczykije”
i możliwość przeprowadzenia Quizu i konkursu plastycznego dla uczestników rajdu.
13 maja
W dniu 13 maja odbyło się przedstawienie
teatru Kurtynka pt. „Budzimy się do życia”
dla dzieci w wieku od 6 do 8 roku życia.
Podczas przedstawienia zwierzątka z lasu
miały za zadanie, aby wszelkimi sposobami
obudzić niedźwiedzia. Śpiewały piosenki,
skakały i robiły wszystko aby „śpioch” otworzył oczka. Dzieci wchodziły w interakcję
z aktorami-zwierzątkami. Głównym założeniem spektaklu było zwrócenie uwagi
na aktywność fizyczną i ruch oraz jego
znaczenie w rozwoju motorycznym dzieci.
15 maja
Nasza biblioteka zaprosiła na spotkanie
autorskie „Pana Poetę”, jak sam o sobie
mówi - jest największym bajkopisarzem bo
prawie dwumetrowym. W swoich bajkach,
dla najmłodszych, opowiada o dziecięcych
wyzwaniach, z którymi przychodzi im się
zmierzyć w codziennym życiu. W spotkaniu
wzięły udział dzieci z klasy pierwszej SP
w Kórniku. Zajęcia były bardzo kolorowe,
radosne jak i sam „Pan Poeta”. Było dużo
śmiechu, dużo zabawy i bardzo dużo „pozytywnego hałasu”. Autor przekazał również
swoje książki na licytację charytatywną „Dla
Julki”, za co z całego serca dziękujemy.
16 maja
W czwartek odbyło się spotkanie z Panem
Robertem Czerniakiem, autorem książki
„Podróże bez granic”.

Pasja zmieniła jego życie – z zawodu cukiernik, stał się geografem i podróżnikiem,
zarażając swoją pasją syna. W 2008 r. przez
sześć miesięcy samotnie przemierzał Amerykę Południową.
Podróżnik opowiedział o rowerowej podróży ze swoim synem Joachimem. Było
to podróż marzeń dla syna, ponieważ
ponad dwa lata wcześniej u Joachima
stwierdzono nowotwór mózgu. Po udanej
operacji znalazł się na wózku inwalidzkim,
z nie pozostawiającą nadziei diagnozą
lekarzy, że nigdy już nie będzie chodził.
Pan Robert zrezygnował z pracy i codziennie Go rehabilitował. Udało się. Joachim
nauczył się ponownie chodzić i jeździć na
rowerze. Zaplanowali podróż do Australii
i dzięki determinacji i woli walki udało się
tego dokonać.
21 maja
Z okazji Światowego Dnia Kosmosu w naszej bibliotece odbyło się spotkanie zorganizowane wspólnie z fundacją APJA.
Spotkanie prowadziła Pani Ewa Stokłosa,
edukatorka wiedzy astronomicznej i autorka książki pt.: „Głowa do góry”.
W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze SP nr 1
w Kórniku. W przystępny i przyjazny sposób
Pani Ewa przekazała dzieciom wiedzę na
temat kosmosu, ruchu obrotowego Ziemi
oraz wielu innych zagadnień z dziedziny
astronomii. Podczas zajęć dzieci siedziały
jak „zaczarowane” i aktywnie uczestniczyły
w zadaniach wyznaczonych przez pisarkę.
Było pouczająco, inspirująco i pięknie.
Jak co roku „Ogólnopolski Tydzień Bibliotek” jest bardzo intensywny dla bibliotekarek, bibliotekarzy i bibliotek w całej
Polsce. Właśnie w tych dniach staramy się
pokazać, że biblioteka to miejsce w którym
nie tylko wypożycza się książki ale również „centrum” spotkań autorskich, zajęć,
warsztatów dla dzieci, koncertów i szeroko
rozumianej kultury i sztuki.
◊ Karolina Kujawska
Katarzyna Kaczmarek

Twórcze warsztaty

Dzień
Kosmosu ...
... w Przedszkolu „Truskawkowa Polanka”

Dzień 1 czerwca obfitował w naszej gminie
w różnego rodzaju festyny i zabawy dla dzieci.
Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie już po raz osiemnasty zorganizowało dla
dzieci z przedszkoli w gminie Kórnik „Gminne
Warsztaty Twórczości Plastycznej”.
Tematem przewodnim tegorocznych warsztatów było dziecko.
Ze względu na trwający w przedszkolu remont, warsztaty zorganizowane zostały na terenie Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie.
Warsztaty otworzyła i powitała wszystkie
dzieci, ich rodziców oraz przybyłych gości pani
Magdalena Jankowiak, dyrektor przedszkola.
Wśród gości były panie dyrektorki
z przedszkoli i wiceburmistrz Kórnika Sebastian Wlazły.
Pani dyrektor omówiła sposób pracy na

poszczególnych stanowiskach plastycznych,
wśród których największym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i rodziców
cieszyło się stanowisko projektowania i konstruowania zabawek z drewna. Własnoręcznie
zrobione zabawki można było na kolejnym
stanowisku ozdobić i pomalować. Wśród
dziewczynek szczególnym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko tworzenia lalek
z włóczki i materiału. Prawdziwe dzieła sztuki
powstały na stanowisku „styropianorytu”, czy
przy sztalugach malarskich.
Na koniec wszystkie dzieci otrzymały upominki, a ich prace zostały wyeksponowane
w galerii prac plastycznych.
◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Wieści z „Czterech Pór Roku“

W naszym Optymistycznym Przedszkolu jako
jedynym w gminie i nielicznym w Wielkopolsce 10 maja obchodziliśmy VIII święto Optymizmu - 15 lat programu Optymistycznego
Przedszkola. Tegoroczne obchody związane
były z twórczością Vincenta van Gogha. Kilka
dni poprzedzających święto to realizacja
wytyczonych działań: zainspirowanie dzieci
twórczością artysty, zapoznanie z jego dziełami, przeprowadzenie w grupach konkursu
na Gwieździstą Noc, zorganizowanie uroczystości. Wyzwanie zmotywowało nauczycieli
i dzieci do dużej kreatywności, w efekcie
której powstała w naszym przedszkolu nasza
własna ,,Gwieździsta noc”.
29 maja dołączyliśmy się do Ogólnopolskiej
Akcji ,, Dzień bez zabawki”.
Akcja ta to przestrzeń do działań twórczych,
rozbudzanie w dzieciach chęci poszukiwań.
Dzieci rozwijają wyobraźnię przestrzenną,
zdobywają sprawność manualną, uczą się
samodzielności, współdziałania w grupie.
To twórcza zabawa – dzieci przekonują się,
że świetną zabawą jest sama chęć tworzenia,
co sprawia im dużo radości. Cieszy je samo
tworzenie i to, że same potrafią coś zrobić.

Jest to także lekcja dla rodziców, którzy patrząc na dzieła swojego dziecka dostrzegą
jego kreatywność, talenty i zainteresowania.
My jako nauczyciele chcemy wskazać rodzicom iż do wszechstronnego rozwoju dzieci
nie koniecznie są potrzebne nowoczesne zabawki, gotowe zestawy do gotowania, kąciki
tematyczne, automatyczne auta czy roboty.
◊ E. Rzepczyńska

Kosmos to jeden z tematów, którym interesują się dzieci z naszego przedszkola.
Ich wiedza o przestrzeni kosmicznej często
mnie zaskakuje. Przedszkolaki bawią się
w astronautów, podróżujących wśród
gwiazd i planet; w zabawie zawsze omijają
meteoryty, bo wiedzą, że mogą one uszkodzić statek.
21 maja obchodziliśmy w przedszkolu
Światowy Dzień Kosmosu. Aby wzbogacić
wiedzę przedszkolaków o kosmosie zorganizowane zostały zabawy i zadania, które
wymagały rozwiązania. Najwięcej czasu
i zaangażowania zajęło wykonanie pracy
plastycznej – plakatu, nazwanego przez dzieci „Mapą nieba”. Przedszkolaki pracowały
w grupach nad tłem, Słońcem, planetami
i meteorytami. Wycięte z kartonu elementy
Układu Słonecznego malowały według
wzoru farbami plakatowymi. Starały się, jak
najdokładniej odwzorować wygląd malowanej części kosmosu. Następnie umieściły na
granatowym tle Słońce i kolejno planety,
które wokół niego krążą.
Dzieci były bardzo zadowolone z efektów
swojej pracy nad „Mapą nieba”, dlatego
postanowiłam napisać ten krótki tekst
i podzielić się z czytelnikami zdjęciem plakatu wykonanego z okazji Światowego Dnia
Kosmosu.
◊ Magdalena Kowalewska

spotkanie na



Plan szczegółowy:

SOBOTA

– zbiórka o godz. 10.00–
przed zejściem na Wyspę
–dojazd we własnym zakresie –
ożliwość wspólnych dojazdów
– moc atrakcji -

29 CZERWCA
2019 R.
GODZ. 10.00

Prosimy zabrać koc i picie

obowiązkowe zapisy pod nr tel.: 503 904 264

oraz w Bibliotece Publicznej w Kórniku (tel.: 61 8170 021)

S Z T U K A N A P RO W E N C I E 2 0 1 9

1.07 - 5.07 br.

ROSALIE

SONBIRD

Rower to przedmiot użytkowy, to środek lokomocji, to narzędzie poprawiające kondycję.
Rower to także przedmiot estetyczny budzący emocje, skojarzenia, nowe znaczenia. Bo rower
to ruch, pęd, zdrowie, humor, poczucie wolności. Wychodząc z takich założeń postanowiliśmy
wykorzystać rowery do zbudowania instalacji plenerowej. Z pomocą Tomasza Akusza i Galerii
Perlegal zgromadzono kilkadziesiąt starych, zużytych rowerów. Ich wygląd budzi mieszane
uczucia. Są brudne, zdezelowane, zezłomowane. Na razie. Dzięki ludzkiej wyobraźni,
natchnieniu i ciężkiej pracy w oresie od 1 do 5 lipca br. nabiorą nowej siły, urody, znaczeń.
Staną się dziełem sztuki. Kolejnym na Prowencie.
Kórnicki Ośrodek Kultury
ul. Prowent 6, 62-035 Kórnik
w w w. k o r n i c k i o s ro d e k k u l t u r y. p l

Sławomir Animucki
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„Poznajemy
zawody“

„Historia Polski w legendach”

Dnia 4.04.2019 w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie odbył
się Gminny Turniej Twórczości Artystycznej dla klas I – III „Historia Polski w legendach”. Organizatorami turnieju byli
nauczyciele klas O–III.
Celem turnieju było poznanie legend związanych z polskimi miastami, upowszechnienie wiedzy na temat historii Polski
wśród uczniów młodszych klas szkolnych,
znajomość treści historycznych zawartych
w legendach, rozwijanie zainteresowania
Ojczyzną, jej historią i tradycją , a także
rozwijanie inwencji twórczej. Konkurs
przeznaczony był dla uczniów klas I–III szkół
podstawowych z gminy Kórnik. Turniej odbywał się w trzech odrębnych kategoriach:
przedstawienie teatralne, quiz, praca plastyczna. Każda szkoła mogła sobie wybrać
kategorie, w której brała udział, wszystkie
trzy kategorie były odrębnie oceniane.
A oceną zajęło się nasze szacowne jury,
w skład którego weszły: p. Anna Łazuka
Witek, p Magdalena Matelska–Bogajczyk,
p. Anna Kamińska .
W konkursie zdecydowały się wziąć udział
następujące szkoły: SP Kórnik, SP Robakowo, SP Kamionki, SP Radzewo. Turniej przebiegał w atmosferze życzliwości i zdrowej
rywalizacji. Wszyscy, którzy zdecydowali się
wziąć udział w turnieju byli wygranymi ze
względu na sam fakt zmierzenia się z te-

matem. Jednak jak na prawdziwy konkurs
przystało zostały przyznane następujące
miejsca. I tak w kategorii przedstawienie teatralne na dwie szkoły biorące w nim udział
I miejsce zajęła szkoła w Szczodrzykowie
– prezentująca legendę „Wars i Sawa”, II
miejsce szkoła w Kórniku, która to zaprezentowała nam legendę „Piast Kołodziej”.
W kategorii znajomości wiedzy I miejsce
zajęła SP Kamionki, drugie SP Kórnik,
trzecie miejsce zajęła SP Szczodrzykowo.
W kategorii plastycznej jury zadecydowało
o remisie. Turniej zakończył się wręczeniem

nagród i pamiątkowych dyplomów. Jako
gospodarze turnieju pragniemy podziękować szkołom, które zechciały wziąć udział
w turnieju, zaangażowały się w wyznaczone
działania i chętnie podzieliły się swoimi
umiejętnościami. Dziękujemy również jury
za zaangażowanie i współpracę. Mamy
nadzieję, że oprócz dobrej zabawy u dzieci
pozostanie wiedza, która jest częścią naszej
kultury i naszej historii.

sze, radosne piosenki, skoczne tańce
oraz mnóstwo emocji. Dzieci wręczyły
rodzicom niezwykłe podarunki, np.
własnoręcznie zdobione szkatułki, malowane torby, portrety rodzinne. Po części
oficjalnej przyszedł czas na rodzinne
piknikowanie. Uczestnicy zabrali ze sobą
koce oraz wiele smakołyków. W wigwamie, można było skosztować kiełbaski z
ogniska, a Domowa Kawiarenka kusiła
świeżymi wypiekami i pachnącą kawą. Na

dzieci czekało wiele atrakcji, np.: zabawa
upominkowa, malowanie twarzy, stoisko
z balonami, które panie zamieniały w magiczne przedmioty i stworzenia, a także
konkursy i zabawy animowane dla nas
przez zespół „Mozaika” z Poznania.
Dziękujemy licznie przybyłym rodzinom
za uczestnictwo i pomoc w organizacji tak
ważnego dnia, jakim jest Dzień Rodziny.

◊ Katarzyna Szymkowiak
Renata Kozłowska

Dzień Rodziny
Dnia, 18 maja br. Przedszkole Kolorowy
Świat ze Szczodrzykowa zaprosiło całą
swoją społeczność do wspólnego świętowania. Rodzinny piknik, tradycyjnie,
odbył się w urokliwym miejscu, przy leśniczówce w Łęknie-Babki. Pani dyrektor
Magdalena Jankowiak oficjalnie powitała
przybyłych gości oraz zainaugurowała
występy dla Mamy i Taty. Każda grupa
przygotowała na tę wyjątkową okazję
coś specjalnego: były wzruszające wier-

◊ Joanna Wszelaki

29 maja 2019 roku do przedszkola Tajemnicza Wyspa w Borówcu w ramach projektu „Poznajemy zawody” z wizytą przybył
policjant, pan starszy sierż. Patryk Nowakowski z Komisariatu Policji w Kórniku.
Pan policjant spotkał się z przedszkolakami wszystkich grup wiekowych. Do tej
wizyty dzieci przygotowywały się poprzez
zajęcia na temat zachowania bezpieczeństwa nie tylko w przedszkolu i w ogrodzie
przedszkolnym, ale również w ruchu
drogowym.
Dzieci bardzo serdecznie powitały gościa
i z zainteresowaniem słuchały tego, co
mówi. Spotkanie przebiegło w bardzo
miłej atmosferze. Pan policjant przybliżył
dzieciom zasady bezpieczeństwa w domu
i w przedszkolu oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Opowiadał
o postępowaniu dzieci w różnych sytuacjach, dając im możliwość oceny - czy
zachowywały się dobrze, czy też niewłaściwie.
Na pamiątkę spotkania przedszkolacy
otrzymali odblaskowe opaski, dzięki
którym będą bardziej widoczni w czasie
spacerów i wycieczek.
Dzieci podziękowały pani policjantce za
dobre rady, zaśpiewały piosenki, wręczyły
upominki. Uzyskana wiedza na pewno
naszym przedszkolakom się przyda.
Bardzo dziękujemy panu Patrykowi za
wspaniałe i pełne atrakcji spotkanie.
◊ Agnieszka Przewoska
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
Tajemnicza Wyspa
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Muzyczne klimaty

3 czerwiec - Pierwsza pomoc, strażnica
16.30, wyjazd do TEB
5 czerwiec - gimnastyka strażnica 16.00,
muzyka, strażnica 17.15
6 czerwiec - warsztaty krawieckie, dendrologia 10.00
7 czerwiec - wyjazd do opery 17.30 parking
8 czerwiec - U3W 10.00 9 czerwiec - wielkie
grillowanie, Błonie 13.00
10 czerwiec - muzyka strażnica 16.30
12 czerwiec - gimnastyka, strażnica 16.30
15 czerwiec - pieczenie chleba, wyjazd
17 czerwiec - gimnastyka, strażnica 16.30
18 czerwiec - Senioriada w Zbrudzewie
19 czerwiec - Fundacja pomocy Barka,
strażnica 16.30
20-23 czerwca - wyjazd do Brzedni
24 czerwca - spotkanie z kosmetyczką,
strażnica 16.30
26 czerwiec - gimnastyka, strażnica 16.30
27 czerwiec - warsztaty krawieckie, denrdrologia 10.00
29 czerwiec - zakończenie Uniwersytet
Trzeciego Wieku

W ostatnim okresie do grona Członków Koła
Pszczelarzy w Kórniku dołączyli prowadzący wędrowne
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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”.
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.

2 czerwca na boisku przy świetlicy wiejskiej
w Robakowie odbył się sołecki Dzień Dziecka. Najmłodsi mieszkańcy Robakowa Osiedla mogli przyjemnie i wesoło obchodzić
swoje święto.
Sołtys z Radą Sołecką zapewnili dzieciom
dużo ciekawych atrakcji, takich jak: zabawy
zręcznościowe, wystawa gadów, pokaz
straży pożarnej, „Zaczarowany Autobus”,
dmuchany zamek, a także dużo słodyczy
i przede wszystkim fantastyczne nagrody
dla najodważniejszych! Każde dziecko, które zdecydowało się wziąć udział w jakiejś

zabawie dostawało drobny upominek,
najczęściej taki, który samo sobie wybrało
spośród różnorodnych fantów.
Jednym z punktów spotkania była gra
symultaniczna w szachy. Młody zawodnik
Karol Urlich podjął wyzwanie i zdecydował
się na grę jednocześnie aż z 10 przeciwnikami – we wszystkich meczach zwyciężył!
Następnie wyzwał na pojedynek samego
Burmistrza, którego również pokonał – chociaż gra była bardzo zacięta!
Punktem kulminacyjnym dnia, na który
wszystkie dzieci niecierpliwie czekały, był lot

balonem ok. 20 metrów nad płytą boiska.
Zabawa była świetna. Wszędzie można było
zobaczyć roześmiane twarze dzieci, a także
zadowolonych dorosłych mieszkańców Robakowa! Na koniec spotkania każde dziecko
dostało symboliczny słodki upominek.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy z tego miejsca już za rok na następny
Dzień Dziecka w Robakowie, przy nowych,
jeszcze ciekawszych atrakcjach.
◊ Anna Drewnowska

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

Klaudynkowe Warsztaty Artystyczne

Problem wykluczenia osób z niepełnosprawnością w dalszym ciągu jest obecny,
dzieci, młodzież oraz dorośli spotykają się
z różnorodnymi barierami. W związku z tym
Kórnickie Stowarzyszenie „Klaudynka” po raz kolejny wyszło
z inicjatywą i zorganizowało zajęcia w ramach „Klaudynkowych
warsztatów artystycznych”. Zajęcia finansowane były ze środków
Gminy Kórnik. Ze względu na
ograniczoną dotację odbyły się
tylko 3 spotkania.
Projekt miał na celu aktywizacje
osób z niepełnosprawnością.
Jego intencją było urozmaicenie
im czasu wolnego, ukazanie
ciekawych miejsc w Kórniku, zapoznanie z nieznanymi im dotąd
technikiami plastycznymi, a także odkryciu w nich nowych uzdolnień muzyczno -plastycznych, zainteresowań oraz uwrażliwienie
na piękno otaczającego świata

Dzień Dziecka w Robakowie

i odkrycie ich nieograniczonej wyobraźni.
Klaudynka uczestnikom zajeć zaproponowała m.in. różnorodne prace plastyczne,
poznanie podstaw grafiki komputerowej,

sitodruku, naukę gry na dzwonkach diatonicznych, bębnach afrykańskich oraz na
wielu innych instrumentach.
Sobotnie warsztaty artystyczne odbywały
się od 9:00 – 13:00 dla dwunastu
osób z niepełnosprawnościami,
dla których w większości był
zapewniony transport.
Zajęcia prowadziły wspaniałe panie pedagog: Katarzyna Skłucka
oraz Iwona Prinz.
Podczas zajęć pomagali nieocenieni wolontariusze, jednak
jest ich niewystarczająca liczba. Chętne osoby, które chcą
zaangażować się w nasz wolontariat i nabyć szereg kompetencji społecznych oraz nowych
umiejętności, a także nawiązać
nowe znajomości zapraszamy
do współpracy oraz o kontakt
przez FB Centurm Wolontariatu
Klaudynki.
◊ Wiktoria Andrzejczak

Spotkanie seniorów z Kórnika i Łomnicy

W sobotę 18 maja br. seniorzy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
z Kórnika, wyjechali na zaproszenie
seniorów i rady sołeckiej do Łomnicy
koło Zbąszynia.

Nasza współpraca i przyjaźń rozpoczęła
się kilkanaście lat temu, kiedy zaczęliśmy
odwiedzać miejsca gdzie walczyli i polegli, podczas Powstania Wielkopolskiego,
mieszkańcy Kórnika.
Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą
w kościele św. Wawrzyńca w Łomnicy
by dalej mieć charakter imprezy integracyjnej. Po ceremonii udaliśmy się
pod tablicę upamiętniającą poległych
powstańców, pod którą złożyliśmy wiązankę kwiatów i zapaliliśmy znicz.
Po oficjalnych uroczystościach pojechaliśmy do sali Ochotniczej Straży
Pożarnej, tam były powitania, życzenia,
wspomnienia długoletniej współpracy,
przekazaliśmy również skromne upominki organizatorom spotkania.
Prezes PKPS - Bogdan Wesołek przekazał pozdrowienia i życzenia od władz
Kórnika, którzy byli również zaproszeni,
poinformował że nie biorą udziału ponieważ mają obowiązki na miejscu z uwagi
na 26. Kórnickie Spotkania z Białą Damą.

Wysłuchaliśmy pięknego koncertu
piosenek patriotycznych i biesiadnych
w wykonaniu zespołu śpiewaczego
Grodziszczanie z Grodziska. Po koncercie był podany smaczny obiad, później
jeszcze kawa i kolacja. Zapewniono
także wspaniałą obsługę muzyczną, przy
której bawiliśmy się do późnych godzin
wieczornych. Wspólnie z mieszkańcami
Łomnicy w imprezie uczestniczyło ponad sto osób. Wróciliśmy zmęczeni, ale

wszyscy szczęśliwi i zadowoleni. Na miesiąc wrzesień zaplanowaliśmy podobną
imprezę u nas w Kórniku. Postaramy się
by gości z Łomnicy przyjąć również miło
i serdecznie. Jesienią nasz Kórnik jest
równie piękny jak wiosną i latem, więc
będzie czym się pochwalić.
◊ Zarząd P.K.P.S.
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Spojżmy na las

- Z INNEGO PUNKTU WIDZENIA
Od czasu zmiany ustrojowej jesteśmy
świadkami nieustających konfliktów w sferze ochrony przyrody, jakości przestrzeni
i estetyki krajobrazu. Dotyczy to głównie przekształcania kolejnych połaci ziemi uprawnej
oraz zielonych przestrzeni przyrodniczych na
cele inwestycyjne. Na naszych oczach (albo
w ukryciu, z dala od ludzkich oczu) w imię
„zrównoważonego rozwoju” i „racjonalnej
gospodarki leśnej” znikają całe połacie pól, łąk
i… lasów. Środowisko naturalne ulega powolnej a systematycznej zagładzie a ustawa lex
Szyszko całkiem rozzuchwaliła nieprzyjaciół
natury. Drzewa usuwa się masowo, albo kaleczy, obcina wierzchołki, a w imię „lepszego
wzrostu” bezwstydnie ucina grube konary.
Okaleczone drzewa w milczeniu cierpią,
a potem „umierają stojąc”. Inne, mając jeszcze mniej szczęścia cichcem znikają z ulic,
chodników, a nawet z ogrodów, parków
i cmentarzy. Ważniejsze są dla nas sieci
podziemne, chodniki i jezdnie bez liści, płyty
cmentarne czy karoserie samochodowe.
Należy dodać, że drzewa i krzewy znikają też
tam, gdzie nie zagrażają „cywilizacji” - a są
niezbędne dla bytowania ptaków i zwierząt
polnych czy leśnych; z pól, polnych dróżek,
z łąk, z obrzeży wód i cieków wodnych. Należy głośno otrąbić wiadomość o likwidacji
całych alei przydrożnych: Kwilcz, Robakowo,
Gowarzewo, Puszczykowo, a ostatnio Środa-Zaniemyśl. Bez żalu tracimy nie tylko drzewa,
ale rodzimy sentyment do dębów, buków, lip
i innych zielonych symboli naszego otoczenia.
Zanika w Polsce pojęcie starodrzewu. Kto
widział kuropatwę ostatnio, albo zająca?
W Poznaniu, który z racji klinowego systemu
urbanistycznego przez dziesięciolecia pysznił
się mianem miasta-ogrodu powierzchnię zieloną tracimy permanentnie, wręcz programowo. Znikają powoli unikatowe kliny zielone,
pasy okrężne, lasy miejskie, ostatnie poletka
i zagajniki, szarpane są skwery, parki i ogródki
działkowe. Drugi pas okrężny poznańskiego,
metropolitalnego systemu zieleni przechodził
w Jaryszkach przez teren gminy Kórnik. Został
zabudowany magazynami.
Wjazd do Kórnika od strony Mosiny i Puszczykowa sprawia wrażenie spiekoty i suszy.
Zniknęły cieniste drzewa przed Pługiem, na
rynku, wokół kościoła, na Targowisku, na
plebani i na cmentarzu, który miast być oazą
zieleni staje się kamienną pustynią. Każda
budowa drogi, domu, sieci podziemnych, czy
pasa pieszego jest dobrą okazją by wyciąć
drzewa. Owszem sadzi się nowe, dorodne,
(o podejrzanej proweniencji genetycznej)
lecz kiedy one urosną by spełniać swą rolę
i zdobić miasto? Pragnąłbym wiedzieć kto wyciął topole przy Woźniaka i Głuszynce, komu
przeszkadzały olszyny i chaszcze w dolince
Wiśniowy Sad – Skrzynki?.
Poruszony artykułami w numerze 7 Kórniczanina na temat gospodarki leśnej pragnę
przedstawić swój „punkt widzenia”.

Jak argumentom o racjonalnej gospodarce
leśnej trudno się przeciwstawiać, tak inne
aspekty – jakże istotne – wydają się być w nich
ignorowane. Oto niektóre z nich:
1. Uważam, że las nie jest żadnym podmiotem biznesu, co ma przynosić określone
zyski, las to nie jest fabryka drewna i nie
są to tylko pieniądze. Na las należy patrzeć
szeroko; metafizycznie i filozoficznie, owszem
ekonomicznie, ale z należnym ładunkiem
powściągliwości.
2. Las to stabilizator zagrożonego klimatu;
łagodzi wiatry, utrzymuje wilgoć, tłumi hałasy
i zanieczyszczenia, las to pochłaniacz dwutlenku węgla, darmowy producent tlenu. Las to
ogromne sanatorium, leczące astmę, gruźlicę
płuc, słabnące serca i skołatane nerwy.
3. Las jest spiżarnią, kuchnią i sypialnią
zwierząt, dużych i małych, tak samo ptaków,
płazów, gadów i owadów. My jako gatunek
szczytowy jesteśmy odpowiedzialni za ich
kondycję, spokój i zrównoważone bytowanie.
Fauna i leśna flora to cały skomplikowany
biosystem, wymagający od nas szacunku,
czynnej ochrony i … wspomagania.
4. Las istnieje też dla nas samych, to źródło
różnorakich doznań; malarskich zachwytów, poetyckich wzruszeń, to filharmonia
dźwięków, szumów, pomruków i chrzęstów,
tęsknych przywołań i tryumfalnych obwieszczeń, i innych przyrodniczych, artystycznych
a także patriotycznych uniesień. Bo las to cała
nasza cywilizacja; słowiańska, puszczańska,
harcerska i powstańcza, las to nasza kultura, historia wyrosła z borów przepastnych,
odwiecznych puszcz, bagien, moczarów
i mateczników, tysiącletnich dębów, lip czarnoleskich i jodeł na gór szczycie.
Ten las mistyczny, na naszych oczach, w naszym oświeconym pokoleniu, w naszym
rozwiniętym, bogatym 21 wieku miast być
świętością jest traktowany gorzej niżeli
ławica śledzi, czy… pole kukurydzy. Takich
spustoszeń, takiej destrukcji pejzażu jaki
obserwujemy z szosy do Śremu, Mosiny czy
do Poznania nigdy nie było. Strach myśleć co
dzieje się w środku. Zdjęcie na stronie 9 Kórniczanina obnaża całą sromotę „racjonalnej
gospodarki leśnej” – kilkadziesiąt hektarów
rzezi na żywej tkance planety.
Pamiętamy czasy, kiedy leśnicy prowadzili
las zgodnie z naturą i rzemieślniczym profesjonalizmem. Sadzili, pielęgnowali, trzebili, ścinali i karczowali. Ścinka obejmowała
niewielkie enklawy, które były natychmiast
grodzone pod leśne przedszkola, szkółki
i młodniki. Państwo, tytularny właściciel lasu
miało korzyści finansowe, tartaki ciągłość
produkcji, a stolarze materiał na meble. Las
trwał, w całej potędze i okazałości, cieszył
grzybiarzy i spacerowiczów. Państwo, natura,
krajobraz, zwierzęta i ludzie to drugi poziom
leśnej symbiozy.
Dziś nie dopatrzymy się takiej opieki nad
lasem. Leśników, gajowych na duktach jakoś
nie widać. Leśniczówki, gajówki są likwidowane, licznie przybyły za to wieże dla myśliwych.
W jesienne poranki i wieczory las przerażająco pobrzmiewa hukami wystrzałów. Strach
wejść, strach być jeleniem, dzikiem czy łanią.

W państwowych lasach zostali administratorzy, co najzgodniej z przepisami zarządzają
lasem. Jak dochodowym przedsiębiorstwem.
Zewnętrznym firmom zlecają budowę dróżek, drążenie rowów, sprzątanie kwartałów,
zlecają projekt urządzenia lasu i inne ważne
zadania: sadzenie i żniwowanie. Gdy las dojrzeje do egzekucji, jawi się straszliwy potwór
podobny do skorpiona co w jednej chwili
łapie sosenkę za pień, obcina gałęzie, tnie na
kawałki i składa na transporter. Tak w kilka
godzin można oprawić hektary lasu. Zanim
ekolodzy, obrońcy przyrody się zorientują,
już jest po sprawie.
Z artykułów w Kórniczaninie dowiadujemy
się, że technologicznie najlepsze są siedemdziesięcioletnie drzewa. Niestety, wycięte
drzewa to nie jest materiał konstrukcyjny.
Z dwudziestoparocentymetrowej średnicy
patyków nie można wystrugać belek, desek,
czy krawędziaków. Pragnąłbym wiedzieć co
dzieje się z drewnem po wywózce z lasu? Jest
podejrzenie, że idzie na poszatkowanie, a potem na papier, dla reklam, albo na produkcję
płyt klejonych toksycznymi substancjami
(których po zużyciu nie wolno palić), albo
jeszcze gorzej… na opał do kominków czy
elektrowni. W tej sytuacji zachodzi pytanie
o sens gospodarki leśnej, jaki jest społeczny
bilans zysków i strat?
Wypunktowane zarzuty nie tyczą jedynie
lasów państwowych. Zwierzyniec, który
stanowi fragment kórnickiego zespołu parkowo – wodno – pałacowo - naukowego nie
jest wolny od niedoskonałości. Przed wejściem do lasu tabliczka informuje, że w lesie
jest prowadzona „trwale zrównoważona
gospodarka leśna”. Polega ona na tym, że
wycina się dorosłe, okazałe, więc dochodowe
gatunki, ale zarazem nie dba się o porządek
w lesie. Rozjechane traktorami drogi, fatalnie
zaniedbane ścieżki, zwłaszcza nadbrzeżna,
widokowa promenada, nieuprzątnięte od
lat drzewa powalone przez bobry, w pień
wycięty Rakowiec, sprzedana leśniczówka.
Dla mieszkańców Kórnika i Bnina, którzy ze
Zwierzyńcem są zespoleni uczuciowo obraz
miejskiego lasu jest nie do przyjęcia. Jak na to
patrzą obcy, a jak biolodzy, kórniccy naukowcy, urzędnicy, samorządowcy? Zwierzyniec
nie jest zwyczajnym arboretum, rosną tam
nadzwyczajnej urody wiekowe dęby. Trzeba
je chronić za wszelką cenę, to nasze narodowe bogactwo. Zwierzyniec musi przejść gruntowną rewitalizację. Będziemy o to zabiegać.
Byłbym niesprawiedliwy, gdybym nie wspomniał leśników, którzy swą funkcję traktują
nie jako powinność, lecz powołanie, życiową
misję. Za oddanie przyrodzie, ochronę lasu
przed pasożytami, przed wandalizmem,
kłusownictwem, pożarem. Zawód leśnika
jest tak prestiżowy i tak niebezpieczny i tak
odpowiedzialny i tak wspaniały, że nie ma
piękniejszego. Wspaniałych leśników, opiekunów natury, odważnych patriotów było
i jest bardzo wielu. Dwa monumenty; jeden
na Drapałce, drugi w Błażejewie to trochę za
mało by oddać im cześć. Chylimy głowy przed
Waszą pasją i poświęceniem.
◊ Stefan Wojciechowski

Ogólnopolski plener malarski „Guzik
z pętelką“
OGÓLNOPOLSKI PLENER MALARSKI,
KÓRNIK 2019
WYSTAWA POPLENEROWA
„ZAMEK I OKOLICE”
Stowarzyszenie Teatralne Legion organizuje
w dniach 28.06.-7.07.2019 Ogólnopolski
plener malarski w Kórniku. W dniach
5.07.-7.07 zapraszamy na wystawę poplenerową do Klaudynówki (wernisaż 5.07.
godz.12.00). Przedsięwzięcie i wyzwanie
duże, zważywszy, że w plenerze weźmie
udział dziesięciu przyjezdnych zawodowych
i uznanych artystów, a kilkunastu w poplenerowej wystawie, m.in. w oparciu o kadrę
Instytutu Sztuki Uniwersytetu im. Jana
Długosza w Częstochowie. Uczestnicy pleneru i wystawy: Rafał Cierpiał-Częstochowa,
Maria Dziopak-Konstancin, Maria Romana
Gierczyńska-Środa Wielkopolska, Anita Grobelak-Częstochowa, Wacław Jagielski-Nowy
Sącz, Paweł Kotowicz-Kraków, Eugeniusz
Kozłowski-Człuchów, prof. Włodzimierz
Kulej-Częstochowa, prof. Ewa Miśkiewicz-Szczecin, Andrzej Orlik-Częstochowa,
prof. Janusz Pacuda-Częstochowa, Julia
Panek-Częstochowa, dr Marian Panek-Częstochowa, dr Dariusz Słota-Częstochowa,
Ireneusz Szymik-Kamienna Góra, Joanna
Wisławska-Warszawa. Kuratorem wystawy
jest artysta plastyk Marian Panek.
Stowarzyszenie Teatralne Legion nie udźwignęło by tego przedsięwzięcia bez pomocy
naszych partnerów - za co im serdecznie
dziękujemy. Partnerzy pokrywają koszty
pobytu jednego uczestnika pleneru i otrzymują obraz zawodowego i uznanego artysty
o tematyce kórnickiej. Obrazy te będą zdobiły nasze wnętrza prywatne i publiczne.
Temu m.in. celowi, jak i promocji naszego
czarownego miasta, służyć ma plener wraz
z wystawą. Mamy też nadzieję, że obecność
tworzących artystów przy sztalugach stworzy aurę malarskiego miasteczka i zainteresuje zarówno mieszkańców, jak i turystów.
Artyści zaś wyjadą pod urokiem Kórnika,
jego historii, dzisiejszego rozwoju, położenia
i architektury, a po powrocie w rodzinne
strony podzielą się swoimi wrażeniami
z innymi.
Dominanta zamku w przestrzeni kórnickiej
jest oczywista i nawet dla tych, którzy polemizować by chcieli z tą tezą, zamek stanowi
niepodważalny punkt odniesienia. Jego

promieniowanie nierozerwalnie związane
jest z jego historią i tradycją, to swoiste kulturowe ramy nakładane na miejskie sprawy
– stad tytuł wystawy „Zamek i okolice”. Obecność artystów powinna być stałym elementem kórnickiego krajobrazu. I szczęśliwie tak
się coraz częściej dzieje: cykliczne wystawy
w kórnickiej Oazie czy majowa wystawa
p. Andrzeja Pawlaczyka w Klaudynówce.
Sztuka jest jednym z ważnych elementów
tożsamości Kórnika.
Ideą pleneru jest nawiązanie do dzieła Kajetana Kielisińskiego, utrwalanie widoków
miasta, jego zabytków architektonicznych
i plenerów, propagowanie krajobrazu Kórnika, Bnina i okolic. Tego wszystkiego, co
nas otacza, co utrwalone malarsko przetrwa
następne pokolenia. Nawiązujemy do tych,
którzy tworzyli krajobraz kulturowy Kórnika.
Równoległość wystaw: prezentacji dzieł Kajetana Wawrzyńca Kielisińskiego na zamku
w Kórniku (kurator Małgorzata Potocka)
oraz poplenerowa wystawa współczesnych
malarzy w zamkowej Klaudynówce nie jest
przypadkowa. To kontynuacja postawy
artystycznej związanej nierozerwalnie
z miejscem sztuki, jakim jest Zamek i okolice.
Kajetan Kielisiński wiernie utrwalił widoki
Kórnika i Bnina, wsi podkórnickich oraz jej
mieszkańców. Pozostał po artyście m.in.
widok miasteczka z drugiej strony jeziora,
gdzie spędzał sporo czasu (Marceli Kosman
„Opowieści kórnickie”, Fundacja Zakłady
Kórnickie, Kórnik 2010, s. 142). Zapraszamy
do odbioru prac Artystów odległych od naszego miejsca sztuki, jak Kajetan Kielisiński:
kórniczanin z adopcji (op.cit.s.145), którzy
spojrzeli na Kórnik ze swojej perspektywy,
z drugiej strony.
◊ Anna Łazuka-Witek
Współorganizatorzy i Partnerzy: Biblioteka
Kórnicka PAN, Brylewscy Marzena i Maciej,
Budowie Halina i Robert, Fundacja Zakłady
Kórnickie, Hurtownia kosmetyków Powąska Wiesława, Izba Pamiątek Regionalnych
w Kórniku, Kórnickie Centrum Rekreacji
i Sportu Oaza, „Kulka” Katarzyna i Tomasz
Górscy, Łazuka-Witek Anna, Salon Urody
Sylwia Kanciak, TFP Sp.z O.O., Urząd Miasta
i Gminy Kórnik, Wielkopolskie Towarzystwo
Przyjaciół Książki, Willa Nestor.

Wiosenna edycja Kórnickiego Festiwalu
Przedmiotów Artystycznych
Wiosenna edycja Kórnickiego Festiwalu
Przedmiotów Artystycznych obfitowała
w motywy związane z naturą. Kwiaty, ptaki, motyle i pastelowe kolory przyniosły
powiew świeżości mimo mało sprzyjającej
aury. Tym razem wśród technik jak zwykle
królowało szydełko, pojawiły się prace
uszyte, ale gościły też zupełnie nowe propozycje, jak makrama, frywolitka czy… haft
wykonany na gęsim jaju! Autorzy i autorki
prac zaskakiwali pomysłowością i precyzją
w wykonanych przez siebie dziełach. Do miłej atmosfery podczas wernisażu przyczyniły
się również przepyszne babeczki, przygotowane przez artystki – panią Elę i panią Anię.
Nagrody specjalne jury otrzymały: pani
Danuta Kalisz (szydełko), pani Katarzyna
Fankidejska (filcowa biżuteria).
Nagrody w kategorii Subiektywne:
I miejsce– pani Elżbieta Stelmaszyk - frywolitka
II miejsce - pani Ewa Skarzyńska – recyklingowe smycze dla psów / pani Ewelina Makowska– pomysłowe torby skórzane / pani
Katarzyna Sybilska – zestaw kostiumów dla
lalek na szydełku
III miejsce – pan Paweł Kerber – praca
w drewnie
Nagrody w kategorii Obiektywne:
I miejsce – pani Ania Kubiak - haftowane
gęsie jaja
II miejsce – pani Beata Górska – motylowy
bieżnik / pani Agnieszka Mazurek – makrama
III miejsce – pani Danuta Biniakowska - serduchowe proporczyki na szydełku –
Wyróżnienie:
pani Elżbieta Kerber – wianek brzozowy,
pani Katarzyna Sikorska – prace szydełkowe
– motyl i ptak
Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
◊ Karolina Kapustka
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Zbiórka dla Julki z Robakowa

Nie zwalniamy ze zbiórką pieniędzy na
leczenie Julki Bubacz z Robakowa.
W dniu 03 czerwca 2019 r. stan konta
Julki w kórnickim BS wynosił 164.028,81
zł.
Do listy zbierających opublikowanej
w 10 numerze „Kórniczanina” dopisujemy: Ośrodek Jeździecki z Mieczewa, Stowarzyszenie Zaangażowani Borówiec,
Koło Gospodyń Wiejskich Szczytniki
i Stowarzyszenie Aktywne Radzewianki.
Dzięki uprzejmości właścicieli kórnickich sklepów i lokali można wrzucić
datek na leczenie Julki w: D. T. „Tęcza”,
Lodziarni p. Remszla oraz restauracji
„Wielkie Nieba” w Bninie. Kwestują harcerze, których można spotkać podczas
odbywających się imprez w gminie, tak
samo jak niestrudzoną panią Henrykę,
ze swoją grupą z parafii pw. św. Wojcie-

cha w Bninie (prowadzą kiermasz różności). Internauci na ,a „facebookowej”
stronie „Kórnik - kupię, sprzedam” mogą
nabyć ciekawe przedmioty ofiarowane
przez mieszkańców gminy, a dochód ze
sprzedaży wpłacić na konto specjalne
dla Julki przy KTPS w BS Kórnik

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

nr 34 9076 0008 2001 0007 0739 0007.
W imieniu Julki i jej Rodziny dziękujemy
serdecznie za wszystkie wpłaty osobom
prywatnym. Dziękujemy wolontariuszom oraz organizatorom lokalnych
imprez za inicjatywę i pomoc w tej
szlachetnej akcji oraz prosimy o dalsze
wsparcie.

20-23 CZERWCA

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

AKADEMIA SENIORA: WYJAZD DO BRZEDNI. Informacje i zapisy tel. 886 111 091,
515 229 684.

12 CZERWCA

24 CZERWCA

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

AKADEMIA SENIORA: SPOTKANIE Z KOSMETYCZKĄ. Strażnica OSP Kórnik, godz.
16:30. Informacje i zapisy tel. 886 111
091, 515 229 684.

13 CZERWCA
SKARBY BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ OD
PRYWATNEGO KSIĘGOZBIORU DO PLATFORMY CYFROWEJ. Pałac Działyńskich w
Poznaniu, godz. 10:00.
TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI. KCRiS
OAZA (salka konferencyjna), godz. 17:00.
Zapisy: mailowo na adres wiezakornicka@gmail.com lub w dniu imprezy 30
minut przed turniejem. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

◊ Krystyna Janicka
Przewodnicząca Zarządu KTPS

„100 Lat Uniwersytetu Poznańskiego”

27 CZERWCA
AKADEMIA SENIORA: WARSZTATY KRAWIECKIE. Sala PAN Zakład Doświadczalny,
godz. 10:00. Informacje i zapisy tel. 886
111 091, 515 229 684.

17 CZERWCA

28 CZERWCA - 7 LIPCA

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. Strażnica OSP w Kórniku, godz. 10:00.

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

STOWARZYSZENIE TEATRALNE LEGION:
„Zamek i okolice” - Ogólnopolski plener
malarski.

9 CZERWCA

18 CZERWCA

WIELKIE GRILLOWANIE. OSiR Błonie
Kórnik, start godz. 12:00.

AKADEMIA SENIORA: SENIORIADA W
ZBRUDZEWIE. Informacje i zapisy tel. 886
111 091, 515 229 684.

Poznań od XIII w starał się o założenie szkoły,
która kształciłaby na wyższym poziomie.
Miarą wielkości ośrodka miejskiego było bowiem istnienie Uniwersytetu. W 1519 r. biskup poznański Jan Lubrański założył Szkołę
Humanistyczną przy katedrze Poznańskiej,
często nazywaną Akademią Posnaniensis.
Powstania uniwersytetu Poznań doczekał
się dopiero po 400 latach.
Dnia 11 listopada 1918 r. w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
powołano Komisję na rzecz utworzenia
uniwersytetu, w której skład weszli: dr
Heliodor Święcicki (przewodniczący), prof.
Józef Kostrzewski, ks. Stanisław Dołęga-Kozierowski, oraz dr Michał Sobeski. Idea
ta znalazła poparcie w uchwale Polskiego
Sejmu Dzielnicowego. Ostateczną datą inauguracji działalności Uniwersytetu był 7 maj
1919 r., w czasie gdy Wielkopolska jeszcze
należała do Niemiec. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Katedrze Poznańskiej,
po której w uroczystym pochodzie udano
się do Zamku. Adam Poszwiński, komisarz
NRL, w swoim wystąpieniu nowy uniwersytet nazwał Wszechnicą Piastowską. Wykład
inauguracyjny wygłosił rektor prof. dr Heliodor Święcicki. Podkreślić należy, że 100.lecia
w 2019 r. obchodzą cztery inne wyższe poznańskie uczelnie zrodzone z idei wspólnej
pasji naukowej. Są to Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytet
Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego
oraz Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego.
Dnia 21 maja w Izbie Pamiątek Regionalnych
otwarto wystawę która ma na celu pokazanie roli przedstawicieli Kórnika i Bnina

KRAKOWSKI SALON POEZJI Z MARIĄ PAKULNIS. Zamek w Kórniku, godz. 18:00.
Zapisy: sekretariat.zamek@bk.pan.pl
DZIEŃ DZIECKA W PIERZCHNIE. Boisko
szkolne, start godz. 15:00.

WERNISAŻ: PORTRET W FOTOGRAFII
KLASYCZNEJ III EDYCJA 2019. Kórnicki
Ośrodek Kultury, godz.18:00.

◊ Kazimierz Krawiarz

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

AKADEMIA SENIORA: PIECZENIE CHLEBA
- WYJAZD. Informacje i zapisy tel. 886 111
091, 515 229 684.

8 CZERWCA

działy Nauk Geograficznych i Geologicznych.
Z okazji jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu
Poznańskiego Narodowy Bank Polski wyemitował dwie monety kolekcjonerskie;
złotą o nominale 200 zł oraz srebrną o nominale 10 zł. W jednej z gablot znalazły
się liczne gadżety okolicznościowe. Wśród
eksponatów znalazł się również spirytusowy prymus który używał prof. Adama
Wodziczko, współtwórca Wielkopolskiego
Parku Narodowego.
Nauka jest tą dziedziną dzięki której stajemy
się mądrzejsi. Wobec olbrzymiego postępu
wiedzy, uniwersytety na świecie stanowią jej
źródło. Dzięki tej wiedzy lepiej rozumiemy
otaczający świat, łatwiej nam żyć i tworzyć.
					

26 CZERWCA

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

Wystawa w Izbie Pamiątek Regionalnych.

w powstaniu uniwersytetu i jego późniejszej
działalności. Wśród tych postaci należy
wymienić dr Zygmunta Celichowskiego
oraz prof. Józefa Rivolego. W późniejszym
okresie z Uniwersytetem związani byli: prof.
Tadeusz Grabowski, prof. Antoni Wróblewski, prof. Stefan Białobok, prof. Stanisław
Bodniak, prof. Jerzy Fogiel, spoczywający na
cmentarzu w Kórniku.
Wśród 55 eksponatów, przeważnie książek na uwagę zasługują: monografia pt.
„Śremianin w rektorskiej todze. Heliodor
Święcicki (1853-1923) autorstwa Adama
Podsiadłego, wydana w 2010 r. w Śremie.
Kompendium wiedzy o Uniwersytecie Poznańskim jest niewątpliwie monografia jubileuszowa pt. „Wspólna pasja od wieku” – 100
lat Uniwersytetu Poznańskiego” pozyskana
dzięki dr Ilonie Potockiej pracownikowi Wy-

10 CZERWCA

DIAPORAMA W KÓRNIKU 2019. Krystian Tórz. Kórnicki Ośrodek Kultury,
godz.18:00.

15 CZERWCA

19 CZERWCA
AKADEMIA SENIORA: FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ BARKA. Strażnica OSP
Kórnik, godz. 16:30. Informacje i zapisy
tel. 886 111 091, 515 229 684.

ZAPRASZAMY
dzieci z rodzicami
na Rodzinny Piknik w Błażejewie,
który odbędzie się w sobotę,
15 czerwca 2019r.
START godz. 15.00
na placu zabaw przy ul. Rybackiej
W PROGRAMIE : dmuchańce, ściana wspinaczkowa, bańki
mydlane, gry i zabawy ruchowe, lody
i niespodzianki dla dzieci i dorosłych.
SOŁTYS, RADA SOŁECKA
I KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH BŁAŻEJEWO

29 CZERWCA
AKADEMIA SENIORA: ZAKOŃCZENIE
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. Informacje tel. 886 111 091, 515 229 684.
BATYSKAF 2019 - VI edycja. Błonie Kórnik.
Wiesz o czymś
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl

ciekawym?
◊ Opr. ZF

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na II Wielkopolski Spot Opla.
Rezerwujcie w swoich kalendarzach datę 20 lipca i przybywajcie
do Zborowa na Owocową Plażę. Zapraszamy fanów motoryzacji
do odwiedzin, oraz fanów marki Opel do zapisów i przyjazdu.
Przygotowujemy atrakcje dla Naszych uczestników, na bieżąco będzie
można sprawdzić co się szykuje w wydarzeniu, do którego link podaję
niżej. Zdradzając małą niespodziankę odwiedzi na kilka zaprzyjaźnionych klubów,ale to na pewno nie wszystko.
Zapisów można dokonywać po przez zgłoszenie w wydarzeniu na fb
https://www.facebook.com/events/1935154739945572/?ti=cl

◊ Adam Nowicki
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Kolarstwo

Międzynarodowe sukcesy Nikol Płosaj
Niezwykle udane rozpoczął się sezon dla
zawodniczki UKS TFP Kórnik Nikol Płosaj.
Kórniczanka najpierw wystartowała z kadrą
Polski na etapowym wyścigu Halty Ageing
Tour w Holandii, w którym udział wzięły
wszystkie najlepsze ekipy zawodowe na
świecie. Nikol na ostatnim etapie zajęła 10.
miejsce, a w klasyfikacji łącznej wyścigu była
28. W kolejnym, podobnym wyścigu z kadrą
narodową, na Gracja Orlova w Czechach,
wystartowały już dwie zawodniczki UKS TFP
Jedynka Kórnik. Obok Nikol zakwalifikowała
się również Joanna Golec, która była bardzo
aktywna, szczególnie na płaskich odcinkach, gdzie nawet kilkakrotnie punktowała
na lotnych premiach. Nikol natomiast zaprezentowała się z bardzo dobrej strony.
Na najtrudniejszym etapie zajęła 3 miejsce,
natomiast w klasyfikacji generalnej wyścigu
wywalczyła 10 lokatę.
Kolejny sprawdzian zagraniczny Nkol Płosaj,
to zawody torowe Grand Prix Mińska na Białorusi, punktowane zarazem do rankingu UCI.
Kórniczanka stawała na 3 stopniu podium
w wieloboju Omnium, i wyścigu medison.
Polki w składzie Płosaj, Katarzyna Pawłowska
(wychowanka UKS Jedynka Kórnik), Łucja
Pietrzak i Karolina Karasiewicz zwyciężyły
w wyścigu drużynowym na dochodzenie na
4 km. Pawłowska na zakończenie zwyciężyła
w wyścigu scretch. Zawodami w Mińsku Nikol
zakwalifikowała się na Europejskie Igrzyska
Olimpijskie, które w czerwcu odbędą się właśnie w Mińsku. Do składu brana jest również
pod uwagę Monika Graczewska i Karolina
Lipiejko – obie UKS Jedynka TFP Kórnik.

Wieści
UKS „Oaza“

UKS OAZA Kórnik na Mistrzostwach Polski
W sobotę 25 maja w Płocku odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów. Klub UKS Oaza
Kórnik reprezentowało dwóch juniorów:
Szymon Deneka (kategoria -51 kg) oraz
Wojciech Kujawa (kategoria -73 kg). Bardzo
udany występ zaliczył Szymon Deneka, który
powrócił z turnieju z tytułem II v-ce Mistrza
Polski. Stoczył on dwa pojedynki. Pierwsza
walka wygrana, zakończona wynikiem 32:11,
w bardzo dobrym stylu. Druga walka przegrana jedynie pięcioma punktami z reprezentantem klubu z Olsztyna. W przypadku
Wojtka zabrakło tylko czterech punktów,
aby dostać się do strefy medalowej. Wojtek
przegrał pierwszą walkę wynikiem 9:13,
mimo to pokazał się z bardzo dobrej strony.
Konsultacja dla najmłodszych
W niedzielę 2 czerwca 2019 r. w Śremie
podopieczni UKS Oaza Kórnik rywalizujący
w kategorii wiekowej młodzik (czyli 10 i 11

Finisz Płosaj na 3 etapie.

Siatkówka
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UNIHOKEJ
UKS RADZEVIA RADZEWO
OGŁASZA NABÓR DO DRUŻYN
UNIHOKEJA
JUNIORKI I JUNIORZY
(roczniki 2004 – 2008)
DZIECI (rocznik 2009 i młodsi)
Treningi odbywają się w Radzewie
Napisz, zostaw wiadomość
– oddzwonimy, odpiszemy:
radzevia.radzewo@interia.pl
tel. kom. 505 141 300
DOŁĄCZ DO CZOŁOWEJ
DRUŻYNY W POLSCE!!!

Hoffmann i Wika-Czarnowski zwycieżają,
tym razem w Pucharze Polski
W niespełna tydzień po Małym Wyścigu
Pokoju, kolejne zwycięstwa wywalczyli
młodzicy UKS Mróz Jedynka Kórnik Marysia Hoffmann i Dawid Wika-Czarnowski,
tym razem w II serii Pucharu Polski. Oboje
zdecydowanie zwyciężyli podczas jazdy
indywidualnej na czas. Dawid w stawce 51
zawodników pokonał drugiego na mecie Tomasza Listwonia z Gostynia aż o 15 s. i Filipa
Łodeja z Polkowic o 16 s. Wśród młodziczek,
w stawce 30 zawodniczek, Marysia pokonała
swoją koleżankę klubową Julię Przymusińską o 9 s. i Sandrę Schulz z Darłowa o 12 s.
W kategorii juniorów młodszych doskonale
pojechał Jan Szyszka, który ostatecznie wykręcił 10 czas dnia, co w stawce 80 młodych
kolarzy, jest sporym osiągnięciem. Warte
odnotowania jest również to, że Szyszka tym
wynikiem zakwalifikował się na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży. W wyścigu kobiet
seniorek na 3. stopniu podium stanęła Nikol
lat) w składzie: Lena Kujawa, Wiktor Pałka,
Wiktoria Kantanista oraz Zuzanna Deneka
brali udział w konsultacji treningowej. Na
zaproszenie zaprzyjaźnionego klubu Rapid Śrem na konsultacji pojawili się także
zawodnicy z UKS Taekwondo Pleszew oraz
UKS Taekwondo Jarocin. Uczestnicy przez
trzy godziny szlifowali formę do zbliżających
się dwóch turniejów – Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików w Bornym Sulinowie oraz Czech Open w Pradze. Łącznie
w konsultacji wzięło udział 22 zawodników
z tej kategorii wiekowej. Dzięki dostępności
odpowiednich sprzętów elektronicznych
stworzyliśmy warunki do profesjonalnego
treningu zarówno z zakresu walki, jak i z zakresu konkurencji sprawnościowej. Każdy
z zawodników stoczył w tym dniu około
10 walk i wymienił się doświadczeniami
z kolegami z innych klubów. W tego typu
szkoleniach klub bierze udział regularnie.
Mamy nadzieję, że końcówkę sezonu startowego zwieńczy bardzo dobry występ naszych zawodników na turniejach w Bornym
Sulinowie oraz w Pradze. Trzymamy kciuki.
◊ ZM

Płosaj UKS TFP Jedynka Kórnik. Następnego
dnia w fatalnej pogodzie rozegrano wyścigi
ze startu wspólnego. Ponownie rewelacją
wyścigu młodzików okazał się Wika-Czarnowski, który złapał „gumę”, po doścignięciu
peletonu zaliczył upadek, a następnie….
ponownie zwyciężył pokonując ponad 70
rywali. W wyścigu młodziczek zwyciężyła
Aleksandra Grudzińska z Golczewa przed
Kingą Tyszkiewicz z MKS Środa i Marią
Hoffmann Mróz Kórnik. Tym razem Julia
Przymusińska była 8. Świetnie poradził sobie w wyścigu juniorów młodszych starszy
Brat Julii, Mateusz, który w stawce ponad
140 zawodników miną linię mety na 13
pozycji. Wynik ten również pozwoli Mateuszowi na start w szosowej OOM. Jeszcze
lepszy wynik w eliminacjach OOM osiągnęła
Joanna Błaszczak, która w wyścigu juniorek
młodszych minęła linię mety na 6 pozycji,
natomiast jej koleżanka klubowa Emilia
Jurga była 15.
◊ PM

XVIII Turniej o Puchar Przewodniczącego
Rady Miasta i Gminy Kórnik w Piłce Siatkowej Amatorów , XII Memoriał Druha
Sławka Smolińskiego
W niedzielę 26 maja w hali KCRiS OAZA
rozegrany został XVIII Turniej o Puchar
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy
Kórnik w Piłce Siatkowej Amatorów, XII
Memoriał Druha Sławka Smolińskiego.
W turnieju wystartowało 7 drużyn, które
zostały podzielone na dwie grupy. Po zakończeniu eliminacji do następne fazy turnieju
awansowały po dwie najlepsze drużyny
z grup eliminacyjnych. Zwycięzcą turnieju
została drużyna Astromal, 2 miejsce zajęła

drużyna Znajomi, 3 miejsce – 100 milowy las,
4 miejsce - RH Plus Volley, 5 miejsce – UKS
Jedynka Kórnik, 6 miejsce – UKS Szczytniki
Duchowne, 7 miejsce – Underdogs. Po
rozegraniu wszystkich meczy najlepszym
drużyną zostały wręczone puchary i drobne
upominki ufundowane przez KCRiS OAZA.
Puchary wręczali Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kórniku Pan Adam Lewandowski, Pan Marek Smoliński i Pan Tomasz Nowaczyk. Organizatorami turnieju byli KCRiS
OAZA, Stowarzyszenie UKS Jedynka Kórnik
oraz finansowo organizację turnieju wsparł
Urząd Miasta i Gminy Kórnik
◊ Adam Nowicki

I Mistrzostwa Polski
w szachach pod wodą
Turniej rozegrany zostanie 23czerwca 2019 r.
na basenie OAZA w Kórniku,
Otwarcie turnieju o godzinie 8:10.
Rozgrywki: godz. 8.15 – 13.00.
Uroczyste zakończenie turnieju ok. 13:30.
Organizatorzy:
Miasto i Gmina Kórnik – główny sponsor,
KCRiS OAZA Kórnik, MUKS „Wieża Kórnicka”

Radzevia najskuteczniejsza
21 bramek zdobyły zawodniczki UKS Radzevia Radzewo w Mistrzostwach Polski młodziczek w unihokeju. Był to zdecydowanie
najlepszy wynik spośród wszystkich drużyn,
które zakwalifikowały się do finału ogólnopolskiego. Zawody odbyły się w dniach 2526 maja w nadmorskim Mrzeżynie. Radzevianki stoczyły 5 pasjonujących pojedynków. Pokonane schodziły tylko w jednym (!)
i to tracąc gola w ostatniej minucie meczu.
Brzmi znakomicie. Poziom mistrzostw był
jednak bardzo wysoki, a większość zmagań
bardzo wyrównana. Ostatecznie wyniki,
które osiągnęliśmy oraz specyfika turnieju,
dały nam „tylko” siódme miejsce. Tylko,
bo zawsze pozostaje niedosyt po tym, jak
w każdym meczu jest tak blisko zwycięstwa,
ale tak naprawdę to znakomity wynik radzewskiej drużyny. Rezultaty w kolejnych
meczach: 1-1, 4-4, 3-4, 4-4 i 9-2 pokazują
jak niewiele brakowało do pełni szczęścia,
które było blisko! Drużyna, która ostatecznie zdobyła tytuł Mistrzyń Polski strzeliła
w całym turnieju raptem 9 goli, a w meczu
z naszym zespołem dopiero w ostatniej
tercji uratowała remis 1-1. Ostatni mecz,
którym efektownie zakończyliśmy turniej
był najwyższą wygraną w ciągu 2-dniowych
zmagań. Wyróżnienia MVP za świetną grę
w poszczególnych meczach odbierały:
Zosia, Julia, Zuzia, Weronika i Gabrysia.
W drużynie „All stars” całych mistrzostw

znalazła się Zuzia, a wśród nagrodzonych
najlepszych zawodniczek poszczególnych
drużyn była Julia. Niecodziennym gestem
wykazała się Zosia, która oddała swoją
nagrodę MVP w ręce jednego z sędziów,
który nie bał się wyrzucić na trybuny
trenera najbardziej agresywnej drużyny
mistrzostw. Ilu zawodników zdobyłoby
się na taki gest?... Czołowe unihokeistki
w całej Polsce to: kapitan Zuzanna Banecka, bramkarka Weronika Oźminkowska,
Zofia Brylewska, Julia Marciniak, Gabriela
Ukleja, Klaudia Rumińska, Amelia Konarska
i Urszula Wiśniewska. Zespół prowadził
duet trenerski: Jacek Ukleja i Karol Niemier.

Bardzo serdecznie dziękujemy firmom,
dzięki którym mogliśmy wziąć udział w tych
zawodach: Intrans Logistics, B.T. Transport
Tomasz Duszczak, PTC Kowacz Marcin,
Maciej Matysiak Transport Ciężarowy,
a także Karolinie Brylewskiej i Tomaszowi
Konarskiemu za pomoc przed i w trakcie
wyjazdu. Nie jest łatwo funkcjonować
bez gminnej dotacji. Zamiast skupiać się
na grze, treningach, wynikach trzeba się
gimnastykować, żeby znaleźć pieniądze na
transport, zakwaterowanie, wyżywienie.
Póki co dajemy radę…
◊ KN
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WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Melagris producent przysmaków
dla psów zatrudni mężczyznę do
pracy na magazynie. Praca 6-14.
Tel. 530-619-740

Sprzątanie domów, mieszkań,
mycie okien, pranie tapicerki i dywanów, ciśnieniowe mycie tarasów,
podjazdów i bram garażowych.
Dobre ceny! Tel. 508 795 439

Melagris producent przysmaków
dla psów zatrudni mężczyznę do
pracy na produkcji. Praca 7-15.
Tel. 530-619-740

Wspólnota Mieszkaniowa z Kórnika poszukuje firmy budowlanej
do ocieplenia budynku (450 m²)
i naprawy dachu budynku gospodarczego. Tel. 506 186 540

Kierowca emeryt podejmie pracę –
uprawnienia na wszystko, aktualne
badania lekarskie. Tel. 603 426 342

Wydzierżawię ziemię rolniczą 50 ha,
cena dzierżawy 1000 zł/1 ha.
Tel. 602 267 287

Firma Fresh Slaw Biernatki zatrudni osobę na stanowisko pracownika
produkcji. Tel. 506-098-743

Sprzedam podmurówkę do płotów panelowych wys. 25 cm długość 250 cm więcej inf. pod nr. tel.
572386490

Firma Perfecta zatrudni brukarzy
oraz pracowników remontowo-budowlanych. Tel. 785 909 055
Poszukujemy kwalifikowanych
oraz niekwalifikowanych pracowników ochrony na teren Poznania. Kontakt SMS „ochrona”.
Tel. 510-012-145 lub 510-013-640.
Podejmę każdą pracę chałupniczą.
Tel. 604 903 608
Poszukujemy osób do prostych
prac sprzątających w Gądkach. Kontakt SMS „Gądki”. Tel. 510-012-145,
510-013-640.

INNE
Do wydania 5 małych, zdrowych
kociąt. Matka zginęła tragicznie.
Tel. 602 66 72 14 lub 61 8171 964
Koszenie trawników i inne prace
ogrodowe. Tel. 604379025
Kupię kawalerkę w Kórniku
lub okolicy. Tel. 666 677 003
Sprzedam zmywarkę, pralkę wąską i szeroką. Możliwość transportu.
Tel. 511120011

Montaż płotów panelowych,
płotów łupanych, furtek, bram,
demontaż starych ogrodzeń.
Tel. 572 386 490
Pani pozna seniora w celach towarzyskich. Tel. 724 214 060.
Sprzedam samochód Skoda Fabia,
przebieg 23.000, 2017rok, 75KM,
wolnossący, pierwszy właściciel.
Tel. 603882345. Cena 32.500 (do
uzgodnienia)
Kupię dom działkę w lub mieszkanie w Kórniku i okolicach.
Tel. 517-120-127
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 jeziorem 389 tys. Tel. 517120127
Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe w Bninie 1150zł/mcs + opłaty.
Tel. 501645055

Sprzedam opony R 14 175/65.
Tel. 511120011

Sprzedam działkę budowlaną w Bninie przy ulicy Czołowskiej 183 tys.
Tel. 517-120-127

Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. Tel. 537394398

Sprzedam działkę, okolice „Oazy”,
1500 m², 238500 zł. Tel. 517120127

Meble na wymiar: kuchnie, szafy, komody, garderoby.
Tel. 723 882 617
Wypożyczalnia samochodów dostawczych w Kórniku.
Tel. 516 238 231
Kontrola rotacji towaru – lekka
praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Tel. 791 121 103,
praca@lavoro.com.pl
Zaopiekuję się dzieckiem.
Tel. 604 903 608
Sprzedam tanio bojler elektryczny
5 l i umywalkę. Tel. 607 226 543
Białe łóżeczko, stylowe, z szufladą,
stan idealny + materac. Cena 280 zł
(do uzgodnienia). Tel. 531 187 878
Tynki cementowo-wapienne.
Tel. 609 153 947
Sprzedam kanapę 3-osobową
i dwa fotele brązowe ze skóry.
Tel. 693 822 115
Sprzedam stół tenisowy.
Tel. 693 822 115
Serwis kotłów gazowych firmy Termet. Montaż, naprawa, przeglądy.
Tel. 502 047 864
Sprzedam kombinezon piankowy
do triathlonu, firmy Zoot Wave, rozmiar M, na wzrost 175-185 kg. Raz
używany. Kórnik. Tel. 601 664 848
Poszukuje garażu. Tel. 604 798 575
Sprzedam garaż blaszany w brązowym kolorze, w dobrym stanie.
Wymiar 5mx3m. Tel. 601 664 848
Pedicure leczniczy i manicure oraz
henna dla seniorów w domu, tanio.
Tel. 798 914 299
Protezy bez kolejki. Stomatologia
NFZ. Borówiec. Tel. 692 756 100
Sprzedam dom w Kórniku, 218
m2, w zabudowie szeregowej.
Tel. 693 866 627
Drobne naprawy i remonty, także
łazienek. Tel. 602 214 931

APEL O POMOC
W dniu 17.05 br. około godziny 20:30 na ulicy Poznańskiej
(około 50 metrów przed lasem) w Skrzynkach doszło
do zdarzenia drogowego
którego skutkiem było przewrócenie się samochodu
asenizacyjnego (szambiarki)
do rowu, należącego do firmy
ECO-MAR. Samochód marki
DAF poruszał się w kierunku
Borówca natomiast z naprzeciwka zza zakrętu pojawił się
samochód dostawczy z którym udało się naszemu kierowcy wyminąć natomiast za
nim poruszał się samochód
osobowy który bezpośrednio
przyczynił się do konieczności
odbicia przez naszego kierowcę w prawo celem uniknięcia
zderzenia.
Kierowca naszej firmy ryzykując własne zdrowie prawdopodobnie ocalił czyjeś życie
przed kalectwem lub nawet
śmiercią, pomimo to kierowca poszukiwanego samochodu nawet się nie zatrzymał.
Apelujemy do wszystkich
osób które mogą posiadać
jakiekolwiek informacje na
temat powyższego wypadku
o zgłaszanie ich na Komisariat
Policji w Kórniku pod numerem telefonu 618413030.
Dla osoby która przyczyni się
do ustalenia sprawcy wyznaczona jest nagroda pieniężna.
ECO-MAR
Marlena Kociałkowska-Maksimov
Tel. 502 395 675

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Większe ogłoszenia mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia,
o publikacjidecyduje kolejność nadesłania.Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną
(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.
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Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 20 czerwca 2019 r.

NAKŁAD: 4200 egz.

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 wezwanialekarza na wizytę domową w nocylub dni wolne od pracy:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski 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. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo.
Tel. 61 898 42 40
bądź inna placówka z listy dostępnej
na stronie: http://nfz-poznan.pl/
page.php/1/0/show/13328/

...

Lecznice dla zwierząt/gabinety
weterynaryjne
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22, 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22
tel. 608 244 949
Kamionki, Szafirowa 52
tel. 602 464 664
Schronisko dla zwierząt w Skałowie
Warzywna 25, 62-025 Kostrzyn
tel. 783 552 272

...

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne, ul. Poznańska 71c, Kórnik
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Awaria wodociągów
Tel. 602 319 756
AQUANET - tel. alarmowy: 994
centrala telefoniczna
tel. (61) 8359 100

...
...

Infolinia ds. odbioru odpadów komunalnych z terenu g. Kórnik 661 480 223
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel./fax. 61 817 00 54
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, UMiG Kórnik, Pl. Niepodległości 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

