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Sprawozdanie

burmistrza
Dożynki parafialne

(Regulamin na str. 12)

Kórnickie Dożynki Parafialne odbyły się
8 września w Kromolicach. O godz. 14:00
została odprawiona msza święta dziękczynna za zbiory, której przewodniczył
ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak, a
homilię wygłosił ks. Krystian Sammler.
Po liturgii zebrani dzielili się bochnem
chleba dożynkowego, po czym przyszedł
czas na turniej wsi, w którym udział wzięli
przedstawiciele Dziećmierowa, Mościenicy
i Kórnika, Kromolic, Pierzchna, Runowa,
Skrzynek, Szczodrzykowa, Trzebisławek i
firmy Jagrol. Zdecydowanie zwyciężyli gospodarze - Kromolice - przegrywając tylko
jedną konkurencję. W dożynkach uczestniczył burmistrz Przemysław Pacholski,
wiceburmistrz Sebastian Wlazły, radny
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Jerzy Lechnerowski, Człone Zarządu Powiatu Poznańskiego Antoni Kalisz, radny
powiatu Filip Żelazny, radni RM Adam
Lewandowski, Iwona Cupryjak, Beata
Bruczyńska, Roman Genstwa oraz sołtysi.
Nowe przedszkole
w Szczytnikach

12 września uroczyście otwarto przedszkole Wodnik Szuwarek w Szczytnikach
działające na zasadach przedszkola
publicznego. Budynek ma 512 metrów
kwadratowych powierzchni użytkowej i
pomieści 5 oddziałów przedszkolnych.
W uroczystości uczestniczyli: burmistrz
Przemysław Pacholski, wiceburmistrz
Sebastian Wlazły, radna Dominika Buczkowska, radny Jerzy Walczyk, kierownik
Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej
Ewa Soczyńska, oraz dyrektorzy innych
placówek przedszkolnych. Poświęcenia

obiektu dokonał ks. proboszcz parafii pw.
Św. Matki Teresy z Kalkuty Jakub Lechniak.
Rozmowy z ZGO
Dnia 13 września gościł w Kórniku przedstawiciel ZGO Jarocin Witosław Gibasiewicz. Podczas rozmów z wiceburmistrzem
Sebastianem Wlazłym oraz kierownikiem Sławomirem Zakrzewskim i Anną
Nowak-Flaczyńska z Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa poruszano sprawę
wprowadzenia brązowego kubła na odpady biodegradowalne. Da to możliwość
obniżenia kosztów związanych z odbiorem
tej frakcji śmieci.
Konferencja o znaczeniu
mikroorganizmów
„Pożyteczne mikroorganizmy w domu,
ogrodzie i dla zdrowia człowieka”, tak
brzmiał tytuł konferencji, którą zorganizowano 13 października na sali OSP w
Kórniku z inicjatywy Burmistrza Miasta i
Gminy Kórnik Przemysława Pacholskiego
i lokalnego producenta żywności ekologicznej pana Andrzeja Nowaka. Swoje re-

feraty wygłosili: Stanisław Kolbusz - prezes
Stowarzyszenia Ekosystem - Dziedzictwo
Natury, Michał Fedosz z Regionalnego
Centrum Mikroorganizmów w Poznaniu,
Michał Morelowski licencjonowany doradca probiotechnologii oraz Sławomir
Gacka - prezes Zarządu ProBiotics Polska.
Sprzęt dla strażaków
14 września na festynie „Bezpieczni w
Powiecie Poznańskim” dwie jednostki z na-

szej gminy należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a mianowicie
OSP Kórnik i OSP Kamionki, z rąk Starosty
Poznańskiego Jana Grabkowskiego oraz
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Jacka Michalaka, w obecności
wicestarosty Tomasza Łubińskiego, Członków Zarządu Powiatu Poznańskiego Antoniego Kalisza i Piotra Zalewskiego, a także
w obecności parlamentarzystów, wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, otrzymały zestawy składające się ze: smoka
pływającego AMPHIBIO MINI z obrotową
głowicą, węża ssawnego W-100 (2 szt. odcinek 3 m), węża tłocznego powlekanego
W-75, węża tłocznego powlekanego W-52
(2 szt.). Zestawy zostały ufundowane ze
środków Powiatu Poznańskiego. Miasto
i Gminę Kórnik reprezentował wiceburmistrz Sebastian Wlazły.
Święto 31. Dywizjonu
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Sympatyków 31. „Kórnickiego” Dywizjonu
Rakietowego OP zorganizowało 14 września obchody święta dywizjonu, w ramach
której odprawiono mszę św. polową przed
blokiem przy ul. Staszica w Kórniku.

Liturgię celebrowali: ks. płk Mariusz Stolarczyk Proboszcz Garnizonu Poznań, ks. mjr
Grzegorz Bechta Proboszcz Garnizonu Śrem
oraz ks. Grzegorz Zbączyniak Proboszcz
Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku.
W uroczystościach święta dywizjonu udział
wzięli m. in. radny Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego Jerzy Lechnerowski,
przewodniczący RM Adam Lewandowski,
wiceburmistrz Bronisław Dominiak, radny
Robert Jankowski oraz członkowie stowarzyszenia.
cd. na str. 4
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cd. ze str. 3
Turniej Żniwny
i goscie z Hanoweru

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
MIASTA I GMINY KÓRNIK

Także 14 września gościli w Kórniku
przedstawiciele bractwa strzeleckiego z
Hanoweru. Wizyta miała związek z 30-leciem współpracy z Kórnicko-Bnińskim
Bractwem Kurkowym. Odprawiono uroczysta mszę św. oraz odbyło się tradycyjne
strzelanie żniwne. Królem żniwnym został
Adam Szyszka. Nagrody wręczał burmistrz
Przemysław Pacholski oraz przewodniczący RM Adam Lewandowski.

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów:
Biernatki, Dębiec i Prusinowo – etap I,
gm. Kórnik

W sprawie kanalizacji
16 września wiceburmistrz Bronisław
Dominiak spotkał się z przedstawicielami spółki Aquanet, prezesem Pawłem
Chudzińskim i wiceprezes Anną Graczyk.
Rozmawiano na temat realizacji budowy
kanalizacji sanitarnej przy ul. Zwierzynieckiej w Kórniku. Inwestycja realizowana ma
być przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik
z pieniędzy przekazanych gminie przez
Aquanet.
Na temat rozwoju społecznej
gospodarki rynkowej
18 września odbyło się w sali OSP w Kórniku
spotkanie dotyczące możliwości pozyskiwania środków przez lokalne stowarzyszenia,
współpracy na rzecz tworzenia nowych
miejsc pracy, tworzenia nowych rozwiązań
na rzecz osób niepełnosprawnych zorganizowane przez Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik oraz Fundacja Pomocy Wzajemnej
Barka.
Dyskusję prowadziła pani Barbara Sadowska, a uczestniczyli m. in. wiceburmistrz
Sebastian Wlazły, koordynator Iwona
Pawłowicz-Napieralska, Jakub Szymaniak z
Wydziału Pozyskiwania Funduszy i Zamówień Publicznych, dyrektor OPS Bożena
Kiełtyka, wicedyrektor Agnieszka Mieloch
oraz pracownicy OPS Violetta Fabiś i Anna
Kaczmarek.
◊ red.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
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 miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo – etap I, gm. Kórnik, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach
od 30 września 2019 r. do 21 października
2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Projekt zmiany planu dostępny będzie
w okresie wyłożenia również na stronie
www.kornik.pl w dziale ,,Aktualności”
w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone do
publicznego wglądu”.
Przedmiotem uchwały jest ochrona
gruntów rolnych przed nieplanowaną
i rozproszoną zabudową, zachowanie dotychczasowego rolniczego użytkowania
tego obszaru wraz z określeniem zasad
rozwoju terenów zurbanizowanych, zgodnie z polityką Gminy wyrażoną w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie zmiany planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14
października 2019 r. w świetlicy wiejskiej
w Biernatkach, ul. Główna 25, 62-023
Biernatki o godz. 17:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust.
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu
zmiany planu miejscowego może wnieść
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim
przyjęte, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 6 listopada 2019 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@
kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie
uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.)
opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo opatrzone podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie 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.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 20 września 2019 r.
do dnia 11 października 2019 r., wywieszony został wykaz dotyczący zbycia
nieruchomości gruntowych będących
własnością Miasta i Gminy Kórnik:
- działki nr 179/15 o powierzchni 0,0067
ha oraz 179/16 o powierzchni 0,0087 ha
położone w obrębie Szczytniki gmina
Kórnik w trybie bezprzetargowym na
rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków
zagospodarowania.
Bliższych informacji można zasięgnąć
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
Pl. Niepodległości 1 parter pok. nr 2,
tel. (61) 8170-411.
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Modernizacja Szkoły w Radzewie zakończona

Wydział Inwestycji informuje o zakończeniu
kompleksowej modernizacji energetycznej
budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie.
W ramach zadania:
- ocieplono ściany zewnętrzne, poddasze
skośne i stropodach płaski,
- wymieniono warstwy pokrycia dachów
płaskich,
- wyremontowano kominy,
- wykonano nową instalacje odgromową,
- rozebrano istniejące posadzki parteru
i wykonano nowe wraz z ociepleniem,
- wymieniono stolarkę okienna i drzwiową
zewnętrzną,

- wymieniono cześć stolarki drzwiowej
wewnętrznej,
- wymieniono instalację elektryczną wraz
z oprawami,
- wykonano oświetlenie zewnętrzne,
- wymieniono instalacje centralnego ogrzewania,
- wymieniono instalację wodociągową,
- zmodernizowano kotłownię (zamontowano nowy kocioł gazowy oraz dwie pompy
ciepła),
- wymieniono wentylatory mechaniczne
i nawietrzaki na sali gimnastycznej,
- wyremontowano toalety,
- odmalowano wszystkie pomieszczenia.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł:
4.351.833,36 zł.
Zadanie współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w wysokości 2.393.445,68 zł,
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020, poddziałania 3.2.3. „Poprawa
efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”.
Termomodernizację prowadzono od
29.10.2019 r. do 30.08.2019 r.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy
i dziękujemy za wyrozumiałość uczniów
i ich rodziców.
◊ Wydział Inwestycji
UMiG Kórnik
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Pamiętny rok 1939 część 2

Przed II wojną światową w naszej okolicy mieszkało sporo osób narodowości
niemieckiej. W samym Borówcu było ich
prawie dwustu, czyli stanowili niemal
połowę populacji tej miejscowości. Byli to
obywatele Rzeczpospolitej, organizowali
się i korzystali z pełni praw, w tym do
zrzeszania się. Dla przykładu w Bninie
i Kamionkach funkcjonowały najliczniejsze w powiecie koła Jungdeutsche Partei,
które w sumie liczyły około 130 członków.
Jak pisze Grzegorz Kubacki w tekście Borówiec na kartach historii opublikowanym
w książce „Borówiec – przyczynek do monografii” - mimo poprawnych stosunków
ludnościowych na poziomie personalnym
typu sąsiad-sąsiad, dawało się już wyczuć
w Borówcu dość silne napięcie polityczne
na linii podziału narodowościowego. Niemcy, którzy po I wojnie światowej zdecydowali się pozostać w Wielkopolsce, w latach 30.,
już po dojściu Hitlera do władzy, otrzymywali pokaźne zasiłki w ramach „Osthilfe” —
pomocy dla Niemców na wschodzie. Zasiłki
te formalnie były kredytami niskoprocentowymi, udzielanymi przez niemieckie banki.
Niemieccy mieszkańcy Borówca korzystali
ze wsparcia udzielanego
za pomocą „Landes-Genossenschaftsbank”
z siedzibą w Poznaniu, który to bank miał
swoją filię w pobliskich Kamionkach. Niemiecki chłop korzystający z takiego kredytu
uzależniał się od banku, a pośrednio również od stojących za nim komórek politycznych. Te ostatnie opanowane były przez
hitlerowców. Bez trudu wciągały one chłopów w szeregi NSDAP, SA (Sturmabteilung),
Hitlerjugend czy Bund Deutscher Madel.
Obywatele narodowości niemieckiej gromadzili się, by wspólnie słuchać doniesień
radiowych z heimatu. W okresie karnawału
urządzano zabawy taneczne. Najpopularniejszą salą była wówczas ta w hotelu
Victoria (kamienica rodziny Ellmannów
naprzeciwko ratusza w Kórniku). Jedna
z imprez odbyła się w Borówcu, gdzie salę
udekorowano na przemian flagami polskimi oraz hitlerowskimi ze swastykami. Młodzi Niemcy ubrani byli jednakowo w białe
koszule, czarne bryczesy oraz długie czarne
buty. Na ramieniu nosili czerwone opaski
ze swastykami.
Nie można się więc co dziwić, że wkroczenie oddziałów niemieckich spotkało
się z entuzjastycznym przyjęciem wielu
tutejszych zwolenników Hitlera. Z drugiej
strony nie można o antypolskość posądzać wszystkich lokalnych Niemców. Były
przecież mieszane małżeństwa, przyjaźnie, wspólne interesy.
Wiele relacji dotyczących wydarzeń
1939 roku potwierdza szczegóły, które
dowodzą, że hitlerowcy precyzyjnie
zaplanowali swoje działania na długo
przed 1 września i doskonale orientowali

się w lokalnej sytuacji nawet w takich
małych miejscowościach jak Kórnik. Po
zajęciu naszego miasta, komendantem
wojskowym został mjr. D. Frosch, lecz
już 11 września stanowisko burmistrza
powierzono Oskarowi Mayerowi, właścicielowi kórnickiej mleczarni, a Gustaw
Drage z Kamionek, gorliwy działacz i lokalny lider Jungdeutsche Partei został
komisarzem gminnym.
W całym regionie wprowadzono zarząd
wojskowy i rygorystyczne przepisy. Godzina policyjna trwała od 19:00 do 6:00.
Zabroniono zgromadzeń publicznych.
Zakazano słuchania radia, a wszystkie
odbiorniki, podobnie jak broń palną
trzeba było oddać. Zdarzały się częste
rewizje. Wszyscy mężczyźni musieli
pracować po 14 godzin dziennie przy odbudowie zniszczonych obiektów i dróg.
Wielu urzędnikom nakazywano pracę 7
dni w tygodniu, by jak najszybciej wznowić działanie administracji na nowych,
niemieckich zasadach.
Już 10 września zatrzymano na noc
pierwszych zakładników – Polaków.
W wielu opracowaniach podaje się, że
listy osób, których więzienie miało gwarantować spokój w mieście stworzono
jeszcze przed okupacją przy współpracy
z lokalnymi informatorami. Zgodnie
z zarządzeniem Artura Greisera musieli
być to ludzie powszechnie znani. Padło
więc na początku na ks. roboszcza Mieczysława Matuszka, dawnego burmistrza
Teofila Wolniewicza, dyrektora Ogrodów
Kórnickich Antoniego Wróblewskiego
i rzemieślników Józefa Głowackiego i Mariana Majewskiego. Aż do 18 października, każdego dnia zwalniano zakładników
około 7 rano i wieczorem zamykano inną
grupę poważanych Kórniczan.
Zagłada kórnickich Żydów
Oprócz mniejszości niemieckiej, w Kórniku od wieków mieszkali Żydzi. Dawniej
stanowili niemal połowę ludności miasta.
W 1939 było ich już tylko 35, w tym 12
mężczyzn. Jeden tylko ewakułował się na
wschód, lecz jego dalsze losy nie są znane. Paul Jaroczyński, lider żydowskiego
samorządu zwrócił się 21 września 1939
roku do komendanta Froscha o odstępstwo od zakazu zgromadzeń i zezwolenie na modły w drewnianej bożnicy po
godzinie policyjnej z okazji święta Jom
Kippur. Komendant zgodził się, jednak
jak się okazało wykorzystał sytuację do
„rozwiązania kwestii żydowskiej”. Tak
wspomina to pani Joanna Kępa z domu
Pohl: Jakieś święto przypadało, a równocześnie Niemcy wprowadzili godzinę
policyjną, bardzo wczesną. Pamiętam, że
jeszcze nie było zupełnie ciemno, a już wszyscy byli w domach, czyli to była może 8 albo

7

9. Pan Jarociński przyszedł do ojca i długo
rozmawiali, dyskutowali. Pan Jarociński
martwił się: „Co zrobić? My chcemy się modlić, a tu jest godzina policyjna.“ I wreszcie
po wielu dyskusjach, on sam stwierdził, że
pójdzie do komendanta Froscha i zapyta.
Pan Jarociński poszedł do niego, po chwili
wrócił i powiedział: „Jak wspaniale zostałem
przyjęty. Po prostu w lansadach. ‘Jawohl,
Panie Jarociński, my Niemcy nie walczymy
z religią. Ależ możecie modlić się całą noc,
aż do końca godziny policyjnej.
Był 23 września 1939 roku. 11 mężczyzn,
kórniczan narodowości żydowskiej
zgromadziło się w drewnianej świątyni.
po modłach z okazji Święta Pojednania,
aresztowano ich i wywieziono wozem
policyjnym. Trafili do Fortu VII w Poznaniu. Co z nimi stało się dalej? Wiemy
tylko, że w dniach 28 października, 18
i 20 listopada 1939 roku wystawiono akty
zgonu, w każdym przypadku z dopiskiem
„zastrzelony przy próbie ucieczki”. Wspomnijmy nazwiska tych kórniczan:
- Abraham Aron,
- Josef Aron,
- David Glanternik,
- Hermann Jaroczyński,
- Paul Jaroczyński,
- Elias Abraham Juttner,
- Berthold Juttner,
- Hermann Juttner,
- Siegfried Juda,
- Hermann Neuman,
- Julius Tichauer.
Po wywiezieniu mężczyzn, kobietom
i dzieciom żydowskim nakazano natychmiast udać się do Kalisza. Wynajętymi
furmankami ruszyli w drogę. Do Kalisza
nie dotarli i ślad po nich zaginął.
Nieco później okupanci zniszczyli zabytkową synagogę i dwa budynki. Płyty
z żydowskiego cmentarza zniszczyli i wybrukowali nimi drogi, rowy i podwórza.
Pani Joanna Kępa wspomina: Ulica Parkowa szła aż do drogi, która prowadziła
na wieś, na Biernatki (obecna Aleja Flensa przyp. Ł. G). Tam z góry płynęła woda
w rowie, taki bystry strumień, który tworzył
zakole i potem woda przepływała pod drogą rurami. I jak był ulewny deszcz albo po
roztopach, to ten strumień wylewał, robiły
się wyrwy i woda przelewała się przez jezdnię. I właśnie podczas wojny, wzięli Niemcy
macewy żydowskie z kirkutu i poobkładali
w tym miejscu drogę, żeby ją umocnić. Po
wojnie dzięki staraniom Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego, w którym działał
również mój brat, wydobyto te macewy
i umieszczono w pasażu, w Uchu Igielnym.
Tak zakończyła się historia kórnickich
Żydów.

Synagoga w rozbiórce
- fotografia z arch. Jakuba Mąderka
„Po pierwszym siedemnasty”
We wrześniu 1939 roku pamiętny był także dzień siedemnasty. Choć Kórnik z racji
położenia geograficznego bezpośrednio
nie odczuł wkroczenia Armii Czerwonej,
agresja sowiecka wpłynęła na losy wielu
kórniczan.
Kazimierz Krawiarz sporządził listę osób
związanych z naszą okolicą, którzy stracili życie w Katyniu i innych miejscach
masowych mordów na wschodzie.
Oto ich nazwiska:
- dr Jan Kazimierz Hanelt - lekarz
- Stanisław Handkiewicz – nauczyciel
- Zbigniew Tłok – prawnik
- Leon Siudziak – kupiec
- Ignacy Niwczyk – nauczyciel
- Lucjan Szczepański – nauczyciel
- Kazimierz Matuszewski – rolnik
- dr Leonard Szadkowski – lekarz
- Franciszek Sodolski – inż. ogrodnictwa,
pracownik naukowy „Instytutu Dendrologicznego”
- mjr Wacław Matuszek – brat ówczesnego
kórnickiego proboszcza, którego potomkowie pozostali w naszej gminie.
Wielu innych wywieziono na Syberię, wielu trafiło do łagrów, straciło zdrowie lub
nawet życie.
Więcej szczęścia miał mój dziadek Klemens
Grzegorowski. Jeszcze w sierpniu 1939 roku
świętował tytuł kurkowego króla żniwnego,
a bracia strzelcy zgodnie z tradycją nieśli go

na ramionach przez rynek. Kilkanaście dni
później jako podoficer otrzymał powołanie,
stawił się w miejscu mobilizacji zostawiając
czwórkę dzieci i brzemienną małżonkę. Nie
znamy jego wrześniowej, bojowej drogi,
jednak wiadomo, że cofając się wraz z oddziałem przed Wermachtem wpadł w ręce
oddziałów Armii Czerwonej.
Żołnierzy niższych stopniem oddzielono od
oficerów i załadowano do bydlęcych wagonów kolejowych. Trasa wiodła na wschód.
Już na szerokich torach, czyli na terenie
przed wojną należącym do ZSRR, dziadek,
jako najwyższy stopniem zaproponował
współtowarzyszom niedoli „Uciekamy!”.
„Ty pierwszy” odparł jeden z żołnierzy. Gdy
pociąg stanął z powodu opuszczonego
semafora, odważny kórniczanin wyskoczył
i sturlał się po wysokim nasypie. Padły
strzały, rozległ się krzyk „Ubit sobaku!”.
Ratunkiem okazał się przepust pod torowiskiem, w który wczołgał się uciekinier
i rychłe podniesienie semafora. Pociąg
ruszył. Strzały ustały. Polacy przekonani,
że kolegę zabito pojechali dalej. Dziadek
wyszedł z ukrycia, dostał od przerażonej
dróżniczki cywilne ubranie i pieszo powrócił
do Kórnika, do żony i dzieci. W tym samym
wagonie na wschód jechali inni kórniczanie:
Rajkowski i Chudziński. Pierwszy, po agresji
niemieckiej na ZSRR trafił do armii Andersa
i zginął tragicznie po ewakuacji na Daleki
Wschód. Drug powrócił po wojnie szczęśliwie do Kórnika.

Wrzesień 1939 był dla mieszkańców naszej
okolicy tragiczny, lecz październik przynieść
miał kolejne dramatyczne wydarzenia.
Informacje zaczerpnięto z monografii
„Z dziejów Kórnika i Bnina” pod redakcją
prof. Jerzego Fogla, ksiażki Adama Podsiadłego „Powiat Śremski w latach okupacji
hitlerowskiej 1939-1945”, wspomnianej
książki „Borówiec - przyczynek do monografii” oraz wspomnień kórniczan.
Wzruszajace wspomnienia pani Joanny
Kępy o kórnickich Żydach można przeczytać tutaj:
http://www.jhi.pl/uploads/attachment/
file/842/Relacja_Joanny_Ke_pa.pdf
◊ ŁG
Izba Pamiątek Regionalnych
poszukuje pamiątek wydarzeń związanych z 20 października 1939 r.
w Kórniku:
relacji osób, które pamiętają
lub słyszały w przekazach, zdjęć
i opracowań
Zamierzamy na wystawę zaprosić
członków rodzin obywateli rozstrzelanych 20 października 1939 r. w Kórniku.
Prosimy o kontakt.
Kazimierz Krawiarz tel. 785 749 287
(kustosz Izby Pamiątek Regionalnych)
lub Redakcja „Kórniczanina”
Łukasz Grzegorowski tel. 601179596
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„Bibliofilstwo w epoce cyfrowej”

9

Dęby pokazują ozory w lasach Zwierzyńca
Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

XI. Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów
„Bibliofilstwo w epoce cyfrowej”
Poznań-Kórnik 13-15 września 2019 r.
Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół
Książek (WTPK) zorganizowało 11. Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów. Honorowym patronatem objęli go: JE ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański,
Marszałek Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak (reprezentowany przez Dorotę Kinal - Dyrektor Wydziału
Edukacji i Nauki, Wojewoda Wielkopolski
– Zbigniew Hoffmann, Prezydent Miasta
Poznania – Jacek Jaśkowiak, Wojewódzka
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji
Kultury – Justyna Stolzman, Archiwum
Państwowe – Henryk Krystek, Biblioteka
Kórnicka PAN – prof. dr hab. Tomasz
Jasiński, Fundacja „Zakłady Kórnickie”
– dr Dariusz Grzybek, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – prof. dr hab.
Andrzej Gulczyński, Biblioteka Uniwersytecka – dr Małgorzata Dąbrowicz. Zjazdowi towarzyszył okolicznościowy reprint
biografii ks. Edmunda Majkowskiego napisany przez Alojzego Preissnera, wydany
w „Roczniku Biblioteki PAN” w Krakowie
w 1966 r. oraz reprint tomiku wierszy
Wojciecha Kościelskiego „Gdybym mógł”
wydanego w Paryżu w 1950r.
Obrady odbywały się w Sali konferencyjnej Archiwum Archidiecezjalnego, udostępnionego bibliofilom przez dyrektora
ks. kanonika Romana Dworackiego.
W Zjeździe brali udział bibliofile z: Bielska-Białej, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Kra-

kowa, Łodzi, Poznania, Kalisza i Warszawy.
Wygłoszono następujące referaty:
ks. dr Rafał Rybacki Ks. dr Edmund Majkowski współzałożyciel Towarzystwa
Bibliofilów Polskich w Poznaniu, dr Kazimierz Krawiarz Edward Kuntze – pierwszy
prezes Towarzystwa Bibliofilów Polskich
w Poznaniu, dr Jarosław Mulczyński,
Wydawnictwa Towarzystwa Miłośników
Grafiki w Poznaniu w latach 1931-1939,
Arkadiusz Wagner Książka jako dzieło sztuki w okresie renesansu. Sesji historycznej
towarzyszyła wystawa ekslibrisów Jerzego
Rybarczyka „Ryby”.
Wystąpili także przedstawiciele bratnich
Towarzystw Bibliofilskich: prof. dr hab.
Ewa Andrysiak - prezes Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu, Andrzej Cłapiński
– wiceprezes Łódzkiego Towarzystwa
Przyjaciół Książki, Krystian Szczęsny - prezes Śląskiego Towarzystwa Miłośników
Książki i Grafiki, Mieczysław Bieleń – sekretarz Towarzystwa Bibliofilów Polskich
w Warszawie.
Spotkanie bibliofilskie w Muzeum Archidiecezjalnym rozpoczęto wernisażem wystawy dr Sławomira Krzyśki
pt. „Z mojej kolekcji”. Dr Anna Kołos dyrektor Biblioteki PTPN ulicami Poznania
oprowadziła „Śladem drukarzy i wydawców” oraz zapoznała uczestników z wystawami: w Bibliotece Uniwersyteckiej:
- ks. Szczepana Szymendery: - „Leszczyńscy”; w Bibliotece Wydziału Filologii
Polskiej i Klasycznej UAM: Zbigniewa Rutkowskigo - „Aleksander Janta-Połczyński”
(1908-1974) – poeta, prozaik, bibliofil”,

w Bibliotece PTPN „Bibliofile Wielkopolscy
darczyńcami biblioteki PTPN”.
W sobotniej sesji wystąpili: mgr Grzegorz
Kubacki, dr Magdalena Biniaś-Szkopek.
Od księgozbioru Tytusa Działyńskiego do
Biblioteki platformy cyfrowej dostępnej
dla każdego - historia zbiorów Biblioteki
Kórnickiej, Jadwiga Tryzno Muzeum Książki
Artystycznej w Łodzi. Historia kroju pisma
Brygada, Agnieszka Baszko IV Zjazd Bibliofilów w Poznaniu w 1929 r. prof. UAM dr
hab. Katarzyna Krzak-Weiss: Jan Kuglin
– typograf wart Poznania. Wielki Mistrz
Jerzy Duda Rycerski Zakon Bibliofilski Z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie.
Zwiedzanie Katedry Poznańskiej, zaplanowane w sobotę poprowadził ks. prałat dr
Jan Stanisławski, były proboszcz katedralny. Bibliofile mogli zwiedzić Złotą Kaplicę
oraz prezbiterium katedry.
Niedzielę poświęcono na zwiedzanie Muzeum zamku w Kórniku. W Sali rękopisów
Grzegorz Kubacki pokazał zbiór najcenniejszych rękopisów i starych druków znajdujących się w Bibliotece Kórnickiej PAN.
Spacer Promenadą Wisławy Szymborskiej
do Bnina na spotkanie w Izbie Pamiątek
Regionalnych i Izbie Szymborskich w ratuszu w Bninie odnotowano entuzjastycznie.
11. Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów zakończono złożeniem wiązanki kwiatów i zapaleniem znicza na grobie ks. dr Edmunda
Majkowskiego na cmentarzu w Kórniku.
				
◊ Kazimierz Krawiarz

Idąc przez Zwierzyniec drogą łączącą
kórnickie Błonie z Bninem, możemy zauważyć niecodzienne, czerwone narośla
rosnące na najstarszych, kilkusetletnich
dębach. To ozorek dębowy, niezwykle
charakterystyczny grzyb, którego wygląd
przypomina płat mięsa, wątrobę lub, jak
sugeruje jego nazwa, ozór.
Ozorki wyrastają pojedynczo lub w grupie kilku owocników u podstawy pni
starych, żywych dębów, czasami także na
pniakach po ściętych dębach. Czasami
spotykane są na innych drzewach, jak na
przykład na kasztanie jadalnym. Młode
owocniki ozorków dębowych mają kulisty kształt i jasny, pomarańczowo-różowy kolor, następnie wraz z rozwojem
zmieniają barwę na czerwonobordową
i wydłużają się, przyjmując charakterystyczny kształt języka. Wydzielają też
gęsty, krwisto-czerwony płyn, który
w połączeniu z kształtem ozorków przywodzi na myśl kawałek mięsa czy właśnie
ozór. W przeciwieństwie do typowych
owocników hub, które są zdrewniałe
i wieloletnie, ozorki dębowe są mięsiste
i gąbczaste, podobnie jak prawdziwki
czy podgrzybki. I podobnie jak one,
rosną jedynie kilkanaście dni, po czym
obumierają i gniją.
Ozorek dębowy to grzyb pasożytniczy.
Pojawienie się, a po krótkim czasie obumarcie owocników jest dowodem, że
grzybnia ozorka jest obecna wewnątrz
drzewa, gdzie rozkłada drewno. Drewno
dębów zaatakowane przez ozorka ulega
brunatnej zgniliźnie, która w początkowej fazie daje czerwonawe zabarwienie
dębowego drewna. Owocniki ozorka
mają nietypowy dla grzybów, owocowy
zapach, a ich smak po ugotowaniu lub
usmażeniu określany jest jako łagodny
i kwaskowy, chociaż niezbyt smaczny.
Należy jednak pamiętać, że ozorek
dębowy jest objęty częściową ochroną
prawną, tak więc nie można go zrywać
i jeść, ani niszczyć. Podobnie zabronione
jest niszczenie siedlisk, w których rosną
ozorki. W Polsce ozorek dębowy jest
gatunkiem dość rzadkim, znajduje się na
Czerwonej liście roślin i grzybów Polski,
gdzie ma status R – gatunek potencjalnie zagrożony z powodu ograniczonego
zasięgu oraz silnie pofragmentowanych
siedlisk. Wynika to głównie z rzadkości
lasów ze starymi, kilkusetletnimi dębami,
które preferuje ozorek.
Z powodu silnego przywiązania do starych dębów, obecność ozorka dębowego
w lesie może wskazywać na specyficzny,
puszczański charakter lasu. I faktycznie, ozorki dębowe są znane głównie
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C
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E

Ozorek dębowy rosnący na Zwierzyńcu: młody ozorek na ściętym pniu dębu, w tle droga z Błoni kórnickich do
Bnina (A), grupa ozorków na pniu kilkusetletniego dębu, widoczny jest tutaj kształt „języka” (B, C, D), ozorki
którymi pożywiały się zwierzęta, z widocznym bordowym zabarwieniem (E) oraz stare dąbrowy, typowe siedlisko
ozorka dębowego (zdjęcia Robin Wilgan, sierpień 2018).

z parków narodowych i rezerwatów,
choć znajdowane są także w parkach
miejskich, np. we Wrocławiu. Owocniki
ozorka dębowego mogą pełnić funkcję
gatunków parasolowych, czyli tych gatunków, które same objęte są ochroną
i zwracają na siebie uwagę ludzi, przez co
roztaczają „parasol” ochronny na wszystkie inne, drobne i niewidoczne gatunki
roślin, zwierząt i grzybów. W przypadku
ozorków, obecność tego charakterystycznego, jaskrawoczerwonego grzyba
może rozkładać „parasol” ochronny
nad innymi organizmami związanymi ze
starymi dębami, jak owady, mchy, poro-

sty czy inne grzyby. Innym przykładem
gatunku parasolowego są na przykład
żubry, których ochrona roztacza „parasol” nad całymi lasami i puszczami,
w których żyją.
Na Zwierzyńcu dęby pokazujące ozory możemy obserwować od późnego
lata do jesieni, a w tym roku pierwsze
owocniki pojawiły się już na początku
sierpnia. Należy jednak pamiętać, że te
niecodzienne grzyby są rzadkie i objęte
ochroną prawną. Możemy je oglądać
i fotografować, nie należy ich zbierać
ani niszczyć.
◊ Robin Wilgan
Instytut Dendrologii PAN
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Pierwsza rocznica sołectwa Kamionki Północne

W dniu 31 sierpnia 2019 roku mieszkańcy Kamionek Północnych uroczyście
i radośnie obchodzili pierwszą rocznicę
powstania sołectwa. W obchodach zorganizowanych na placu zabaw i rekreacji
„Kamyczek” wzięli udział przedstawiciele
władz gminy: Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik Przemysław Pacholski, wiceburmistrz Sebastian Wlazły (mieszkaniec
sołectwa), radny Jerzy Walczyk, radny
Jarosław Janowski oraz przede wszystkim wielu mieszkańców sołectwa wraz
ze swoim sołtysem - Anettą Prętką-Kulką
i radą sołecką w składzie: Aleksandra
Blimel–Bielewicz, Henryka Jankowska,
Monika Nowak, Piotr Michałek i Karol
Maglewski.
Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie
16:00 od powitania uczestników przez
sołtys Anettę Prętką-Kulkę oraz burmistrza Przemysława Pacholskiego.
Przybywający uczestnicy podpisywali
się na specjalnej okolicznościowej liście.
Następnie wszyscy pozowali do wspólnego zdjęcia. Można było też zrobić
sobie zdjęcie w okolicznościowej ramce
z napisem „tu mieszkam, tu kocham
Kamionki” i logiem sołectwa Kamionki Północne na facebook’u. Autorem
większości zdjęć z wydarzenia był radny
Jarosław Janowski, któremu należą się
szczególne podziękowania. Swoją sesję
zdjęciową poświęciła też wydarzeniu
pani Małgorzata Mańkowska.
Z okazji pierwszej rocznicy sołectwa
mieszkańcy posadzili świerk pospolity
i zakopali pod nim „kapsułę czasu”,
w której umieszczono: listę z podpisami
uczestników, wspólne zdjęcie, krótki rys
historyczny o Kamionkach, dane o liczbie
mieszkańców i domów oraz wykaz ulic
w sołectwie Kamionki Północne, dane
o władzach gminy wraz z podpisami burmistrzów i członków Rady Miasta i Gminy
Kórnik, zdjęcia Kamionek oraz sołectwa
Kamionki Pólnocne wykonane z drona,
a także zdjęcia i materiały dostarczone

przez mieszkańców. W kapsule znalazły
się też logotypy Miasta i Gminy Kórnik
i 37 podmiotów współpracujących z sołectwem na rzecz mieszkańców (kolejność przypadkowa): Lasy Państwowe,
Portal Pokrycia Dachowe i Elewacje,
Dronujemy.com, Piekarnia Natura,
Shimai Sushi & Asian Food, Pizzeria
Soprano, Rożen przy Galerii Mini, Centrum Medyczne Kamionki, Przedszkole
Kasztanowe Ludki w Daszewicach, Gosia
Mańkowska Fotografia Rodzinna, Bellezza, Galeria Mini, Centrum Zdrowia
Rodziny, Figa z Makiem, Ochotnicza
Straż Pożarna Kamionki, Apteka Amfora,
Vininova, Kamionkowi Bulożercy, CzasoPrzestrzeń, Salon Fryzjerski Izabela
Jaworska, Malowana Kuźnia, Równoważnia, Manufaktura, Mokra Łapa, Parafia
pw. Św. Matki Teresy z Kalkuty, Skaland,
Szkoła Podstawowa w Kamionkach,
Instytut Urody, Świat Zwierząt, Salon
Podologiczny „O stopach”, Kwiaciarnia
CATTLEYA, Plastuś, Stomatologia Kamionki, its Poligrafia Reklamowa, EMKA
Design Małgorzata Kaczmarek, sołectwo
Kamionki Przy Lesie, sołectwo Kamionki
Stare. Kapsuła została wykonana, a po
jej załadowaniu zamknięta przez firmę
Portal Pokrycia Dachowe i Elewacje.
Nie obyło się też bez biesiadowania
w miłej, sąsiedzkiej atmosferze. Tort dla
mieszkańców na okoliczność pierwszej
rocznicy sołectwa ufundowała Piekarnia
Natura, kurczaki z rożna dostarczyła
firma działająca przy Galerii Mini, a degustacje serów i pizzy zapewniła Pizzeria
Soprano. Niewątpliwie „przebojem”
wydarzenia były dania przygotowane
przez restaurację Shimai Sushi & Asian
Food. Przy ognisku można było upiec
sobie kiełbaskę. Nie zabrakło zabaw
dla dzieci prowadzonych przez nauczycielki z Przedszkola Kasztanowe Ludki.
Wydarzenie zakończyło się w późnych
godzinach wieczornych.

Jeden z mieszkańców tak napisał o Kamionkach:
Minęło pięć i pół roku
Odkąd zwabieni dojazdem
Przystankiem, kościołem „w toku”
Tesco, tym co dla nas ważne
Sąsiedzi na Jaśminowej
Nieźle nam się też udali
Towarzystwo imprezowe
Bardzo nam „przypasowali”
Tu mieszkamy i kochamy
Tu spędzamy większość czasu
Coraz więcej ludzi znamy
Odetchnąwszy od hałasu
Czas ten zmienił bardzo wiele
Lampy, drogi, kanaliza
Że nie wspomnę o kościele
I mieszkańców wciąż przybywa
Trzy sołectwa oprócz tego
W tych naszych Kamionkach mamy
Gdzieś od roku minionego
Wszyscy razem je zmieniamy
Stare, Przy Lesie, Północne
Takie nazwy im nadano
Argumenty były mocne
Więcej kasy przydzielano
Odtąd wszak w gminy budżecie
Na podzielone Kamionki
Formalnie, wy przecież wiecie
Że nie ma żadnej rozłąki
Lecz Kamionki się zmieniły
Aktywnych mieszkańców więcej
I sponsorów przysporzyły
Trzy sołtyski – ja cię kręcę!
I współpraca się układa
Z burmistrzem, władzami gminy
Każdy, kto chce podpowiada
Zamiast stroić głupie miny
Więc po pierwszym takim roku
Możemy z nadzieją spojrzeć
W przyszłość, która nie zna fochów
Do niej zdążyliśmy dojrzeć

◊ A.P-K
Fot. Jarosław Janowski

KTPS na górskim szlaku

Wakacje już dobiegły końca i dzieci powróciły do szkolnych ławek. Wiele z nich
na pewno jeszcze wraca myślami na plaże
lub na górskie szlaki, gdzie spędzili wolne
dni. W tym roku w góry udali się również
podopieczni Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej. Dzieci i młodzież spędziły
całe dwa tygodnie (9-23.08.2019) w Białym
Dunajcu. Podczas wizyty w Zakopanym koloniści odwiedzili Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Uczestnicząc tam w interaktywnej lekcji
muzealnej mogli dowiedzieć się o specyfice
gór, roślinności i zwierzynie, która występuje
w Tatrach oraz o zagrożeniach, jakie mogą
wystąpić na szlakach górskich. Podsumowaniem całego zwiedzania była projekcja
krótkiego filmu w kinie 4D. Przeszkoleni
na temat zachowywania się w górach
uczestnicy kolonii mogli zatem ruszyć na
szlak. Pierwszą wycieczkę górską z przewodnikiem rozpoczęliśmy od zobaczenia
Rusinowej Polany, następnie wdrapaliśmy
się, aż na szczyt Gęsiej Szyi. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzenie Sanktuarium
Matki Bożej Jaworzyńskiej na Wiktorówkach.
Odwiedziliśmy także Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach oraz
cmentarz i kaplicę na Pęksowym Brzysku,
na którym pochowani zostali wybitni Po-

lacy. Wizytom w Zakopanym towarzyszyły
również spacery po słynnym deptaku, jakim
są Krupówki. Była też okazja aby zobaczyć
pomnik związanego z Kórnikiem Władysława hrabiego Zamoyskiego. Wjechaliśmy
także kolejką na Gubałówkę. Zwieńczeniem
tej atrakcji był zjazd z Butorowego Wierchu
wyciągiem krzesełkowym. Skorzystaliśmy
z możliwości, jakie daje Basen Miejski w Nowym Targu i Termy Szaflary. Atrakcje wodne
okazały się strzałem w dziesiątkę podczas
upalnych dni. Z regionalnymi tradycjami
i folklorem spotkaliśmy się podczas festynu w Bukowinie Tatrzańskiej „Sabałowe
Bajania” oraz w trakcie „XIX Jarmarku Podhalańskiego” w Nowym Targu. Przyjemności
nie brakowało również w deszczowe dni.
Wtedy wybraliśmy się do kina, na projekcję
filmu „Toy Story 4”. Gdy poznaliśmy już
znaczną część Tatr udaliśmy się na teren
Pienińskiego Parku Narodowego. Tam
pływając stateczkiem po Jeziorze Czorsztyńskim poznawaliśmy lokalną legendę, której
urzeczywistnieniem stało się zwiedzanie
zamków w Niedzicy i Czorsztynie. Udało się
nam również wejść na zaporę, która została
postawiona właśnie na tym jeziorze. Będąc
w Białym Dunajcu, nie obyło się bez spływu
rzeką Dunajec. Pewnego słonecznego dnia
udaliśmy się na spływ, gdzie prawdziwi

flisacy przeprawili nas przez piękne zakątki
tej rzeki i pokazali najcudowniejsze miejsca
Pienin. Zakończeniem spływu, było zdobycie
kolejnego szczytu – Sokolicy. Z dumą zdobyliśmy tą górę pod czujnym okiem i wsparciem pana przewodnika. Poza wyjazdami,
wycieczkami i atrakcjami koloniści spędzali
czas w ośrodku wypoczynkowym, na terenie
którego mieszkaliśmy. Dzieci uczestniczyły
tam w ognisku integracyjnym, licznych
dyskotekach i konkursach. Wychowawcy
prowadzili również zajęcia plastyczne, artystyczne, taneczne i sportowe. Jesteśmy
pewni, że wszyscy uczestnicy kolonii będą
do końca życia wspominać ten cudowny
wyjazd. Gorące podziękowania od dzieci
i ich rodziców płyną do organizatorów tego
wyjazdu czyli Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej na czele z Panią Krystyną
Janicką. To ona stawała nie raz na głowie, by
udało się zorganizować tyle atrakcji i wycieczek w trakcie kolonii. Podziękowania należą
się również wszystkim wychowawcom,
którzy czuwali nad bezpieczeństwem dzieci
oraz panu kierowcy autobusu, za spokojną
i bezpieczną jazdę. Mamy nadzieję, że za rok
ponownie spotkamy się na górskim szlaku.
◊ Ewelina Toboła

Dożynki na koniec lata w Biernatkach

Lato w Biernatkach zakończyło się dożynkami. Sobotnie upalne słońce podgrzewało i tak całkiem gorącą atmosferę imprezy.
Po tradycyjnym poświęceniu tegorocznych plonów mieszkańcy Biernatek oraz
wszyscy mile widziani goście mogli się
częstować pysznym żurkiem, chlebem ze
smalcem i kiszonym ogórkiem, przeróżnymi ciastami, kawą i herbatą. Nie brakowało
chętnych do pieczenia kiełbasek.
Uczestnicy zabawy mieli także okazję spróbować swoich sił w różnych konkursach:
przeciągania liny, zbierania ziemniaków

na czas czy ubijania jajek.
Dzieci udowodniły, że do dobrej zabawy
czasem wystarczy…kilka balotów. Wielką
atrakcję (nie tylko dla najmłodszych) stanowił przejazd wozem ciągniętym przez
dwa koniki.
Podczas tegorocznych dożynek miały
miejsce także kolejne licytacje dla Emilki.
Odbyła się również zbiórka do puszek.
Dzięki ofiarodawcom, wśród których
znalazł się również goszczący na imprezie
burmistrz Przemysław Pacholski, udało się
zebrać 2100 zł.

Serdecznym rozmowom, śmiechom,
nawet tańcom nie było końca. Pośród
wszystkich dożynkowych atrakcji największą wartość okazało się mieć samo…
spotkanie. Z sąsiadem, znajomym czy po
prostu z drugim człowiekiem.
◊ Karolina Małecka
Foto. Przemysław Małecki
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Akcja trwa

Zainicjowana w Kórniku i przez kórniczan
akcja społeczna, która ma na celu przypomnienie wagi zwrotów grzecznościowych,
jako podstawy naszych codziennych kontaktów, dociera do coraz szerszego grona osób.
Znaczki symbolizujące akcję trafiły do wielu
osób i instytucji, ale także trafiają w różne zakątki naszego kraju i do rodaków za granicą.
Dzięki zaangażowaniu Burmistrza Miasta
i Gminy Kórnik Przemysława Pacholskiego
oraz kierującej Wydziałem Oświaty i Polityki
Społecznej Ewy Soczyńskiej specjalny program wychowawczy bazujący na naszym
pomyśle, przeznaczony dla najmłodszych,
a opracowany przez nauczycielki przedszkola „Buratino” w Poznaniu ma szansę
stać się wizytówką naszych, lokalnych
przedszkoli. W końcu „Czym skorupka za
młodu nasiąknie...”.
Nie zapominamy o seniorach i już niebawem spotkanie z podopiecznymi „Wspaniałej Siódemki”. Naszym partnerem jest
Kórnickie Stowarzyszenie „Ogończyk”.
Znaczki noszą urzędnicy Urzędu Miasta
i Gminy w Kórniku, pracownicy Biblioteki
Kórnickiej, Ośrodka Zdrowia w Kórniku, filii
Banku PKO z ul. Poznańskiej, Restauracji
Loft 46, Sklepu „Tęcza”, Apteki Zamkowej,
Apteki na Placu Niepodległości, Lodziarni
p. Remszla, Sklepu AGD, Sklepu ZiołaBio,
Restauracji „Oskar”, Sklepu Odzieżowego
na Placu Niepodległości, Poczty, Restauracji
Eatalia.
Nasze znaczki pojechały także do Gdańska,
Kostrzyna, Warszawy, Torunia, Poznania,
Kościerzyny, Zamościa, Bydgoszczy, Brodnicy, Wejherowa, Konina, Gliwic, Kamienia
Pomorskiego i Kalisza. Informacje o akcji
trafiły do Anglii, Francji, Rosji, Szwajcarii,
Niemiec i na Ukrainę.
Osoby chcące promować naszą akcję „Proszę, Dziękuję, Przepraszam” mogą odebrać
znaczek z logo akcji w Wydziale Promocji
UMiG Kórnik. Zapraszamy!
Pamiętajmy, nawet jeśli wiele nas różni,
jesteśmy sobie winni nawzajem szacunek,
a to jak zwracamy się do drugiej osoby
świadczy o nas.
Uśmiechajmy się do siebie!
◊ Andrzej Pawlaczyk
Łukasz Grzegorowski

„Wiatrem pisane”

Muzyczny spacer wśród książek,
27-09-2019.
Adam Ziemianin:
Zielony dom
Coraz dalej mi do domu
Wszystkie klucze pogubione
Dom za rzeką już się rozmył
Dom zielony z Ogrodowej
A przecież tam wszystko zostało
Zegarek ojca obrączka po matce
Srebrna dziesiątka z Piłsudskim
Po babci Annie złoty naparstek
I te spotkania pod balkonem
Kiedy dzikie wino uderzało do głowy
Gdy przychodziłaś taka piękna
Krokiem z lekka majowym
I odkrywaliśmy mowę piwonii
Kwiecistą mowę i bujną
Jan Sopel grał na harmonii
Znaną melodię upojną
„Ta ostatnia niedziela
Jutro się rozstaniemy...”
Skąd Jan harmonista wiedział
Że nie będzie już takiej niedzieli
Przeglądam piękne, poetyckie teksty Adama Ziemianina, gdy za oknem wrześniowy
deszcz, może dlatego zatrzymał mnie wiersz
nostalgiczny i nim się z Państwem witam?
Adam Ziemianin – poeta znad Popradu,
dziennikarz z Krakowa, flisak i pilot szybowcowy, związany z Wolną Grupą Bukowina (kto pamięta?), debiutował tomikiem
poetyckim pt. „Wypogadza się nad naszym

domem” w 1975 roku. „Pod jednym dachem”, „W kącie przedziału”, „Makatka z
płonącego domu”, „Wiersze dla Marii” – to
tytuły kolejnych tomików. Za wybór wierszy
„Dwoje na balkonie” w 1989 r. poeta został
uhonorowany nagrodą Anny Świrszczyńskiej. Teksty Adama Ziemianina ukazywały
się w najpoczytniejszych periodykach, były
tłumaczone na wiele języków (angielski, włoski, niemiecki, rosyjski). Śpiewali je między
innymi: Elżbieta Adamiak, Jacek Wójcicki,
wspomniana już Wolna Grupa Bukowina
oraz Stare Dobre Małżeństwo.
Dumny właściciel Złotego Lauru za Mistrzostwo w Sztuce, przyznanego przez
krakowską Filię Fundacji Kultury Polskiej,
pojawi się na zaproszenie znanej już Państwu Fundacji „APJA” i Biblioteki Publicznej w
Kórniku 27 września na kolejnym spotkaniu
z cyklu „Muzyczny spacer wśród książek”.
Jego piosenki zaśpiewa Przemek Mazurek
z zespołem. „Znacie? To posłuchajcie!” Serdecznie zapraszamy na godz. 18.00 do sali
biblioteki przy ul. Poznańskiej. Nie obędzie
się zapewne bez wspólnego śpiewania.
A spotkanie z panem Adamem na długo
pozostanie w Państwa pamięci, gwarantuję.
Wstęp – jak zwykle – wolny, zapisy bezpośrednio w bibliotece lub telefonicznie: 61
8170 021. Projekt jest współfinansowany
przez Miasto i Gminę Kórnik. Do zobaczenia!

AFISZ

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

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

WIECZÓR MUZYCZNO-LITERACKI PT.
POETYCKI LUFT W LOFCIE. Wystąpią:
Janina Kuźnicka (wiersze i opowiadania
gwarą poznańską) i Mariola Konieczna
(piosenka literacka). Restauracja Loft 46
w Kórniku, godz. 17:00. Rezerwacja pod
numerem tel. 692 384 501. Wstęp wolny.
22 WRZEŚNIA
WERNISAŻ: „CZŁOWIEK I JEGO ŚRODOWISKO” - III EDYCJA. Kórnicki Ośrodek
Kultury, godz. 18:00.

FESTYN EKOLOGICZNY. Rynek w Kórniku
(Pl. Niepodległości). Start godz. 10:00.

TURNIEJ WARCABOWY DLA DZIECI.
KCRiS OAZA (salka konferencyjna), start
godz. 17:00. Zapisy: mailowo na adres
wiezakornicka@gmail.com lub w dniu
imprezy 30 minut przed turniejem. Ilość
miejsc ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń.
27 WRZEŚNIA
SPOTKANIE AUTORSKIE Z ADAMEM ZIEMIANINEM. Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 18:00. Rezerwacja miejsc tel.
61 8170 021.
6 PAŹDZIERNIKA

WIECZÓR PASJI, PRZYGODY, PODRÓŻY,
PRZYRODY I FOTOGRAFII - PRELEKCJA
„NA DROGACH SKANDYNAWI”. Kórnicki
Ośrodek Kultury, godz. 18:00.

WERNISAŻ: „DIAPORAMA W KÓRNIKU”.
IV Festiwal Fotografia Obrazów Natury
2019. Kórnicki Ośrodek Kultury, godz.
18:00.

DIAPORAMA W KÓRNIKU 2019: „CZŁOWIEK ELEMENTEM NATURY”. Kórnicki
Ośrodek Kultury, godz. 18:00.

11-13 PAŹDZIERNIKA

24 WRZEŚNIA

21 WRZEŚNIA

26 WRZEŚNIA

BAJKOCZYTANIE NA POLANIE: „Wszyscy
jesteśmy wyjątkowi”. Biblioteka Publiczna
w Kórniku, godz. 17:30.

4 PORY ROKU W KAJAKU „JESIEŃ - GRZYBOBRANIE”. Pełna informacja na temat
imprezy oraz całego cyklu znajduje się na
stronie: www.warta.poznan.pl
Wiesz o czymś
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl

ciekawym?

◊ Lidia Ryś
Fundacja „APJA”

Spotkanie autorskie
z

„ Człowiek żyje tak długo,
jak długo żyje nasza pamięć o Nim…”
Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
dla Beaty Sieczkowskiej
◊ Barbara Fluder
z powodu śmierci

Mamy
składają
Dyrekcja oraz Pracownicy
Szkoły Podstawowej w Kamionkach

Adamem Ziemianinem

Piosenki „wiatrem pisane” ze słowami Adama Ziemianina
wykona Przemek Mazurek z zespołem
Jerzemu Walczykowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Taty
Józefa Walczyka
składają
Dyrekcja oraz Pracownicy
Szkoły Podstawowej w Kamionkach

m.in. „Bieszczadzkie anioły”, „Najeli”, „U studni”, „List do Ogrodowej”, „Po strunach idę do nieba"

Biblioteka Publiczna w Kórniku
27 września 2019 r. godz. 18.00

Wstęp wolny - rezerwacja miejsc tel. 61 8170 021
Spotkanie w ramach projektu Fundacji „APJA”
„Muzyczny spacer wśród książek”
współfinansowanego przez Miasto i Gminę Kórnik

◊ ZF
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Zagłosuj
w BOGK 2020
Ruszyło głosowanie
w konsultacjach
Budżet Obywatelski
Gminy Kórnik 2020.
Kto może zagłosować?
Głosować może
każdy mieszkaniec
Miasta i Gminy Kórnik,
bez względu na wiek!

Jak głosować?
Głosujemy tylko
elektronicznie
na stronie
http://
kornik.budzet-obywatelski.org
Możemy zagłosować na
jeden projekt mały (wyceniony na kwotę do 20 tys. zł)
i jeden duży (powyżej 20 tys.
zł.). Głos będzie ważny także
gdy zagłosujemy tylko na
jeden mały projekt lub tylko
na duży projekt.
Głosujemy tylko raz. System
nie pozwoli nam ponowić
głosowania.

Głosowanie
trwa
do końca
października.

Zadania Duże Zadania Małe
1 Miejski wybieg dla psów
Koszt: 57 000 zł
2 Plac Zabaw w Szczytnikach
Koszt: 60 000 zł
3 Modernizacja płyty boiska
w Robakowo-Osiedle
Koszt : 250 000 zł
4 Kamionki - Rozbudowa Orlika
– Street workout + Plac zabaw
+ Stacja dla rowerów
Koszt 180 000 zł
5 Przystanek Błażejewko
– wiata rekreacyjna
z „Balance parkiem”.
Koszt: 200 000 zł
6 Plac zabaw małych strażaków
Koszt: 200 000 zł
8 CBA - Centrum Borówieckiej
Aktywności - miejsce rekreacji
dla osób w każdym wieku
Koszt: 200 000 zł
9 Nowoczesny plac zabaw w Dachowie
Koszt: 140 000 zł
10 Projekt placu zabaw oraz wiaty
z paleniskiem w Pierzchnie
Koszt: 160 000 zł
11 Sensoryczny plac zabaw „Jedynka”
Koszt: 250 000 zł
12 Budowa chodnika wzdłuż ulicy
od przystanku Kamionki/Klonowa
do granicy z Daszewicami
Koszt: 250 000 zł
13 Utwardzenie dojazdów do dróg
Piotrowskiej i Wspólnej w Szczytnikach nawierzchnią asfaltową
Koszt : 70 000 zł
14 Rozświetlone Kamionki,
czyli głosujemy na lampy
na ulicach Kamionek!
Koszt: 250 000 zł
15 Budowa chodnika z odgrodzeniem
od jezdni podjazdami do posesji przy
ul. Śremskiej w Bninie
Koszt: 250 000 zł

16 Kamionki - Wyświetlacz - Radarowa Kontrola Prędkości
- Poprawa Bezpieczeństwa - Solarny !
Koszt: 20 000 zł
17 Wyjazd na Międzynarodowy Turniej Unihokeja Prague Floorball Cup
2020
Koszt: 19 816 zł
18 Piknik integracyjny
Koszt: 20 000 zł
19 Letnie kino plenerowe w Twojej
miejscowości
Koszt: 20 000 zł
20 Sprzęt do zajęć
z integracji sensorycznej
Koszt: 20 000 zł
21 Trochę radości
w szarej rzeczywistości
- kreatywne warsztaty artystyczne
dla dzieci
Koszt: 4 000 zł
22 Ławeczka Seniora
Koszt: 3 000 zł
23 Niech zazieleni się w Kórniku
Koszt: 20 000 zł
24 Rowerem zdrowo
– Rowerem bezpiecznie
Koszt: 19 800 zł
25 Rękodzieło moja pasja
- Festyn rodzinny
Koszt: 12 500 zł
26 Akademia e-seniora
- kurs komputerowy III etap
Koszt: 9 200 zł

Serdecznie dziękujemy sponsorom Dożynek Gminy Kórnik 2019, którymi byli:
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kórniku
- Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie
- Elewarr Sp. Z o.o.
- Jagrol Sp. z o.o.
- Prywatny Ośrodek Doradztwa Rolniczego Sp. z o.o.
- Świeże i zielone spółka z o.o. sp.k.
- Gacek Danuta „gacek” Hurtowania Owoców i Warzyw
- P.P.U.H. ARAL Liliana Ratajczak Robakowo
- ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie
- Przedszkole Bajkowy Dwór Kórnik
- STIMI Michał Łuczak - Sprzedaż serwis STIHL, Kórnik-Bnin
- Kwiaciarnia GABI Robakowo
- Materiały Budowlane Wesołek
- Piekarnia Łobza
- ADI-POŻ Dachowa
Podziękowania ślemy także do wszystkich, którzy pomogli w organizacji
uroczystości dożynkowych i przyczynili się do uświetnienia imprezy.
Komitet Organizacyjny Dożynek

Gimnastyka z Kasią w każdą środę 16.30 w
Strażnicy OSP Kórnik: 25.09.
Zajęcia poniedziałkowe 16.30 w Strażnicy
OSP Kórnik:
23.09 „Proszę, Dziękuję, Przepraszam...”
Andrzej Pawlaczyk
30.09 Warsztaty kulinarne
Warsztaty krawieckie w czwartki
przy ul. Parkowej 26.09 grupa 2,
10 października grupa 1,
24 października grupa 2
Marzena Kubiak
Warsztaty terapii manualnej w każdy
czwartek godzina 13.00 świetlica przy ul.
Parkowej
Warsztaty florystyczne Wczoraj tyczne w
każdy wtorek godzina 16.00 świetlica przy
ul. Parkowej
12- 13 październik warsztaty dla seniorów.
Prowadząca: psycholog Magdalena Krawiarz „Dzisiaj, juto. Jak pogodnie przywitać
emeryturę”.
Inauguracja IV semestru Uniwersytetu
Trzeciego Wieku odbędzie się 28 września
w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku
Bninie.
Serdecznie Was Zapraszamy!
W razie jakich kolwiek pytań prosimy
dzwonić:
Magdalena Pawlaczyk, tel. 886111091

Zebranie wiejskie
sołectwa
Kamionki Przy Lesie
odbędzie się
we wtorek
24 09 2019 r.
godzina 19.00
świetlica OSP
w Kamionkach
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Sponsorzy:

Wyjdź z domu i przyjdź do nas!

Stowarzyszenie Nasze Błażejewo
zaprasza do udziału w projekcie:

Seniorzy z Borówca w Śmiełowie

Polska wieś bawi się
i integruje
6 września 2019
godz. 19:00
Kino familijne pod chmurką
i wspólne ognisko – plac
zabaw za Domem Ludowym

12 października 2019
godz. 19:00
Wspólne śpiewanie i konkurs
karaoke ,,Talent Błażejewa’’

22 września 2019
godz. 17:00
Święto Pyry czyli zabawa
taneczna – plac zabaw za
Domem Ludowym

26 października 2019
godz. 17:00
Wielki Turniej Rodzinny z
nagrodami
(szachy, tenis stołowy,
Człowieku nie irytuj się)

Stało się już tradycją, że członkowie stowarzyszenia z Borówca, w sierpniu wyjeżdżają
na jednodniową wycieczkę. Zwiedzamy
wtedy ciekawe miejsca, pałace, zamki, kościoły, muzea. Podobnie było i w tym roku.
21 sierpnia wsiedliśmy do autokaru i ruszyliśmy w drogę. Celem wycieczki było odwiedzenie Śmiełowa i tamtejszego pałacu.
Po drodze mieliśmy okazję obejrzeć jeszcze
inne miejsca i ciekawe obiekty. W Jarocinie
zabraliśmy panią przewodnik, która opowiedziała nam wiele interesujących historyjek
związanych z mijanymi miejscowościami.
Dowiedzieliśmy się między innymi, że nad
rzeczką Lutynią przechadzał się w 1946 roku
znany pisarz Jarosław Iwaszkiewicz. Zainspirowany opowieściami miejscowych ludzi,
napisał opowiadanie: „Młyn nad Lutynią”.
W Radlinie zobaczyliśmy runy pałacu Radolińskich i Opalińskich. Z okazałej niegdyś rezydencji zachowały się zaledwie fragmenty
murów. Natomiast miejscowy kościół pod
wezwaniem świętego Walentego ufundowany przez Opalińskich, prezentował się
dużo lepiej, tym bardziej, że po konserwacji
przywrócono wnętrzu pierwotny wygląd.
W świątyni zwraca uwagę przede wszystkim
renesansowa kaplica Opalińskich, których
ród wywodzi się z Bnina. Kaplica została zbudowana na planie ośmioboku, kopuła jest
zwieńczona latarnią i ozdobiona freskiem.
Na uwagę zasługuje szczególnie piętrowy
nagrobek właścicieli Radlina.
Jadąc do Śmiełowa zatrzymaliśmy się
jeszcze przed platformą widokową, skąd
podziwialiśmy malowniczo usytuowany
na wzgórzu kościół w Brzóstkowie, dwór,
karczmę i widoczny w oddali pałac, do którego zdążaliśmy.
Po kilku minutach oczom naszym ukazał się
przepiękny klasycystyczny pałac, jeden z naj-

piękniejszych w Wielkopolsce, zbudowany
w 1797 roku na rzucie podkowy. Zespół
pałacowy składa się z korpusu głównego
z kolumnowym portykiem i dwóch pawilonów. Nad wejściem głównym widnieje
herb Chełkowskich, pierwszych właścicieli
pałacu. Największa świetność Śmiełowa
przypada na czasy, gdy jego właścicielami
byli Gorzeńscy. Po wojnie i czasach późniejszych niewiele pozostało z dawnej
świetności, zachowały się jedynie oryginalne
posadzki i lustra. Gdyby nie fakt, że w pałacu
Gorzeńskich przebywał swego czasu nasz
narodowy wieszcz Adam Mickiewicz, pewnie
pałac nie odzyskał by dawnej świetności.
Cały dół pałacu jest poświęcony właśnie
Mickiewiczowi, który gościł w Śmiełowie pod
przybranym nazwiskiem Adam Mühl. Przybył tu w 1830 roku w celu przedostania się
przez Prosnę do Królestwa Kongresowego
na teren objęty powstaniem. Był gościem
Hieronima Gorzeńsiego, który przedstawiał go jako nauczyciela swoich dzieci.
Śmiełów dwukrotnie też odwiedziła córka
Mickiewicza. W komnatach poświęconych
wieszczowi oglądaliśmy zarówno ekspozycje
poświęcone życiu i twórczości poety, jak
również pamiątki z okresu, w którym żył,
widzieliśmy nawet cymbały Jankiela i róg
Wojskiego. Dowiedzieliśmy się też, że poeta
miał romans z Karoliną Łubieńską, siostrą
pani Gorzeńskiej, co biografowie często
ukrywali. Mickiewicz umieścił w „Panu Tadeuszu” wiele postaci poznanych w Śmiełowie
i zasłyszanych tam opowieści. Teraz czytając
epopeję będziemy wspominać to, że chodziliśmy śladami wieszcza.
Pełni wrażeń wróciliśmy do Jarocina, gdzie
posililiśmy się smacznym obiadem, ale to
nie koniec naszej wycieczki. Przenieśliśmy
się nieco w czasie bo w lata siedemdziesiąte

i osiemdziesiąte ubiegłego wieku, kiedy to
w Jarocinie odbywały się festiwale muzyki
rockowej. Trafiliśmy bowiem do niezwykłego muzeum, które nazywa się SPICHLERZ
POLSKIEGO ROCKA. Wielu z nas ze wzruszeniem oglądało pamiątki z tamtych lat:
noszone wówczas glany, zdjęcia zespołów
muzycznych, płyty, archiwalne zdjęcia, nawet oryginalne teksty piosenek bezlitośnie
cenzurowane, można było też posłuchać
piosenek z minionych lat lub kupić jakiś
oryginalny gadżet.
Do Borówca wróciliśmy nieco zmęczeni,
lecz bogatsi o nową wiedzę i doświadczenia.
◊ Barbara Fluder
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Adam Bielecki w Kórniku

4 września br. odbyło się spotkanie
autorskie ze znanym himalaistą Adamem Bieleckim. Organizatorzy
- Biblioteka Publiczna w Kórniku oraz
Klub Podróżnika z Kórnika - tą prelekcją oficjalnie rozpoczęli piąty sezon
działalności Klubu.
Wystąpienie miało miejsce na hali sportowej Kórnickiego Centrum Rekreacji
i Sportu Oaza, która bez trudu pomieściła
blisko pięciusetosobową widownię. Słynny
wspinacz roztaczał niesłychane opowieści
sponad ośmiuset metrów nad poziomem
morza i prezentował nagrania wideo ze
swoich wypraw, m.in. z akcji ratunkowej
na Nanga Parbat z 2018 roku. Na spotkaniu można było zakupić książkę autora pt.
„Spod zamarzniętych powiek” – jednak zainteresowanie było tak wielkie, że nakład
bardzo szybko się skończył. Po prelekcji
natomiast każdy, kto miał ochotę, mógł
podejść do Adama Bieleckiego, zamienić

z nim kilka słów, poprosić o autograf
i wspólną fotografię. Nad podniebieniem
gości czuwała restauracja „Ventus”, która
na swoim stoisku oferowała napoje, łakocie oraz zdrowe sałatki.
Dziękujemy dyrektorom KCRiS Oaza:
Wojciechowi Kiełbasiewiczowi i Bartoszowi Karasiowi za udostępnienie sali
widowiskowej i pomoc w organizacji
przedsięwzięcia oraz wszystkim osobom
zaangażowanym w spotkanie.
Zapraszamy na kolejną podróżniczą prelekcję, która odbędzie się 17 października,
o godz. 19.00 w restauracji „Ventus”.
Dawid Szafraniak opowie nam o swojej
podróży transsyberyjskiej i Azji południowo-wschodniej. Szczegóły ukażą się
wkrótce na plakatach.
◊ Ewa Skarzyńska
Fot.: W. Zimniak

Uwaga Czytelnicy!
Z powodu przeprowadzki do nowego obiektu
w dniach od 07.10. 2019 r. do 07.11.2019 r.

Biblioteka w Bninie będzie nieczynna!
Planowane otwarcie odbędzie się 08.11.2019 r.
w budynku przy ulicy Rynek 16
(wejście główne od ul.Kościelnej).
Informujemy też, że termin może ulec zmianie.
Na czas zamknięcia zapraszamy do korzystania z księgozbioru
w Bibliotece Publicznej w Kórniku.

Kolarstwo

Wielkie Nabory 2019 – odbierz piłkę na
start i rozpocznij piłkarską pasję!
Ruszyły wrześniowe nabory do nowo
otwartych grup treningowych w Kórniku.
Dołącz do struktur największej akademii w
Zachodniej Polsce i buduj z nami pomarańczową rodzinę! Na ten moment w Akademii
Piłkarskiej Reissa w Kórniku trenuje ponad
50 zawodników – czas na Twój początek
piłkarskiej pasji! Szukamy nowych twarzy w
rocznikach: Skrzat (4-6 lat), Żak (7-9 lat), Orlik
(10-11 lat), Młodzik (12-13 lat). Na powitanie
każdy zawodnik otrzyma pakiet, w skład
którego wchodzą:
• 2 bezpłatne treningi,
• klubowa piłka,
• rezerwacja miejsca w grupie treningowej,
• opieka klubowych specjalistów, w tym
m.in. fizjoterapeuty, dietetyka
• ubezpieczenie NNW,
• udział w turniejach
Treningi Akademii Piłkarskiej Reissa w
Kórniku odbywają się na Boisko OSiR przy
ul. Leśnej 6, w każdy poniedziałek i środę.
Zajęcia piłkarskie prowadzone są przez 12
miesięcy w roku (zarówno w wakacje, jak i
w ferie). W razie jakichkolwiek pytań, bądź
wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 506616213 lub mailowego
p.halaburda@akademiareissa.pl.

Kolejne Zwycięstwo
Dawida Wika-Czarnowskiego
Świetną passę kontynuuje młody zawodnik
UKS Jedynka Kórnik Dawid Wika-Czarnowski. Po zwycięstwie na czas, oraz dwójkami
na Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików wraz z Aleksandrem Leśniewskim, sięgnął po kolejny sukces w Finale
Pucharu Polski w Koźminku. Dawid zdecydowanie zwyciężył na czas, a w wyścigu
ze startu wspólnego był 4. Leśniewski
zaprezentował się również z bardzo dobrej
strony zajmując kolejno miejsca 12 i 14. Na
podium wśród dziewcząt stanęła również
Julia Przymusińska, która była 3 na czas
i 5 ze startu wspólnego. W wyścigu Żaków
bardzo dobrze wypadł Franciszek Mumot,
który w stawce ponad 60 zawodników
był 7. Wśród dziewcząt Ada Wierzbińska
minęła linię mety na 4 miejscu. Niezwykle
silną obsadę miał wyścig kobiet (seniorki),
w którym udział wzięły wszystkie najlepsze
polskie zawodniczki. W połowie wyścigu
liczącego 87 kilometrów nawiązała się
trzyosobowa ucieczka, w której znalazła się
zawodniczka TFP Kórnik Karolina Lipiejko.
Niestety ucieczka została doścignięta przez
peleton na… 1 km przed metą. Na finiszu
z grupy zwyciężyła Karolina Karasiewicz
z Pacyfiku Toruń, a na trzecim miejscu linię
mety minęła Nikol Płosaj.
Miłe Spotkanie w siedzibie głównego
sponsora
Do niezwykle sympatycznego spotkania
doszło w siedzibie Firmy TFP. Na zaproszenie pani prezes Lucjany Kuźnickiej-Tylędy
firmę odwiedziła najlepsza zawodniczka
klubu UKS TFP Jedynka Kórnik Nikol Płosaj
z trenerem Robertem Taciakiem. Nikol
miała okazję podzielić się wrażeniami

Gościnni
strongmeni
12 czerwca w Puszczykowie mieliśmy okazję poczuć się jak prawdziwi strongmeni.
Gościnni wzięli udział w XVII zawodach
Malta Strong, organizowanych przez Dom
Pomocy Maltańskiej i Powiat Poznański.
Nasza drużyna składała się z siedmiorga
uczestników: Huberta, Piotra, Pawła, Leszka, Karola, Józefa i Pauliny. Konkurencje,
jak co roku zaskakiwały i wymagały od
uczestników dużej siły i sprawności fizycznej. Cechą, która zdecydowanie odróżnia
Maltę Strong od innych zawodów sportowych, to oryginalne nazwy konkurencji
takie jak: Sandman, wyciskanie szpuli,
dramat barmana, holidayman, ketelman.
W trakcie zawodów nie zabrakło zma-

z Europejskich Igrzysk Olimpijskich, które
odbyły się w połowie roku w Mińsku,
zaprezentować zdobyty tam medal i wraz
z trenerem opowiedzieć trochę o przygotowaniach do Igrzysk olimpijskich w Tokio
2020. Wielka szkoda, że na spotkaniu
zabrakło drugiego Olimpijczyka z Mińska
Patryka Rajkowskiego, ale niestety w tym
czasie przebywał on z kadrą narodową
na zawodach torowych w Poniewieży na
Litwie. Warto dodać, że na litewskim torze
Patryk odniósł swoje pierwsze międzynarodowe zwycięstwo po zeszłorocznym
ciężkim wypadku na torze kolarskim
w Brnie. Nikol miała też okazję zaprezentować świeżo zdobyty srebrny medal
gań dla prawdziwych siłaczy, takich jak
przerzucanie opony, siłomierz bokser czy
siłomierz kopacz. W zawodach brało udział
czternaście zespołów z Warsztatów Terapii
Zajęciowych, Środowiskowych Domów
Samopomocy oraz uczniów Ośrodków
Szkolno Wychowawczych z terenu całej
Wielkopolski. Efektem naszych zmagań
były cztery pierwsze miejsca, oraz drugi
i trzeci stopień podium. Po siłowych zmaganiach, dla pokrzepienia nie zabrakło
chleba ze smalcem, małosolnych ogórków,
grochówki, ciasta, zimnych i ciepłych napoi. Z nagrodami w ręku mogliśmy z dumą
powrócić do domu. Gdy emocje opadły,
mogliśmy pochwalić się przed pozostałymi uczestnikami sukcesami strongmenów.
Raz jeszcze dziękujemy organizatorom
za zaproszenie. Już dziś dbamy o formę
i z niecierpliwością czekamy na przyszłoroczne zawody Malta Strong.
◊ Gościnni

Górskich Szosowych Mistrzostw Polski,
oraz wręczyć pani prezes puchary zdobyte przez siebie i zespół w największym
wyścigu etapowym dla kobiet w Polsce
„Dolny Śląsk Tour”. Przypomnijmy, że
Nikol Płosaj zwyciężała na trzech etapach,
oraz w klasyfikacji generalnej, a po jednym
z etapów wygrały jeszcze Joanna Golec
i Wiktoria Polak. Zespół TFP Jedynka Kórnik
wygrał również klasyfikację drużynową.
Najbliższe zawody naszych eksportowych
zawodników to w 19-22 września Grand
Prix Polski na torze w Pruszkowie, a tydzień później Torowe Mistrzostwa Kraju
dla Seniorów.
◊ PM
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Historia stadionu na Błoniach

Pierwsze wzmianki o boisku na „Błoniach” spotykamy w latach 20-tych XX
wieku., gdzie zbudowano boisko „Kotwicy”. Pierwszy mecz piłkarski odbył
się w 1929 r. oraz codzienne ćwiczenia
gimnastyczne i lekkoatletyczne ( patrz
K. Krawiarz-Kórniczanin nr 2 z 1989 r.).
Wśród przekazów starszych mieszkańców Kórnika pojawia się informacja, że
teren Błoni był brany pod uwagę jako
lokalizacja ośrodka przygotowań olimpijskich do igrzysk w Los Angeles (1932)
i Berlinie (1936). Ostatecznie taki ośrodek usytuowano w Sierakowie. Jak głosi
legenda rajcy miejscy nie zgodzili się by
rozbudować infrastrukturę sportową
kosztem łąk, na których pasły się kozy
okolicznych mieszkańców.
Szczegółowych informacji o historii
stadionu przekazał mi główny inicjator,
pomysłodawca powstania stadionu i zapaleniec lekkiej atletyki Tadeusz Rauk
Przedstawiam Jego wspomnienia:
Kórnicka lekka atletyka w początkach lat
50-tych XX wieku stała na wysokim poziomie. Gdy przyszedłem do pracy w Liceum
Ogólnokształcącym w Kórniku w 1958 roku
razem z licealistami pragnęliśmy przygotować „boisko” do uprawiania lekkiej
atletyki. Informacjami o miejscu, w którym
powinno ono powstać służył p. Bogdan
Antkowiak ( jego rekord kórnickiej szkoły
w skoku w dal 7,12 do dziś nie został po-

bity).Wykopaliśmy: wykop pod piaskownicę
do skoku w dal, wyznaczyliśmy okólną 400
metrową bieżnię o nawierzchni trawiastej.
Niestety ówcześni radni miejscy teren ten
sprzedali na ośrodek wypoczynkowy zakładowi z Poznania.
Stworzona sekcja LA SKS Orzeł przy Liceum
Ogólnokształcącym, a następnie MKS
Kórnik mogła trenować tylko na „boisku”
dziedzińcu licealnym i terenie przy plaży
bnińskiej.
Razem z dyrektorem Liceum p. Kazimierzem Zimniakiem rozpoczęliśmy starania
o zbudowanie infrastruktury sportowej
w Kórniku. Jako najlepsze miejsce proponowaliśmy teren ogródków działkowych
(teren obecnego stadionu). Niestety tu
spotkaliśmy się z odmową architekta
wojewódzkiego, który widział lokalizację
stadionu w trójkącie Kórnik-Bnin-Biernatki za tzw. „małpim gajem” (dziś już las).
Teren ten mając wysokiej klasy ziemię
pszenno-buraczaną nie uzyskał aprobaty
środowiska rolniczego. Była to dla nas
sytuacja patowa. Dzisiaj na tym terenie
stoi osiedle domków jednorodzinnych.
Czyniono kolejne starania i wreszcie udało
się przekonać wojewódzkiego architekta
do budowy boiska na ogródkach będących
własnością gminy, tzn. w miejscu, gdzie on
obecnie się znajduje.
Do naszej dwójki inicjatorów budowy
stadionu dołączył p. Tadeusz Świgoń.

Opracowany przeze mnie projekt przerysował p. Wojciech Waszak i po aprobacie
Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej
w Poznaniu rozpoczęliśmy budowę. Do
pracy włączyli się w takim zakresie jak to
było możliwe uczniowie szkół kórnickich,
harcerze, straż pożarna. Całość wykonywanych prac rejestrował p. Kazimierz Zimniak. Prace melioracyjne, pomiary terenu,
wytyczenie bieżni i skoczni, wykonanie
krawężników bieżni dokonała ekipa pod
kierunkiem p. Dezyderego Adamskiego.
Za środki finansowe urzędu sprowadzono
żużel i glinkę na bieżnię oraz rozbiegi do
skoku w dal i rzutnie. Plan zazielenienia
obiektu wykonał p. Rufin Twardowski
- pracownik Instytutu Dendrologii PAN
w Kórniku. Stanowiła ona trójpoziomową
zasłonę od wiatru, głownie od strony jeziora Skrzyneckiego. Problemem stało się zasianie trawy. Żaden z zakładów kórnickich
nie podejmował naszych apeli. W końcu p.
Tadeusz Świgoń wypożyczył konie, siewnik
i w trójkę z uczniem Andrzejem Szmytem
zasialiśmy trawę siewnikiem. Nowy obiekt
posiadał cztero torową bieżnię okólną
- 400 metrową, sześciotorową bieżnię
prostą do biegów 110 m p. płotki, po obu
stronach płyty głównej dwie piaskownice
do skoku w dal i trójskoku, na północnym
zakolu skocznię do skoku wzwyż, w dal i do
tyczki oraz rozbieg do rzutu oszczepem,
na zakolu południowym rzutnię do dysku,

Jak ten czas szybko leci

X Memoriał Marka Serwatkiewicza
Już po raz dziesiąty w Szkole Podstawowej
w Radzewie na turnieju tenisa stołowego
wraz z towarzyszącymi mu zmaganiami
w rzucie lotką i strzelaniu z wiatrówki
spotkali się pasjonaci tego sportu z całej
Wielkopolski,
W turniejowych zmaganiach wystartowało
ponad 100 sportowców. Co oczywiste,
prym wiedli mieszkańcy naszej gminy,
w wielu przypadkach były to całe rodziny.
Tym razem na otwarciu Memoriału zjawili się również przedstawiciele Powiatu
Poznańskiego: Antoni Kalisz – członek
Zarządu Powiatu oraz niemal wszyscy
członkowie Komisji Promocji i Rozwoju
Regionalnego z jej przewodniczącym –
Mirosławem Wielochem, który wręczał
również medale na podsumowaniu całej
imprezy. Tradycyjnie już niespodziankę
przygotowała żona śp Marka – Alicja,
która tym razem przywiozła całą wuchtę
przepysznych pączków z naszej lokalnej,
kórnickiej Wypiekarnii.
I na otwarciu, i na zakończeniu Memoriału
podkreślano wyjątkowość osoby Marka –
który niemal całe zawodowe życie poświęcił szkole w Radzewie – początkowo jako
nauczyciel, a później dyrektor; działając
zawsze w myśl jakże aktualnego dziś hasła:
„Szukajmy tego, co nas łączy; a nie tego, co
nas dzieli” uczynił z Radzewa jedną z najbardziej usportowionych szkół w powiecie,
a z tenisa stołowego uczynił jej wizytówkę.
Po ponad 4 godzinach sportowych zmagań
nadszedł czas podsumowania i wręczenia

nagród i medali, których fundatorem były
powiat poznański i gmina Kórnik.
W tenisie stołowym startowało 33 zawodników. W kategorii do lat 15 wygrał Grzegorz Mąderak z Środy Wlkp; w kategorii
16+ tryumfował Mateusz Stasiak z Wijewa.
Kategoria 30+ - tu zwyciężył reprezentant
gospodarzy Mariusz Toboła z Czmonia.
W kategorii 50+ zwyciężył Witold Minkisiewicz ze Stęszewa
W rzucie lotką startowało 47 zawodników .
Najlepszy wynik uzyskał Michał Olejniczak
z Czmońca -29 pkt, wygrywając kategorię
mężczyźni open. W kategorii kobiety open
zwyciężyła Daria Wójkiewicz z Radzewa,

a w kategorii dziewczęta do lat 18 zwyciężyła Dominika Frąckowiak z Trzykolnych
Młynów, a wśród chłopców wygrał Samuel
Kątny z Radzewa
W strzelaniu z wiatrówki startowało 35
zawodników. Najlepszy wynik osiągnęła
Marzena Brylewska z Czmonia - 36pk,
wygrywając tym samy kategorię kobiet.
Wśród panów wygrał Roman Starosta
z Kórnika, Rywalizację dziewcząt do lat 18
wygrała, podobnie jak w lotce, Dominika
Frąckowiak, a wśród chłopaków tryumfował Czarek Kozicz z Czmonia.

oszczepu rzutu młotem i pchnięcia kulą.
Fachowo wykonana bieżnia charakteryzowała się bardzo dobrą nośnością. Całość
sportowego obiektu została oddana do
użytku w 1972 roku.
Na stadionie zostały zorganizowane zawody lekkoatletyczne m. in. liga juniorów.
Odbył się tam również konkurs skoku
o tyczce i po konkursie z centrali otrzymaliśmy tyczki plastikowe tzw. NRD-owskie,
które niestety często się łamały.
Do utrzymania obiektu potrzebny był
konserwator. Pracą uczniowskich rąk nie
można było w dobrym stanie utrzymać
stadionu. Niestety mimo usilnych starań
władze gminne nie zatrudniły takowego
pracownika. Dodatkowo w czasie modernizacji drogi Kórnik-Poznań na części
stadionu zostały zmagazynowane elementy budowlane. Jedynym pożytkiem tego
było zbudowanie dla potrzeb inwestycji
domków, w których obecnie znajdują się
szatnie piłkarskie, biura „Kotwicy”, magazyny, pokoje mieszkalne. Dla lekkiej atletyki
nastała era „tartanu” i wszelkie zawody lekkoatletyczne z biegiem czasu przeniosły się
na obiekty pokryte tartanem. Kórniccy lekkoatleci zmuszeni byli startować poza tere-

nem Kórnika, odnosząc znaczne sukcesy.
Reprezentowali m.in. Polskę w zawodach
międzynarodowych, byli na olimpiadach,
nie mówiąc o medalach zdobywanych na
mistrzostwach kraju.
W okresie tym obiekt ulegał kolejnej
dewastacji, a ludzie kierujący obiektem
nie czuli „ducha” sportu i potrzeb w tym
zakresie. Boiskiem zajęli się działacze
„Kotwicy”, którzy zlikwidowali większość
urządzeń lekkoatletycznych skupiając się
na piłce nożnej.
Obiekt, a w zasadzie zespół obiektów
na Błoniach odżył od momentu kierownictwa p. Jana Wójkiewicza. To dzięki
niemu, jego fachowości i zaangażowaniu obecna płyta piłkarska należała do
najlepszych w regionie. Jako lekkoatleta
dbał o utrzymanie bieżni i pozostawionych urządzeń. Dzięki wysiłkowi Urzędu
Miejskiego pod kierunkiem burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego (absolwenta
liceum i skoczka o tyczce) oraz usilnych
starań męża i mnie jako wieloletnich
działaczy Szkolnego Związku w Kórniku,
także nauczycieli wf (głownie w liceum)
i przy poparciu radnych wreszcie został
oddany do użytku w bieżącym roku

nowoczesny stadion lekkoatletyczny.
„Ojców” powstania stadionu znalazło
się więcej. W dniu 9 czerwca 2019 roku
Kórnik doczekał się bieżni tartanowej
ze skoczniami w dal i wzwyż i rzutni do
pchnięcia kulą. Szkoda, że wybrano projekt bez rzutni do oszczepu, może nawet
i do dysku. Wtedy byłoby można określić
stadion mianem „na miarę XXI wieku!”.
Jako inicjatorzy powstania obiektu liczymy na rozkwit i popularyzację lekkiej
atletyki w Kórniku. Życzymy sukcesów
nawiązujących do historii tej dyscypliny
w Kórniku. Niech z młodego narybku
wyłonią się mistrzowie województwa,
kraju, reprezentanci Polski i uczestnicy
Olimpiad. Niech tak jak dawniej lekkoatletyka zwana „Królową Sportu” oraz
stojące na wysokim poziomie dzisiaj
kórnickie kolarstwo będą dyscyplinami
promującymi Kórnik w kraju i za jego
granicą.

◊ MB

◊ ARA

22 nr 16/2019

WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Lekka praca dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Tel. 791 121 103, e-mail
praca@lavoro.com.pl
Zaopiekuję się dzieckiem w Kórniku/Bninie. Mam 55 lat i doświadczenie w opiece nad dziećmi. Kontakt:
Violetta 663 011 660
Biuro rach. w Kórniku zatrudni
samodzielną księgową, chętnie
z doświadczeniem na SYMFONIA.
Tel. 572 362 637, praca@e-ksiegowy.net
Kierowca BE, rencista poszukuje
pracy, umowa, pół etatu, zlecenie.
Tel. 784 825 329

INNE
Sprzedam telewizor LOEWE kineskopowy, kolor czarny, cena 100 zł,
32 cale. Tel. 603 183 773 lub
601 624 138
Sprzedam drzwi pokojowe oszklone, lewe skrzydło i prawe skrzydło,
jasny brąz, cena 50 zł za skrzydło.
Tel. 603 183 773, 601 624 138
Sprzedam pralkę i zmywarkę. Możliwość transportu.
Tel. 511 120 011
Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. Tel. 537 394 398
Pogotowie remontowe Wojtuś!!!
Drobne prace remontowe, utrzymanie terenów zielonych. Zapraszamy. Tel. 508 795 439
Sprzątanie domów, mieszkań,
mycie okien, pranie tapicerki i dy-

wanów, ciśnieniowe mycie tarasów,
podjazdów i bram garażowych.
Dobre ceny! Tel. 508 795 439
Sprzedaż ziemniaków z domu:
Kórnik-Bnin, ul. Błażejewska 43.
Worki 5 i 15 kg. Ceny giełdowe.
Kupimy dom w Kórniku lub okolicach - BON. Tel. 505 921 833
Mieszkań do zakupu szukamy Kórnik i okolica - BON. Tel. 505 921 833
Grunty budowlane i AG kupimy –
BON. Tel. 505 111 269
Sprzedam umeblowane mieszkanie z ogródkiem w Szczodrzykowie, 54 m². Stan bardzo dobry.
Cena 239 000 zł. Tel. 726 109 172
Wynajmę mieszkanie w Słupi
Wielkiej. Tel. 666 677 003
Poszukuję domów i mieszkań do
wynajęcia w Robakowie i okolicy.
Tel. 666 677 003
Sprzedam stolik pod telewizor 50
zł oraz biurko 50 zł. Tel. 724 009 743
Oddam małe kotki w dobre ręce.
Tel. 603 701 319
Meble na wymiar: kuchnie, szafy,
komody, garderoby. Tel. 723 882 617
Spersonalizowana pożyczka bez
BIK! Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.
Tel. 517 883 415
Sprzedam dwa rowery młodzieżowe. Proszę dzwonić po 16.00.
Tel. 603 663 527
Domofony, alarmy, kamery. Monitoring sklepów, posesji, firm.
Montaż-serwis. Tel. 509 490 402
Szukam hali do wynajęcia
min. 200 mkw. Tel. 666 677 003

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal o pow. 100
m² mieszczący się przy ul. Plac Niepodległości 32 na I piętrze, wejście
od ul. Pocztowej. 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 magazyn o pow.
216 m² z biurem z CO i 220 m² przy
ul. Średzkiej 17, teren ogrodzony,
monitorowany. Tel. 663 977 343
Wypożyczalnia samochodów dostawczych w Kórniku.
Tel. 516 238 231
Sprzedam dom jednorodzinny
z budynkiem gospodarczym i działką 860 m². Tel. 515 379 549
Sprzedam bujak dziecięcy.
Tel. 503 959 966
Sprzedam sofę jednoosobowa,
używaną. Tel. 515 379 549
Sprzedam tapczan używany, dwuosobowy i 2 fotele. Tel. 515 379 549
Sprzedam zmywarkę używaną
Amica. Tel. 503 959 966
Mycie, czyszczenie i pielęgnacja
nagrobków. Potrzebujesz pomocy
zadzwoń. Tel. 508 795 439
Usługi dekarskie, wynajem rusztowania klinowego z możliwością
ustawienia. Tel. 519 638 527

Sprzedam dywan, nowy, długość
– 2,8 m, szerokość – 1,5 m, modne wzory, cena do uzgodnienia.
Tel. 602 517 370
Znaleziono klucz do auta z brelokiem „Miłosz”. Tel. 731 902 360
Sprzedaż drewna sosnowego
i kominkowego, różne rodzaje.
Tel. 661 099 768
Oddam w dobre ręce małe kotki.
Tel. 501 650 209, 607 396 461
Sprzedam rozrzutnik obornika,
jednoosiowy. Tel. 783 410 182
Profesjonalne przegrywanie kaset
VHS na nośniki cyfrowe. Montaż
filmów amatorskich z smartfonów,
kamer sportowych. Kórnik, ul. Wodna 7. Tel. 790 624 190
Butle do wina sprzedam.
Tel. 604 956 314
Drobne usługi i remonty, płytki
i instalacje. Tel. 602 214 931
Serwis kotłów gazowych firmy
TERMET. Montaż, naprawa, przeglądy. Tel. 502 047 864
Sprzedam maciory prośne.
Tel. 691 783 400
Sprzedam baloty słomy.
Tel. 691 783 400
Sprzedam ziarno: jęczmień, owies.
Tel. Tel. 691 783 400
Sprzedam 4 opony zimowe, 19565-15 r. Tel. 782 513 000
Sprzedam przyczepkę lekką z dokumentami i opłatami na bieżąco.
Ładowność 327 kg. Tel. 782 513 000

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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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

