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Sprawozdanie

burmistrza
KDN i ekologiczny festyn

(Regulamin na str. 12)

W dniach 19-21 września odbywały się
Kórnickie Dni Nauki. W ramach tej corocznej imprezy przy współpracy z placówkami
naukowymi i firmami odbywają się zajęcia
specjalne, dedykowane uczniom szkół naszej gminy a także mieszkańcom. Zwieńczeniem KDN jest już od kilku lat sobotni
Festyn Ekologiczny, który również i w tym
roku cieszył się sporym zainteresowaniem
mieszkańców.
W tym roku po raz pierwszy do grona
współorganizatorów KDN dołączyły firmy
TOP-FARM Jagrol oraz HiProMine i ProBiotic Polska.
Nie kupimy „Daglezji”
W związku z przeprowadzonymi rozmowami oraz wymianą korespondencji
z Fundacją „Porozumienie” w sprawie
propozycji zakupu terenu i budynków hotelu „Daglezja”, przeanalizowano aspekty
finansowe i różne możliwości potencjalnego zagospodarowania tego majątku.
Koszt zakupu nieruchomości to ok. 5
milionów złotych. Szacowany koszt modernizacji w związku z przewidywanym
przeznaczeniem to minimum 2 do 3 milionów złotych.
Rozważano dwa warianty: usytuowanie
w obiekcie Środowiskowego Domu Samopomocy lub Domu Międzypokoleniowego.
Analizy wykazały, że lepszym i tańszym
rozwiązaniem jest budowa Domu Międzypokoleniowego przy Placu Powstańców Wlkp., a ŚDS przy ul. Floriana (przy
dodatkowym założeniu podjęcia starań
o dofinansowanie od samorządu wojewódzkiego na zakup gruntu i budowę).
Inne warianty, np. prowadzenie przez gminę działalności hotelarskiej nie są brane
pod uwagę, gdyż tego typu aktywność nie
jest zadaniem gminy.
Ze względu na rachunek potencjalnych
kosztów i strat nie przewiduje się zakupu
tej nieruchomości.
Zgromadzenie Wspólników ZGO
W dniu 24 września wiceburmistrz Sebastian Wlazły uczestniczył w Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
ZGO, które odbyło się w Jarocinie. Nadzwyczajne Zgromadzenie wyraziło zgodę
na przystąpienie do spółki nowych wspólników: Gminy Pleszew i Gminy Środa Wiel-

kopolska. Podczas Zgromadzenia uchwalono następujące uchwały: 1) w sprawie
wyłączenia prawa pierwszeństwa nabycia
udziałów przez dotychczasowych wspólników, w związku z zamiarem podwyższenia
kapitału zakładowego poprzez utworzenie
nowych udziałów i planowanym objęciem
ich przez nowych wspólników Gminę
Pleszew i Gminę Środa Wielkopolska, 2)
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz 3) w sprawie zmian
umowy spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego.

Miasto i Gminę Kórnik podczas patriotycznej uroczystości upamiętniającej ofiary stalinizmu, które zostały zamordowane i potajemnie pochowane w lesie w Gądkach.
Uroczystość zorganizowana z inicjatywy
Nadleśnictwa Babki odbyła się już po raz
piąty przy pomniku na Drapałce.
Na uroczystość przybyły liczne delegacje
przedstawicieli Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych, Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, samorządu, harcerzy, szkół,
organizacji społecznych i kórnickich firm.

Zgromadzenie Związku
Międzygminnego w Skałowie

Porozumienie w sprawie PKS

Dnia 25 września w Skałowie odbyło się
Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”, w którym
uczestniczył wiceburmistrz Sebastian
Wlazły. Podczas Zgromadzenia podjęto
następujące uchwały: w sprawie zmiany
uchwały dotyczącej uchwalenia planu
finansowego Związku Międzygminnego
„Schronisko dla Zwierząt” na rok 2019,
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego
„Schronisko dla Zwierząt” na lata 2019
– 2024, w sprawie określenia wysokości
rocznej składki członkowskiej na 2020
rok i terminu jej płatności oraz w sprawie
rozpatrzenia skargi złożonej na działalność i zarządzanie Dyrektora Schroniska
w Skałowie.
Uczczono pamięć
o ofiarach stalinizmu
W dniu 26 września 2019 r. wiceburmistrz
Sebastian Wlazły oraz radni: Andrzej Regulski i Andrzej Surdyk reprezentowali

Tego samego dnia przedstawiciele Miasta
Poznania, Starostwa Powiatowego w Poznaniu, gmin i powiatów z Wielkopolski
oraz PKS Poznań podpisali porozumienie,
które gwarantuje utrzymania linii autobusowych na terenie naszego regionu.
1 września poznański PKS przeszedł
pod kuratelę Powiatu Poznańskiego.
Od 1 stycznia 2021 zarządzanie transportem autobusowym na naszym terenie
przejmie tworzony w tym celu związek
powiatowo-gminny.
Porozumienie, oprócz Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań, podpisały powiaty:
obornicki, międzychodzki, nowotomyski,
kościański, śremski oraz podpoznańskie
gminy. Podpisanie planują także powiaty:
grodziski i szamotulski. Do końca 2020 na
utrzymanie połączeń wydatkowane będzie
ponad 6,5 mln zł (1,34 mln od Miasta Poznań, 1,764 mln od Powiatu Poznańskiego,
oraz w sumie ponad 3,3 mln zł od gmin).
W imieniu kórnickiego samorządu porozumienie podpisał burmistrz Przemysław
Pacholski.
Otwarto nowe boiska
W dniu 28 września 2019 r. odbyła się
uroczystość otwarcia nowo powstałych
boisk wielofunkcyjnych i bieżni przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Kórniku.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali
burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik Adam Lewandowski,
dyrektor Kórnickiego Centrum Rekreacji
i Sportu OAZA Wojciech Kiełbasiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku
Elżbieta Wypijewska oraz jeden z uczniów
klasy piątej Dorian Małkowski.
W uroczystości, która poprzedziła XII edycję
cd. na str. 4
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cd. ze str. 3
Święta Pieczonego Ziemniaka, udział wzięli: wiceburmistrz Sebastian Wlazły, radni
Rady Miasta i Gminy Kórnik, nauczyciele,
rodzice i dzieci oraz przyjaciele SP1.
102 urodziny pana Teodora
W dniu 1 października 102 urodziny
obchodził najstarszy mieszkaniec naszej
gminy pan Teodor Kijak. Z tej okazji szacownego jubilata z życzeniami odwiedzili:
burmistrz Przemysław Pacholski, radny
Andrzej Surdyk oraz pracownik Wydziału
Spraw Obywatelskich Łukasz Błaszyk.

Konferencja w sprawie
zapobiegania smogowi
W dniu 2 października Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zorganizował w Poznaniu konferencję szkoleniową
zatytułowaną: „Kontrolowanie zapisów
uchwał antysmogowych”. Poruszono najnowsze zmiany prawne dot. zarządzania
jakością ochrony powietrza i sprawozdawczości gmin z realizacji programów. Przedstawiciel Instytutu Chemicznej Przeróbki
Węgla w Zabrzu wskazał na praktyczne
aspekty kontroli kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym oraz miejscowych ogrzewaczy

pomieszczeń. W konferencji uczestniczył
wiceburmistrz Sebastian Wlazły wraz ze
Strażą Miejską w Kórniku w składzie Aneta
Templewicz, Szymon Gałecki, Robert Furjan
i Karol Zgrabczyński, a także Aneta Paluch
z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
UMiGK.
Zebrania wiejskie
We wrześniu odbywały się zebrania
wiejskie, na których przyjmowane były
fundusze sołeckie na 2020 rok. W zebraniach uczestniczyli burmistrz i wiceburmistrzowie.
◊ red.
20 pażdziernika 2019 roku
w 80. rocznicę rozstrzelania obywateli
Kórnika, Bnina i okolic
przez niemieckich okupantów
w 1939 roku
odbędzie się uroczystość patriotyczna.
O godzinie 12:00 w Kolegiacie Kórnickiej
odprawiona zostanie msza św.
a po niej złożymy kwiaty pod tablicą
pamiątkową na kórnickim ratuszu.
Zapraszam mieszkańców,
delegacje i poczty sztandarowe
do udziału w tej uroczystosci.
◊ Burmistrz
Przemysław Pacholski

Fragment Kopli oczyszczony
Właściciele pól przylegających do Kopli i mieszkańcy położonych nieopodal
zabudowań w Kamionkach i Borówcu
wielokrotnie borykali się z zalewaniem
terenów spowodowanym przez niedrożność zarośniętego i zamulonego koryta
rzeczki. Apele kierowane do zarządcy tego
cieku wodnego i wnioski kierowane przez
burmistrza Przemysława Pacholskiego
i wiceburmistrza Sebastiana Wlazłego doprowadziły do wpisania do planu prac na
bieżący rok niespełna trzykilometrowego
odcinka cieku. Na zlecenie Państwowego

Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”
we wrześniu br. dokonano konserwacja
rzeki Kopli I (Głuszynka) na długości 2,78 km
na wysokości ul. Słowikowej w Borówcu do
połączenia Kopli I i Kopli II (jest to odcinek
od 2+500 do 5+280 kilometra cieku).
Przetarg na wykonanie prac wygrał Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie
- administrator urządzeń melioracyjnych
na terenie gminy Kórnik.
W ramach zadania wykonano wykoszenie
porostów roślinności ze skarp oraz usunięto zatory z dna cieku i odpiaszczono je.

Komisyjny odbiór prac, który odbył się
1 października i zbiegł się ze sporymi
deszczami, jakie nawiedziły naszą okolicę.
Dzięki temu zaobserwowano, że dzięki
wykonanym pracom odpływ nadmiaru
wody jest sprawny.
Liczymy na to, że w planach budżetowych
„Wód Polskich” na rok przyszły i kolejne
lata znajdą się odpowiednie środki na
udrażnianie kolejnych odcinków sieci podstawowej. Wiele fragmentów rzek i rowów
już dziś potrzebuje interwencji.
◊ ŁG

Wrześniowa sesja RMiG Kórnik
25 września 2019 r. odbyła się Sesja Rady
Miasta i Gminy Kórnik.
Gośćmi pierwszej części obrad byli przedstawiciele Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego. Prezes Marek Baranowski
i sekretarz Roch Tarczewski przedstawili
króla kurkowego 2019 Karola Jabłońskiego. Zaprezentowano tegoroczne działania
i osiągnięcia organizacji oraz plany na
przyszłość.
W czasie trwania obrad radni:
- wprowadzili zmiany w uchwale budżetowej
na 2019 rok oraz w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata
2019-2027,
- określili wysokości stawek podatku od
nieruchomości (uchwalone stawki w ramce
obok),
- określili wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
- przyjęli regulamin udzielenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta
i Gminy Kórnik,
- zmienili uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek
oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, a także warunki obliczania i wypłacania
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, kryteria
i tryb przyznawania nagród,
- ustanowili zasady przyznawania, wysokość
diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla
przewodniczących organów wykonawczych
jednostek pomocniczych – sołtysów,
- nadali nazwy ulicom w Dachowie.
Ul. Srebrna ma swój początek od działki
nr 30/18 i biegnie do działki nr 30/13, a jej
podstawę stanowi droga oznaczona działką
nr 30/19,
- zmienili Uchwałę nr XVIII/230/2016 Rady
Miasta i Gminy Kórnik z dnia 24 lutego 2016
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki. Ul. Powietrzna ma swój
początek od ul. Poznańskiej i biegnie do ulicy
Spacerowej, a jej podstawę stanowi droga,
oznaczona działkami nr 344/7 oraz 344/11,
- podjęli uchwałę w sprawie kupna nieruchomości położonej w obrębie Borówiec:
działka nr 59/1 o powierzchni 0,0005 ha i nr
59/2 o powierzchni 0,0595 ha, zapisana jest
w księdze wieczystej nr PO1D/00018654/0,
- podjęli uchwałę w sprawie nieodpłatnego
przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie
Pierzchno gmina Kórnik: 114/8 o powierzchni 0,1319 ha, położona w obrębie Pierzchno
gmina Kórnik, zapisana w księdze wieczystej
nr KW PO1D/00045698/8 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej,
- przystąpili do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Goście z K-BBK na sesji

w rejonie ulicy Głównej, Słonecznej i Dworcowej w obrębie geodezyjnym Dziećmierowo, gmina Kórnik,
- przystąpili do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla ulic: Porannej Rosy, Wiklinowej, Malwowej i Mieczewskiej, gmina Kórnik,
- wnieśli skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego, który
zakwestionował wcześniej użycie nr PESEL
w procesie przeprowadzania konsultacji
Budżet Obywatelski Gminy Kórnik,
- przyjęli pomoc rzeczową od powiatu
poznańskiego dla Miasta i Gminy Kórnik
z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży
Pożarnych: Kamionki i Kórnik,
- zmienili uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Gminy Środa Wlkp.
z przeznaczeniem na przekazanie wkładu
pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów
i Kanalizacji w Środzie Wlkp. Sp. z o.o.
Tuż przed zakończeniem obrad o głos poprosił radny Tomasz Nagler. Podziękował
mieszkańcom za zaufanie oraz radnym za
współpracę i zrzekł się mandatu radnego
z powodów osobistych.
Po potwierdzeniu tego aktu przez Komisarza Wyborczego dojdzie do uzupełnienia składu rady zgodnie z Kodeksem
Wyborczym. Pierwszeństwo w objęciu
funkcji radnego ma pan Łukasz Kwas,
który w przeprowadzonych w 2018 roku
wyborach samorządowych w okręgu nr 3
otrzymał kolejną największą liczbę głosów
z reprezentowanego przez rezygnującego
radnego Komitetu Wyborczego Magdaleny
Kosakowskiej My Kórniczanie.
Szczegóły sprawozdań i uchwał znajdują
się na stronie:
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/59741
Retransmisja z obrad na stronie Rady Miasta
i Gminy Kórnik w serwisie YouTube.
◊ SK i ŁG
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Zapisy z Uchwały Nr XIII / 140 / 2019
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości
Określa się na terenie Miasta i Gminy
Kórnik stawki podatku od nieruchomości
w następującej wysokości:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m²
powierzchni;
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
– 4,80 zł od 1 ha powierzchni;
3) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł
od 1 m² powierzchni;
4) niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz
z 2019 r. poz. 730 i 1696), i położonych
na terenach, dla których miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu
w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2
powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,81 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej –
23,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej;
4) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń –
4,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
5) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej.
3. od budowli lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
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Kolejne inwestycje zakończone
„Budowa promenady spacerowej wzdłuż
Jeziora Kórnickiego wraz z infrastrukturą
etap III cz. 2”
Część druga III etapu promenady spacerowej wzdłuż Jeziora Kórnickiego została
oddana do użytku. Odbiór końcowy
inwestycji miał miejsce 6 września. Zadanie wykonała firma „TRAP” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe S.C. z Poznania.
Dokumentację projektową opracowała
Pracownia Projektowa GOYA Sławomira
Gierlińskiego.
Na inwestycję złożyły się: z budowy ścieżki
pieszo–rowerowej szerokości 4,0 m i długości 221 m, budowa oświetlenia oraz
montaż małej architektury (ławki, kosze).
Koszt inwestycji wyniósł ostatecznie
581 571,11 zł brutto.
„Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych i skoczni wraz z towarzyszącym
zagospodarowaniem terenu”
26 września dokonano odbioru końcowego inwestycji polegającej na:
- budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu koloru czerwonego o powierzchni 1 476,83 m2
wraz z wyposażeniem: bramki do piłki
ręcznej, kosze do koszykówki – 2 komplety,
zestaw do siatkówki,
– 2 kpl, zestaw do tenisa – 2 kpl,
- budowie boiska sportowego o nawierzchni ze sztucznej trawy o powierzchni 1 067 m2 wraz z wyposażeniem: zestaw
do mini piłki nożnej,
- budowie oświetlenia boisk,
- montażu piłkochwytów o wysokości 8 m,
- budowie skoczni w dal z bieżnią o nawierzchni z poliuretanu koloru czerwonego o powierzchni 282 m2 wraz z wyposażeniem,
- budowie chodników z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm w kolorze szarym,
- rozbiórce fragmentu istniejącego boiska
od strony wejścia do oddziału przedszkolnego,
- rozbiórce fragmentu parkingu od strony
bloków (ul. Wyspiańskiego),
- ogrodzeniu terenu,
- likwidacji istniejącego placu zabaw wraz
z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki,
- wycince drzew oraz nasadzeniu nowych,
- montażu małej architektury (ławki, kosze,
stojaki rowerowe).
Wykonawcą zadania była firma MardoSport Sp. z o.o. Puszczykowo, a dokumentację projektową opracowano w konsorcjum OVO Grąbczewscy Architekci oraz
Małgorzata i Adam Zgraja Architekci.
Koszt inwestycji to 1 308 456,19 zł brutto.
◊ Wydział Inwestycji UMiG Kórnik
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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
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Zmiany w zasadach odbioru odpadów
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr X/99/2019
Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26
czerwca 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta i Gminy Kórnik od stycznia
2020 roku wystawiamy tylko pojemniki
z odpadami ulegającymi biodegradacji.
Nie będą odbierane odpady wystawione
w brązowych workach. Nadwyżkę odpadów można oddać bezpłatnie w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Czołowo.
Zaletą powyższego systemu jest:
• brak limitacji wystawianych odpadów
biodegradowalnych;
• względy sanitarne;
• długofalowa oszczędność;
• dalsza możliwość oddania nadwyżki odpadów na PSZOK w m. Czołowo;
• w przyszłości niższa cena opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w przypadku posiadania kompostownika;
• wzrost estetyki;
• usprawnienie pracy firmy odbierającej
odpady komunalne.
Zgodnie z powyższym regulaminem właściciel nieruchomości sam zaopatruje się
w ww. pojemnik. Pojemnik taki, powinien:

• odpowiadać polskim normom;
• być w kolorze brązowym;
• być wykonany z tworzywa sztucznego
z kółkami;
• być oznaczony napisem „BIO”;
• posiadać kołnierz umożliwiający zaczep
do odbioru odpadów przez śmieciarkę;
• posiadać pojemność 120 litrów, 240
litrów lub 1100 litrów.
Z posesji odbierana będzie każda ilość
wystawionych pojemników z odpadami
biodegradowalnymi.
Do pojemników na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy wrzucać czysty
odpad (bez worków) w postaci:
1) odpadów zielonych powstałych w przydomowych ogródkach tj. ścięta trawa,
liście, chwasty i ścięte kwiaty, drobne
gałęzie;
2) odpadków warzywnych i owocowych
(w tym obierek itp.), skorupek jaj, fusów
po kawie i herbacie, zużytych ręczników
papierowych i chusteczek higienicznych;
3) resztek jedzenia.
Do pojemników na odpady ulegające
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zabrania się wrzucać
m.in.:
1) mięsa i kości zwierząt;

2) odchodów zwierząt, trocin i piasku
z kuwet;
3) popiołu;
4) leków;
5) drewna impregnowanego;
6) płyt wiórowych i MDF;
7) ziemi i kamieni;
8) pampersów;
9) liści z ulic;
10) płynnych odpadów kuchennych;
11) innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych).
Powołując się, na ww. uchwałę informuję
także, o konieczności wymiany metalowych pojemników na niesegregowane
odpady komunalne. Pojemniki te należy
wymienić do końca 2020 roku na pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego.
Po tym terminie metalowe pojemniki
nie będą opróżniane. „Nowe” pojemniki muszą posiadać polskie normy, być
odpowiednio wyposażone w kółka oraz
posiadać kołnierz umożliwiający zaczep
do odbioru odpadów przez śmieciarkę.
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.kornik.pl/odpady oraz w Wydziale
Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut.
Urzędu.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik informuje, że Postanowieniem Nr 421/2019 Komisarza
Wyborczego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy
Kórnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych zostały wprowadzone zmiany w granicach obwodów
do głosowania nr 10 i 11 w miejscowości Robakowo.
1. W obwodzie nr 10 zostaje skreślone sołectwo Dachowa.
2. W obwodzie nr 11 zostaje dodane sołectwo Dachowa.
2.1. Obwód nr 10 obejmuje sołectwa:

10

miejsce głosowania:

Sołectwa:
Robakowo-osiedle, Robakowo-wieś

Szkoła Podstawowa
w Robakowie, Robakowo
ul. Szkolna 3, 62-023 Gądki

2.2. Obwód nr 11 obejmuje sołectwa:

miejsce głosowania:
11

Sołectwa: Dachowa, Gądki, Żerniki
(obejmuje wsie: Żerniki, Jaryszki)

Szkoła Podstawowa
w Robakowie, Robakowo
ul. Szkolna 3, 62-023 Gądki

Nowe obwody zostają wprowadzone na stałe i będą obowiązywać od wyborów do
sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 13 października 2019 r.
Prosi się wyborców o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski

12 października - warsztaty - Magda Krawiarz, Dendrologa,
13 października - warsztaty - Magda Krawiarz, Dendrologia,
9 października- gimnastyka,
10 października - warsztaty krawieckie
I grupa Dendrologia,
14 października - kosmetyki,
16 października - gimnastyka,
21 października - „Zdrowie” - wykład,
23 października - gimnastyka,
24 października - warsztaty krawieckie
II grupa, Dendrologia,
26 października - U3W spacer po Kórniku
z przewodnikiem Markiem Kaczmarkiem.
W razie jakich kolwiek pytań prosimy dzwonić: Magdalena Pawlaczyk,
tel. 886 111 091

Festyn Ekologiczny - fotorelacja

9
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Kórnickie Dni Nauki 2019

Mikroświat wokół nas...

Ile jest mikroorganizmów wokół nas?
Bardzo, bardzo dużo. Zliczyć ich nie sposób. W jednym z artykułów na ten temat
znalazłem informację, że wewnątrz organizmu każdego człowieka i na jego skórze
znajduje się, mniej więcej tyle bakterii ile
jest komórek jego ciała. Inne popularno-naukowe opracowania podają, że ta liczba może być nawet 10 lub 100 razy większa. Niezależnie od tego, który szacunek
jest bliższy prawdzie, jesteśmy otoczeni
i opanowani przez mikroorganizmy. Tak
samo przepełnione malutkimi żyjątkami
są inne „siedliska”, większe organizmy,
gleba, woda i powietrze.
Faktem jest, że niektóre z bakterii wywołują choroby lub źle wpływają na otoczenie. Takie odkrycie skłoniło człowieka do
opracowania strategii obronnych. Czyścimy, pucujemy, opryskujemy, wypalamy...
Mamy arsenały chemicznych środków-niszczycieli, sterylizatory, antybiotyki... Stosujemy je jednak w nadmiarze,
a przecież niszczą one także pożyteczne
mikroorganizmy, te które warunkują naszą egzystencję, chronią lub wzmacniają.
O tym jak utrzymać równowagę biologiczną wokół nas i ograniczyć stosowanie
środków chemicznych mówiono podczas
konferencji zorganizowanej 13 września
br. w sali OSP Kórnik.
Pomysł zorganizowania konferencji „Pożyteczne mikroorganizmy w domu, ogrodzie
i dla zdrowia człowieka” podsunął burmistrzowi Przemysławowi Pacholskiemu producent ekologicznej żywności z Konarskiego
pan Andrzej Nowak. Pod egidą Kórnickich
Dni Nauki wykłady 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.
Kilkadziesiąt osób zainteresowanych tematem dowiedziało się, jak, zamiast niszczyć

Kórnickie Dni Nauki to wspaniała okazja do zaprezentowania i wykorzystania potencjału naukowego naszego regionu. Znakomite placówki naukowe, ale i przedsiębiorstwa, które jak się okazuje na nauce opierają swoją działalność i sukces, przedstawiają ciekawe tematy, eksperymenty, osiągnięcia uczniom kórnickich szkół i nie tylko.

„na ślepo” mikroorganizmy wokół siebie
(w sobie i na sobie), można wzmacniać te,
które są dla nas lub dla środowiska naturalnego pożyteczne.
Okazuje się, że istnieją mydła, środki piorące, kosmetyki, które produkowane są
z naturalnych produktów i nie wywołują
alergii. Można i należy wręcz wzmacniać
tzw. florę bakteryjna w naszym układzie
pokarmowym, bo bez tego nasz organizm
funkcjonuje wadliwie. Odpowiednie nawożenie naturalnymi składnikami i wzmacnianie populacji pożytecznych bakterii
w glebie pozytywnie wpływa na plony
zarówno w skali przydomowego ogródka,
jak i w wielohektarowych gospodarstwach.
Lepsze plony w tym przypadku to nie tylko
ilość, ale i jakość. Owoce czy warzywa produkowane w sposób naturalny mogą być
bowiem dorodniejsze, ale i zawierać więcej
witamin i biomasy. A wszystko bez herbicydów i sztucznej chemii.
Mamy lokalne dowody na skuteczność
działań, jakie proponowane były podczas
konferencji. Michał Fedosz zaprezentował

Rektor z kórnickiego LO

Poznańskie Seminarium Duchowne ma
najmłodszego rektora w historii. Jest nim
ks. dr Marcin Głowiński pochodzący
ze Środy Wlkp. Ks. Marcin ma 36 lat, jest
absolwentem Liceum Ogólnokształcącego
w Kórniku. Jako uczeń angażował się aktywnie w wielu dziedzinach w życie szkoły.
Między innymi pięknie tańczył. Wraz ze
swoją koleżanką klasową Kornelią Kończal
wygrywał konkursy taneczne. Jednoznacznie mogę stwierdzić, że „ był do tańca i do
różańca”. Zapewne Jego byli nauczyciele
są dziś dumni z wybranej drogi życiowej
i awansu. Ponadto wyróżniał się wysoką

wyniki swoich prac na kąpielisku na Błoniach. Sanepid badając wodę stwierdził, że
po zaaplikowaniu naturalnych środków wielokrotnie zwiększyła się przejrzystość wody
i zmniejszył się osad denny. Pan Michał ma
także spore doświadczenie w działaniach
usuwających fetory – również na skale
przemysłową. Firma Jagrol przy współpracy z naukowcami od lat rekultywuje glebę
ograniczając użycie środków chemicznych,
prowokując natomiast rozbudowę warstwy
próchniczej. Na stoiskach producentów
naturalnej żywności podczas ostatniego Festynu Ekologicznego można było zobaczyć
dorodne warzywa i owoce, które nie dość,
że pięknie wyglądają, to jeszcze smakują
wybornie i są zdrowe.
Zainteresowanych tematem odsyłam do
strony https://www.dziedzictwonatury.pl/.
Zastanówmy się czasem jak skomplikowany
i ciekawy jest mikroświat, który nas tworzy
i otacza. Nauczmy się żyć zgodnie z naturą
-dla swojego dobra.
◊ ŁG
BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

kulturą osobistą. Po skończeniu szkoły
wstąpił do Seminarium Duchownego
w Poznaniu. Studia doktoranckie odbył
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Dotychczas w seminarium jako wykształcony pedagog nadzorował nauczanie
religii w szkołach. Funkcję Rektora objął
1 lipca 2019 roku. Niech będzie wzorem
dla dzisiejszych uczniów. Gratulujemy!
◊ ARA

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik od dnia 4 października
2019 r. do dnia 25 października 2019
r. wywieszony został wykaz dotyczący
sprzedaży w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej będącej
własnością Miasta i Gminy Kórnik:
- działka nr 179/7 o powierzchni 0,0252
ha, położona w obrębie Szczytniki.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 2,
tel. (0-61) 817 04 11 wew. 6.

W czwartek 19 września naukowcy odwiedzili szkoły. Uczniowie mogli dowiedzieć się
na przykład o „Skrzyni pełnej skarbów czyli
o niezwykłych nasionach”, „Ukrytym życiu
grzybów”, „Fizyce podróży międzyplanetarnej” i o tym „Po co nam sztuczne satelity”,
„Staromodnym prezencie imieninowym
w rodzinie Działyńskich”, „Skarbie w skorupce czyli jak powstaje jajo i co w sobie
zawiera”.
Wykłady na tak fascynujące tematy wygłosili pracownicy: Instytutu Dendrologii
PAN i Kórnickiego Arboretum, Zakładu
Doświadczalnego PAN „Szkółki Kórnickie”,
Biblioteki Kórnickiej PAN, Obserwatorium
Astrogeodynamicznego Centrum Badań
Kosmicznych PAN w Borówcu, Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego

w Dworzyskac. Dzięki Fundacji Zakłady
Kórnickie Krzysztof Mąkowski przedstawił
temat „Powietrze, którym oddychamy”.
Radny Robert Jankowski opowiedział o roli
i wadze samorządu lokalnego. Nowością
tegorocznej edycji był udział przedstawicieli
firmy Jagrol z Pierzchna, HiproMine z Robakowa oraz ProBiotic Polska. Ci pierwsi,
reprezentujący potentata w dziedzinie
produkcji ziemniaków zaprezentowali
„Skąd się biorą frytki i chipsy”. HiproMine
jest eksperymentalnym producentem
robaków, z których produkuje się nawozy
i pasze. Dzięki reprezentantom tej firmy
dzieciaki dowiedziały się jakie są zalety produkcji białka z owadów i dlaczego może być
to „pokarm przyszłości”. Delegaci ProBiotic
Polska opowiedzieli o „Zagrożeniach dla

bioróżnorodności”.
Dzień drugi, piątek 20 września, to zajęcia
dla uczniów zorganizowane w placówkach
naukowych. Dzieci i młodzież, ale i seniorzy,
wzięli udział w warsztatach, pokazach, zwiedzili niektóre pracownie lub dowiedzieli się
o ciekawostkach podczas spaceru w śród
zieleni czy w gospodarstwie rolnym.
Nie sposób nie wspomnieć o sztandarowych punktach programu KDN. Nocne
zwiedzanie Zamku Kórnickiego i analogiczna impreza w Arboretum cieszą się
takim zainteresowaniem mieszkańców, że
zaproszenia na nie rozchodzą się w ciągu
godziny. Na szczęście pokaz laserowy
w obserwatorium na Drapałce jest otwarty
dla wszystkich, bez limitu ilości uczestników.
KDN ma już ustaloną markę i stabilną formułę. Każdego roku uczestnicy znajdują
jednak coś nowego w ofercie zajęć dla szkół.
I miejmy nadzieje, że tak też będzie w roku
przyszłym. Już dziś zapraszamy na Kórnickie
Dni Nauki 2020.
◊ ŁG
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Superhuba w Lesie Doświadczalnym Zwierzyniec

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Białoporek brzozowy (Piptoporus betulinus), w świecie medycyny zielarskiej
określany jako biała huba brzozowa lub
po prostu superhuba, jest wykorzystywany przez człowieka od setek lat, zarówno
w życiu codziennym, jak i w celach leczniczych. Wraz z czarną hubą brzozową
(czyli rzadkim gatunkiem grzyba błyskoporkiem brzozowym) używany był już
w latach 30. XX wieku przez znachorki
na Wileńszczyźnie, a także przez zielarzy
w Puszczy Białowieskiej w leczeniu chorób nowotworowych. Choć białoporek
nie jest grzybem jadalnym, to jego owocniki można gotować w celu otrzymania
odżywczego wywaru o właściwościach
uspokajających i wzmacniających.
Białoporek jest gatunkiem wysoce wyspecjalizowanym, znajdziemy go wyłącznie
na brzozie, co dodatkowo ułatwia jego
rozpoznanie. W czasie spaceru można go
spotkać przy drodze, zarówno w lesie, jak
i miejskich parkach. Poza lasem, białoporka można znaleźć na brzozowych płotach,
słupkach i innych elementach drewna
użytkowego. Młode owocniki białoporka
pojawiają się od sierpnia do października
(Zdj. B), starsze okazy rosną na brzozach
przez cały rok (Zdj. A, C).
Początki wykorzystania przez człowieka białej huby sięgają epoki kamienia,
czego dowodem są znalezione owocniki
w ekwipunku „człowieka lodu” (tzw.
„Őtzi”). Początkowo, znalezione w 1991
roku przy alpejskim lodowcu zwłoki „Őtzi”
uznano za ciało tragicznie zmarłego turysty, jednak późniejsze badania wykazały,
że w rzeczywistości znalezione szczątki
liczą ok. 5300 lat, a warunki lodowej

zmarzliny spowodowały, że zachowały
się one w zaskakująco dobrym stanie.
„Őtzi” mógł wykorzystywać posiadane
huby w celach leczniczych, szczególnie
białoporka brzozowego, łagodzącego objawy zapalenia stawów spowodowanych
bakterią Borrelia burgdorferi.
Dzięki kwasom poliporenowym i kwasowi
betulinowemu występującym w owocnikach białoporka, wykorzystywany był on
również w leczeniu ran i stanów zapalnych skóry. Z elastycznego i miękkiego
miąższu owocnika wytwarzano cienkie
paski służące jako naturalny plaster.
Co ciekawe, nawet wysuszone owocniki
zachowują działanie antybakteryjne.
W przypadku nagłego skaleczenia w lesie można opatrzyć ranę owocnikiem
białoporka, który skutecznie uchroni nas
przed zakażeniem. Działanie bakteriobójcze, przeciwzapalne i antynowotworowe
białoporek brzozowy zawdzięcza również
innym, zawartym w nim substancjom
czynnym takim jak: kwasy tłuszczowe,
α-tokoferole i flawonoidy, cukry, witaminy (witamina C) i karotenoidy (m.in. b-karoten). Zawartość poszczególnych makro- i mikroelementów oraz aktywność
antyoksydacyjna może różnić się między
zebranymi owocnikami, szczególnie gdy
pochodzą z martwej lub żywej (ale już
zamierającej) brzozy. Aktualnie badania
właściwości leczniczych zarówno białej,
jak i czarnej huby brzozowej prowadzone
są na całym świecie.
Białoporek brzozowy charakteryzuje się
szerokim wachlarzem zastosowań, nie
tylko tych związanych z właściwościami
leczniczymi. W XIX wieku owocniki białoporka brzozowego były stosowane do
ostrzenia brzytew. Jako naturalny papier
ścierny, szorstka powierzchnia owocnika

służyła do polerowania przedmiotów
metalowych. Z białoporka wykonywano
poduszki, w które wbijano metalowe
elementy, co chroniło je przed rdzewieniem. Białoporek (szczególnie w postaci
świeżego miąższu) wykorzystywany był
do uszczelniania kranów, a nawet w samolotach angielskich w czasie II wojny
światowej. Ciekawostką jest, że gęstość
suchego miąższu owocnika białoporka
w przybliżeniu odpowiada gęstości najlżejszego drzewa na świecie – ogrzałki
wełniastej, potocznie nazywanej balsą.
Dzięki temu białoporek znalazł zastosowanie w wędkarstwie przy wyrobie
korpusów woblerów (czyli sztucznych
przynęt przypominających naturalny pokarm ryb). W sztuce ludowej białoporek
stanowił element regionalnego stroju
głowy (z huby brzozowej, włóczki i papieru wykonywano purloty, czyli sztuczne
kwiaty). Biały, miękki miąższ białoporka
jest wykorzystywany przez entomologów,
w postaci pasków, do prezentowania
delikatnych owadów. W pszczelarstwie
wciąż stosuje się suche owocniki grzybów nadrewnowych, w tym białoporka
brzozowego, do odymiania uli w czasie
prac polowych.
Pomimo że w dzisiejszych czasach zastosowanie pospolitego białoporka brzozowego ogranicza się do celów pszczelarskich lub leczniczych, jest on gatunkiem
interesującym, z którym wiąże się duże
nadzieje, szczególnie dzięki cennym
substancjom czynnym zawartym w jego
owocnikach.

◊ Marta Kujawska
Instytut Dendrologii PAN

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

8 PAŹDZIERNIKA

17 PAŹDZIERNIKA

BAJKOCZYTANIE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KÓRNIKU: „Pan Amos”.
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz.
17:30.

TURNIEJ WARCABOWY DLA DZIECI-KCRIS
OAZA. KCRiS OAZA salka konferencyjna
godz. 17:00.

10 PAŹDZIERNIKA
TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI-KCRIS
OAZA. KCRiS OAZA salka konferencyjna
godz. 17:00.
11-13 PAŹDZIERNIKA
4 PORY ROKU W KAJAKU „JESIEŃ - GRZYBOBRANIE”. Pełna informacja na temat
imprezy oraz całego cyklu znajduje się na
stronie: www.warta.poznan.pl

6 PAŹDZIERNIKA
WERNISAŻ: „DIAPORAMA W KÓRNIKU”.
IV Festiwal Fotografia Obrazów Natury
2019. Kórnicki Ośrodek Kultury, godz.
18:00.
PARAFIADA ZAWIERZYĆ MARYI. Wystąpią: Orkiestra Harcerska, Wincentynki,
Tutti Santi, ŚDS Gościnni, FACE2FACE,
Filip Sznura. Liczne atrakcje dla dzieci.
„U PROBOSZCZA W OGRÓDKU” czyli przy
Probostwie w Kórniku, godz. 13:00 – 16:30.

19 PAŹDZIERNIKA
KRAKOWSKI SALON POEZJI. Fragmenty
pamiętników Ignacego Jana Paderewskiego odczyta Mateusz Damięcki, a towarzyszyć mu będą soliści Teatru Muzycznego.
Zamek Kórnicki, godz. 17:00. Liczba
miejsc ograniczona. Zapisy mailowe na
adres: sekretariat.zamek@bk.pan.pl
DZIEŃ KORBOLA. Degustacja dań z dyni
i cukinii, pyra z gzikiem, atrakcje dla dzieci. Świetlica w Biernatkach, godz. 15:00.

12-13 PAŹDZIERNIKA

22 PAŹDZIERNIKA

SPEKTAKL pt. „Z POMOCĄ BIAŁEJ DAMIE”. Wykonawcy: Izabela Nicke, Magdalena Pawlec, Sebastian Grek, Paweł
Hadyński, Łukasz Pawłowski. Do akompaniamentu Michała Sergiusza Mierzejewskiego zaśpiewają Monika Mierzejewska
oraz Amanda Semkowska. Towarzyszyć
im będzie chór CANTANI oraz UKW „Pasjonaci”. Wstęp wolny, Pałac Działyńskich
w Poznaniu (sobota), Zamek w Kórniku
(niedziela), godz. 17:00.

BAJKOCZYTANIE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KÓRNIKU: „Kłopot”. Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.

15 PAŹDZIERNIKA
BAJKOCZYTANIE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KÓRNIKU : „Ciocia Jadzia”.
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz.
17:30.

29 PAŹDZIERNIKA
BAJKOCZYTANIE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KÓRNIKU: „Julia i sklep Pana
Pokrętły”. Biblioteka Publiczna w Kórniku,
godz. 17:30.
Wiesz o czymś
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl

ciekawym?

◊ ZF i SK

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku
serdecznie zaprasza do udziału w XIX Powiatowym Konkursie Recytatorskim
„WPISANI W HISTORIĘ”
z okazji Święta Niepodległości
Konkurs odbędzie się dnia 5 listopada 2019 roku:
- dla klas I-III - o godzinie 10.30 w Domu Parafialnym, ul. Wojska Polskiego 45, Kórnik
- dla klas IV-VI – o godzinie 10.00 w Strażnicy, ul. 20 Października 93, Kórnik
- dla klasy VII-VIII – o godzinie 11.00 w Kórnickim Ośrodku Kultury, ul. Prowent 6, Kórnik
Temat Konkursu: „Miłość niejedno ma imię”

Dojrzałe owocniki białoporka brzozowego rosnące wysoko na brzozie (A, C) oraz młody okaz znaleziony na powalonej kłodzie brzozy (B) w Lesie
Doświadczalnym Zwierzyniec

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody. Laureaci prezentują swoje recytacje podczas
Koncertu Finałowego w dniu 11 listopada 2019 roku, o godz. 16.00 w Zamku Kórnickim.
Konkurs odbędzie się pod patronatem:
- Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
- Komendy Hufca ZHP w Kórniku
Prosimy o zgłaszanie uczestników drogą pocztową lub e-mailową w terminie do 24 października 2019 roku na adres:
Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca im. Tytusa hr. Działyńskiego, ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik
e-mail: kornik@zhp.wlkp.pl

Organizatorzy
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„Gościnni” na Zlocie Talentów 2019

Uczestnicy zajęć w Środowiskowym Domu
Samopomocy „Gościnni” w Kórniku z dużym powodzeniem wystartowali w VII
Powiatowym Przeglądzie Twórczości
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
Mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn.
Zlot Talentów 2019 roku, którego gala
odbyła się w piątek, 13 września w Hali
Widowiskowo-Sportowej w Mosinie przy
ulicy Krasickiego 16. Projekt był finansowany przez Powiat Poznański. Patronat
medialny sprawowała WTK. Organizatorem był Zakon Maltański Polska Fundacja
Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc
Maltańska Poznań.
ŚDS „Gościnni” zaprezentował sztukę pod
tytułem „Skąpiec”, za którą zdobył wysokie - II miejsce. Został także wyświetlony
teledysk wykonany przez „Gościnnych” do

utworu „Szarówka” Darii Zawiałow, za który
również otrzymali II miejsce. Na przegląd
ŚDS „Gościnni” łącznie wysłał 9 prac.
III miejsce zdobyło zdjęcie w kategorii „Dzika przyroda w obiektywie” wykonane przez
Pawła Kerbera.
Imprezę prowadził Marcin Żyski z Radia
Poznań. Powitał gości, którymi byli m. in.
Antoni Kalisz - wicestarosta Poznański, Łukasz Ferchmin – członek Zarządu Fundacji
Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc
Maltańska”, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku - Bożena Kiełtyka.
Biorących odział w przeglądzie oceniało jury.
Brali w nim udział uczestnicy zajęć w 17
placówkach: warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, domu pomocy społecznej, ośrodku
szkolno-wychowawczym, domu pomocy

Seniorzy z Łomnicy w Kórniku-Bninie

Maltańskiej z: Tarnowa Podgórnego, Konarzewa, Otusza, Kórnika, Lisówek, Mosinie,
Owińskach, Swarzędzu, Poznaniu, Kleszczewie, Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Drzązgowie, Luboniu, Puszczykowie.
W swoich wystąpieniach Antoni Kalisz oraz
Łukasz Ferchmin wyrazili podziw dla prac
uczestników przeglądu.
Przed wręczeniem nagród uczestnicy
imprezy bawili się przy muzyce i śpiewie
zespołu „Przed wschodem słońca” w składzie: Michał Pilas (wokal, gitara), Krzysztof
Kuśmierek (saksofon), Kajetan Pilarski
(perkusja).
Talentem Roku 2019 został Środowiskowy
Dom Samopomocy „Fountain House” w Poznaniu za spektakl „Nuda przy śmietniku”.
◊ Robert Wrzesiński

Wycieczka emerytów oświaty kórnickiej

Te miejsca należy, a nawet trzeba odwiedzić. Jeżeli ktoś twierdzi, że wspaniałej
pogody nie można zamówić, to jest w błędzie. Nam się udało!
W słoneczny, ale nie upalny dzień wyruszyliśmy pięknym autobusem firmy KOMBUS
na jednodniową wycieczkę. Opiekował
się naszą grupą pan Marek Kaczmarek –
przewodnik z wielką wiedzą i wspaniałą
osobowością.
Pierwszym punktem wycieczki były Pola
Lednickie, gdzie znajduje się między innymi słynna Brama Ryba, zwana Bramą
Tysiąclecia, przez którą obowiązkowo
przeszliśmy, Dom Jana Pawła II, pamiątkowy kamień z herbem piastowskim oraz
z napisem „Stąd nasz ród”, replika łodzi Jezusa zwana łodzią św. Piotra, pamiątkowy
krzyż taki, jak na Giewoncie oraz globus
symbol ziemi.
Pola Lednickie stworzył ojciec Jan Góra
i tutaj został pochowany pod skromną
płytą, na której zapaliliśmy znicze.

Po krótkim odpoczynku udaliśmy się
zwiedzić Ostrów Lednicki – największą
z pięciu wysp na jeziorze Lednica. Jest to
miejsce niezmiernie ważne ze względów
historycznych, którego dzieje związane są
z najstarszą historią naszego państwa. Odnalezione tam pozostałości kamiennych
budowli i wałów obronnych są dowodem
dawnej świetności wyspy oraz początków
chrześcijaństwa na ziemiach polskich.
Ciekawostką jest to, że w pozostałościach
kaplicy odnaleziono dwa baseny chrzcielne tzw. baptysteria. Z tego powodu niektórzy badacze najdawniejszych dziejów
Polski uważają, że Ostrów Lednicki był
miejscem Chrztu Polski i Mieszka I w 966
roku.
Oprócz oglądania wykopalisk możliwe jest
zwiedzanie całej wyspy. Spacerując czuje
się „zapach historii” tego niezwykłego
miejsca. Przewiezieni promem na brzeg
udaliśmy się na bardzo smaczny obiad,
a następnie do Skansenu Miniatur w Po-

biedziskach, położonego na historycznym
Szlaku Piastowskim.
Ostatnim etapem naszej wędrówki była
cukiernia pana Jacka Grzeczki w Pobiedziskach. Wypiliśmy tam aromatyczną kawę
i zjedliśmy „kultowe” pączki znane chyba
w całej Wielkopolsce.
Do Kórnika wróciliśmy bogatsi w wiedzę,
zadowoleni, z przekonaniem, że była to
wspaniała wycieczka. Jeszcze raz dziękujemy panu kierowcy za bezpieczną jazdę,
panu Markowi za przekazaną wiedzę oraz
organizatorkom za piękny dzień.
Szczególne podziękowania dla pana Burmistrza Przemysława Pacholskiego od
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Oświaty Kórnickiej za przyznanie nam
dotacji na wycieczkę, co umożliwiło wielu
seniorom spełnienie swoich planów, marzeń, których do tej pory nie mogli zrealizować głównie ze względów finansowych.
◊ Uczestniczka wycieczki

Na zaproszenie Koła Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej w Kórniku, którym od lat
kieruje Bogdan Wesołek, dnia 25 września
przybyła do Kórnika czterdziestoosobowa
grupa seniorów z Łomnicy w Gminie Zbąszyn. Celem tego zaproszenia było pokazanie im miasta Kórnika i miejsc pamięci
związanych z Powstaniem Wielkopolskim.
Trzeba przypomnieć, że 6 stycznia 1918 r.
na rozkaz naczelnego dowództwa Powstania Wielkopolskiego do Łomnicy w ramach
batalionu śremskiego wyruszyła kompania
kórnicka pod dowództwem dr Stanisława
Celichowskiego. Walki toczone przez kompanię kórnicką w dniach 10-17 stycznia 1919 r.
opisał dr Stanisław Celichowski w 1935 r.
w publikacji pt. „Wyprawa Zbąszyńska”.
Uczestnicy wycieczki zapoznali się z historią
Kórnika i Bnina, przy tablicy upamiętniającej
wymarsz kompanii kórnickiej do Poznania
27 grudnia 1918 r. dowiedzieli się o historii
tego upamiętnienia. Przy pomniku na pl. Powstania Wielkopolskiego, Bogdan Wesołek
opowiedział przybyłym o historii budowy
tego pomnika. Był przecież inicjatorem
jego realizacji. Delegacja z Łomnicy złożyła
wiązankę kwiatów, zapaliła znicz i wykonano
pamiątkowe zdjęcie.
Przed godziną 14-tą przed kolegiatą kórnicką Kazimierz Krawiarz zwrócił uwagę na tablicę upamiętniającą poległych powstańców
wielkopolskich z Kórnika oraz opowiedział
o historii kolegiaty.
Po mszy św. w intencji dusz powstańców
wielkopolskich goście udali się do Bnina.
W Izbie Pamiątek Regionalnych poznali

historię działań kompanii kórnickiej pod
Łomnicą. Wśród licznych eksponatów
związanych z powstaniem wielkopolskim
najbardziej zainteresowało ich zdjęcie kompanii kórnickiej, wykonane przed 10 stycznia
1919 r. przed oficyną dworską w Łomnicy.
Uczestnicy wycieczki byli zafascynowani pieczołowitością podejścia do historii swojego
regionu w wykonaniu Izby.
W drodze na cmentarz bniński zatrzymano
się przed Grobowcem Celichowskich gdzie
dowiedzieli się o spoczywających tam i
zasłużonych przedstawicielach tego rodu.
Przed pomnikiem-mogiłą poległych pod
Łomnicą powstańców, złożono wiązankę
kwiatów i zapalono znicz.
Spotkanie łomnicko-kórnickie seniorów
przeniosło się do strażnicy OSP w Czmoniu.

Aneta Nowotnik – radna Gminy Zbąszyń,
mieszkanka Łomnicy oraz Bożena Kwaśnioch - sołtys wsi Łomnica podziękowały
organizatorom za przyjęcie. Wśród przybyłych była pani Jolanta Bezdel – kierowniczka
Szkoły w Łomnicy. Kontakty kórnicko-łomnickie zapoczątkowane przez kompanię
kórnicka w 1919 r., a na nowo zapoczątkowane przez Bogdana Wesołka powinny być
kontynuowane.
Goście przygotowali program artystyczny.
Pod kierunkiem Reginy Gołek (akordeon)
i Marii Leśnika wystąpił zespół śpiewaczy
„Zbąszyńscy seniorzy”. Muzyczną oprawę
wieczoru przygotował Karol Jaskuła. Zabawę
zakończono późnym wieczorem.

					

◊ Kazimierz Krawiarz

Akademia Przyszłości
ogłasza nabór
dla lokalnych bohaterów w Kórniku.
Szukamy wolontariuszy !
Nasi podopieczni to mali ludzie
z „długą historią”,
trudnościami w nauce,
problemami w relacjach z rówieśnikami.
Akademia to działanie w zespole,
razem możemy pomóc dzieciom,
odkryć ich mocne i słabe strony
i wesprzeć w problemach.
Dołącz do nas i wesprzyj małych ludzi,
którzy tego potrzebują.
Magdalena Małecka
arabela1977@onet.pl

…



Dawid Szafraniak–ǡ
   
komunikacja
społeczna.
Zawodowo obecnie związany z
firmą OLX Group. Z pasji fotograf i
zwiedzacz świata. Docelowo
 ǡ   
chwilach odhacza kolejne państwa
odwiedzenia na mapie świata. Z
racji niskiego budżetu, połowę
podróżniczego bagażu z reguły
Ǥ



17.10.2019
Godz. 19.00

stauracja Ventus, Kórnik

ZAPISY pod nr tel.: 61 8 170 021

DEGUSTACJA DAŃ Z DYNI I CUKINII
PYRA Z GZIKIEM
ATRAKCJE DLA DZIECI
ZAPRASZAMY
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Wrzesień w Przedszkolu Kolorowy Świat

Nowy rok szkolny, nowe sale, nowe zabawki, nowy plac zabaw...Gmina Kórnik
dba o swoich najmłodszych mieszkańców.
Od września Przedszkole Kolorowy Świat
w Szczodrzykowie ma 9 oddziałów, do których uczęszcza ponad 200 przedszkolaków.
Minął już miesiąc od uroczystego otwarcia
przedszkola. W tym czasie dużo działo
się w naszej placówce. Zabawy ruchowe
w sali i ogrodzie przedszkolnym, spacery
w najbliższej okolicy, spotkania z ekspertami, pierwsze prace plastyczne, wspólne
śpiewanie piosenek.
Od poniedziałku zawitała jesień, a nasi mali
artyści wybrali się w plener, aby również tam
tworzyć swoje małe dzieła sztuki. Na korytarzach można poczuć się jak na wernisażu;
gazetki i sztalugi prezentują jesienne prace

Plac zabaw
z europalet

przedszkolaków. W niektórych grupach odbyło się już uroczyste pasowanie na przedszkolaka połączone ze Świętem Grupy.

					
◊ Renata Waligóra
Przedszkole Kolorowy Świat
w Szczodrzykowie

do gry. Niedawno został odnowiony i pojawiły się bramki do gry w piłkę nożną.
Przedszkolakom najbardziej podobał
się dom, jak wymyśliły dzieci, z drzwiami
wejściowymi i wyjściowymi oraz labirynt,
w którym bawiły się w rycerzy prowadzących
księżniczki do wyjścia. Okazuję się, że poza

zapewnieniem bezpieczeństwa, plac zabaw
powinien pobudzać dziecięcą wyobraźnię.
Czasami najprostsze rozwiązania w połączeniu z dobrym pomysłem tworzą takie
wyjątkowe miejsce, jak plac zabaw, który
odwiedziliśmy.
◊ Magdalena Kowalewska

W Kórniku jest wiele miejsc, w których dzieci
w wieku przedszkolnym mogą spędzić
swój wolny czas. Wiadomo, że najchętniej
spędzają go na placu zabaw. Przedszkolaki
z Truskawkowej Polanki odwiedziły we
wrześniu wyjątkowe miejsce. Idąc Promenadą im. Wisławy Szymborskiej dzieci
podziwiały Jezioro Kórnickie, zatrzymały się
przy pomniku poetki, by w końcu zobaczyć
plac zabaw z europalet. Zbudowali go od
podstaw w 2017 r. uczestnicy wakacyjnych
warsztatów artystycznych zorganizowanych
przez Kórnicki Ośrodek Kultury. Plac zabaw
składa się z labiryntu, domku, ławek, stołów

Pasowanie przedszkolaków w Kamionkach

20 września o godzinie 9.30 w Przedszkolu
w Kamionkach rozpoczęła się najważniejsza
uroczystość dla najmłodszych przedszkolaków – „Pasowanie na Przedszkolaka”.
W obecności dyrektora, nauczycieli i personelu 29 trzylatków przystąpiło do „Pasowania na Przedszkolaka”.
Uroczystość rozpoczęła się od naznaczenia
dzieci magiczną kredką. Aktu „Pasowania na
Przedszkolaka” dokonała Agnieszka Askutja
– dyrektorka Przedszkola w Kamionkach. Po
uroczystym naznaczeniu, dzieci zaprezentowały to, czego nauczyły się w przedszkolu
do tej pory. Wystąpiły w nowej roli przedszkolaka-aktora, który śpiewa i recytuje.
Na pamiątkę tej wyjątkowej chwili przedszkolaki otrzymały pamiątkowe dyplomy
i rożek obfitości.
◊ Karolina Majchrzak

Wieści z SP z Radzewa

Poczuć chemię do chemii
Młodzież z klas V, VI,VII i VIII SP z Radzewa
uczestniczyła w ćwiczeniach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w
Toruniu. Spotkanie z chemią, w 100% oparte
na eksperymentach, było bardzo atrakcyjną formą zajęć, która uczyła dokładności,
właściwej interpretacji obserwacji i formułowania wniosków. Warsztaty oparte na
doświadczeniach były formą wspomagającą
nauczanie przedmiotów przyrodniczych,
a szczególnie chemii. Zapewne wpłynęły
pozytywnie na rozwój kreatywności i zainteresowania naukami przyrodniczymi.
ZIielona szkoła
W dniu 18.09.19 r. uczniowie klasy czwartej
Szkoły Podstawowej z Radzewa udali się
do Wielkopolskiego Parku Narodowego na
tzw. Zieloną Szkołę. Młodzież wysłuchała
krótkiej prelekcji dotyczącej terenu objętego
ochroną, a także obejrzała filmy o tematyce
przyrodniczej. Podczas spaceru po WPN
czwartoklasiści przekonali się dlaczego
ten obszar określany jest jako „prawdziwe
muzeum form polodowcowych i żywe
muzeum przyrody”. Uczniowie zwiedzili
wystawę ssaków, ptaków i owadów żyjących
w Wielkopolsce. Nie brakowało również
zabaw podczas których dzieci mogły wczuć
się w rolę nietoperzy wykorzystujących
echolokację, czy pohasać po lesie jak sarny,
zające, dziki.
◊ Aneta Starosta

Polscy Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata

W środę 18 września 2019 roku w Szkole
Podstawowej w Kamionkach doszło do
wyjątkowego spotkania. Naszą placówkę
odwiedziły siostry odznaczone tytułem
Sprawiedliwe wśród Narodów Świata –
pani Jadwiga Szczeszak i pani Lucjanna
Kuźnicka z domu Adamczyk. Pani Jadwiga
jest prababcią Nadii Jagiełło – uczennicy
klasy 6e. Podczas spotkania z młodzieżą
opowiedziały o działaniach jakie podjęli
Niemcy w stosunku do narodu żydowskiego po zajęciu Polski we wrześniu 1939 roku.
Przedstawiły historię swojej rodziny, która
wykazała się bohaterską postawą. Przez
okres dwóch lat w swoim domu ukrywali
dwóch żydowskich chłopców. Wykopali
im kryjówkę w podłodze pod łóżkiem.
Panie mówiły o tym, jak było to trudne
i niebezpieczne. Po zakończeniu wojny
cała rodzina została odznaczona najwyższym izraelskim odznaczeniem cywilnym
– medalem Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata, przyznawanym przez Instytut
Pamięci Męczenników i Bohaterów Holo-

caustu Jad Waszem. Uczniowie podczas
spotkania mogli obejrzeć i dotknąć medal.
Nasza młodzież z uwagą wysłuchała wzruszającej opowieści. Była to wyjątkowa lekcja
żywej historii, która na długo pozostanie
w naszej pamięci. Lekcja niezwykle ważna,
gdyż Szkoła Podstawowa w Kamionkach
stoi u progu wyboru patrona. Sprawiedliwi

wśród Narodów Świata to ludzie, którzy
dają przykład jak ważna jest bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi, dlatego
bierzemy pod uwagę, by Sprawiedliwi
patronowali naszej placówce.
◊ Malwina Panek
Marta Stefańska
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V edycja Biegu Robaka

28 września w Robakowie odbyła się już V
edycja Biegu Robaka. Organizatorzy tego
wydarzenia – Szkoła Podstawowa w Robakowie i Sołectwo Robakowo – zadbali,
żeby każdy uczeń szkoły, a także wszyscy
mieszkańcy sołectwa mieli możliwość
sprawdzenia się w biegu na konkretnym
dystansie.
W tym roku biegi odbyły się w trzech kategoriach: dzieci z rocznika 2010 i młodsi,
dzieci z roczników 2009 do 2007 oraz kategoria wiekowa „open”. Najmłodsi mieli do
przebiegnięcia 400 metrów, grupa średnia
1 kilometr, a najstarsi 2 kilometry.
Rywalizacja była ogromna. Wielu marzyło
o tym, żeby stanąć na podium. Były też
osoby, które chciały tylko się sprawdzić
i zasłużyć na pamiątkowy medal. Do mety
dobiegli wszyscy, zmęczeni, ale z uśmiechami na twarzy odbierali swoje nagrody
i gratulacje od organizatorów. Dodatkowo
na każdego uczestnika czekał minipoczęstunek w postaci drożdżówek, wafelków
i wody.
Tegoroczny bieg dostarczył wielu wrażeń
sportowych, szczególnie najmłodszym
biegaczom, którzy nie raz wypowiadali
się, że czekali na to wydarzenie przez
cały rok. Każdy z uczestników zasłużył na
specjalnie wyróżnienie za to, że w ogóle
podjął wyzwanie i zdecydował się na start
w wyścigu, a także za to, że przyłączył się do
wspólnej zabawy razem z dziećmi ze Szkoły
Podstawowej w Robakowie!
Przedstawiamy wyniki poszczególnych
biegów.

Łucznictwo

Łucznicy z UKS - Jedynka Kórnik
mistrzami wielkopolski
Bardzo dobrze spisali się zawodnicy sekcji
łuczniczej Jedynka Kórnik w letnich zawodach: III i IV Rundy Pucharu Wielkopolski,
Mistrzostw Polski Młodzików w Głuchołazach oraz Mistrzostwach Wielkopolski
w Poznaniu i Bukowcu.
W Pucharze Wielkopolski po czterech
(z pięciu rund) w kategorii kobiet 3 miejsce
zajmuje Kinga Banecka. Podobnie było
w Mistrzostwach Wielkopolski w Poznaniu, które odbyły się 15 września, gdzie
wywalczyła brązowy medal. Ta kategoria
strzela na odległość 70 m. W kategorii
młodzik starszy klub reprezentuje Jakub
Sobiech, który w Pucharze Wielkopolski
zajmuje pierwsze miejsce, a w Mistrzostwach Wielkopolski, które dla tej kategorii
(oraz młodszych) odbyły się 22 września
w Bukowcu, wywalczył srebrny medal.
W kategorii młodziczki starsze startowała
Gabriela Kmiecik, która w Pucharze Wielkopolski zajmuje 5 miejsce, a na Mistrzostwach Wielkopolski zdobyła brązowy
medal. Nadmienić trzeba że obydwoje
- Jakub i Gabi strzelają na odległość 50 m
i 30 m. W kategorii młodzik klub reprezentują Zuzanna Banecka, Zofia Brylewska
oraz Paulina Bukczyńska. Zuza i Zosia
w Pucharze Wielkopolski zajmują medalowe miejsca, natomiast w Mistrzostwach
Wielkopolski zdobyły Zofia - złoty medal,

• Dzieci z rocznika 2010 i młodsi
Dziewczynki:				
1. Wiktoria Błotna
2. Maja Jurkowska			
3. Liliana Fluder			
Chłopcy:
1. Ignacy Łukaszewicz
2. Kamil Kotowicz
3. Gabriel Przybyłek
• Dzieci z roczników 2009 do 2007
Dziewczynki:				
1.Weronika Tatarynowicz		
2. Julia Kotowicz			
3. Zofia Guzewicz 			
Chłopcy:
1. Adrian Kubiak
2. Franciszek Jaśkowiak
3. Roch Jurkowski
• Open
Kobiety:			
1. Iwona Bobkowska		
2. Joanna Przybyłek			
Mężczyźni:
1. Damian Mikołajczak
2. Piotr Łukaszewicz
3. Sebastian Błotny
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział,
gratulujemy zwycięzcą i zapraszamy na start
już za rok!
Bardzo dziękujemy za wsparcie wszystkim
sponsorom tego wydarzenia, którymi byli:
Szkoła Podstawowa w Robakowie, UKS
Sokół Robakowo, hurtownia kosmetyków
Powąska, Kórnickie Centrum Rekreacji
i Sportu OAZA, Miasto i Gmina Kórnik.
			
◊ Organizatorzy

Kolarstwo

Wielki Konkurs Plastyczny Oazy

W dniu 23 września podczas Festynu Ekologicznego rozdaliśmy nagrody laureatom Wielkiego Konkursu Plastycznego którego temat
brzmiał: „Znane postacie Kórnika - portret”.
W sumie otrzymaliśmy 20 prac w formacie
2,70m x 1,75m, wszystkie były oryginalne,
zachwycały pomysłem i techniką wykonania.
Dodatkowo gratulujemy Szkole Podstawowej
nr 2 w Kórniku za największą liczbę głosów
otrzymanych na pracę nr 4 z kategorii III
(szkoły podstawowe klasy IV – VIII i gimnazja)
w przeprowadzonym głosowaniu na pracę
publiczności.
Szkoła ta otrzymała nagrodę publiczności –
PUCHAR !
W głosowaniu na pracę publiczności brało
udział 396 osób, spośród głosujących wylosowaliśmy głos należący do p.Tadeusza R.
Pan Tadeusz otrzymał nagrodę Organizatora – ufundowaną przez Centrum Rowerowe
Franowo - ROWER.
Szczególne podziękowania kierujemy do
sponsorów Wielkiego Konkursu Plastycznego
za wspaniałe nagrody jakie mogliśmy przekazać wszystkim uczestnikom:

Arboretum w Kórniku
Centrum Rowerowe Franowo
Graffiti
Hotel Daglezja nad Jeziorem Kórnickim
Jump Space - Park Trampolin Śrem
MaragoFit - catering dietetyczny
Mc Donalds Kórnik

Miasto i Gmina Kórnik - Wydział Promocji
Optyk Osińscy
Prorozyn produkcja kreatywna
Pyrland Park - Park Linowy Poznań Malta
Restauracja Ventus Kórnik Oaza
Świeże i zielone” Firma Grześkowiak
TFP - tektury faliste
◊ Oaza

Worek medali zawodniczek TFP Jedynka Kórnik na Torowych Mistrzostwach
Polski.
Bardzo udane dla UKS TFP Jedynka Kórnik
okazały się Mistrzostwa Polski Elity (seniorów) w kolarstwie torowym rozegrane na
torze kolarskim w Pruszkowie. Zawodniczki
TFP zdobyły ostatecznie, aż sześć medali.
Jedynym niespełnionym może czuć się rodzynek klubu Patryk Rajkowski, który zajął
trzecie miejsce na 200 m ze startu lotnego
z doskonałym czasem 10,091 sek. (średnia
prędkość blisko 72 km/h), natomiast w dalszej części mistrzostw, pomimo wspaniałej
walki dwukrotnie (kirin i sprinty) zajmował
czwarte miejsca. Dwa srebrne medale
wywalczyła Nikol Płosaj (wyścig Punktowy,
oraz wielobój Omnium). Kolejny tym razem
brązowy medal zdobyła Natalia Szymczak
z Joanną Golec w wyścigu madison, Dominika Bykowska w wyścigu na 3 km na
dochodzenie, Nikol Płosaj w wyścigu eliminacyjnym, oraz drużyna kobiet na 4 km na
dochodzenie w składzie (Płosaj, Szymczak,
Golec, Wiktoria Polak i Karolina Lipiejko).
Tydzień przed Mistrzostwami na pruszkowskim welodromie rozegrano Grand Prix
Polski w silnej międzynarodowej obsadzie,
na którym startowała w barwach naro-

Zuzanna - srebro a Paulina brązowy medal. Wszyscy wymienieni zawodnicy startowali w Mistrzostwach Polski Młodzików
w Głuchołazach, które odbyły się w dniach
24-25 sierpnia. Drużyna dziewcząt zdobyła
tam 7 miejsce, choć niewiele zabrakło do
wyższej lokaty. Byliśmy tam, wraz z grupą
zawodników z Surmy, jedynymi reprezentantami Wielkopolski.
W Pucharze Wielkopolski biorą udział też
dzieci, strzelając na 10 m i 15 m. Tutaj na
3 pozycji znajduje się Zofia Kmiecik, na
czwartej zaś Nadia Jańczak. Dzielnie walczą
również chłopcy. Jędrzej Brylewski zajmuje
4 miejsce, Olivier Zieliński 6 a Kajetan Ratajczak 7 miejsce. Wszystkie dzieci brały też

udział w Mistrzostwach Wielkopolski, gdzie
na odległościach 25 m, 20 m, 15 m, 10 m
wystrzelali swoje rekordy życiowe.
Obecnie sezon powoli zmierza ku końcowi, a jego zwieńczeniem będzie ostatnia
seria Pucharu Wielkopolski, rozegrana
13 października na torach klubu Leśnik
w Poznaniu.
Po tych zawodach naszych zawodników czeka przerwa zimowa, zajęcia przygotowawcze zaczną się zapewne w styczniu, a od
wiosny łucznicy, w związku z rozbudową
szkoły w Radzewie, przenoszą się z treningami na gościnny teren boiska MKS Czmoń.
◊ MB

dowych dwójka zawodników TFP. Patryk
Rajkowski wraz z Mateuszem Rudykiem
i Maciejem Bieleckim zwyciężyli w sprincie
drużynowym, a w keirinie zajął trzecie
miejsce. Nikol Płosaj zwyciężała z koleżankami (Daria Pikulik, Justyna Kaczkowska
i Łucja Pietrzak) w wyścigu drużynowym na
dochodzenie, oraz z Pikulik w madisonie.
J. BŁaszczaki M. Przymusiński
Mistrzami Polski
Wraz z mistrzostwami kraju seniorów na
pruszkowskim torze swój krajowy championat mieli również juniorzy młodsi.
Świetnie spisali się reprezentanci UKS
Jedynka Kórnik Mateusz Przymusiński
i Joanna Błaszczak, którzy byli bezkonkurencyjni w wyścigu na 500 m ze startu
zatrzymanego. Wśród chłopców Mateusz
zwyciężył z czasem 33,930 sek. był bardzo
bliski pobicia rekordu Polski. Joanna natomiast swój dystans pokonała w czasie
37,699, który wśród seniorek dałby jej
6 miejsce! Mateusz wystartował jeszcze
w scretchu, gdzie zajął ostatecznie ósme
miejsce. Sukcesy dwójki naszych młodych
zawodników cieszą podwójnie, gdyż oboje
są po ciężkich kontuzjach. Mateusz przez
ponad 2 tygodnie pauzował po upadku

w Wałbrzychu, a Joanna w sierpniu złamała obojczyk, a mistrzostwa w Pruszkowie
były jej pierwszym startem po przerwie.
◊ PM
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WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Lekka praca dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, e-mail praca@lavoro.com.pl
Tel. 791 121 103,
Korepetycje z chemii, udziela osoba z tytułem doktora.
Tel. 790 285 872
Zaopiekuję się dzieckiem, chętnie
pomogę w pracach domowych.
Tel. 501 652 320
Poszukuję pracy chałupniczej,
prace manualne. Tel. 604 903 608

INNE
Sprzedam 100letnie, zabytkowe
meble do sypialni, drewno, fornir
brzoza afrykańska. Tel. 668 32 03 02
Kupię mieszkanie 45 m², przestronne, ładne, ciepłe, nowoczesne,
gotówka Ewelina. Tel. 507808370
Szukam garażu - wynajmę lub
kupię w Kórniku os. Krasickiego lub
w pobliżu. Tel. 734211431
Sprzedam albę komunijną kompletną dla dziewczynki oraz wianek.
Tel. 690299115
Sprzedam lodówkę, pralkę wąską
i szeroką .Możliwość transportu.
Tel. 511120011
Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. Tel. 537394398
Sprzedam dom nad jeziorem
okolice Kórnika 495000 120/480 m².
Tel. 517120127
Hala w Żabikowie pod wynajem
4500 zł/msc. Tel. 517120127
Na sprzedaż działka w Szczytnikach 849 m² 149900 zł.
Tel. 690313107
Na sprzedaż mieszkanie w Dachowej 44,5 m² 199000 tys. zł.
Tel. 517120127
Kupię kawalerkę w Kórniku, dom
i działkę. Tel. 517120127

Sprzedam działkę 2000 m² nad
jeziorem z 2 domkami 1,2 mln.
Tel. 517120127
Sprzedam 3 działki w Lucinach łącznie 2200 m², 139000 zł.
Tel. 517120127
Masz problem z komputerem –
zadzwoń. Tel. 724969077
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. 691793249.
Sprzedam mieszkanie w Tulcach
47 m². Tel. 66 66 77 003
Meble na wymiar: kuchnie, szafy,
komody, garderoby. Tel. 723882617
Poszukuję piwnicy do wynajęcia
na os. Staszica do przechowywania
3 rowerów. Tel. 515188299
Sprzedam pół bliźniaka k. Kórnika,
cena 299 tys. Tel. 66 66 77 003
Poszukujemy mieszkań i domów
do wynajmu dla zdecydowanych
klientów - Nieruchomości AM.
Tel. 608 09 22 66
Wynajmę plac 250 m w Kórniku przy cmentarzu pod działalność - Nieruchomości AM.
Tel. 608 09 22 66
Kupię nieruchomość w Kórniku
i okolicach - Nieruchomości AM.
Tel. 608 09 22 66
Wypożyczalnia samochodów dostawczych w Kórniku.
Tel. 516238231
Kupię ciągniki, przyczepy, maszyny rolne. Tel.604989218
Studio Atelier zaprasza Seniorów na strzyżenie i modelowanie
w atrakcyjnych cenach, od 20 zł.
Informacje: Kórnik, ul. Dworcowa
2a/1. Tel. 883767479

Układanie paneli podłogowych,
montowanie listew bocznych MDF.
Tel. 516027030
Poszukuję wspólnika do oklejania
samochodów, posiadam przyzwoity
warsztat. Tel. 503 582 788
Sprzedaż ziemniaków z domu
5 kg i 15 kg, ceny giełdowe, ul. Błażejewska 43, Bnin
Przyjmę na mieszkanie sympatyczną samotną osobę z okolic Mosiny,
Rogalina, Kórnika, Śremu, Środy
Wlkp. Tel. 503 582 788
Kupię działkę budowl. Mościenica
i okolice. Tel. 607 399 644
Sprzedam Volkswagen Polo,
rocznik 2005. Stan bardzo dobry.
Tel. 61 2857845, Tel. 603 696 895
Sprzedam Iveco max, koła
bliźniacze, silnik 3.0,150 KM.
Tel. 607 816 071
Sprzedaż drewna opałowego
sosnowego i kominkowego różnego rodzaju, transport gratis.
Tel. 661 099 768
Sprzedam mieszkanie w Kamionkach, 113m² + garaż w bryle budynku. Tel. 726 215 535
Piecyk gitarowy Marshall 40V –
pickup i efekty gitarowe, niedrogo.
Tel. 602 742 550
Szafka pod telewizor, tanio.
Tel. 696 779 221
Sprzedam drewno kominkowe,
opałowe. Tel. 692 241 023
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej. Tel. L. 692 241 023
Płoty, ogrodzenia, bramy, furtki,
balustrady. Tel. 692 241 023
Sprzedam tynk sylikonowy.
Tel. 603 426 342
Sprzedam kozy 15-miesięczne.
Tel. 784 013 380
Sprzedam działkę budowlaną 780m², Błażejewo.
Tel. 609 677 656

Skręcę meble paczkowane typu
Ikea, Bodzio itp. Usługi złotej rączki,
naprawy domowe i prace ogrodowe. Tel. 723 830 116
Cięcie drewna, usługi piłą spalinową. Tel. 723 830 116
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej z działką, okolice Kórnika,
270 745 zł. Tel. 723 830 116
Sprzedam maciory prośne.
Tel. 691 783 400
Sprzedam baloty słomy.
Tel. 691 783 400
Sprzedam ziarno: jęczmień, owies.
Tel. Tel. 691 783 400
Sprzedam telewizor LOEWE kineskopowy, kolor czarny, cena
100 zł, 32 cale. Tel. 603 183 773,
601 624 138
Sprzedam przyczepkę lekką o ładowności 375 kg, trzy koła z oponami zimowe, w bardzo dobrym
stanie, o wymiarach 17575/13, jedno koło z oponą letnie, o wymiarze
17575/13. Tel. 782 513 000
Montaż i naprawa rolet, roletki
materiałowe, Vertikale, moskitiery.
Tel. 501 645 939
S p r z e d a ż d y n i , B i e r na t k i ,
Główna 35
Serwis kotłów gazowych firmy
TERMET. Montaż, naprawa, przeglądy. Tel. 502 047 864
Kupię opony używane lub
nowe o wymiarze 165-70-R14.
Tel. 782 513 000
Sprzedam nowy dywan koloru
brązowo-beżowego o modnych
wzorach o wym. 210x150 cm. Tel.
602 517 370
Wyprzedaż w sklepie Smyk od
5 października, duże rabaty, Kórnik,
pl. Niepodległości 24
Sprzedam działkę budowlaną ok.
2000 m Borówiec, ul. Nad jeziorem.
Tel. 603060081, dzwonić po 19:00
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Gorąco dziękuję panom W. Kochowi i W. Poprawskiemu za udzieloną mi pomoc // Jan Nowaczyk

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

