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Sprawozdanie

Burmistrza
Piknik kawaleryjski
i Dzień Działkowca
W dniu 27 lipca wiceburmistrz Bronisław
Dominiak uczestniczył na kórnickich
Błoniach w Pikniku Kawaleryjskim zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 7 Pułku Strzelców Konnych
Wielkopolskich przy wsparciu Mobilnej
Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi Wojska Polskiego. Piknik został
zorganizowany z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz
w setną rocznicę wejścia Wojsk Powstania
Wielkopolskiego w struktury odrodzonego
po rozbiorach Wojska Polskiego. Takie wydarzenia pozwalają kolejnym pokoleniom
na pogłębienie wiedzy historycznej, ale
przede wszystkim są dobrą lekcją patriotyzmu. Tego samego dnia wiceburmistrz
wziął udział w Dniu Działkowca, który
odbywał się na terenie ROD w Mościenicy.
Spotkanie z konserwatorem
W dniu 29 lipca wiceburmistrz Bronisław
Dominiak spotkał się z Powiatowym
Konserwatorem Zbytków. Rozmawiano
na temat zagospodarowania starej części
Kórnika i Bnina w związku z przystąpieniem
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu.
Rozmowy z Aquanet
W dniu 1 sierpnia burmistrz Przemysław
Pacholski i wiceburmistrz Bronisław Dominiak spotkali się w siedzibie urzędu
w Kórniku z przedstawicielami spółki Aquanet. Omawiano Wieloletni Plan Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Kanalizacyjnych. Dyskutowano na temat
ewentualnych korekt i możliwości wprowadzenia do planu kolejnych zadań inwestycyjnych na terenie gminy Kórnik.
Koncert w Zamku
3 sierpnia Stowarzyszenie Teatralne Legion
- Kórnik zorganizowało w Zamku koncert
pieśni. Samorząd Kórnicki reprezentował
wiceburmistrz Bronisław Dominiak. Stowarzyszenie realizuje szereg działań, w tym
między innymi na rzecz zachowania dla
przyszłych pokoleń polskiej historii, kultury
i tradycji.

Triathlon w Kórniku
Wiceburmistrz Bronisław Dominiak brał
udział we wręczaniu medali i nagród zwycięzcom zmagań triathlonowych podczas
zawodów z cyklu Greatman 2019, jakie
odbyły się 4 sierpnia wokół kórnickich Błoni. W imprezie uczestniczyło wielu zawodników z całego kraju, w tym liczna grupa
dzieci. Zmaganiom najmłodszych towarzyszyły ogromne emocje, które szczególnie
udzielały się ich rodzicom i opiekunom.
Nowy przewodniczący
rady nadzorczej Aquanet
Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki Aquanet, które odbyło się
5 sierpnia w Poznaniu, podjęto uchwałę
w sprawie powołania na stanowisko
przewodniczącego rady nadzorczej pana
Zbyszka Grocholskiego. Miasto i Gminę
Kórnik reprezentował wiceburmistrz Bronisław Dominiak.
Spotkania w Jarocinie
6 sierpnia wiceburmistrz Sebastian Wlazły
i kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Sławomir Zakrzewski odwiedzili Jarocin, gdzie spotkali się z zastępcą
burmistrza Bartoszem Walczakiem, dyrektorem Wydziału Rozwoju, kierownikiem
Referatu Ochrony Środowiska i kierownikiem Referatu Podatków. Wymieniano
doświadczenia w zakresie działalności na
rzecz mieszkańców, ale także wykorzystywanego oprogramowania i egzekwowania
opłat związanych z gospodarowaniem
odpadami.
Po spotkaniu z urzędnikami odbyło się
nadzwyczajne zgromadzenie wspólników
ZGO spółka z o. o. w Jarocinie. Uczestnicy
zatwierdzili zmiany w zarządzie spółki.
Nowymi członkami tego gremium zostali:
Beata Adamkiewicz-Dudek oraz Piotr Psikus (burmistrz Kępna).
Zadecydowano także o przystąpieniu do
realizacji inwestycji pod nazwą „Usprawnienie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi selektywnie zbieranymi
w regionie VI Planu Gospodarki Odpadami
dla Województwa Wielkopolskiego, przez
budowę nowych i rozbudowę istniejących
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)”. Dofinansowanie o jakie stara się ZGO ma także dotyczyć
rozbudowy naszego PSZOK w Czołowie.
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Po obradach zgromadzenia wspólników
przyszedł czas na spotkanie wójtów i burmistrzów gmin sygnatariuszy Porozumienia
Międzygminnego w Jarocinie. Zaprezentowano nowego członka porozumienia, którym
jest Gmina Środa Wielkopolska. Mecenas
Maciej Kiełbus omówił zmiany w Ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Powołano merytoryczny zespół, który
pilotował będzie prace nad przekształceniem
porozumienia w związek międzygminny.
Przekazano umowę
6 sierpnia w remizie OSP Kórnik doszło
do przekazania umowy na dotację do
zakupu samochodu bojowego dla kórnickich strażaków ochotników. W spotkaniu
udział wzięli posłowie Tadeusz Dziuba
i Bartłomiej Wróblewski, wiceburmistrz
Bronisław Dominiak, komendant miejski
Państwowej Straży Pożarnej Jacek Michalak
oraz komendant Leszek Orlewicz i prezes
OSP Kórnik Andrzej Szyc.
Współpraca w sprawie
„Czystego powietrza”
7 sierpnia wiceburmistrz Sebastian Wlazły wraz ze skarbnik Katarzyną Szamałek
podpisali porozumienie z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie
realizacji Programu „Czyste powietrze”. Celem programu jest poprawa efektywności
energetycznej i zmniejszenie lub uniknięcie
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Program przewiduje dofinansowania
m.in. na:
- wymianę starych źródeł ciepła (pieców
i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających
wymagania programu,
- docieplenie przegród budynku,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- instalację odnawialnych źródeł energii
(kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Więcej o Programie „Czyste powietrze”
przeczytają Państwo na stronie: http://
powietrze.mos.gov.pl/
Spotkanie u wojewody
8 sierpnia Wojewoda Wielkopolski zorganizował dla przedstawicieli samorządów
z terenu województwa spotkanie dotyczące
możliwości dopłat do komunikacji autobusowej PKS i tzw. Funduszu Przewozów
Autobusowych. W spotkaniu uczestniczył
wiceburmistrz Bronisław Dominiak.
cd. na str. 4.
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cd. ze str. 3

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Rozmowy o inwestycjach
drogowych

Spotkanie z dyrektor „Wodnika
Szuwarka”

Tego samego dnia wiceburmistrz Bronisław Dominiak spotkał się z dyrektorem
Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej
Starostwa Powiatowego Maciejem Andraszykiem i zastępcą dyrektora ds. inwestycji
Zarządu Dróg Powiatowych Markiem Bereżeckim. Rozmawiano na temat realizacji
inwestycji na drogach powiatowych na
terenie naszej gminy.
Dzień później na temat współpracy w realizowaniu inwestycji na drogach wojewódzkich z dyrektorem Wielkopolskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich Pawłem
Katarzyńskim rozmawiał wiceburmistrz
Bronisław Dominiak. Dyskutowano między innymi na temat modernizacji skrzyżowania przy ul. Woźniaka oraz możliwości
montażu sygnalizacji świetlnej przy zjeździe do Mościenicy.

14 sierpnia wiceburmistrz Sebastian Wlazły
spotkał się z panią Agnieszką Pawłowską,
dyrektorem nowej placówki przedszkolnej
na zasadach jednostki publicznej „Wodnik
Szuwarek” w Szczytnikach. Dyskutowano
na temat statutu przedszkola oraz zasad
współpracy z samorządem.

Burmistrz Przemysław Pacholski wziął
udział w walnym zgromadzeniu spółki
Sater Kórnik, które odbyło się 20 sierpnia
br. Zadecydowano o przekazaniu kolejnych środków finansowych na bieżące
funkcjonowanie spółki administrującej
zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Czmoniu.

Rozmowy z Inea

W sprawie fotowoltaiki

ZAWIADOMIENIE

14 sierpnia wiceburmistrz Bronisław Dominiak spotkał się z pełnomocnikiem zarządu
ds. cyfryzacji firmy Inea Janem Maciejewskim. Rozmowa dotyczyła prowadzonej
przez firmę inwestycji związanej z budową
sieci światłowodowej oraz ewentualnych
możliwości dalszej rozbudowy na terenie
naszej gminy.

Także 20 sierpnia burmistrz Przemysław
Pacholski spotkał się z przedstawicielem
firmy Helio Experts, z którym rozmawiał na
temat możliwości montażu paneli fotowoltaicznych na obiektach administrowanych
przez Miasto i Gminę Kórnik. Rozważana
jest propozycja instalacji takich urządzeń
na budynkach oświatowych, tam, gdzie
będzie to technicznie i formalnie możliwe.

Urząd Miasta i Gminy Kórnik
zawiadamia
o zamiarze przystąpienia
do przebudowy sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Błażejewskiej - na
odcinku drogi jednokierunkowej w Kórniku obręb Bnin,
wraz z odtworzeniem nawierzchni
jezdni i chodnika.

Spotkanie
z urzędnikami z Mosiny
Także 9 sierpnia gościli w Urzędzie Miasta
i Gminy Kórnik wiceburmistrzowie Mosiny
Tomasz Łukowiak i Adam Ejchorst oraz
Ewelina Waligórska z Referatu Finansowo-Budżetowego i audytor wewnętrzny
Justyna Kaczmarczyk. Podczas spotkania
z wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym
wymieniano doświadczenia, miedzy innymi z zakresu gospodarki odpadami.
Comiesięczne spotkanie
13 sierpnia wiceburmistrz Bronisław Dominiak oraz pracownik Wydziału Inwestycji
UMiG Kórnik spotkali się z przedstawicielami spółki Aquanet, by jak co miesiąc przeanalizować postępy w pracach
projektowych i stan realizacji inwestycji
wodociągowych i kanalizacyjnych na
terenie naszej gminy. Najwięcej uwagi
poświęcono planowanym inwestycjom
w Skrzynkach. Właściwej koordynacji będą
wymagały planowane do realizacji zadania
związane z budową kanalizacji sanitarnej, przebudową kolektorów tłocznych,
budową linii kablowej do oczyszczalni,
przebudową odcinka sieci wodociągowej
oraz przebudową drogi.
W sprawie nowelizacji ustawy
Partner Kancelarii Dr Krystian Ziemski &
Partners oraz redaktor naczelny PrawoDlaSamorządu.pl mecenas Maciej Kiełbus
odwiedził Kórnik. Podczas spotkania
z wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym
przedyskutowano nowelizację ustawy
o Utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która spowoduje znaczne zmiany
w gospodarowaniu odpadami.

Kolejny etap przebudowy drogi
W dniu 14 sierpnia w kórnickim ratuszu odbyło się spotkanie w sprawie przebudowy
drogi powiatowej Gądki – Szczodrzykowo.
Gminę reprezentowali wiceburmistrz Bronisław Dominiak oraz Szymon Szydłowski
z Wydziału Inwestycji. Zarząd Dróg Powiatowych reprezentował z-ca dyrektora
Marek Bereżecki. W spotkaniu uczestniczyli
także przedstawiciele Wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Jest to
kolejny etap przebudowy tej drogi. W tym
roku zostanie zrealizowany odcinek od
drogi wojewódzkiej w Szczodrzykowie do
pierwszego skrzyżowania z ul. Okrężną
w Dachowie. Wraz z przebudową drogi
wybudowana będzie także sieć wodociągowa. Zadanie jest finansowane przez Powiat
Poznański i Gminę Kórnik. Koszt realizacji
zadania to kwota ponad 5,3 mln zł.
Dzienniczek Malucha
W dniu 19 sierpnia w sali sesyjnej ratusza
w Bninie odbyło się spotkanie wiceburmistrza Sebastiana Wlazłego, dyrektorów
i przedstawicieli gminnych przedszkoli
publicznych oraz tych, które w zbliżającym
się roku szkolnym będą działały na zasadach przedszkoli publicznych, z przedstawicielami firmy ITM Poland S.A., którzy
przedstawili rozwiązania funkcjonalne
systemu „Dzienniczek malucha”. Dzienniczek umożliwi ewidencjonowanie czasu
przebywania dzieci w przedszkolach.
Ułatwi to ustalanie wysokości opłat oraz
da rodzicom możliwość kontrolowania,
dzięki powiadomieniom SMS, faktu przyprowadzenia i odbioru dziecka. System
będzie od września sukcesywnie wprowadzany do przedszkoli publicznych oraz
tych działających na zasadach przedszkoli
publicznych.
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Zgromadzenie Sater

Szkolenie SGiPWlkp.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zorganizowało 21 sierpnia szkolenie
dotyczące nowelizacji Ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Przeanalizowano zmiany w ustawie między innymi
pod kątem przeprowadzania przetargów
na usługi związane z odbiorem odpadów,
oraz działania punktów selektywnej zbiórki
odpadów.
W szkoleniu uczestniczył wiceburmistrz
Sebastian Wlazły oraz pracownice Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna
Jakubowicz i Katarzyna Gierz.
◊ red.

W niedzielę 1 września 2019 roku,
w 80. rocznicę wybuchu
II wojny światowej
odbędą się w Kórniku uroczystości
upamiętniające wydarzenia z 1939 roku.
O godzinie 12:00 w Kolegiacie Kórnickiej
odprawiona zostanie msza św.
w intencji Ojczyzny.
Po mszy pod tablicą upamiętniającą
rozstrzelanych mieszkańców
Kórnika, Bnina i okolic
złożone zostaną wiązanki kwiatów.
Zapraszam mieszkańców,
delegacje i poczty sztandarowe
na tę patriotyczną uroczystość.
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski

Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 w związku
z art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) stanowi się, co następuje:
§ 1. Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 13 października 2019 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.
§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Rozpoczęcie robót planowane jest na
przełom sierpnia i września br., natomiast zakończenie planowane jest
w grudniu br. Prosimy mieszkańców
o stosowanie się do zmian w Organizacji Ruchu, która zostanie wprowadzona
na czas robót.
W przypadku uwag dotyczących
realizacji lub potrzeb komunikacyjnych do posesji, prosimy o kontakt
z Wykonawcą, tj.: Brukpol SC,
Strzelce Wielkie 81C, 63-820 Piaski;
z przedstawicielami na budowie lub
pod nr 663890673. W przypadkach wymagających pilnej interwencji prosimy
o kontakt z przedstawicielami Urzędu
pod nr 61/8-170-411 w.654
lub 515-229-655.
Prosimy o wyrozumiałość w związku
z utrudnieniami jakie wystąpią podczas
realizacji robót.

Inwestycja drogowa
w Szczodrzykowie
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Kórnik informuje, że Zarząd Dróg
Powiatowych w Poznaniu oraz Miasto
i Gmina Kórnik rozpoczęły kolejny
etap przebudowy drogi powiatowej
Gądki-Szczodrzykowo. Obecny etap
obejmuje przebudowę ul. Poznańskiej
na odcinku od drogi wojewódzkiej
w Szczodrzykowie do pierwszego
skrzyżowania z ul. Okrężną w Dachowie. Wraz z przebudową drogi będzie
budowana sieć wodociągowa.
Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje prowadzenie robót z utrzymaniem
ruchu wahadłowego. Prosimy o wyrozumiałość w związku z utrudnieniami
jakie wystąpią podczas realizacji robót.

Oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 12 sierpnia 2019 roku
Jako Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
z uwagą zapoznaję się z wypowiedziami
części radnych klubu My Kórniczanie,
którzy w różnych mediach, w tym na
portalach społecznościowych, poddają
w wątpliwość, czy wręcz kwestionują
zasadność występu zespołu disco polo
BAYER FULL na Dożynkach Gminnych
w Robakowie. Niektórzy radni swoje wypowiedzi w tym zakresie opierają na ich
zdaniem kontrowersyjnych wypowiedziach lidera zespołu Pana Sławomira
Świerzyńskiego, w szczególności jego
wypowiedzi dotyczącej marszu równości
w Płocku.
Pragnę zauważyć, iż w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej widnieje zapis,
zgodnie z którym Konstytucja została
ustanowiona jako prawa podstawowe
dla państwa oparte na poszanowaniu
wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na
zasadzie pomocniczości umacniającej
uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Wśród wolności stanowionych Konstytucją w art. 54 ust. 1 Konstytucji
wymieniona jest wolność słowa, która
to wolność zapewnia każdemu wolność
wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Zdaję sobie sprawę, że w życiu
publicznym pojawia się w ramach tej
wolności wiele wypowiedzi, które dla
części społeczeństwa mogą być kontrowersyjne, szczególnie są to wypowiedzi
polityków, artystów i celebrytów.
W swojej działalności chciałbym, aby
nasz samorząd był wolny od bieżącej
polityki, jaka jest uprawiana na forum
krajowym. Tak też zamierzałem i zamierzam nadal wykonywać swoją misję
jako osoba pełniąca funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Kórnik. Nam samorządowcom Miasta i Gminy Kórnik przyświecać powinna zasada, aby w swojej
działalności kierować się dobrem naszej
wspólnoty samorządowej i nie przenosić
na jej grunt sporów ideologicznych jakie,
co z ubolewaniem stwierdzam, coraz
częściej zaprzątają działania polityków
na szczeblu krajowym.

Tradycyjne święto plonów jakie w tym
roku będziemy obchodzić w Robakowie, jest przede wszystkim świętem
rolników, połączonym z obrzędami
dziękczynnymi za ukończenie żniw
i prac polowych. Towarzyszące temu
świętu występy artystów - jako dodatkowa atrakcja tego święta - nie powinny
być powodem jakichkolwiek zakłóceń,
wywołanych przez kogokolwiek. Wybór
zespołu BAYER FULL nastąpił w sposób
uspołeczniony przez Komitet Organizacyjny Dożynek składający się z radnych,
sołtysów i innych osób. Występ zespołu uzyskał pozytywną opinię Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady
Miasta i Gminy. W wyniku powyższych
ustaleń została zawarta umowa przez
Kórnicki Ośrodek Kultury, jako jednostkę organizacyjną Miasta i Gminy
Kórnik posiadającą osobowość prawną,
w ramach której zagwarantowany jest
występ zespołu disco polo BAYER FULL
jako gwiazdy na dożynkach.
Wcześniej jako radny, następnie wiceburmistrz, a obecnie Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik przypominam sobie, iż
w gamie wykonawców-artystów, którzy
uświetniali uroczystości gminne w poprzednich latach były osoby o bardzo
wyrazistych poglądach politycznych,
które to poglądy upubliczniały także
w mediach. Nigdy jednak nie budziło
to takich emocji jak obecnie i w mojej
ocenie tak być powinno nadal. Ufam, że
tegoroczne Dożynki Gminne w Robakowie jako święto plonów, będą wyrazem
podziękowania nas wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik dla trudu
rolników naszej gminy, a tym samym nie
zostaną w żaden sposób i przez nikogo
zakłócone.
Stąd też apeluję do wszystkich powściągnijmy niepotrzebne emocje, bądźmy
tolerancyjni, nie przenośmy „wielkiej”
polityki krajowej na grunt naszej społeczności lokalnej. Integrujmy się, poznawajmy się, świętujmy wszyscy razem
wspólnie z rolnikami na ich święcie
plonów w Robakowie.
◊ Przemysłw Pacholski
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
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Pamiętny rok 1939

W tym roku mija 80. rocznica agresji
Niemiec na Polskę w 1939 roku i wybuchu II wojny światowej. Jak wyglądało
w tamtym czasie życie w Kórniku?
Jakie były losy naszych przodków? Co
wryło się w ich pamięć? W najbliższych
numerach Kórniczanina przypomnimy
tamte dramatyczne dni.

Od końca 1938 roku pojawiały się znaki
międzynarodowego napięcia, jednak
w małym, liczącym wtedy niespełna 2400
mieszkańców, prowincjonalnym miasteczku, życie płynęło normalnie, mimo,
że w gminie mieszkała liczna mniejszość
niemiecka.
Choć i na tym terenie prowadzone były
szkolenia z zakresu przysposobienia
obronnego, obrony przeciwlotniczej
i przeciwgazowej, choć harcerze z całej
Wielkopolski trwali w pogotowiu wojennym, podsycana przez propagandę
wiara w siłę polskiego oręża i zawarte
sojusze nie pozwalała Polakom na utratę
optymizmu.
Miasto nie było wtedy jeszcze zelektryfikowane, a w rękach Polaków w całej
gminie było tylko kilkanaście odbiorników
radiowych na baterie. Pewnie z tego powodu 5 maja na rynku transmitowano
publicznie pamiętne sejmowe przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych RP
Józefa Becka i nad kórnickim brukiem
wybrzmiały słowa Pokój jest rzeczą cenną
i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona
w wojnach, na pewno na pokój zasługuje.
Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego
świata ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju
za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz
w życiu ludzi, narodów i państw, która jest
bezcenną. Tą rzeczą jest honor.
Słowa takie mobilizowały cieszących
się od zaledwie 20 lat niepodległością
Polaków do okazywania patriotyzmu.
Ci jednak, którzy pamiętali grozę I wojny
światowej i smak niewoli, na podstawie

swoich doświadczeń rozumieli powagę
sytuacji. Kryzys wzmacniał więzi społeczne i zbliżał do siebie rodaków. W sierpniu
zbliżająca się agresja ze strony hitlerowskich Niemiec brutalnie docierała
do świadomości mieszkańców Kórnika
i okolic. Kilkuletnia wtedy dziewczynka,
pani Teresa Pohl-Radowicz wspomina
ostatnie przedwojenne wieczory, podczas

których mieszkańcy Czmońca gromadzili
się przy krzyżu i wobec narastającej groźby wybuchu konfliktu oddawali się pod
opiekę opatrzności boskiej.
W dniach 24 i 30 sierpnia mobilizacją
objęto około 200 rezerwistów z terenu
naszej gminy.
W okolicach przepraw przez Wartę
znajdowały się najbliższe miejsca strategiczne z punktu widzenia wojskowego.
Saperzy 17 Pułku Ułanów przygotowali
umocnienia w tym rejonie, a odwody
zajmujących je jednostek grupy „Rogalin”
rozmieszczono w lasach między Mościenicą a Mieczewem.
1 września wojska niemieckie wdarły
się na terytorium Rzeczpospolitej. Już
pierwszego dnia wojny, podczas nalotu
na Poznań zginęła kórniczanka - Maria
Zawitaj.
Dzień później startujący z tymczasowego lotniska w Kobylimpolu ppor.
Włodzimierz Gedymin z III/3 Dywizjonu
Myśliwskiego, pilotujący samolot PZL
P.11c strącił niemiecką maszynę nad
Kórnikiem. Tak wspominał to wydarzenie:
Doszedłem do Kórnika, jestem nad pasmem
jezior, ale nikogo nie widać. Postanawiam
wracać na lotnisko. Nie obniżam wysokości.
Naraz dostrzegam maszynę! Jest jeszcze
bardzo daleko. Idzie z zachodu. Wąska
sylwetka. To Dornier 17. Ściągam drążek
i lekkim skrętem w lewo idę do góry. Chcę
puścić go poniżej siebie i dopiero z przewagi
wysokości zaatakować. Niemiec jest coraz
bliżej. Idzie nadal swoim kursem. Jestem
teraz wysoko nad nim. Oddaję drążek na
całą długość i idę prostopadle w dół. Prze-

ciwnik jest szybszy i tylko atakiem z góry
mogę go zniszczyć. Ogon Dorniera rośnie
w oczach. Zachodzę maszynę tak, aby być
w martwym polu tylnego strzelca i naciskam
spusty kaemów. Bije długimi seriami. Co
trzeci pocisk smugowy. Widzę jak układają
się po maszynie. Chyba trafiłem?
Ofiarą polskiego myśliwca był startujący
z lotniska Schönfeld/Crössinsee rozpo-

znawczy Dornier Do 17F-2 (W.Nr 1048,
7A+GK) z 2.(F)/121. Jeden z czterech
członków załogi, obserwator rozpoznawczego Dorniera Wilhelm Henningsen tak
wspomina tę sytuację:
Między Poznaniem a Środą otrzymaliśmy
niespodziewanie mocny ogień przeciwlotniczy. Po nim nagle (...) zaatakował nas
pojedynczy polski myśliwiec. W momencie
zawiadomienia przez radiotelegrafistę
padły pierwsze strzały z działka (polski
samolot nie był wyposażony w działko
przyp. ŁG) i karabinu maszynowego. Podczas pierwszego ataku przestrzelono nam
zbiornik oleju, skutkiem czego olej wlewał
się do środka maszyny (...)Uffz. Armborst
(pilot) sprowadził samolot do 3000 m.
Kolejny atak nieprzyjacielskiego myśliwca
podziurawił pociskami nasz tylny zbiornik
paliwa, wobec czego maszyna się zapaliła.
Jako że silniki jeszcze pracowały, pilot wyrównał maszynę na wysokości ok. 3000 m,
aby lotem ślizgowym osiągnąć niemiecką
granicę. Po kolejnych atakach (...) myśliwca
byliśmy zmuszeni opuścić płonącą maszynę
na spadochronach.
Uratowało się trzech członków załogi.
Radiotelegrafista gefr. Werner Gernst
zginął i został 4 września pochowany
na dawnym cmentarzu cholerycznym.
Szczątki niemieckiej maszyny runęły
około 11:45 w okolicach Mieczewa,
na północnym skraju wsi. Latem 1999
roku odnaleźli dokładne miejsce ich
upadku regionaliści z Lubonia Przemysław Maćkowiak i Ryszard Jaruszkiewicz.
Znaleźli tam fragmenty poszycia kadłuba samolotu, tabliczkę z wnętrza

wyprodukowanego w 1938 r. w Halle
Dorniera i elementy wyposażenia kabiny.
Być może nie była to jedyna wtedy potyczka lotnicza nad naszą okolicą. Jak wspominał Józef Sznura z Pierzchna w niedzielę
3 września polski samolot ostrzelał
niemiecki bombowiec zmuszając go do
zrzucenia całego zapasu bomb na pola
pomiędzy Pierzchnem a Dziećmierowem.
A może był to niecelny atak na pobliską
linię kolejową? Atakowano przecież także
stacje kolejowe „Gądki” i „Kórnik”.
Taktyka wrogiego natarcia zakładała
oskrzydlenie Armii Poznań, która musiała,
z obawy przed okrążeniem wycofać się na
północ i wschód porzucając także umocnienia nad Wartą. 5 września ostatnie
polskie jednostki opuściły Kórnik i Bnin
wysadzając przy okazji mostki w Bninie
(przepust miedzy jeziorami) oraz na tzw.
Dunaju (u zbiegu dzisiejszej ul. Armii
Krajowej z Parkową). Kto podpalił wtedy
stogi na okolicznych polach? Wycofujące
się wojsko czy dywersanci? Tego ustalić
dziś nie sposób.
Władze lokalne były sparaliżowane nadzwyczajną sytuacją. Burmistrz Jan Laube
przestał pełnić swój urząd z dniem rozpoczęcia wojny. 3 września potajemnie wywieziono akta miasta i gminy. Składająca
się z 12 radnych Rada Miasta spotkała się
na posiedzeniu 8 września, jednak rzeczywistą władzę i utrzymanie porządku
już od 3 września przejęła zorganizowana przez członków bractwa kurkowego
Straż Obywatelska. Początkowo jej
komendantem był najprawdopodobniej
Józef Mączkowski – prezes kurków, a zastępcą Franciszek Siekierski. Później rolę
przewodniczącego straży objął Leonard
Dreczkowski, który razem ze wspomnianymi wyżej Mączkowskim i Siekierskim
tworzyli tymczasowy zarząd miasta.
Straż działała oficjalnie do dnia wkroczenia wojsk niemieckich do Kórnika,
jednak w archiwum rodziny Siekierskich
zachowały się dokumenty sugerujące
funcjonowanie - pewnie już nie oficjalnie
- polskiego zarządu jeszcze przynajmniej
do 15 września. Lokalne straże formowano także w sołectwach.
Wojna nieuchronnie doprowadziła do
konfliktu między Polakami, a mieszkającą
w naszej okolicy ludnością pochodzenia niemieckiego. Odnotowano wiele
incydentów, takich jak wybijanie szyb
w oknach domów i sklepów należących
do Niemców, czy wylewanie mleka przywiezionego do mleczarni Oskara Mayera.
W kilku przypadkach zniszczono odbiorniki radiowe prowokatorom, którzy
przy otwartych oknach słuchali głośno
propagandowych audycji hitlerowców.
Dochodziło także do prób linczu, które
udaremnili członkowie straży obywatelskiej. Od 30 sierpnia prowadzono nadzorowaną przez śremskie starostwo akcję
internowania miejscowych Niemców. Po
doręczeniu nakazów w tej sprawie część

z nich uciekła lub ukryła się, niemniej
kilkudziesięciu obywateli narodowości
niemieckiej zebrano 3 lub 4 września na
rynku i pod eskortą straży obywatelskiej
odprowadzono do Środy Wlkp., skąd po
oświadczeniu, że nie są dywersantami
wrócili do Kórnika i zostali zwolnieni.
Część mieszkańców narodowości polskiej
ogarnęła panika. Józef Sznura wspominał
to tak: Utrzymanie ładu utrudnione było
przez napływanie ludności ewakuowanego
Poznania i miejscowości podpoznańskich.
Niektórzy opuszczali swoje zagrody z dobytkiem i inwentarzem, wielu wyjechało
w kierunku Kutna wozami lub pojedynczo
na rowerach, co było bardzo nierozsądne
(...). Potworzyły się zatory na drogach
i szosach, cywilni uciekinierzy przeszkadzali
wojsku w przegrupowaniach na skutek
załamania się frontu. Wielu uciekinierów
ucierpiało od bombardowań. Niektórzy
zginęli, między innymi piekarz Stanisław
Niewitecki z Kórnika.
9 września żołnierze niemieccy niewielkim patrolem wjechali do Bnina. Dzień
później, w niedzielę o godzinie 5 rano
motocykle dokonały zwiadu w Kórniku,
a po upewnieniu się, że w mieście nie
ma polskiego wojska, około południa batalion Whermachtu z orkiestrą wkroczył
do centrum miasta.
Leonard Dreczkowski w asyście Józefa
Nikodema i Józef Mączkowskiego przekazali grupie wyższych oficerów władzę
w mieście. Tak rozpoczęła się II wojna
światowa na terenie Kórnika i okolic.
Dramatyczne wydarzenia z kolejnych dni
okupacji opiszemy w kolejnych numerach
„Kórniczanina”.
W niniejszym tekście wykorzystałem
wspomnienia starszych kórniczan oraz informacje zebrane przez Mariana i Macieja
Woźniaków w artykule „Pod niemiecką
okupacją”, który stanowi część monografii „Z dziejów Kórnika i Bnina” pod
redakcją prof. Jerzego Fogla. Pomocne
były też materiały archiwalne kórnickiego ZBOWiDu zdeponowane w Bibliotece
Kórnickiej PAN, a w szczególności ankiety
wypełnione przez Józefa Mączkowskiego
i Józefa Sznurę. Informacje o potyczce lotniczej i strąceniu niemieckiego Dorniera
zaczerpnąłem wraz z cytatami ze strony
mieczewo.com (https://www.mieczewo.
com/historia-mieczewa/1209-walkapowietrzna-nad-mieczewem.html).
Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej
www.kornik.info i obrazują wojska niemieckie na rynku w Kórniku w późniejszych latach wojny.
Zapraszam wszystkich Czytelników
do przesyłania do Redakcji wspomnień
uczestników tamtych wydarzeń, szczególnie tych związanych z Kórnikiem, Bninem
i okolicznymi miejscowościami.
◊ ŁG
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„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność…..”
E. Dickinson
Pani
Bogusławie Matuszewskiej
wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci
				

Teściowej

Składa:
Zarząd oraz koleżanki i koledzy
z Banku Spółdzielczego w Kórniku

Serdeczne podziękowania za udział
w ostatniej drodze ku wieczności
naszej kochanej

śp.
Stanisławy
Idkowiak
składa
mąż z synem
i córka z rodziną

Wszystkim,
którzy w tych bolesnych dla nas
chwilach dzielili z nami smutek
oraz uczestniczyli we mszy św.
i ceremonii pogrzebowej

śp. Jana Tłoka

z Kórnika,
ks. wikariuszowi Szymonowi
Nowickiemu, delegacji
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
delegacji Związku Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych
więxniów Politycznych, zakładowi
Pogrzebowemu Moniki Orlewicz-Kulas, panu Organiście, Rodzinie,
przyjaciołom, sąsiadom, mieszkańcom wsi Dębiec oraz znajomym
za okazane współczucie, ofiarowane
intencje mszalne i kwiaty serdeczne
„Bóg zapłać”
składa
córka z rodziną
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik od dnia 23 sierpnia 2019
roku do dnia 13 września 2019 roku,
wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych
nieruchomości:
1) nieruchomości przeznaczone pod
ogródek warzywny:
- część dz. nr 131/1 (nr 1) o pow. 0,0300
ha położona w miejscowości Szczytniki.
2) nieruchomości przeznaczone na
cele rolne:
- dz. nr 323 o pow. 0,4500 ha położona
w miejscowości Czmoniec,
- część dz. nr 127/5 o pow. 0,7741 ha
położona w miejscowości Czmoniec,
- dz. nr 163/8 o pow. 1,1406 ha położona w miejscowości Czmoń,
- dz. nr 163/11 o pow. 0,9461 ha położona w miejscowości Czmoń.
3) nieruchomości przeznaczone na cele
sołeckie - do wydzierżawienia przez
sołtysa na okres pełnienia funkcji:
- dz. nr 112 o pow. 1,4620 ha położona
w miejscowości Czołowo,
- dz. nr 164 o pow. 0,7275 ha położona
w miejscowości Dębiec,
- dz. nr 41 o pow. 1,8690 ha położona
w miejscowości Dziećmierowo.
Bliższych informacji można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1
w miejscowości Kórnik, parter, pok. nr 2,
tel. (61) 8170-411, wew. 675.

Zapraszamy na konferencję pt.
POŻYTECZNE MIKROORGANIZMY W DOMU, OGRODZIE I DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA
w ramach Kórnickich Dni Nauki
13 września 2019 r. g. 10:00-14:0, Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października 93
Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo NaturyProBiotics Polska Sp. z o. o.
Partner merytoryczny: Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych
Gospodarze Konferencji: Michał Fedosz i Andrzej Nowak
PROGRAM:
9:30 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:20 Otwarcie konferencji Przemysław Pacholski - Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
10:20 – 10:50 Koncepcja jednego zdrowia – proste rozwiązania trudnych problemów Stanisław Kolbusz – Prezes Stowarzyszenia Ekosystem - Dziedzictwo Natury
10:50 – 11:15 Ogrody i ogródki działkowe – jak pielęgnować zieleń i uprawiać rośliny w zgodzie z naturą Michał Fedosz
– Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Poznaniu
11:15 – 12:00 Przerwa
12:00 – 12:30 Dom – czystość z mikroorganizmami w tle Michał Morelowski – Licencjonowany Doradca Probiotechnologii
12:30 – 13:00 Probiotechnolgia dla innowacyjnego i naturalnego rolnictwa Sławomir Gacka - Prezes Zarządu ProBiotics Polska
13:00 – 14:00 Pytania Podsumowanie i zakończenie konferencji
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Rozkład jazdy KOMBUS-ZTM Kórnik-Poznań
Odjazdy z przystanku Plac Niepodległości w kierunku do Poznania

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

501
14
00
00 59
59K
45
29
30
30K
46P

30M

dni powszednie
560
502
44K
29M
39
01 32P
19K
31

561

00

59
46

20S

01W
09W 59M
01
31
41
01M

soboty
501
560
07 59
59
01
44K

45

01

30
45

59
59

14

59
59

09

59
59

01

59
59

01

00 59
14

niedziele i święta
501
560
07
59

01K

01K

00 59

01

00

01

00

39

K - Kurs przez Koninko/Węzeł
M - Kurs przez Robakowo/Żernicka Magazyny
P - Kurs przez: Kórnik
ulica Parkowa
O - Kurs skrócony do
przystanku: Kórnik
Bnin Osiedle
S - Kurs przez: Kórnik
ulica Parkowa. W dni
nauki szkolnej kurs
z wjazdem na przystanek: Szczodrzykowo Szkoła

39

Odjazdy z przystanku Rondo Rataje w kierunku do Kórnika

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

dni powszednie
501
560
502
50
15_
15M 45P 52C
15 35B
05 40B
15
10B
00
40Z
00
30
30
00M
30
05
45
05
25
15B
45
25B
45B
15
20B
00M 30
30M
15B

soboty
501
560
00
00
00
15
30
45B
00B
00B
00
00B
00
00
00B
15B

00
55

00
00

niedziele i święta
501
560
00
00
15
45B
00B
00B
00
00B
00
00
00B
15B

30
00
55

00
00

B - Kurs wydłużony do Błażejewo Os. Przylesie
M - Kurs przez Robakowo/
Żernicka Magazyny
Z - Kurs przez Robakowo/
Żernicka Magazyny i Kórnik: ulica Parkowa
L - Kurs skrócony do przystanku: Łękno
M - Kurs przez Robakowo/
Żernicka Magazyny
_ - Kurs bez wjazdu na
przystanek: Kórnik/Bnin
Osiedle
P - Kurs przez: Kórnik ulica
Parkowa
C - Kurs przez Robakowo/
Żernicka Magazyny. W dni
nauki szkolnej kurs z wjazdem na przystanek: Szczodrzykowo Szkoła

Przebieg linii
501 - KÓRNIK BNIN OSIEDLE Kórnik/Rynek
- Kórnik/Armii Krajowej - Kórnik/Zamkowa
- Kórnik/pl. Niepodległości - Kórnik/Poznańska - Zaułek - Poznańska - Skrzynki/Poznańska - Poznańska - Robakowo/Poznańska Poznańska - Gądki/Poznańska - Poznańska
- Krzywoustego - RONDO RATAJE
502 - BŁAŻEJEWO OS. PRZYLESIE - Błażejewo/ - Kórnik/Śremska - Kórnik/Rynek
- Kórnik/Armii Krajowej - Kórnik/Zamkowa
- Kórnik/pl. Niepodległości - Kórnik/Poznańska - Zaułek - Dziećmierowo/Dworcowa
- Dworcowa - Szczodrzykowo/Dworcowa
- Dworcowa - Szczodrzykowo/Poznańska
- Dachowa/Okrężna - Dachowa/Poznańska - Robakowo/Poznańska - Robakowo/
Szkolna - Robakowo/Żernicka - Robakowo/
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Doposażenie boisk

W ramach inwestycji przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego na terenie
Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu
OAZA zakończonej na początku roku 2019
w czerwcu przystąpiono do uzupełnienia
obecnej infrastruktury o dwie 14–osobowe
wiaty dla zawodników oraz jedną 3 – osobową służącą obsłudze medycznej zawodów.
Wykonano również utwardzenie z kostki
brukowej betonowej. Inwestycja kosztowała 61 500,00 zł. Wiaty zostały wykonane
z profili aluminiowych z wykończeniami
aluminiowymi, pomalowanych na kolor zielony, w całości pokryte zostały poliwęglanem
litym przezroczystym. Wyposażenie wiat
stanowią wygodne, tapicerowane, zielone
fotele zaopatrzone w koła jezdne. Inwestycja
z pewnością pozytywnie wpłynie na obsługę
wydarzeń sportowych, których na nowo
rozbudowanym i dobrze wyposażonym
stadionie na pewno nie zabraknie.
Pod koniec lipca zakończył się montaż wiat
dla zawodników przy boisku za Szkołą
Podstawową w Szczodrzykowie. Uzupełniły one obecnie zagospodarowany teren
ogrodzonego boiska piłkarskiego, zadanie
inwestycyjne obejmowało utwardzenie terenu i montaż dwóch 12 – osobowych wiat

wraz z siedziskami. Koszt inwestycji wyniósł
28 148,55 zł. Konstrukcja wiat została wykonana z profili i wykończeń aluminiowych
malowanych proszkowo na kolor zielony,
a pokrycie z poliwęglanu komorowego.
◊ Karolina Tomczak,
Wydział Inwestycji UMiG Kórnik

561 - ZANIEMYŚL KOŚCIÓŁ - Zaniemyśl/Raczyńskiego - Zaniemyśl/Poznańska - Łękno/
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Wielkie/Kórnicka - Kórnicka - Jeziory Wielkie/Sportowa - Prusinowo - Prusinowo/
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- Kórnik/Poznańska - Zaułek - Poznańska
- Skrzynki/Poznańska - Poznańska - Robakowo/Poznańska - Poznańska - Gądki/
Poznańska - Poznańska - Krzywoustego
- RONDO RATAJE
Szanowni Państwo,
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik oraz
Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
wspólnie zmierzają w kierunku podjęcia
w naszej gminie działań na rzecz rozwoju
społecznej gospodarki rynkowej.
Społeczna gospodarka rynkowa oparta
na wolności działalności gospodarczej,
własności prywatnej oraz solidarności,
dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego naszego państwa. Zgodnie z

ponad dwudziestoletnią tradycją i 30-letnim doświadczeniem Fundacji Pomocy
Wzajemnej Barka, ten rodzaj działań jest
skuteczną odpowiedzią partnerów lokalnych na problemy polityki społecznej.
Opierając się na tej idei, chcielibyśmy
ponowić działania zmierzające do animowania w gminie Kórnik partnerstwa
lokalnego.
Chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkanie w dniu 18.09.2019 roku o godzinie
16.30 w Strażnicy OSP w Kórniku
Spotkanie dotyczyć będzie m.in. możliwości pozyskiwania środków przez

lokalne stowarzyszenia, współpracy na
rzecz tworzenia nowych miejsc pracy,
tworzenia nowych rozwiązań na rzecz
osób niepełnosprawnych.
Będziemy ogromnie zaszczyceni jeśli
zechcą Państwo wziąć udział w tym
spotkaniu.
Z poważaniem
◊ Barbara Sadowska
Fundacja Pomocy Wzajemnej „ Barka”
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Sabałowe Bajania 2019

Wizyta delegacji z Kórnik na
„53. Sabałowych Bajaniach” w Bukowinie Tatrzańskiej

Już po raz 53. w Bukowinie Tatrzańskiej
odbyły się „Sabałowe Bajania”, czyli
„Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy,
Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów
i Starostów Weselnych”, jedna z najstarszych i największych imprez folklorystycznych w Polsce. „Sabałowe Bajania” cieszą
się ogromnym zainteresowaniem i mają
swoich stałych uczestników i przyjaciół. W
tym święcie folkloru, śpiewu, tańca, muzyki i sztuki ludowej od kilku lat uczestniczy
gmina Kórnika, jako gmina partnerska.
W tym roku, już po raz drugi na „Sabałowe
Bajania” udał się Zespół Pieśni i Tańca
Ziemi Kórnickiej „Władysie” z kierownikiem
zespołu panią Krystyną Polachowską,
dyrektor Kórnickiego Ośrodka Kultury
Sławomir Animucki, kierownik Wydziału
Promocji Gminy Magdalena Matelska-Bogajczyk oraz tegoroczna Biała Dama
Wiktoria Zielska.
Tradycyjnie „Sabałowe Bajania” rozpoczęły się uroczystym przejazdem kapel, zespołów regionalnych i zaproszonych gości
zaprzęgami konnymi z Rusińskiego Wierchu do Domu Ludowego, przed którym
na scenie odbyła się uroczystość otwarcia
tegorocznego festiwalu. Nasza delegacja również wzięła udział w uroczystym
przejeździe przez Bukowinę Tatrzańską i
otwarciu „Sabałowych Bajań”, a młodzież
z zespołu „Władysie” zaprezentowała się
na scenie, wzbudzając zachwyt licznie
zgromadzonej publiczności.
W ciągu kolejnych dni na scenie przed Domem Ludowym prezentowali się najlepsi
ludowi wykonawcy z całej Polski. Jak co
roku „Sabałowym Bajaniom” towarzyszył
szereg dodatkowych imprez, m.in. koncerty, występy zespołów folklorystycznych,
degustacja potraw regionalnych, ogólnopolska wystawa twórczości ludowej,
kiermasz sztuki ludowej, zawody strzeleckie i oczywiście pełna niespodzianek
i tajemniczości „Sabałowa Noc”, podczas
której odbyło się przyjęcie mężczyzn
do „zbójeckiej braci” i kobiet do grona
„wiyrchowych orlic”. Tak honorowane są
osoby szczególnie zasłużone dla kultury
góralskiej.
Obrzęd pasowania zakończyło wspólne
rozpalenie watry i przepiękny pokaz
sztucznych ogni, po których odbyły się
liczne występy i koncerty, które trwały
do późnej nocy. Przez kilka dni Bukowina
Tatrzańska tętniła folklorem.
◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział promocji Gminy

KPzK na Wyspie Edwarda
W sobotę 29 czerwca br. Klub Podróżnika z Kórnka zorganizował spotkanie
krajoznawcze na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu. Wycieczka ta była inna od
poprzednich, miała bowiem charakter
zabawowo-towarzyski. Nie zabrakło
więc konkursów, podchodów i zadań
drużynowych. Uczestnicy, podzieleni na
dwie grupy: żółtych i zielonych motylków,
mieli za zadanie dostać się na wyspę wytyczonym szlakiem, odnajdując po drodze
ukryte listy z wytycznymi. Musieli m.in
rozwiązywać zadania matematyczne,
tworzyć wiersze czy zbudować totem
swojej drużyny! Na miejscu czekał ich
jeszcze quiz z wiedzy podróżniczej oraz
starcie w turnieju a la Familiada! Rywalizacja między drużynami była zdrowa,
acz zacięta! Ostatecznie zakończyła się
remisem.
Piekarnia pana Piotra Kaczmarka
z ul. Poznańskiej 12 w Kórniku zadbała
o słodki akcent klubowego spotkania,
fundując uczestnikom pyszne ciasto!
Za co serdecznie dziękujemy.
Tradycyjnie już wycieczka z Klubem kończy sezon jego działalności, tym razem
czwarty, ogłaszając przerwę wakacyjną.
Kolejne spotkanie odbędzie się 4 września, a gościć będziemy Adama Bielickiego. Szczegóły na plakacie, fanpage’u i blogu Klubu Podróżnika z Kórnika.
Zapraszamy do śledzenia nas w mediach
społecznościowych:
www.facebook.com/klubpodroznikazkornika
www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com
◊ Fot: W. Zimniak
KPzK

Jubiletom
ze Szczytnik
w 70. rocznicę ślubu
najserdeczniejsze
życzenia składa
Rodzina
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Proklamacja Królewska Karola Jabłońskiego

Proklamowanie czyli wprowadzenie
nowego króla kurkowego w przeszłości
odbywało się w uroczystej oprawie, zwykle
odbywało się z udziałem władz miasta,
hierarchów kościelnych i licznej widowni. Król kurkowy to osoba historyczna,
w przeszłości na czas swojego panowania
król kurkowy uzyskiwał szereg przywilejów
łącznie ze zwolnieniami podatkowymi.
Drzewiej król kurkowy zasiadał wśród
rajców z prawem zabierania głosu jednak bez prawa głosowania. W Kórniku,
po reaktywowaniu bractwa w 1987 r.
uroczyste proklamacje odbywały się na
podzamczu, w obchodach Święta Ludowego. Towarzyszyły temu występy taneczne
zespołów ludowych i festyny.
W sobotę 27 lipca 2019 r., na podzamcze
przybyli bracia kurkowi z rodzinami, burmistrz Przemysław Pacholski, przewodniczący Rady Gminy Adam Lewandowski,
Magdalena Matelska-Bogajczyk kierownik

Wydziału Promocji Gminy UMiG Kórnik
oraz licznie zaproszeni goście, między
innymi rodzice króla Karola z Konina
oraz rodzice jego narzeczonej Katarzyny
z Poznania.
Po otwarciu i przemówieniu Marka Baranowskiego, prezesa bractwa kurkowego
burmistrz Kórnika Przemysław Pacholski
wręczył królowi okolicznościowy adres.
Następnie prezes KBBK zaprosił towarzyszących królowi rycerzy: Macieja Łabno
oraz Wojciecha Antczaka i przyjął od ustępującego króla kurkowego Romana Fludry
insygnia królewskie i przekazał je Karolowi
Jabłońskiemu. Po gratulacjach i ogłuszającym wystrzale z armatki brackiej na
cześć nowego króla kurkowego Karola
Jabłońskiego wymaszerowano na sygnał
dyrygenta orkiestry harcerskiej druha
Jacka Kozłowskiego. W eskorcie policji
na czele z królem, bracia pomaszerowali
ulicami Kórnika. Uroczystość proklamacji

Kartograficzne
ciekawostki
Kórnik na najstarszej nowożytnej mapie
świata z 1570 r.
W czwartek 25 lipca w Bibliotece Raczyńskich odbyła się konferencja poświęcona
prezentacji najstarszych w zbiorach sześciu
atlasów od XVI do XVIII w. Przy okazji dyrektor Biblioteki Anna Gruszecka przedstawiła
stan zaawansowania prac modernizacyjnych oraz czytelnictwa w pierwszym półroczu 2019 r.
Wybrane z kartograficznych zbiorów Biblioteki Raczyńskich atlasy poddane były
konserwacji i digitalizacji
Wśród atlasów, znalazł się między innymi
pierwszy nowożytny atlas świata wydawany
od 1570 roku w Antwerpii pt.”Theatrum
orbis terrarum.A. Ortellus, Antverpiae off

Plantiniana” który zawiera pierwszą dokładną mapę Polski Wacława Grodeckiego
(1535-15910. Podziwiając kunsztownie
zdobione, ręcznie kolorowane mapy świata
i nieba możemy także prześledzić losy tej
księgi. Warto tutaj wspomnieć o mapie
Polski Bernarda Wapowskiego (1450-1535)
z 1526 r. na której zaznaczono Kórnik. Niestety jedyny egzemplarz tej mapy w czasie
wojny uległ zniszczeniu.
Poza atlasami dyrektor Biblioteki oceniła
stan czytelnictwa. W pierwszym półroczu

oraz przemarsz odbył się w strugach
deszczu. Nie zmąciło to dobrego nastroju uroczystości braciom kurkowym oraz
zaproszonym, gdyż na ten deszcz oczekiwano w Kórniku od dawna.
Zgodnie z tradycją król kurkowy zaprosił
braci i gości na ucztę królewską do siedziby bractwa do strzelnicy w Skrzynkach.
Tam też udekorowano pamiątkowym
diademem narzeczoną Karola Katarzynę
Łukaszewicz. Przybyli na uroczystość przekazali jemu tradycyjnie upominki. Wszyscy
byli zachwyceni uroczystością i wspaniałą
oprawą uczty królewskiej.
Tymczasem król kurkowy z rycerzami Maciejem Łabno i Wojciechem Antczakiem,
wszystkich braci kurkowych, przyjaciół
oraz sympatyków zapraszają na Bal Królewski, który odbędzie się 8 lutego 2020
roku w Restauracji” Podróżnik” w Koszutach.
					
◊ Kazimierz Krawiarz

2019 roku do Biblioteki Raczyńskich zapisało
się 58 990 czytelników, czyli o ponad 1300
osób więcej niż w analogicznym okresie w
roku ubiegłym. Czytelnictwo wzrasta zarówno w filiach (obecnie jest tam zarejestrowanych ponad 48 tysięcy osób – o ponad tysiąc
więcej niż w pierwszym półroczu 2018 roku)
oraz w czytelniach i wypożyczalni w gmachu
głównym, z których korzysta ponad 10 i pół
tysiąca czytelników (o 160 więcej niż rok
temu). Jak powiedziała podczas konferencji
Dyrektor Anna Gruszecka rosnąca liczba
czytelników jest wynikiem pracy i zaangażowania bibliotekarzy oraz ciekawej oferty
książkowej, która odpowiada gustom osób
w każdym wieku.
Kartografia pokazuje jak poznawano świat w
czasach nowożytnych. Na uwagę zasługuje
również fakt kartograficznego zapisu zmian
na terenach Polski. Na najstarszych znanych
mapach Polski zaznaczano Kórnik, który
wtedy dopiero powstawał, pomijano natomiast Bnin, który jak wiemy istniał wcześniej
od VIII w. p.n.e.
		
◊ Kazimierz Krawiarz

Grzybobranie w Arboretum

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Uwaga gości odwiedzających Arboretum
Kórnickie ze zrozumiałych względów
skupiona jest na drzewach i krzewach.
Szczególnym zainteresowaniem cieszą
się kwitnące magnolie, lilaki, azalie oraz
różaneczniki. Jednak pobyt w Arboretum
może być również szansą na zapoznanie
się z inną niż rośliny grupą organizmów.
Spacerując po Arboretum warto skierować
swój wzrok pod nogi, na pnie drzew czy
też leżące kłody. Istnieje wtedy szansa,
że zauważymy w tych miejscach owocniki
różnorodnych grzybów.
Poszukiwania grzybów w Arboretum
możemy rozpocząć już wiosną. W kwietniu pojawiają się owocniki smardzów
jadalnych. Te smaczne grzyby (ale objęte
częściową ochroną prawną!), o kapeluszu
przypominającym pognieciony plaster
miodu, spotkać możemy na kilku trawiastych stanowiskach na terenie Arboretum.
Kolejnym grzybem, który z pewnością
przykuje naszą uwagę, jest purchawica
olbrzymia, gatunek do niedawna objęty
ochrona prawną. Jej białe, kuliste owocniki, osiągają najczęściej wielkość piłki
do koszykówki i kryją w swoim wnętrzu
miliardy zarodników. Grzyb ten występuje
najczęściej na trawnikach w okolicy stawu.
Z kolei w pobliżu starych sosen warto
poszukać, przypominających kalafior
żółtokremowych owocników siedzunia sosnowego, nazywanego również szmaciakiem. Zarówno purchawica, jak i siedzuń,
uznawane są za gatunki jadalne.
Wśród typowych grzybów kapeluszowych występujących w Arboretum na
szczególne wyróżnienie zasługują dwa
gatunki z Czerwonej listy grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. Oba posiadają
status zagrożenia R – czyli uznawane są za
gatunki rzadkie, potencjalnie zagrożone
wyginięciem. Pierwszym z nich jest pochwiak jedwabnikowy, którego owocniki
pojawiają się regularnie od kilku lat na
rozkładającej się kłodzie topoli białej.
Jego owocniki przypominają początkowo
kształtem i wielkością kacze jajo, z którego następnie wyrasta typowy owocnik
z białym kapeluszem o średnicy do 20 cm.
Warto zwłaszcza zwrócić uwagę na kapelusz tego grzyba. Pokryty jest on gęstym,
jedwabistym owłosieniem. Drugim godnym uwagi grzybem kapeluszowym występującym w Arboretum (niestety nie tak
regularnie jak pochwiak) jest muchomor
szyszkowaty. Jego białe owocniki pojawiają
się co kilka lat w pobliżu starego buka
rosnącego przy ścieżce prowadzącej od
wejścia do Arboretum w kierunku cypryśnika błotnego.
Spacer po Arboretum jest również okazją
do zaobserwowania różnych hub wytwa-

rzających niekiedy bardzo charakterystyczne owocniki. Do najciekawszych grzybów z tej grupy należy lakownica żółtawa,
gatunek podlegający ochronie częściowej.
Jej owocnik składa się z krótkiego trzonu
i osadzonego bocznie płaskiego, lśniącego,
jakby polakierowanego kapelusza o szerokości do 25 cm. Gatunek ten od wieków
znany na Dalekim Wschodzie jako grzyb
leczniczy (pod nazwą Reishi), stosowany
jest najczęściej w formie ekstraktów na
różnorodne schorzenia i choroby, w tym
nowotworowe. Inną ciekawą hubą występującą niekiedy w Arboretum jest żółciak
siarkowy, zwany również hubą siarkową.
Jego łatwe do zaobserwowania wachlarzowate, intensywnie żółte owocniki
wyrastające w dachówkowatych skupieniach na żywych lub martwych drzewach
liściastych są jadalne w fazie młodocianej.
W przeszłości owocniki żółciaka wykorzystywane były jako źródło żółtego pigmentu
stosowanego m.in. do barwienia tkanin.
Na „grzybobranie” do Arboretum warto
wybrać się zwłaszcza jesienią. Właśnie
wtedy nasz wzrok cieszyć będą różne gatunki grzybów, zwłaszcza kapeluszowych.
Wśród nich znajdziemy m.in. gołąbki, gąski
i mleczaje. Istnieje również duża szansa,
że napotkamy muchomora zielonawego,
znanego częściej jako muchomor sromotnikowy. Jest to niewątpliwie najbardziej
trujący grzyb występujący w Polsce, którego spożycie nawet w niewielkiej ilości
kończy się najczęściej śmiercią. Za jego
śmiertelny charakter odpowiada przynajmniej 12 różnych toksyn, z których najbardziej groźne to fallotoksyna i amatoksyna.
Może to wydawać się dziwne, ale na poszukiwanie grzybów można wybrać się
nawet zimą. Od późnej jesieni, poprzez

wszystkie zimowe miesiące, w Arboretum
można natknąć się na kilka gatunków grzybów. Najciekawszym z nich jest płomiennica zimowa, dawniej zwana zimówką
aksamitnotrzonową. Nazwa tego grzyba
związana jest z intensywnie pomarańczoworudą barwą kapelusza, co powoduje,
że wyrastające na pniach lub pniakach
kępki owocników wyglądają z daleka jak
płomienie. Gatunek ten powinien być
znany zwłaszcza miłośnikom kuchni azjatyckiej, w której jest bardzo powszechnie
wykorzystywany (grzyb Enoki). Pochodzące z hodowli płomiennice wyglądają
jednak zgoła odmiennie od tych rosnących
w warunkach naturalnych – są białe lub
kremowe, mają bardzo wydłużone trzony
i niewielkie kapelusze. Również zimą możemy napotkać w Arboretum rosnące na
drzewach lub martwym drewnie owocniki
innych grzybów jadalnych, np. boczniaka
i uszaka brzozowego.
Szukając grzybów w Arboretum nie
należy ich jednak zbierać ani niszczyć.
Pozwólmy, aby cieszyły one jak największe grono odwiedzających. Pamiętajmy
również, że nawet gatunki dla nas niejadalne mają do odegrania jakąś rolę
w środowisku. Grzyby mykoryzowe żyją
w ścisłej symbiozie z drzewami, natomiast
grzyby saprobiotyczne są odpowiedzialne
za rozkład martwej materii organicznej
do prostych związków, które mogą być
przyswajane przez rośliny. Owocniki wielu
gatunków grzybów są również pokarmem
dla różnych zwierząt, np. niektórych owadów, ślimaków, myszy czy wiewiórek.
◊ Tomasz Leski
Instytut Dendrologii PAN
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AFISZ
czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy?
– sprawdź
co będzie się działo
w gminie Kórnik
w najbliższym czasie...

JOGA NAD JEZIOREM. Polana przed Kórnickim Ośrodkiem Kultury (ul. Prowent
6), godz. 9:00. Wstęp wolny.
27 SIERPNIA
BAJKOCZYTANIE NA POLANIE: „Szkoła
dla początkujących”. Biblioteka Publiczna
w Kórniku, godz. 16:15.
30 SIERPNIA
12. EDYCJA FESTIWALU AKADEMIA GITARY: Tringa Sadiku, Marija Rasic, Arben
Hoxha. Zamek w Kórniku, godz. 19:00.
Wstęp wolny.
31 SIERPNIA
PIERWSZY ROK SOŁECTWA. Plac zabaw
i rekreacji „Kamyczek” przy ul. Platanowej
w Kamionkach, start godz. 16:00.

13 WRZEŚNIA
KONFERENCJA. „Pożyteczne mikroorganizmy w domu, ogrodzie i dla zdrowia
człowieka”. OSP Kórnik, start godz. 9:30.
19 WRZEŚNIA
KÓRNICKIE DNI NAUKI. Nocne zwiedzanie Arboretum. Start godz. 20:00. Obowiązują wejściówki. Darmowe wejściówki
będą dystrybuowane od 2 września
w Wydziale Promocji (Pl. Niepodległości
41, Kórnik) w godzinach pracy Urzędu.
Odbiór wejściówek osobisty – bez możliwości wcześniejszej rezerwacji. Jedna
osoba może otrzymać maksymalnie 2
wejściówki.
20 WRZEŚNIA

KONCERT MUSICALOWO-OPERETKOWY.
Amfiteatr w Borówcu (przy kościele),
godz. 16:00.

KÓRNICKIE DNI NAUKI. Nocne zwiedzanie Zamku. Godz. 19:30, 20:00, 20:30,
21:00. Darmowe wejściówki będą dystrybuowane od 2 września w Wydziale
Promocji (Pl. Niepodległości 41, Kórnik)
w godzinach pracy Urzędu. Odbiór wejściówek osobisty – bez możliwości wcześniejszej rezerwacji. Jedna osoba może
otrzymać maksymalnie 2 wejściówki.

1 WRZEŚNIA

21 WRZEŚNIA

24 SIERPNIA

50. WIELKI FESTYN ROWEROWY DLA
DZIECI. Rynek w Kórniku (pl. Niepodległości), start godz.: 11:00.

KÓRNICKIE DNI NAUKI. Festyn Ekologiczny. Rynek w Kórniku (Pl. Niepodległości).

DOŻYNKI GMINNE. Robakowo (ul. Szkolna 1), start godz. 15:00.

ROWEROWY RAJD PRZEBIERAŃCÓW szczegóły www.kbrkornik.pl

MUZYCZNA PLAŻA NA BŁONIACH: VHS.
Plaża KCRIS Oaza Błonie, godz. 20:00.

4 WRZEŚNIA

MUZYCZNA PLAŻA NA BŁONIACH: TBA.
Plaża KCRIS Oaza Błonie, godz. 20:00.

25 SIERPNIA
MUZYKA Z KÓRNIKA: „ŚPIEWNIK POLSKI
W STRASZNYM DWORZE”. KCRiS OAZA,
godz. 19:00.

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
				

Jana Tłoka

wieloletniego Wiceprezesa Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych Koło Kórnik
Wyrazy głębokiego współczucia
rodzinie i bliskim
składają
w imieniu Członków
Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych Koło Kórnik
Jadwiga Chułek
Robert Jankowski

KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA. Adam
Bielecki „Szczyt Marzeń - moja droga na
K2”. KCRiS OAZA, godz. 19:30. REZERWACJA i ODBIÓR wejściówek: Biblioteka
Publiczna w Kórniku (ul. Poznańska 65,
Kórnik), tel.: 618170021.

KÓRNICKIE DNI NAUKI. Prezentacja Centrum Badań Kosmicznych PAN i pokaz laserów. CBK PAN w Borówcu (ul. Drapałka
4), godz. 21:00. Wstęp wolny.

Wiesz o czymś
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl

ciekawym?

◊ ZF

Z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
pragniemy złożyć życzenia wszystkim Członkom
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Kórnik,
którzy stawiali swoje życie i zdrowie na szali w obronie naszego kraju
i jego obywateli!
Życzymy, abyście do końca cieszyli się zasłużoną wdzięcznością i szacunkiem,
aby Wasze dalsze dni życia były spokojne i szczęśliwe,
abyście cieszyli się dobrym zdrowiem i pogodą ducha!
W imieniu Koła
Jadwiga Chułek
Robert Jankowski
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Ostatnie
pożegnanie

\
Edward Knasiak (1949-2019) fotograf
i animator kórnickiej kultury.
Z Edkiem Knasiakiem zetknąłem się w 1970 r.
w Klubie „Bratniak” na Prowencie. Obok
znajdował się Klub TKKF, którym Edek się
opiekował, wokół niego skupiała się młodzież zainteresowana również fotografią.
Edward Knasiak poświęcił swoje życie młodzieży i kórnickiej fotografii.
Urodził się 22 września 1949 r. w Kórniku.
Rodzice: Kazimierz i Joanna z Nowackich
do Kórnika przybyli z Pierzchna. Ojciec, był
uczniem Konrada Latanowicza i w czasie
okupacji brał udział w działaniach „Dla Ciebie Polsko”. Po wojnie pracował w Stomilu
w Poznaniu. Knasiakowie wychowali dwóch
synów Edwarda i Romana.
Edek interesował się sportem, pełnił nawet
funkcję ratownika na kórnickiej plaży przy
tzw. Dunaju. Pierwsze kroki fotograficzne
stawiał pod okiem Henryka Zięty na Prowencie, w domu rodzinnym urządził sobie
skromną ciemnię fotograficzna za bufetem
kuchennym. W 1967 r. zdobył maturę w kórnickim liceum ogólnokształcącym. W 1970 r.
podjął pracę laboranta, w Szerokościowej
Stacji Astronomicznej w Borowcu. Tam zetknął się z fotografowaniem nieba i techniką
fotograficzną.
W 1973 r. ożenił się z Ewą Jankowską i za-

mieszkali w budynku „starej poczty”, gdzie
wydzielił sobie pomieszczenie na ciemnię
fotograficzną. W latach 1985–1993 r. spędzaliśmy tam wiele nocy, przygotowując
liczne wystawy, zdjęcia do publikacji, snuliśmy plany organizacji wystaw, pokazów
przezroczy (diaporam), spotkań z wybitnymi
fotografami itp.
W działającym od 1972 r. Klubie Filmowym
w Kórniku, od 1985 r. funkcjonowała Sekcja
Fotograficzna „Akces”. W zachowanych
kronikach możemy zobaczyć zdjęcia między
innymi Edka, z organizowanych wystaw,
plenerów oraz liczne artykuły prasowe.
Współpracowaliśmy wtedy z Ośrodkiem
Animacji i Fotografii Pałacu Kultury Zamek
w Poznaniu, z Ośrodkami Kultury w Gnieźnie, Opalenicy, Śremie. Współpracowaliśmy
z wybitnymi fotografami: Januszem Nowackim, Dariuszem Żabińskim, Elżbietą Szubert
a nawet z Edwardem Hartwigiem, nestorem
polskiej fotografii i innymi.
Ważnym dokonaniem Sekcji Fotograficznej
było zorganizowanie Konkursu Fotograficznego im. Stefana Nowaka. Niestety szalejąca
inflacja końca lat 80-tych zniweczyła te
ideę. Pozostała dokumentacja oraz liczne
opracowania monograficzne kórnickich
fotografów.
Wielką zasługą Edka była praca z młodzieżą.
Wychował liczne grono fotografujących,
w tym takich, którzy zawdzięczają dzisiaj
swoją pracę. Warto wymienić tutaj Michała
Sobkowiaka, Sebastiana Andrejewskiego,
Mikołaja Potockiego. Do jego grona należeli:
Piotr Haremski. Maciej Zieta, Maciej Potocki,
Jacek Macuda. Zbigniew Sobczak i inni.
Jednym z najważniejszych Jego osiągnięć

Młodzi strażacy w Dźwirzynie

Przyjechałam do ośrodka „Joanna”
28 lipca na tydzień. Lubię to miejsce
letniego wypoczynku, kilka metrów od
morza, kierownictwo i obsługa częstują
swoich gości wyjątkową serdecznością,
jest czysto, doskonałe posiłki i wiele
innych doskonałości. Ale te słowa tylko
tytułem wstępu do głównej myśli mojego listu.
W ośrodku stacjonował obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Kórnika pod
dowództwem pań Bożeny Kiełtyki i Ewy
Sieroń. Moje obserwacje tej pięknej gromady dzieci i młodzieży z naszej gminy
przeszły wszelkie wyobrażenia. Jestem
emerytowaną nauczycielką i w trakcie kilkudziesięcioletniej pracy zawodowej setki razy
widziałam zachowania młodzieży i dzieci na
letnich obozowiskach, „zielonych szkołach”
i wielu podobnych zgrupowaniach. To, co
zobaczyłam w Dźwirzynie może posłużyć
naśladowcom za wzorcowy przykład pracy
z dziećmi.
Opiszę jedno zdarzenie które pokryło moją
skórę dreszczem emocji: piję kawę na
tarasie, strażnicza młodzież i dzieci mają

czas sportowego relaksu po kolacji, dwie
drużyny ambitnie walczą w piłkę siatkową,
duża część młodszych głośno kibicuje swoim
faworytom, niektórzy w zaciszu rozmawiają przez telefon z rodzicami, najmłodszy
uczestnik ćwiczy na własną rękę krok marszowy nucąc pod nosem stosowną marszowi piosenkę. Nagle zawyła strażacka syrena,
co jak się później dowiedziałam oznaczało
„ALARM”. Wszyscy młodzi strażacy natychmiast zerwali się niby spłoszone widokiem
orła małe ptaki do swych miejsc zamieszkania, za kilka sekund / dosłownie ! / wszyscy
umundurowani kompletnie wybiegli na plac
apelowy, już stoją w czworoboku, drużyny
gotowe do akcji. Ja kompletnie zgłupiałam.
Oni nie mieli na buziach grymasu pretensji
że musieli pozostawić nagle swoje ulubione zabawy, Oni to zrobili z uśmiechem na
twarzy.
Rano o godzinie siódmej nie musiałam
zerkać na zegarek, wiedziałam że drużyny
ze śpiewem na ustach ogłaszają ten właśnie
moment wczasowego dnia uprawiając poranną zaprawę. 1 sierpnia o 17:00 znowu
zawyła strażacka syrena obozowej gromady.

KONKURS
FOTOGRAFICZNY
było zdobycie w 1989 r. pierwszego miejsca na Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Satyrykon zdjęciem pt. „Martwa
Natura”.
Był także na początku istnienia pisma współpracownikiem „Kórniczanina”.
Po przeniesieniu się Edka do Śremu kontakty ze środowiskiem kórnickim nieco osłabły.
Podjął odpowiedzialną i wyczerpującą pracę
w Urzędzie Skarbowym, gdzie doczekał
emerytury.
Edward Knasiak zginął tragiczne na przejściu
dla pieszych 13 sierpnia 2019 r. w Żarach
i tam został pochowany.
Był człowiekiem utalentowanym, skromnym, niezwykle wrażliwym, bezinteresownym i uczynnym. Na zawsze pozostanie
w naszej pamięci.				
◊ Kazimierz Krawiarz

Z przejmującą powagą oddali hołd warszawskim bohaterom, przechodnie z ulicy za
głosem syreny i hymnu śpiewanego przez
Druhów zgromadzili się wokół Kórniczan.
Serdecznych gratulacji dla strażaków od
ludzi z całej Polski nie było końca. Pierwszy
raz odkąd jestem mieszkanką naszej gminy,
z dumą podkreśliłam że też tam mieszkam.
Żeby nie było, tam nie było pruskiej dyscypliny, jak na mundurowych przystało ona być
musiała, ale to była dyscyplina serdeczna,
młodzieży ta forma porządku imponowała,
oni na twarzach mieli napisane że przynależność do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych to konieczna dyscyplina, powaga
chwili gdy czas tego wymaga, ale też radosna zabawa, dużo śpiewu, pobyt na plaży
w słońcu, przebieranki w antyczne stroje
z prześcieradeł, rozmowy pedagogiczne
z p. Marią i wiele innych przyjemności organizowanych przez Ich opiekunów.
Jeszcze raz ogłaszam: za przyczyną Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Kórnika
jestem dumną mieszkanką naszej gminy
◊ Alina Staniecka-Wilczak

Kórnicki kalendarz
2020
zgłoś swoje zdjęcia

zdobądź atrakcyjne nagrody
wygraj publikację zdjęć w kalendarzu

Termin przyjmowania prac

15 październik 2019 godz. 15:30
Prace należy składać osobiście lub pocztą
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
Regulamin konkursu dostępny na:
www.kornik.pl/miasto/aktualnosci/Konkurs_fotograficzny_1
oraz
w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu
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Praca!
Przedszkole im. Misia Uszatka
w Kórniku oferuje pracę dla:
- nauczyciela edukacji przedszkolnej.
Praca na pełen etat (25/25),
na zastępstwo.
- logopedy. Praca na pełen etat
(22/22), na czas określony (od września 2019r. do czerwca 2020r.).
- nauczyciela edukacji przedszkolnej posiadającego kompetencje
do nauczania języka angielskiego
w przedszkolu. Praca na pełen etat
(25/25), na zastępstwo.
Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka
w Kórniku (placówka publiczna)
ul. prof. Zb. Steckiego 11,
nr tel. 61 8 170248
Oferty można składać w formie
elektronicznej (misuszatek@mawe.
pl) lub osobiście.
Poszukujemy pracownika: nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie
Ul. Dworcowa 11
62-035 Kórnik
Telefon 61 8171- 827
przedszkole@szczodrzykowo.com
Dyrektor Przedszkola nr 2 „Cztery
Pory Roku” w Kórniku (Bninie) zatrudni od 1 września 2019 r. nauczyciela edukacji przedszkolnej. Praca
na pełen etat (25/25).
Wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
przedszkola. Dodatkowym atutem
będzie posiadanie kompetencji
do nauczania języka angielskiego
w przedszkolu.
Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku”
w Kórniku (placówka publiczna)
ul. Jeziorna 16, 62-035 Kórnik
nr tel. 61 8 170168
Oferty można składać w formie elektronicznej (poryroku@p2kornik.pl)
lub osobiście.
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Wieści
z biblioteki
Jak co roku Biblioteka Publiczna w Kórniku zorganizowała zajęcia wakacyjne dla
dzieci. Przez 6 tygodni w każdy wtorek
i środę odbywały się warsztaty plastyczne
o różnej tematyce. Początek lipca rozpoczęliśmy z hasłem „Wakacje czas start!”.
Uczestnicy przygotowali tablice korkowe
na wspomnienia wakacyjne. A żeby nikt
nie nudził się podczas podróży, wykonaliśmy tajemnicze mieszki z przepięknie
pomalowanymi kamykami i muszelkami,
cały komplet po rozłożeniu tworzył grę
kółko i krzyżyk.
Następny tydzień to już „Z górki na pazurki”. Podczas tych zajęć dzieci dowiedziały
się, jak należy zachowywać się w górach
i jakie wybierać szlaki, a przede wszystkim,
jak przygotować się na taką wyprawę.
Dzięki naszemu manekinowi, któremu
nadano imię Hela, każdy mógł zobaczyć,
jak należy się ubierać na wycieczki po
górach. Po części teoretycznej przyszedł
czas na praktykę. Dzieci stworzyły swoje
własne góry. Pomysły były niesamowite!
Było dużo zabawy, dużo śmiechu, a nawet
sypał się brokat. Było z nami kilkoro rodziców, którzy również brali czynny udział
w tworzeniu gór.
Kolejny tydzień był gorący! Nasza Pani
Kasia i jej „Ognista biblioteka” przywitali
uczestników wspaniałą zabawą z masą
solną i wykonaniem ognistych kul. Drugiego dnia dzieciaki stworzyły fantastyczne
„ogniska” i to co lubią najbardziej, czyli
slimy w różnych kolorach. Jak zawsze zajęcia w bibliotece nie mogą obejść się bez
czytania. Tak było i tym razem, a jak ogień
to i smok. Pani Kasia przeczytała bajkę
„O smoku, który lubił krówki.”
Jeżeli był ogień to trzeba było go czymś
ugasić! „Wodne szaleństwo” to kolejna
odsłona naszych wakacyjnych atrakcji.
Pani Honorata poopowiadała o bezpieczeństwie nad wodą, przeczytała również
książkę o takim samym tytule. Dzieciaki
przeprowadzały wodne eksperymenty
i wykonywały łodzie podwodne lub syrenki. Jak zawsze było wesoło, kolorowo
i bardzo kreatywnie.
Byliśmy w górach i nad wodą to teraz
czas na las „Co w lesie piszczy” kolejne
z zajęć bibliotecznych. W pierwszym
dniu wykonaliśmy trójwymiarowy las
w opakowaniach po jajkach. Drugiego
dnia odwiedził nas Pan Leśniczy z nadleśnictwa Babki. Opowiedział dzieciom
o swojej pracy, o zwierzętach żyjących
w lesie i o zagrożeniach w nim występujących. Każde z dzieci otrzymało plan
lekcji i odblaskowego liska na nowy rok
szkolny.

Kórnik Triathlon 2019
W dniu 4 sierpnia na Kórnickich Błoniach odbyła się piąta edycja Kórnickiego Triathlonu.
Od trzech lat zawody te inaugurują cykl
GREATMAN Trilogy, który jest największym
cyklem zawodów w Wielkopolsce, a same
zawody w Kórniku są jedną z najlepszych
tego typu imprez w Polsce.
Na starcie GREATMAN Kórnik Triathlon
2019 stanęło niemal 450 zawodników indywidualnych oraz prawie 60 sztafet, w tym kilkudziesięciu sportowców z naszej gminy! Od
rana Błonia wypełnione były uśmiechniętymi twarzami zawodników, którzy do Kórnika
przyjechali całymi rodzinami. W trakcie tej
sportowej niedzieli nie zabrakło atrakcji
dla dzieci. Odbył się start GREATFAMILY,
czyli start dla rodzin z niemowlętami w przyczepkach. Następnie odbyły się zawody
GREATKIDS, w których to prawie 200 dzieci

w wieku od 0 do 15 lat wzięło udział w duathlonie (bieg+rower+bieg). Na wszystkie
dzieci czekały pamiątkowe medale, atrakcyjne nagrody i wyśmienite placki. Na koniec
dnia odbył się start dystansu głównego, na
którym nie zabrakło czołowych zawodników
z krajowego podwórka m.in. zwycięzców:
Piotra Klupczyńskiego, Izabeli Sobańskiej,
Roberta Czysza i Natalii Krawczyk.
Zacięta rywalizacja trwała również w klasyfikacji Miasta i Gminy Kórnik. Na dystansie
superkrótkim zwyciężyli Rafał Wysmoliński
z Biernatek oraz Zofia Suszka z Kórnika,
a na dystansie ¼ IM Michał Chmielewski
ze Szczytnik i Zuzanna Lewandowska
z Kórnika.
W trakcie całego dnia zawodów dało się
słyszeć mnóstwo głosów zawodników
i kibiców chwalących przepiękne tereny

Błoni oraz świetną nawierzchnie na drodze
do Mieczewa oraz na obwodnicy Kórnika.
W ten upalny dzień triathlonistom bardzo
przypadła do gustu malownicza trasa biegowa poprowadzona ścieżką zdrowia w Lesie
Zwierzyniec.
Kórnicki Triathlon na dobre rozgościł się
na Błoniach, a organizatorzy podkreślają
świetną współpracę z Urzędem Miasta
i Gminy oraz Dyrekcją Oazy. W tym roku
bardzo dobrze poradzono sobie z kwestią
parkingów, które nie stanowiły problemu
dla mieszkańców, zawodników oraz kibiców. Cieszymy się, że z roku na rok zawody
są organizowane coraz sprawniej, a informacje o utrudnieniach dla mieszkańców
są coraz lepiej przekazywane i słychać wiele
pozytywnych głosów na temat zawodów.
◊ Załoga Greatman

W ostatnim tygodniu zajęć wzbiliśmy
się w przestworza -„Podniebna przygoda”, wykonaliśmy latające i bardzo
kolorowe balony, dzieci dowiedziały się
kiedy został wykonany pierwszy balon
i w jaki sposób takie balony latają. Następnego dnia zajęć uczestnicy wybrali
się z Małym Księciem, dziewczynką i pilotem zwiedzać planety. Była to wyjątkowa

wycieczka, gdyż planety były owocowe.
Po „powrocie” na Ziemię pogoda była
piękna więc dzieci wykonały kolorowe
tęcze i żółte słoneczka.
W tym roku w wakacje zorganizowaliśmy
również zajęcia z kodowania. Dzieci
poznały robota Photona i jego możliwości. Młodsi uczestnicy nauczyli się
sterowania robotem, zmieniania kolo-

rów jego oczów i czułek. Ze starszakami
przeprowadziliśmy zajęcia z matematyki
i geografii. Dzięki Photonowi nauka staje
się przyjemnością i mamy możliwość
obcowania z nową technologią.
Na tym kończymy w tym roku letnie
zajęcia biblioteczne. Do zobaczenia już
w ferie zimowe.
◊ KK
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Sezon
w pigułce

Kolarstwo

Świetny Występ Zawodniczek UKS TFP
Jedynka Kórnik w „Dolny Śląsk Tour”
W okolicach Wałbrzycha rozegrano najpoważniejszy wyścig etapowy w Polsce dla
kobiet „Dolny Śląsk Tour”. Ekipa naszych
dziewcząt spisała się rewelacyjnie zwyciężając na wszystkich etapach. Pokaz wspaniałego kolarstwa ze strony zawodniczek
TFP Kórnik mieliśmy już na pierwszym

Sezon 2018/2019 to dla unihokeistek UKS
Radzevia Radzewo już historia. Czas na
krótkie podsumowanie. Wystartowaliśmy
w 17 turniejach w 3 kategoriach wiekowych (juniorki starsze, juniorki młodsze,
młodziczki). Braliśmy udział w rozgrywkach o zasięgu wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Odnieśliśmy 23 zwycięstwa.
Zdobyliśmy 229 goli. Nasze największe
osiągnięcia to: 7 miejsce w Mistrzostwach
Polski młodziczek oraz 11 miejsce w kraju
juniorek młodszych. W rozgrywkach Wielkopolskiej Ligi Unihokeja wywalczyliśmy 3
medale: wicemistrzyniami województwa
zostały młodziczki, z kolei juniorki młodsze jak i juniorki starsze zdobyły brązowe
medale. Oprócz tego zwyciężyliśmy drugi
rok z rzędu w Ogólnopolskim Wielkanocnym Turnieju Unihokeja. W trakcie
9 miesięcy stoczyliśmy wiele ciężkich,
pasjonujących pojedynków. Najtrudniejszy mecz toczymy jednak na „własnym
podwórku”, gdyż od stycznia trwa farsa
dotycząca przyznania nam gminnej dotacji. W efekcie od pół roku z winy urzędników funkcjonujemy bez wsparcia z naszej
lokalnej jednostki terytorialnej. Zmusiło
nas to m.in. do rezygnacji z walki o wyższe miejsce w kraju w kategorii juniorek
młodszych oraz z wyjazdu na turniej zagraniczny. Niejedna drużyna zdążyła się
już jednak przekonać, że my tak łatwo się
nie poddajemy! W kolejnym sezonie także
będziemy walczyć, zarówno na boisku, jak
i poza nim. Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie wszystkim instytucjom,
firmom, osobom, których pomoc przyczyniła się do naszego rozwoju.
◊ KN

w miniony weekend odbyły się na torze
kolarskim we Wrocławiu. Młodzi zawodnicy
kórnickiego klubu bardzo szybko musieli się
przestawić po niezwykle udanym dla nich
Mini Tour de Pologne, na bardzo trudny
technicznie wrocławski tor. W rywalizacji
czterech województw (wielkopolska, opolskie, Dolny Śląsk i lubuskie) rozegrano cztery
konkurencje dziewcząt, a w każdej z nich
zawodniczki UKS Jedynka zdobywały medale. Najokazalej wyszedł im najtrudniejszy
wyścig punktowy, który zarówno Marysia
jak i Julia rozegrały niezwykle dojrzale po-

IV Liga
wystartowała
Po okresie przygotowawczym piłkarze
Kotwicy przystąpili do rozgrywek. Do
momentu inauguracji Kotwica rozegrała
7 sparingów. Z Kotwicą Kołobrzeg (II liga)
przegrała 4:0, ze Stomilem Olsztyn (I liga)
po bardzo dobrym meczu przegrała nieznacznie 2:3, z PKS Racot zremisowała 0:0,
z Avią Kamionki wygrała 9:1, następnie zremisowała 4:4 z Unią Swarzędz, aby wygrać
z Wartą Śrem 6:3 i w ostatnim sparingu

Zwycięska drużyna TFP Jedynka Kónik
etapie, kryterium ulicznym rozegranym
w samym Wałbrzychu. Po niezwykle aktywnej jeździe kórniczanki zajęły wszystkie
miejsca na podium. Na punkty wygrała
Joanna Golec, przed Nikol Płosaj i Wiktorią
Polak. Drugi etap to jazda indywidualna na
czas w Zagórzu, w której klasą dla siebie była
Nikol Płosaj. Nie dość, że zwyciężyła w pięknym stylu, to jeszcze z czasem 7:28 pobiła
rekord trasy. Trzeci etap w Dobromierzu
ponownie padł łupem Nikol, która zwyciężyła na finiszu z trzyosobowej ucieczki. Druga
na mecie była Karolina Sowa z ATOM Developer Wrocław, a trzecia Wiktoria Polak TFP
Kórnik. Czwarty królewski etap ze startem
w Walimiu liczył aż siedem premii górskich.
Nikol Płosaj nie dała żadnych szans rywalkom. Ponownie druga na mecie była Sowa,
a trzecia Wiktoria Polak. Ostatni etap został
rozegrany w Świebodzinie. Wygrała Wiktoria
Polak, przed Wiktorią Kierat ATOM Wrocław
i Nikol Płosaj. W klasyfikacji generalnej zwyciężyła Nikol Płosaj, przed Karoliną Sową
i Wiktorią Polak. Zespół UKS TFP Jedynka
Kórnik zwyciężył również w klasyfikacji
drużynowej wyścigu, a Nikol zwyciężyła
również w klasyfikacji najaktywniejszego
i najlepszego górala.
Sześć Medali Marysi Hoffmann i Julii
Przymusińskiej w MMM na torze
Z bilansem siedmiu medali wróciła kolarska
ekipa UKS Mróz Jedynka Kórnik z Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, które

kazując wielką klasę. Złoty medal przypadł
Julii Przymusińskiej 33 pkt. Srebrny Marii
Hoffmann 21 pkt i brązowy Nikoli Szajbel
KKS Gostyń 11 pkt. Podwójne miejsca na
podium zajęły również nasze dziewczęta
w wyścigu na 1000 m na dochodzenie,
w którym zwyciężyła Marysia, a Julia zajęła
3 miejsce. Obie zawodniczki UKS zdobyły
jeszcze wspólny brązowy medal w sprincie
drużynowym. A Maria Hoffman do swojej
kolekcji dorzuciła jeszcze brąz w wyścigu
na 200 m ze startu zatrzymanego. Ostatni
siódmy medal (złoty) do klubowej kolekcji
dorzucił jeden z najlepszych młodzików
w Polsce Dawid Wika-Czarnowski, który zdecydowanie zwyciężył w wyścigu punktowym
chłopców, zdobywając po drodze aż 40 pkt.
Drugi w klasyfikacji był Stanisław Kowalski
z KTK Kalisz 15 pkt. Ekipa UKS Mróz Jedynka
Kórnik zwyciężyła również w klasyfikacji
medalowej.
Wiktor Perz na podium w Wałbrzychu
Z bardzo dobrej strony pokazali się juniorzy
młodsi UKS Mróz Jedynka Kórnik w Międzynarodowym Kryterium Ulicznym w Wałbrzychu. Na bardzo trudnej i wymagającej trasie
w klasyfikacji na punkty trzecie miejsce
zajął Wiktor Perz, a miejsce tuż za podium
wywalczył Mateusz Przymusiński, obaj UKS
Jedynka Kórnik.

Animacje
na Błoniach
Podczas tegorocznych wakacji na kórnickich Błoniach, w każdą sobotę i niedzielę
odbywają się animacje dla dzieci. W godzinach 11:00 – 13:00 i 15:00 – 17:00 dzieci
przebywające na terenie Oaza-Błonie
mogą wziąć udział w zabawach organizowanych przez animatorki.
Pomimo nadchodzącego końca wakacji
pozostały nam jeszcze dwa terminy wspaniałej zabawy.
Zapraszamy na najbliższe animacje 24
sierpnia i 1 września, życząc wszystkim
zainteresowanym pięknej pogody.

◊ PM
◊ OAZA

zremisować 1:1 z Huraganem Pobiedziska.
Z zespołu odeszli M. Janczar do Poloni Środa (III liga), F. Brzozowski Sokół Kleczew (III
liga), O. Machowski Jarota Jarocin (III liga)
oraz P. Kuberacki Avia, B. Szar i D. Woroch
(Warta Śrem), B. Wieśko Pogoń Lwówek
i P. Sarbinowski Polonia Leszno. Natomiast
przybyli: K.Stępiński, P. Babuszkiewicz obaj
z Unii Swarzędz, O. Baraniak z 1920 Mosina i z zespołu juniorów wyróżniający się
zawdonicy: T. Gabski, W. Giczela, K. Owczarzak, J. Kozłowski, R. Rozmiarek. 10 sierpnia
pierwszy mecz ligowy z zespołem mającym
aspiracje III ligowe – Unią Swarzędz. Po
pierwszych 45 minutach Kotwica prowadzi
w Swarzędzu 2:0, obie bramki zdobywa P.
Bordych. Sensacja wisi w powietrzu Unia
gra bojaźliwie, niedokładnie. Ale mecz trwa

90 minut. W drugiej połowie w zespole
Kotwicy P. Kalak „łapie” czerwoną kartkę
i gramy w dziesiątkę. Reprymenda trenera
Unii daje efekty i zawodnicy zdobywają
bramki i w efekcie przegrywamy 6:2. Trzeba
przyznać, że Kotwica miała kilka idealnych
sytuacji do zdobycia kolejnych bramek –
zabrakło zimnej krwi. Reasumując pierwsza
część zawodów to przewaga Kotwicy druga
to supremacja Unii. 15 sierpnia na Błoniach
gramy z Tarnovią (mecz zakończył się porażką Kotwicy 2-3, do przerwy 2-0 przyp. ŁG),
a 18 sierpnia jedziemy do Polonii Kępno.
Przed nami jeszcze 16 meczy. Na pewno
trener P. Sołtysiak opracuje taką strategię,
że kibice Kotwicy będą usatysfakcjonowani.
Do zobaczenia na Błoniach, ul. Leśnej 6.
◊ Wiktor Stempowski
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WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Fresh Slaw - Biernatki zatrudni mechanika, brygadzistę, pracownika
produkcji. Tel. 691 842 841
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie zatrudni nauczyciela: języka polskiego (ok. 30
h\tyg) oraz języka angielskiego
(ok. 28 h\tyg). Tel. 601785943,
osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie CV na adres e-mail:
Olejniczak.dorota@gmail.com.
Poszukuję pani do pomocy w gabinecie stomatologicznym w Kórniku.
Przyuczę 3x tyg. Tel. 600 296 393
Praca w Holandii, wykończeniówka
mieszkań́, wypłaty co tydzień́, wymagany własny samochód i narzędzia. Tel. 883 712 017
Lekka praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Tel. 791 121 103, e-mail praca@
lavoro.com.pl
Praca na produkcji również dla
Pań w Kórniku! Od 2850 brutto/
msc. 723390081
Kierowca, emeryt, uprawnienia na wszystko poszukuje pracy.
Tel. 603 426 342
Praca na produkcji również dla
Pań w Kórniku! Od 2850 brutto/
msc. 723390081

Sprzedam drewno kominkowe
opałowe: brzoza, olcha, dąb, jesion,
buk i grab. Tel. 692 241 023
Oddam trociny za darmo.
Tel. 692 241 023
Sprzedam dom w zabudowie
szeregowej, 84 m², 255 tys. zł.
Tel. 692 241 023
Oddam w wynajem kawalerkę
w Kórniku. Tel. 601 250 564
Sprzedam dom 96,45 m² Dachowa/Robakowo, cena 343 000 zł.
Tel. 666 555 465
Szybka, spersonalizowana pożyczka! Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.
Tel. 517 883 415
Na sprzedaż dom w stanie surowym przy ul. Flensa, 202 m², 449 tys.
Tel. 517 120 127
Na sprzedaż dom w Bninie 100 m²,
działka 700 m², 489 900zł.
Tel. 517 120 127
Na sprzedaż działka w Szczytnikach, 849 m², 149 900 zł.
Tel. 690 313 107
Na sprzedaż działka w Dziećmierowie, 1500 m², 238 500 zł.
Tel. 517 120 127
Zdjęcia z drona 4K. Tel. 517 120 127
Sprzedam pralkę i zmywarkę. Możliwość transportu.
Tel. 511 120 011

INNE

Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. Tel. 537 394 398

Sprzedaż ziemniaków z domu:
Kórnik-Bnin, ul. Błażejewska 43.
Worki 5 i 15 kg. Ceny giełdowe.

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku. Wydzierżawi lokal o pow. 100
m² mieszczący się przy ul. Plac Nie-

podległości 32 na I piętrze, wejście
od ul. Pocztowej. Tel. 663 977 343
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal użytkowy
o pow. 150 m² przy ul. Plac Niepodległości 15 nad Sklepem „Tęcza”.
Tel. 663 977 343
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal 70 m², po
sklepie spożywczym w Błażejewie
ul. Polna 21. Tel. 663 977 343
Gminna Spółdzielnia „SCH”
w Kórniku wydzierżawi lokal
o pow. ok 125 m² we wsi Prusinowo 6 nad sklepem spożywczym.
Tel. 663 977 343
Sprzedam w dobrym stanie, używaną kabinę prysznicową kwadratową, wymiary 80x80 cm z drzwiami
rozsuwanymi, szkło, profile aluminiowe, firmy Koło. Tel. 534 303 035
Sprzedam damski rower California
- koła 28 cali, 24 biegi, amortyzowany, stan dobry. Tel. 501 303 029
Malowanie, szpachlowanie, ocieplanie domów jednorodzinnych,
wolne terminy. Tel. 669 013 418
Domofony, alarmy, kamery. Monitoring sklepów, posesji, firm.
Montaż-serwis. Tel. 509 490 402
Wynajmę w centrum Kórnika
pomieszczenia na biura, gabinety.
Pow. 110 m². Tel. 691 793 249
Do wynajęcia ekskluzywny apartament na II piętrze o pow. 110
m²: salon z aneksem kuchennym,
3 pokoje, łazienka, garderoba. Kórnik, ul. Poznańska. Tel. 691 793 249

Oddam małe kotki w dobre ręce.
Tel. 603 701 319
Sprzedam Skoda Fabia, 2017 rok,
cena 31 000. Tel. 603 882 345
Sprzątanie domów, mieszkań,
mycie okien, pranie tapicerki i dywanów, ciśnieniowe mycie tarasów,
podjazdów i bram garażowych.
Dobre ceny! Tel. 508 795 439
Pogotowie remontowe WOJTUŚ!
Drobne prace remontowe, utrzymanie terenów zielonych. Zapraszamy. Tel. 508 795 439
Montaż płotów panelowych,
płotów łupanych, furtek, bram,
demontaż starych ogrodzeń.
Tel. 572 386 490
Sprzedam podmurówkę do
płotów panelowych i siatki: wysokość 25 cm, długość 250 cm.
Tel. 572 386 490
Sprzedam dom jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym i działką 860 m². Tel. 515 379 549
Sprzedam bujak dziecięcy.
Tel. 503 959 966
Sprzedam sofę jednoosobowa nierozkładaną i 2 fotele.
Tel. 515 379 549
Sprzedam zmywarkę. Tel. 515
379 549
Kancelaria Radcy Prawnego Monika Pietrzyńska. Porady prawne,
reprezentowanie przed sądami,
umowy, Błażejewo. Tel. 666 819 650,
prawnikpietrzynska@gmail.com

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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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

DOŻYNKI

GMINY KÓRNIK
24 SIERPNIA 2019
SOBOTA

ROBAKOWO

BOISKO PRZY UL. SZKOLNEJ 1

BAYER FULL
21:30

COVER BAND
19:00

PROGRAM
15:00
16:15

Polowa dziękczynna Msza Święta
Oﬁcjalne otwarcie Dożynek Gminy Kórnik 2019

17:30
18:00
19:00

Zawody sołectw, animacje dla dzieci
Pokaz iluzjonisty
Koncert Cover Band

21:30

Gwiazda wieczoru

20:30

22:30
1:00

obrzędy Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej,
dzielenie chlebem, wyróżnienia dla rolników z gminy Kórnik

Wyniki konkursu sołectw

Pokaz laserów
Impreza taneczna z DJ’em
Zakończenie wieczoru

Bayer Full

PONADTO
Stoiska z lokalnym jadłem Food trucki Wyrabianie karty PEKA Licytacja
Park zabaw, w tym największy dmuchany tor przeszkód dla dzieci w Polsce!

KOMITET ORGANIZACYJNY
DOŻYNEK GMINY KÓRNIK

