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20 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
ROCZNICA
ROZSTRZELANIA OBYWATELI
ZIEMI KÓRNICKIEJ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK
zaprasza

wszystkich Mieszkańców, Delegacje
oraz Poczty Sztandarowe

20.10.2019 r.
- Msza Św. w Kolegiacie Kórnickiej o godz. 12:00
- składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową na ratuszu
- przejście na cmentarz do mogiły pomordowanych
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Sprawozdanie

burmistrza
Węzeł przesiadkowy otwarty

4 października otworzyliśmy kolejną
ważną dla naszej społeczności inwestycję.
Miasto i Gmina Kórnik w partnerstwie
z Powiatem Poznańskim zrealizowała
projekt „Budowy Zintegrowanego węzła
przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu
publicznego”. Więcej na temat inwestycji
na str. 5.

Koszt auta to 786.954,00 zł, a kwota ta
pochodzi z trzech źródeł:
- dofinansowanie WFOSiGW - 160.000 zł,
- dofinansowanie KSRG / MSWiA 250.000 zł,
- dofinansowanie budżet Miasta i Gminy
Kórnik - 376.954,00 zł.
Inwestycja opisana została tytułem „OSP

i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski
oraz pani skarbnik Katarzyna Szamałek
podpisali umowy na dofinansowanie
budowy dróg gminnych z Funduszu Dróg
Samorządowych.
Otrzymaliśmy wsparcie na realizację
dwóch inwestycji:

Kórnik - Przeciwdziałanie zagrożeniom
środowiska i likwidacja ich skutków, poprzez zakup średniego uterenowionego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla
OSP Kórnik”.
Podczas spotkania, jakie odbyło się przy
strażnicy w godzinach wieczornych strażacy przywitali nowy pojazd szpalerem
pochodni i fajerwerkami. Poseł na Sejm
RP Tadeusz Dziuba wręczył strażakom kluczyki, a ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak
poświęcił pojazd.

- budowę ulicy Steckiego na odcinku od
skrzyżowania z ul. 20 Października do
budynku OSP w Kórniku,
- budowę dróg: ul. Mikołajczyka, ul. Droździka, ul. Wójkiewicza, ul. ks. Szczepana
Janasika i ul. Ładnej w Bninie wraz z budową kanalizacji deszczowej.
Łączna suma dofinansowania to ponad
milion złotych (1.013.465,00 zł).
Fundusz Dróg Samorządowych to program uchwalony przez Ministerstwo
Infrastruktury 23 października 2018 r. Stanowi mechanizm wsparcia dla jednostek
samorządu terytorialnego, które realizują
inwestycje na drogach samorządowych.
Jego podstawowym celem jest modernizacja infrastruktury drogowej na szczeblu
lokalnym, tak aby była ona nie tylko nowoczesna i atrakcyjna,
cd. na str. 4

Drzewo Franciszka w Radzewie
W dniu 5 października w Szkole Podstawowej w Radzewie odbyła się uroczystość
nasadzenia Drzewa Franciszka, w której
uczestniczył wiceburmistrz Kórnika Sebastian Wlazły i członkowie Zarządu Fundacji
Zakłady Kórnickie: dr Dariusz Grzybek,
prezes FZK, prof. Grzegorz Skrzypczak i dr
Zbigniew Kalisz.
Gośćmi programu byli ponadto ks. kanonik Franciszek Sikora, dziekan Dekanatu
Kórnickiego w imieniu ks. Abpa Stanisława
Gądeckiego oraz ks. proboszcz Grzegorz
Zbączyniak.
Gospodarze uroczystości, Małgorzata
Pawlaczyk, wicedyrektorka szkoły, wraz
z gronem pedagogicznym i uczniami, zainscenizowali miniprzedstawienie teatralne,
po czym wszyscy uczestnicy udali się na
boisko, w celu posadzenia 4 klonów.
Młodzież wykazała się dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem problematyką dbania o środowisko.
W dniu 11 października na terenach
MTP odbyła się konferencji wieńczącej
program „Drzewo Franciszka”. W konferencji uczestniczył burmistrz Przemysław
Pacholski.
Zjazd w Kamionkach
8 października w nowej Szkole Podstawowej w Kamionkach odbył się zjazd
absolwentów i pracowników starej Szkoły
Podstawowej z tej miejscowości. Więcej na
ten temat na str. 19.
Nowy samochód bojowy
OSP Kórnik
W dniu 9 października strażacy OSP Kórnik w obecności burmistrza Przemysława
Pacholskiego uroczyście powitali przy
strażnicy nowy wóz bojowy.

Dofinansowanie
na dwie inwestycje
9 października 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Burmistrz Miasta
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cd. ze str. 3
ale i bezpieczna dla życia obywateli. FDS
pozyskuje środki pieniężne na realizacje
założonych zadań m.in. z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji z budżetu państwa.
Dwa wyróżnienia dla Kórnika
Urząd Miasta i Gminy Kórnik otrzymał
tytuł „Lider zbiórki tworzyw” oraz zajął
III miejsce w kategorii „Aktywni w Wielkopolsce” w XX edycji Konkursu „Puchar
Recyklingu” organizowanego przez „Przegląd Komunalny” pod patronatem samorządu Województwa Wielkopolskiego,

18 października 2019 r.
odzysku poszczególnych frakcji odpadów,
ekoinnowacje oraz działania edukacyjne.
Podmioty te walczą o nagrody główne,
którymi są Puchary Recyklingu, a także
o nagrody za wyniki we frakcjach.
Każdego roku finał konkursu odbywa
się podczas prestiżowego Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska
ENVICON Environment.
Nagrody odebrał podczas ceremonii na
terenie MTP w Poznaniu, z rąk Magdaleny
Dutki – prezes zarządu Abrys Sp. z o.o.
i Jacka Bogusławskiego, członka zarządu
Województwa Wielkopolskiego wiceburmistrz Sebastian Wlazły. III miejsce w konkursie to nie tylko statuetka i dyplom, ale
także 8 tys. zł dla naszego samorządu.

cego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
doprowadziła do podjęcia inicjatywy
zasadzenia kilkudziesięciu lip, które mają
upamiętniać patronkę szkoły.
14 października, wzdłuż Promenady im.
Wisławy Szymborskiej została posadzona aleja lipowa. Dodatkowo posadzono
dwa dęby, siewki sławnego rogalińskiego
Rusa. Więcej na ten temat na str. 17.

Uwaga!

W dniu 1 listopada (piątek, Wszystkich Świętych) w godz. od 10:00 do 16:00 zamknięte
dla ruchu samochodów będą ulice:
- odcinek ul. 20 Października: od ul. Średzkiej
do ul. Jabłońskiego i ul. Steckiego.
- odcinek ul. Steckiego na wysokości cmentarza: od ul. 20 Października do parkingu
za cmentarzem (parking na przeciwko OSP
Kórnik).
Dojazd do ulicy Steckiego będzie możliwy
przez ul. Młyńską i ul. Jana Kantego.
Za utrudnienia przepraszamy!

Święto służb mundurowych
12 października w Kolegiacie Kórnickiej
odbyła się doroczna msza św. dla służb
mundurowych, w której uczestniczyły
także władze samorządowe naszej
gminy. Po mszy świętej miała miejsce
procesja.
Posadzili lipy
Współpraca Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik oraz V Liceum Ogólnokształcą-

Węzeł przesiadkowy oficjalnie otwarty

Spotkanie z Wodami Polskimi
Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:
kierownik nadzoru wodnego Tomasz
Musielski, starszy specjalista Patrycja
Lewandowska oraz inspektor Andrzej
Cwynar spotkali się 15 października z wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym.
Po spotkaniu w towarzystwie Wiesława
Klaka z Rejonowego Zarządu Spółek
Wodnych ze Śremu oraz zastępcą kierownika Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa UMiG Kórnik Krzysztofem Ratajczakiem odbyli wizję lokalną. Zebrane
informacje posłużą do planowania robót
na rzekach i kanałach w naszym rejonie.
Podsumowanie
termomodernizacji

Ministerstwa Środowiska, Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska, Krajowej
Izby Gospodarczej, Polskiej Izby Ekologii,
Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin
Wiejskich RP.
Jak podkreślają organizatorzy organizowanego od 1999 roku Konkursu Puchar
Recyklingu, jest to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy
ocenia selektywną zbiórkę odpadów
i działania edukacyjne w tym zakresie.
Konkurs jest skierowany do gmin i przedsiębiorstw, które zajmują się zbiórką
i zagospodarowaniem odpadów.
Komisja konkursowa ocenia poziomy
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15 października, przy okazji Święta Edukacji Narodowej, burmistrz Przemysław
Pacholski odwiedził Szkołę Podstawową
w Radzewie, gdzie podsumowano prace
termomodernizacyjne, o których pisaliśmy w numerze wydanym 20 września
br.
Zmiany
w radzie nadzorczej Kombusu
16 października odbyło się zgromadzenie wspólników spółki Kombus. Do rady
nadzorczej spólki powołano Sławomira
Hinca, który zajął miejsce Lecha Gasińskiego.
◊ red.

Powstanie funkcjonalnej sieci połączeń
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej spowodowało potrzebę dostosowania systemów lokalnej komunikacji do nowych
możliwości i potrzeb.
W dniu 4 października oficjalnie otwarto
kolejną ważną dla naszej społeczności
inwestycję, która jest odpowiedzią na te
potrzeby. Miasto i Gmina Kórnik w partnerstwie z Powiatem Poznańskim zrealizowała
projekt „Budowy Zintegrowanego węzeła
przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu
publicznego”. Symbolicznego przecięcia
wstęgi, oznaczającego oficjalne otwarcie
inwestycji, dokonali: wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, starosta Jan Grabkowski, burmistrz
Przemysław Pacholski, radny Powiatu
Poznańskiego Seweryn Waligóra oraz
radny Rady Miasta i Gminy Kórnik Roman
Genstwa.
Na całość zadania złożyły się:
- ścieżki rowerowe o łącznej długości ok.
2,18 km (Powiat Poznański ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej w Runowie
ok. 700 m + Miasto i Gmina Kórnik ścieżka
rowerowa od Dziećmierowa do dworca
w Szczodrzykowie ok. 1189 m i ścieżka
rowerowa z przebudową chodnika w ciągu
ul. Dworcowej w Szczodrzykowie przy drodze wojewódzkiej 434 ok. 288 m);
- parking Park&Ride na 21 miejsc postojowych w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych, wraz z drogą manewrową
i oświetleniem (pow. 895,0 m2);
- parking Bike&Ride z wiatą rowerową na 20

miejsc dla rowerów.
Aby mieszkańcy mogli w pełni skorzystać
z promowanego przez Powiat Poznański
oraz Miasto i Gminę Kórnik transportu niskoemisyjnego i usług Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zakupiono w ramach projektu
2 autobusy niskoemisyjne (Euro 6 – typu
Urbino 12 marki Solaris), które kursują na
linii do stacji PKP Kórnik w Szczodrzykowie.
W latach 2017-2018 przeprowadzono
kampanię edukacyjną promującą ideę zrównoważonego transportu oraz kampanię
informacyjno-promocyjną, w ramach której:
- we wrześniu 2017 roku odbył się Piknik
ekologiczny – podczas którego m.in. zaprezentowano hasło promocyjne projektu
„Chcesz być eco? Przesiądź się!” oraz model
autobusu niskoemisyjnego spełniającego
normę czystości spalin EURO 6;
- w lipcu 2018 roku rowerzyści i chodziarze
uczestniczyli w rajdach „Na rower miej chęć
– w wakacje kręć” oraz „Kolej na kijki” – miłośnicy nordic walking swój marsz rozpoczęli
od podróży Koleją Metropolitalną ze stacji

Kórnik do stacji Gądki;
- „Kończymy wakacje – z kijkami na stację”
oraz „Dzisiaj dwa koła, a jutro szkoła” – pod
takimi hasłami w ostatnią niedzielę wakacji
2018 odbyły się kolejne rajdy promocyjno-edukacyjne. Tym razem „kijkarze” zgodnie
z hasłem rajdu ruszyli Koleją Metropolitalną
do Pierzchna, i tam rozpoczęli swój marsz.
W naszych imprezach uczestniczyło ok. tysiąca osób, a w samych rajdach ponad 300.
Całkowita wartość projektu: 5 982 897,09 zł.
Wydatki kwalifikowane to 4 449 468,89 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego: 3 782 048,55 zł,
w tym:
- dotacja dla Powiatu Poznańskiego:
767 731,03 zł
- dotacja dla Miasta i Gminy Kórnik:
3 014 317,52 zł
Kolejnym elementem gminnego systemu
komunikacji ma stać się węzeł przy stacji
Kolejowej „Gądki”. Powstała już koncepcja
tej inwestycji i trwają prace planistyczne.
◊ Anna Biernacka
Wydział Pozyskiwania Funduszy
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Wybory parlamentarne 2019

Doposażanie placów zabaw

W ostatnim czasie zakończono doposażanie trzech placów zabaw w sołectwach
naszej gminy

Frekwencja wyborcza
w naszej gminie

13 października odbyły się wybory do
Sejmu i Senatu RP. Jak głosowali mieszkańcy Miasta i Gminy Kórnik?

Gądki
W II etapie doposażenia placu zabaw i budowy siłowni plenerowej w miejscowości Gądki
zainstalowano karuzelę, surfer+twister,
biegacz+orbitrek, wyciąg+krzesło i rowerek.
Inwestycję, której wykonawcą była NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski z Dobrzejewic
odebrano w dniu 1 października 2019 r.
Całkowity koszt inwestycji 25.596,30 zł.

Frekwencja
Tradycyjnie już poziom frekwencji wyborczej na terenie gminy Kórnik jest wyższy
od średniej krajowej. Przypomnijmy, że na
terenie całego kraju ta frekwencja wyniosła
nieco ponad 61%, a na terenie Wielkopolski
niemal 63%.
Na terenie naszej gminy łączna frekwencja
wyniosła 72,35%! Wydano 15314 zestawów
kart do głosowania przy 21167 uprawnionych do głosowania. Najwyższa, bo przekraczająca 84% frekwencja była w obwodzie
nr 13 obejmującym część Kamionek. Ponad
80% było też w obwodzie 12 (Borówiec

Koninko
Na terenie sołeckim w Koninku zainstalowano: bujak poczwórny, karuzelę, linarium oraz
huśtawkę „ważkę”.
Inwestycję, której wykonawcą była Grupa
Hydro Sp. z o.o. z Mosiny odebrano w dniu
20 sierpnia 2019 r. Całkowity koszt inwestycji
32.103,00 zł.
◊ Wydział Inwestycji UMiG Kórnik

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik - etap III b.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.
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 (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2081
ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej
oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik
- etap III b, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 28 października 2019 r. do 19 listopada 2019 r. w siedzi-

Procentowy rozkład głosów w wyborach do Sejmu RP na terenie naszej gminy

72,35%

Kromolice
Zainstalowany w Kromolicach zestaw zabawowy składa się z następujących elementów:
podesty – 2 szt., schody z poręczami, balkonik, zadaszenie - 2 szt., tunel–beczka, wejście
„koci grzbiet”, zjeżdżalnia – 2 szt., wejście
boczne – drabinka prosta.
Inwestycję, której wykonawcą była Grupa
Hydro Sp. z o.o. z Mosiny odebrano w dniu
10 września 2019 r. Całkowity koszt zadania
to 24.800,63 zł.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
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bie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Projekt planu
dostępny będzie w okresie wyłożenia
również na stronie www.kornik.pl w dziale
,,Aktualności” w zakładce ,,projekty mpzp
wyłożone do publicznego wglądu”.
Przedmiotem planu miejscowego jest
ustalenie zasad zagospodarowania terenu
dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,
mieszkaniowo usługowej oraz zieleni urządzonej, a także komunikacji i infrastruktury
technicznej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 r.
w świetlicy wiejskiej w Czołowie, 62-035
Czołowo 7, o godz. 18:00.
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 planu
miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi
mogą być wnoszone w formie pisemnej,
ustnie do protokołu z podaniem imienia

i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 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 niezbędną
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik pok. 211.

Nowy) i obwodzie 7 (Mościenica i część Borówca). Najniższą frekwencję zanotowano
w obwodzie 8 (Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Szczodrzykowo) 54%.
Wybory do Sejmu RP
Mieszkańcy naszej gminy najwięcej głosów,
bo aż 6621 oddali na listę nr 5 „Koalicja
Obywatelska PO .N IPL Zieloni”. Stanowiło to
niecałe 44% ważnych głosów. Prawo i Sprawiedliwość poparło 4151 mieszkańców
(27%). 2142 głosy, czyli 14%, zdobył komitet
SLD, dalej 1150 (prawie 8%) Konfederacja
Wolność i Niepodległość, a PSL 1095 (7%).
Po zliczeniu głosów z całego okręgu 39
(który składał się z Poznania i Powiatu Poznańskiego) mandaty poselskie przypadły:
Waldy’emu Dzikowskiemu (KO), Jadwidze

Emilewicz (PiS), Rafałowi Grupińskiemu (KO),
Joannie Jaśkowiak (KO), Katarzynie Kretkowskiej (SLD), Franciszkowi Sterczewskiemu
(KO), Adamowi Szłapce (KO), Szymonowi
Szynkowskiemu vel Sęk (PiS), Katarzynie
Ueberhan (SLD) i Bartłomiejowi Wróblewskiemu (PiS).
Wybory do Senatu RP
W naszej gminie, wśród kandydatów do
Senatu RP, największe poparcie (68,3%)
głosów otrzymała Jadwiga Rotnicka popierana przez Koalicję Obywatelską PO .N IPL
Zieloni i to ona, po zliczeniu głosów z całego
powiatu, została wybrana senatorem. 31,7%
głosów otrzymał Jarosław Pucek popierany
przez PiS.
◊ ŁG

Delegacja z Kórnika w Humaniu

W dniach od 4 do 6 października br. delegacja z gminy Kórnik przebywała w partnerskiej gminie Humań na Ukrainie. Pomimo, że
naszą gminę łączą z Humaniem przyjazne
stosunki od wielu lat, była to pierwsza oficjalna wizyta delegacji z Kórnika po podpisaniu
umowy partnerskiej. Celem wizyty był udział
w święcie miasta. Naszą gminę na tegorocznym święcie reprezentował przewodniczący
Rady Miast i Gminy Adam Lewandowski,
kierownik Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu Magdalena Matelska-Bogajczyk, przedstawiciele Kórnicko-Bnińskiego
Bractwa Kurkowego na czele z prezesem
Markiem Baranowskim, wiceprezesem Maciejem Łabno i Marcinem Nowakiem oraz
Lubomira Baranowska, nasza tłumaczka.
Podczas krótkiej, bo zaledwie dwudniowej
wizyty, nasza delegacja wspólnie z przedstawicielami Gniezna i Łańcuta oraz delegacjami z zagranicznych miast partnerskich:
Francji, Izraela, Stanów Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii, wzięła udział w oficjalnym
otwarciu święta miasta i spotkaniu z merem
Humania Aleksandrem Cebrijem. Podczas
spotkania Aleksandr Cebrij, który jest pierwszą kadencję merem Humania zadeklarował

kontynuację i rozwój współpracy z gminami
partnerskimi, przedstawił historię Humania
i zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat.
Wszystkie delegacje zwiedziły Wyższą Szkołę
Pedagogiczną, gdzie wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu pedagogów i uczniów tej
szkoły. Odwiedziliśmy również Dom Weterana, którego podopieczni przygotowali dla
nas specjalny program artystyczny.

Na koniec zwiedziliśmy przepiękny park
dendrologiczno-krajobrazowy „Zofiówka”
o powierzchni 150 ha, założony przez hrabiego Stanisława Potockiego w roku 1796
w darze dla swojej żony greczynki Zofii.

◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
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Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik informuje, że z dniem wejścia w życie ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1579) właściciele
nieruchomości mają obowiązek zapewniać utrzymanie czystości i porządku
m.in. przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie
utrzymania porządku i czystości w gminie oraz w sposób określony odpowiednim rozporządzeniem określającym sposoby selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
Jak wynika z art. 6ka ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierająca odpady
komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik oraz właściciela
nieruchomości. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik na podstawie ww. powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa, w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie tymi odpadami za odpowiedni okres miesięczny,
a w przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub
inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, za
rok, w którym nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej. Stawka ta
zostanie określona przez Radę Miasta i Gminy Kórnik, a jej wysokość będzie
nie niższa niż dwukrotna wysokość i nie wyższa niż czterokrotna wysokość
stawki aktualnie obowiązującej.
W związku z powyższym informuję,
że w aktualnym stanie prawnym wszyscy mieszkańcy
Miasta i Gminy Kórnik są zobowiązani
do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

18 października 2019 r.

Nowa ustawa
- nowe zasady

Ostanie zmiany w zasadach odbioru
odpadów komunalnych z terenów posesji podyktowane są zmianą ustawy
o porządku i czystości w gminach, która weszła w życie 6 września 2019 roku.
Zbiegło się to z przygotowaniami do nowego przetargu, który Urząd Miasta i Gminy
Kórnik ogłosił, a który wyłonić ma firmę,
odbierającą odpady od mieszkańców
przez kolejny rok.
Jak wynika z nowych, narzuconych przez
ustawodawcę rozwiązań, każdy obligatoryjnie ma obowiązek segregować odpady.
Pojemnik „na zmieszane” jest również elementem segregacji, do którego wrzucamy
te, i tylko te odpady, których nie możemy
wrzucić do pojemników lub worków z wyodrębnionymi frakcjami.
Niewłaściwe segregowanie lub brak segregacji odpadów spowoduje naliczenie
opłaty miesięcznej, która będzie przynajmniej dwukrotnością opłaty podstawowej.
O szczegółach będziemy informowali
po rozstrzygnięciu przetargu i podjęciu
uchwał z tym związanych.
◊ ŁG
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Wieści
z Robakowa
Wsi
13 października br. w niedzielę wyborczą
w sołectwie Robakowo Wieś, poza pójściem
na wybory, postanowiliśmy zrobić coś pożytecznego. Wykopaliśmy 32 uschnięte drzewa
i posadziliśmy w ich miejsce 32 piękne lipy.
Wszyscy pracowali bezinteresownie.
Bardzo dziękuję za pomoc i zaangażowanie.
◊ Sołtys
Piotr Szczepaniak

Masz możliwość, to się podłącz!
Mimo obowiązku podłączenia się do istniejącej na danym obszarze sieci kanalizacyjnej,
zdarzają się posesje, które są położone
niedaleko kolektora, a nie są do niego
podłączone.
Spółka Aquanet przygotowała ofertę, dla
wszystkich tych, którzy mają możliwość

podłączenia się do sieci kanalizacyjnej,
a dotychczas nie wykonali przyłączy. Dzięki
proponowanemu rozwiązaniu można załatwić tę sprawę kompleksowo, szybko i po
preferencyjnych cenach.
Uwaga!
Nabór wniosków tylko do 31 października.

Druk wniosku do pobrania dostępny jest
także na stronie internetowej
www.kornik.pl.
Szczegółowe informacje w ogłoszeniu
poniżej.
◊ ŁG

18 października 2019 r. 11
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz
art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 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. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr
XIII/149/2019 z dnia 25 września 2019
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Głównej, Słonecznej
i Dworcowej w obrębie geodezyjnym
Dziećmierowo, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie
zasad zabudowy i zagospodarowania
terenu.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko
ww. projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem, o którym
mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się
z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do
wyżej wymienionego projektu planu
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
(e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie
do dnia 29 listopada 2019 r. Organem
właściwym do rozpatrzenia złożonych
wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik.

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy prof. Stanisława
Bodniaka w Kórniku, gm. Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.
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 (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2081
ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w rejonie ulicy prof.
Stanisława Bodniaka w Kórniku, gm. Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 28 października
2019 r. do 19 listopada 2019 r. w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt 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 zmiana części
obowiązującego planu miejscowego i powiększenie terenu parkingu oraz wprowadzenie dodatkowo usług hotelarskich.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
o godz. 15:00 (sala USC – parter, wejście

Stowarzyszenie Sołtysów
Województwa Wielkopolskiego
Koło Gminne w Kórniku
zaprasza na
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,
które odbędzie się
22 października 2019 r.
(wtorek) o godzinie 19:00,
w Dziećmierowie,
Świetlica Wiejska.
czło. Zarządu
S.S.W.W.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 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. z 2018 r., poz. 2081
ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr
XIII/150/2019 z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru zabudowy
mieszkaniowej w Kamionkach w rejonie
ulic: Porannej Rosy, Wiklinowej, Malwowej
i Mieczewskiej, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie zasad
zabudowy i zagospodarowania terenu.

od strony parkingu).
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 planu miejscowego może wnieść
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim
przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone
w formie pisemnej, ustnie do protokołu
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 5 grudnia 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.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko ww. projektu
planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości
1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.
pl) w terminie do dnia 29 listopada 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik.

Zagłosuj
w BOGK 2020
Trwa 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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20 października 1939 r.

Akcja wywiezienia, a następnie wymordowania ludności żydowskiej z Kórnika w 1939
roku przeprowadzona była w taki sposób,
by sąsiedzi ofiar nie zdawali sobie sprawy
z ostatecznego celu działań Niemców.
Kolejny akt okupacyjnego terroru wyreżyserowano w sposób, który miał zatrwożyć
wszystkich mieszkańców Kórnika. Strach
był narzędziem do bezwzględnego podporządkowania sobie podbitej ludności i miał
sparaliżować wszelkie objawy oporu.
Od początku okupacji (10 września) w ratuszu więziono zakładników, co miało dać
gwarancję spokoju w okolicy. Od 15 lub 16
października zmienił się sposób działania
służb niemieckich. Już nie zwalniano zakładników na dzień do domów, a niektórych
dodatkowo przesłuchiwano.
Jak wspominał Stanisław Gibasiewicz: Od
miejscowych Niemców przeciekały pogłoski,
że uwiezieni maja być rozstrzelani, na ogół
jednak w to nie wierzono (...). Po prostu ludziom w głowach się nie mieściło, że można
oficjalnie zabijać ludzi, którzy nie dopuścili się
nie tylko żadnej zbrodni, ale nawet błahego
przestępstwa.
Przynajmniej w trzech przypadkach późniejsze ofiary mogły próbować uniknąć
aresztowania. Antoni Pacyński do połowy
października przebywał na wschodzie Polski, dokąd wywiózł cenne dokumenty dotyczące między innymi działalności Naczelnej
Rady Ludowej w Poznaniu oraz konspiracji
sprzed pierwszej wojny światowej. Ostrzegano go o grożącym niebezpieczeństwie,
jednak jako naczelnik „Zakładów Kórnickich” czuł odpowiedzialność za los Fundacji
i wrócił do Kórnika gdzie go natychmiast
aresztowano. Franciszek Narożny ukrywał
się w Poznaniu. Gdy dowiedział się, że jest
poszukiwany, a żandarmi zamiast niego
aresztowali jego ojca, oddał się dobrowolnie
w ręce Niemców.
Szewca Jana Lempkego ostrzegł Jan Nikodem, który o planach okupantów dowiedział
się od burmistrza Oskara Mayera. Lempka
– sekretarz lokalnego Stronnictwa Narodowego, miał odpowiedzieć, że się Niemców
nie boi i da sobie z nimi radę.
W niektórych relacjach pojawia się informacja, jakoby pierwotnie egzekucję w Kórniku
planowano na 19 października. Jeśli to prawda, to z nieznanych powodów przesunięto
termin o jeden dzień.
20 października przeprowadzono aresztantów do budynku ówczesnej szkoły (dziś
Zespół Szkół w Kórniku), gdzie odbywały się
po kolei rozprawy.
Stanisław Gibasiewicz wspominał: Komplet sądzący składał się z pięciu oficerów
policji (z innych zeznań wynika, że było to
„8-9 mężczyzn w ciemnych, brunatnych
mundurach”), których nazwisk nie udało
się stwierdzić. Oskarżonych wprowadzano

kolejno na salę, stwierdzano pobieżnie ich
personalia, odczytywano zarzuty i ogłaszano wyrok śmierci. Nikt nie miał możliwości
jakiejkolwiek obrony. Skazańcom zaraz na
sali odbierano przedmioty wartościowe
i płaszcze.
Jan Nikodem, który pełnił funkcję woźnego
i odbierał od skazanych rzeczy osobiste słyszał fragmenty aktów oskarżenia. Seweryna
Rozmiarka, sołtysa wsi Czołowo obwiniono
o pochowanie bez trumny lotnika niemieckiego, który zginął w pierwszych dniach
września po strąceniu samolotu zwiadowczego nad Mieczewem (pisaliśmy o tym
przed miesiącem). Ksawerego Lehmanna
skazano na śmierć za to, że nie wpłynął
swoim autorytetem na ludzi, którzy wybili
szyby niemieckim sklepikarzom. Andrzejowi
Nędzy, góralowi sprowadzonemu przez Za-

moyskiego do Borówca z Tatr, wypomniano
kradzieże koni okolicznym Niemcom. Nikt
nie wziął pod uwagę, że obwiniony odpokutował już swoje przestępstwo przed wojną
w polskim więzieniu.
W obronie niektórych oskarżonych stawali
Niemcy. Tak było w przypadku drogerzysty
Lehmanna, którego bronić próbował kupiec
Franke. Żandarmi nie dopuścili go do głosu
i wyrzucili z sali. Więcej szczęścia miał ks.
proboszcz Szczepan Janasik. Oskarżony
między innymi o dezercję z armii pruskiej
podczas I wojny oraz antyniemieckie wypowiedzi podczas kazań, pokazał oskarżającym list, który otrzymał od niemieckiego
pastora z Bnina. Oskar Blümel potwierdził
w nim, że gdy został na początku września
internowany przez polskie wojsko, ks. Janasik wstawił się za nim i wymógł uwolnienie.

Już wcześnie rano pod ścianą aresztu stanowiącego część ratusza ustawiono kulochwyt
z grubych desek i worków z piaskiem. Ten
znak nieuchronnej egzekucji spowodował
nerwową atmosferę w całym miasteczku.
Być może konstrukcję ustawiano podczas
porannej mszy, gdyż zrozumiałą w tym
przypadku panikę wspomina Joanna Kępa
z domu Pohl, wtedy kilkuletnia dziewczynka: Msza zbliżała się ku końcowi kiedy do
kościoła wpadł ktoś straszliwie krzycząc. Ten
krzyk został natychmiast dziwnie stłumiony,
chyba zapchali mu usta. Ja byłam blisko
ołtarza więc widziałam jak ksiądz kilka razy
się odwrócił, był przerażony. Szybko zakończył mszę i dosłownie biegł do zakrystii, a do
kościoła wpadało coraz więcej przerażonych
osób ze straszliwym krzykiem. Wszyscy się
zerwali z miejsc i biegli ku wyjściu. Ścisk był
tak wielki, że krzyczałam, bo myślałam, że
mi kości połamią, a jeśli upadnę – to mnie
zadepczą. Gdy wydostałam się na zewnątrz
to ten ścisk mało zelżał, a ludzie cofali się.

czaszkami. Ci ludzie prawie biegli. Wtedy
z naszego korytarza wychyliła się służąca
państwa Hołdernych Stanisława Dziadosz
i zawołała „Panie Lempke niech Pan idzie
z Bogiem”. Jeden z tych żołdaków doskoczył
do tych drzwi – wszyscy się w przerażeniu
cofnęli, a on tak kopnął buciorem w drzwi,
że oderwała się listwa. Ten biały ślad długo przypominał nam tę tragiczną chwilę.
Ja w dalszym ciągu nie wiedziałam co się
dzieje. Teraz Krysia powiedziała mi, że mają
rozstrzeliwać ludzi. W dalszym ciągu nie
mogłam zrozumieć ...
Lamentującą panią Lehmannową wepchnięto do mieszkania Grzegorowskich.
Tam pod świętym obrazem modliła się do
czasu, gdy zamarła słysząc salwy.
Egzekucji dokonywali żołnierze Einsatzgruppe, jednego z oddziałów utworzonych
„w celu zwalczania wszystkich elementów
wrogich Rzeszy Niemieckiej na tyłach walczących oddziałów”.
Skazańców ustawiono pod murem ratu-

z Bnina, Ignacy Nowak – rolnik z Borówca,
Antoni Pacyński – naczelnik Fundacji „Zakłady Kórnickie”, Seweryn Rozmiarek – rolnik
i sołtys z Czołowa, Józef Stern – restaurator
z Kórnika.
Legenda głosi, że gdy rozstrzelanych wieziono na cmentarz, Seweryn Rozmiarek jeszcze
żył, ocknął się, coś mówił i został dobity.
Były burmistrz Teofil Wolniewicz zginął na
cmentarzu. Był człowiekiem schorowanym.
Wspomnienia i relacje różnią się w szczegółach. Czy był wcześniej dowieziony na salę
rozpraw? Czy też na miejsce kaźni zawieziono go bezpośrednio z domu? Wiadomi,
że pojechał tam na wozie z ciałami innych.
Ponoć gdy ustawiono go nad mogiłą próbował uciekać, ale oprawcy zabili go i wrzucili
wraz innymi do przygotowanego wcześniej
dołu. Niemcy planowali rozstrzelać w Kórniku także Romana Gawrona. Nie zdołali
go jednak aresztować terminem egzekucji,
gdyż jako lekarz przebywał w terenie, u chorych. Gdy wrócił do domu czekało tam na

Wypchnęli mnie wprost na żołdaka z trupią
czaszką na hełmie. Wyglądało, jakby fala
narodu – jedna część skierowała się na ulicę
Kościelną (obecnie Kolegiacka) a druga na ul.
Średzką. Widziałam jak biegną przede mną
moje siostry Teresa i Maryla trzymając trzyletniego Stasia za rączki tak, że nie dotykał
nóżkami ziemi.
Jakiś czas później, gdy pani Joanna była
już w rodzinnym domu przy rynku, obok
banku, wyprowadzono z budynku szkoły
skazańców. Po chwili ludzie w korytarzu
zaczęli krzyczeć – idą! Idą! Idą! Wyjrzałam
– na rynku nie widziałam nikogo, tylko
przed naszym domem p. Lehmannowa
krzyczała, upadała, klękała, jej rozpacz nie
miała granic. Ona juz wiedziała, że jej mąż
jest skazany na śmierć (lub przypuszczała)
(...). Przez szpary w żaluzji widziałam jak
pędzą tych skazańców i innych uwięzionych otoczonych tymi żołdakami z trupimi

sza w dwóch grupach. Stali twarzami do
ściany z uniesionymi do góry rękami. Kaci
ustawieni w dwóch rzędach – ci z przodu
na klęcząco, ci za nimi stojąc – strzelali na
rozkaz dowódcy, który później dobijał ofiary
z broni krótkiej.
Jak wspomina ks. Janasik rozstrzeliwani żegnali sie z życiem okrzykami „Niech żyje Polska”. Z bram, uchylonych okien i podwórek
dobiegały krzyki i lamenty czonków rodzin,
przyjaciół i znajomych.
Tak zginęli: Franciszek Dłubała – rolnik z Daszewic, Alfons Ellmann – właściciel tartaku
z Gądek, Kazimierz Finke – rzeźnik z Kórnika, Jan Gmytrasiewicz – księgowy z Prowentu, Ksawery Lehmann – drogerzysta i prezes lokalnego Stronnictwa Narodowego,
Jan Lempka – szewc z Kórnika, Franciszek
Narożny – urzędnik z Kórnika, Andrzej Nędza – rolnik z Borówca, Jan Niemczal – rolnik
z Daszewic, Wojciech Niemier - drogerzysta

niego Gestapo. Rozstrzelano go w Mosinie.
Tego samego dnia i w dni kolejne autobusy
z plutonami egzekucyjnym zrobił wiele kilometrów po wielkopolskich drogach. Kolejne
publiczne mordy odbyły się:
- około godziny 9:00 w Środzie Wielkopolskiej,
- około 10:00 w Śremie,
- około 14:30 w Mosinie,
- około 15:30 w Kostrzynie
- około 16:00 w Książu Wielkopolskim.
Dzień później w Lesznie, Osiecznej, Włoszakowicach, Gostyniu, Krobi i Poniecu.
23 października w Kościanie i Śmiglu.
Razem 275 ofiar.
◊ ŁG
Opracowano na podstawie Monografii
„Z dziejów Kórnika i Bnina” oraz wspomnień
świadków, w tym ankiet zdeponowanych
w Bibliotece Kórnickiej PAN.
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Potomek Niderlandczyków z Kórnika

Dokumentacja dzięki której mogę rozważać
nad życiem jednego z kórniczan to archiwalia rodowodu rodziny Derów z Kórnika,
opracowane przez naukowca Biblioteki Kórnickiej PAN - mgra Stanisława Potockiego
na zlecenie Jerzego Fogla w latach 80 - tych
ubiegłego wieku.
Materiały pochodzą z wyciągu ksiąg metrykalnych. Przechowywane są w archiwach
Biblioteki Kórnickiej. Dotyczą czasu rządów
Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, Potulickiej, kobiety bardzo wykształconej jak na
tamte czasy. Zaczynając władać swoim
majątkiem, który trafia w jej młodziutkie
ręce - ma sporo pracy, gdyż poprzedni
gospodarze zaniedbali i obficie zadłużyli
włości. Powiększa oraz unowocześnia swój
majątek, parki i ogrody. Przez swoje znajomości i kontakty zagraniczne, sprowadza do
swoich majątków nowe maszyny i urządzenia, a także nowych pracowników między
innymi wykwalifikowanych ogrodników, aż
z Niderlandów.
Część I
Nowi Kórniczanie
Wśród tych nowo przybyłych są także Derowie. Pierwotna forma nazwiska Der brzmi
Dirre. Pojawia się ono w księgach metrykalnych Kórnika w 1766 roku.
W następnych latach przekształcone zostaje
w Dehr oraz Der. Przybysze ci powoli się
spolszczają. Przyjmują wiarę katolicką. Żenią
się z kórniczankami. Nadają swym dzieciom
polskie imiona. Przykładem jest:
Wojciech Der - ur. 9 kwietnia 1830 roku
w Kórniku - jest synem Franciszka i Krystyny
ze Stroińskich.
Tenże Wojciech żeni się około 1860 roku
z Teklą z domu Jackowską. Dziećmi ich są:
Jan Kanty, Józef, Stanisław, Gabriela i Maria.
Część II
Jan Kanty Der i jego pasja
Pierworodnym synem Wojciecha i Tekli jest
Jan Kanty, urodzony 17 października 1869
roku w Kórniku (w przeddzień wydania tego
numeru „Kórniczanina” minęło dokładnie
150 lat od tej chwili przyp. ŁG). Zarówno
dzieciństwo, młodość jak i całe dorosłe życie
spędza w rodzinnym mieście.
Tu uczęszcza do szkoły powszechnej,
zdobywając podstawową wiedzę w języku
niemieckim, który jest językiem obowiązującym. W domu mówi się po polsku, mimo
germanizacji wszyscy czują się Polakami.
Jako najstarszy syn zostaje wcześnie oddany
do terminu (przyuczenia zawodu) u stolarza.
Zawodu uczy się chętnie. Zostaje uznanym
fachowcem. Pracuje zarówno w mieście,
jak i w okolicy na budowach. Prowadzi też
własną firmę z szyldem: Stolarnia budowli
i mebli - Jan Der.
Jan Der to człowiek stale pogłębiający
wiedzę i to nie tylko zawodową, ale także
humanistyczną. Typowy przykład pracy
u podstaw. Jego zainteresowania historią

Polski, zmuszają go do pogłębiania wiedzy
we własnym zakresie. Najlepszym tego
dowodem są pamiątki po Janie, przechowywane w domu jego córki Marii Magdaleny.
Dzieło literackie „Ojczyzna w piśmie i pomnikach”. W podtytule: Ilustrowane dzieje
piśmiennictwa polskiego, opracowania
Heleny Rzepeckiej wyd. I nakładem Polsko - Katolickiej Księgarni Nakładowej
Z. Rzepeckiego i spółki w Poznaniu - 1911
rok.
Pierwsza reprodukcja czarno - biała malarstwa Jana Styki „Polonia” Konstytucja 3-go
maja 1791 roku. W opisie czytamy między
innymi: obraz zakupiony dla miasta Lwowa.
Reprodukcja wiedeńskiego zakładu fotograficznego R. Paulussena.
Druga cenna, do dziś zachowana barwna
reprodukcja historycznego malarstwa
polskiego: obraz Jana Matejki „Wykonanie
wyroku śmierci głodowej na Maćku Borkowiczu, Wojewodzie Poznańskim - 1358 rok”.
I tu cenna informacja. W opisie reprodukcji
autorstwa berlińskiego zakładu Winckelmanna, czytamy: oryginał to własność

Księżnej Marceliny Czartoryskiej, a także
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie - członkom swoim za rok 1875.
Zatem łatwo zauważyć, iż nasz bohater był
wiernym prenumeratorem jak i członkiem
wspomnianego tu krakowskiego towarzystwa.
Zachowało się również zdjęcie założycieli
Banku Ludowego w Kórniku z roku 1906.
Pośród zacnych obywateli miasta przyczyniających się do rozwoju gospodarki lokalnej, znajduje się także Jan Der - stolarz jak
również swego rodzaju microbiznesman.
Część III
Rodzina Jana
Jan po dłuższych staraniach o rękę swej
wybranki, uzyskuje zgodę jej ojca i poślubia
Jadwigę z Przychodzkich. Młodzi są dobrym
i zgodnym małżeństwem.
Z zarobków Jana kupują dom przy zbiegu
ulic: Kolegiackiej i Miejskiej (obecnie Wojska
Polskiego) i zamieszkują w nim. W podwórzu Jan urządza zakład stolarski z dobrze
wyposażonym zapleczem.

Nocne właścicieli zamku kórnickiego rozmowy

Nocne zwiedzanie Zamku kórnickiego
w dniu 20 - go września 2019 roku,
odbyło się w ramach Kórnickich Dni
Nauki z udziałem Stowarzyszenia
Teatralnego „Legion”. Jego członkowie
rozgrywali scenki z życia właścicieli
zamku według scenariusza Małgorzaty
Potockiej z Biblioteki Kórnickiej PAN.
O wyznaczonej godzinie z przewodnikiem
- burgrabią zamku - Leszkiem Grześkowiakiem zaczął się spektakl dla pierwszej
grupy.
Władysław hrabia Zamoyski w swoim
gabinecie opowiada najciekawsze wydarzenia swojego życia. Następnie przechodząc do sypialni generałowej widzimy
ją siedzącą przy swoim sekretarzyku.
Ubrana w czerń przegląda z rozrzewnieniem pamiętnik i wspomina dawne czasy.
W kolejnej scenie widzimy młodą Jadwigę w burzliwej dyskusji ze swym ojcem
Tytusem, dotyczącej jej zamążpójścia za
starszego od niej wuja generała Zamoyskiego. Dalej salon. W narożniku przy
intarsjowanym stoliczku widzimy hrabiankę Marię. Spoglądając melancholijnie na
portret swojego dziadka Tytusa, wspomina jego długoletnią walkę z prusakami.
Widzowie przez salę czarną wchodzą do
jadalni - sali herbowej. Tu ukazuje się na
pierwszym planie portret Teofili z Działyńskich, Szołdrskiej, Potulickiej, która
nagle schodząc z obrazu przybiera ludzką
postać i podsumowuje wszystkie własne
dokonania dla zamkowego majątku oraz
Kórnika i okolic. Jeszcze tylko rzut oka na
pokój Marii Zamoyskiej i kącik myśliwski.
Następnie krótka wspinaczka po skrzypiących historią schodach. Sala mauretańska - zbrojownia - to wnętrze opowiada
o potędze I Rzeczpospolitej bez słów.
Wystarczą same artefakty dawnej siły
i władzy - szyszaki, karwasze, pancerze,

buzdygany, koncerze - jednym słowem
ciężka jazda nie zatrzymująca się przed
żadnym wrogiem. Ostatnim pomieszczeniem jest salon gościnny z pełnym
wyposażeniem zapewniającym komfort
każdemu gościowi właścicieli. Tu pojawia
się hrabianka Maria ze swoimi uczniami
ćwicząca śpiew i płynne czytanie w języku
polskim. Wychodzimy drewnianym bogato zdobionym portykiem na górną sień.
Burgrabia przedstawia nam wybitnego
opiekuna biblioteki kórnickiej i osobistego
rysownika hrabiego Tytusa Działyńskiego,
Kajetana Wincentego Kielisińskiego.
Wysłuchanie krótkiej opowieści o dokonaniach bibliotekarza kończy nasz wspólny
i emocjonujący nocny spacer po zamkowych komnatach wraz z jego właścicielami. Każdy uczestnik zwiedzania zabiera ze
sobą cząstkę myśli i celów nadrzędnych
zawierających choćby: pracę u podstaw,
pomoc bliźniemu, troskę o losy kraju,
patriotyzm, czy wszechstronną edukację.
Osoby zaangażowane w przeprowadze-

nie imprezy:
Stowarzyszenie Teatralne „Legion”
Reżyseria: Anna Łazuka - Witek,
Kostiumy: Halina Buda,
Aktorzy: Włodzimierz Rocławski - Władysław hr. Zamoyski, Genowefa Michalak - starsza generałowa Zamoyska,
Julia Mikołajczak - młoda generałowa
Zamoyska, Joanna Brylewska - Maria Zamoyska, Artur Buda - Tytus hr.
Działyński, Wojciech Andrzejewski Kajetan Wincenty Kielisiński, Kornelia
Kozłowska, Julia Wielińska - uczennice
Domowej Szkoły Kobiet, Iwo Pietryga,
Jędrzej Brylewski - Uczniowie hrabianki
Marii, Monika Szczepaniak (pracownik
B. K. PAN) - Biała Dama.
Przewodnicy Biblioteki Kórnickiej PAN:
mgr Katarzyna Woźniak, dr Edyta Bątkiewicz - Szymanowska, mgr Małgorzata
Potocka, burgrabia Leszek Grześkowiak.
			

Rodzina się powiększa. doczekali się
dwóch synów i czterech córek. W zbiorach
rodzinnych zachowało się jedno zdjęcie
rodziny w komplecie z domem w tle.
Przed Janem stoi córka Helena, urodzona
w 1904 roku, obok Zofia, urodzona w 1908
roku. W środku najstarszy syn Łucjan, urodzony w 1903 roku, przy nim Kazimierz,
urodzony w 1907 roku i Maria Magdalena
urodzona w 1905 roku. Przez okno wygląda żona Jana - Jadwiga i najmłodsza córka
Barbara, urodzona 1909 roku.
Strój odświętny świadczy o udokumentowaniu uroczystości rodzinnej. Niestety
nie znamy okazji świętowania jak też daty
wykonania tej fotografii.
Możemy tylko domniemywać ramy czasowe
wykonania zdjęcia poprzez znajomość dat
narodzin dzieci. Z nasuwających się wniosków możemy stwierdzić, iż data uwiecznienia rodziny Derów to około 1912 roku.
Niestety zdarza się tragedia. Zimą 1913

roku, Jan ostro przeziębia się na budowie.
Dostaje zapalenia płuc i po dłuższej chorobie umiera w lutym 1914 roku.
Pozostaje młoda wdowa z szóstką nieletnich
dzieci. Jest im niezmiernie ciężko.
W utrzymaniu całej rodziny pomagają życzliwi sąsiedzi - państwo Gasińscy z naprzeciwka, państwo Słomowie z Mościenicy. Dzieci
również jak tylko mogły pomagały matce
- dorabiając szyciem i zbieraniem chrustu,
szyszek i grzybów w pobliskich lasach.
Wszystkie dzieci kończą szkołę powszechną w obowiązkowym języku niemieckim.
W domu mówi się tylko po polsku. Tu uczą
się potajemnie języka ojczystego i historii.
Czas mija, dzieci dorastają. Kolejno zakładają własne rodziny. Matką do końca życia
opiekują się córki - Maria Magdalena - wdowa po Zygmuncie Foglu, matka Jerzego oraz
Barbara stanu wolnego. Mieszkają przy
Rynku kórnickim w domu Foglów.
Babcia „Dysia” jak nazywały Jadwigę jej

wnuki, była również kochana przez ich koleżeństwo. Mimo ciężaru jaki zgotował jej los
- Jadwiga zawsze miała uśmiech na twarzy,
kochała wszystkich wkoło oraz częstowała
specyficznym poczuciem humoru.
Zmarła po dłuższej chorobie mając 88 lat
w roku 1964. Męża przeżyła o równe 50 lat.
Pochowani są w jednej mogile z najmłodszą
córką Barbarą na kórnickim cmentarzu.
Niech spoczywają w pokoju.

Foto. Monika Szczepaniak

◊ Irena Fogel

◊ Irena Fogel
P. S.
Drzewo genealogiczne rodziny Derów
opracował mój mąż ś. p. Jerzy Fogel. Ja będąc żoną Jerzego od 1968 roku, zdążyłam
poznać tajniki tej rodziny, przez codzienny
kontakt z jego matką i ciotkami. W moim
domu znajdują się pamiątki po Janie Derze
i jego wnuku Jerzym Foglu.
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Leśne
powierzchnie
doświadczalne

Sadzili lipy, ku pamięci Klaudyny

Wieloletnia współpraca Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik oraz V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej
w Poznaniu doprowadziła do podjęcia
szczytnej inicjatywy.
Dnia 14 października 2019 roku, na tle
malowniczej scenerii Jeziora Kórnickiego,
wzdłuż Promenady im. Wisławy Szymborskiej została posadzona aleja lipowa, która
od tej pory upamiętniać będzie Klaudynę
z Działyńskich Potocką. To tu, w Kórniku
urodziła się, żyła i prowadziła swoją działalnośćpatronka V Liceum Ogólnokształcącemu w Poznaniu.

– żywe laboratorium badawcze
Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

O wyjątkowości drzew nikogo chyba nie
trzeba przekonywać. Te największe na naszej planecie rośliny, wieloletnie, a nawet
długowieczne, pamiętają przeszłość i zabezpieczają przyszłość. W trakcie rozwoju
zmienia się ich fizjologia, ich właściwości
modyfikowane są przez bezpośredni lub
pośredni wpływ czynników biotycznych (inne
rośliny, grzyby, zwierzęta) i abiotycznych
(nieożywione elementy środowiska). Życie
drzew jest znacznie dłuższe niż zawodowa
aktywność „pojedynczego” badacza, dlatego by je poznać i zrozumieć potrzebna jest
„sztafeta pokoleń” zapewniająca ciągłość
długoterminowych obserwacji, tylko takie
bowiem pozwolą wykryć stopniowe zmiany
i stwierdzić, czy są one trendem rozwojowym
czy tylko zbiorem przypadkowych zdarzeń.
Zależności pomiędzy cechami drzew, ich
reakcjami a czynnikami środowiskowymi
można badać dzięki starannie zaplanowanym (należy przecież pamiętać o przyszłych
pokoleniach), długoterminowym terenowym
eksperymentom. Stanowią je powierzchnie
doświadczalne, czyli obszary o rozmiarze
do kilku hektarów, spełniające następujące
kryteria: 1) tworzone są z określonej jednostki genetycznej (np. populacja, osobniki
ze szczepień); 2) z określonego pochodzenia
(wiemy dokładnie, z jakiego miejsca lub nawet z którego drzewa zebrane były nasiona);
3) w wyznaczonym układzie metodycznym;
4) z powtórzeniami, czasem także z powierzchniami porównawczymi (takie samo
doświadczenie znajduje się w kilku miejscach
różniących się warunkami klimatycznymi, np.
w Kórniku, w Gołdapi i na Lubelszczyźnie);
5) w określonym celu badawczym (prowadzone są systematyczne pomiary, obserwacje, zbiór materiału, itp.). W związku z tym,
że drzewa młode różnią się istotnie od
dojrzałych, a przyrodnicza i gospodarcza rola
tych roślin rośnie z upływem czasu, wartość
doświadczeń z wiekiem wzrasta.
Leśne powierzchnie doświadczalne są niezwykłym zewnętrznym laboratorium, które
umożliwia prowadzenie długoterminowych
badań biologii, genetyki czy też ekologii
drzew. Instytut Dendrologii dysponuje
wieloma takimi „terenowymi placówkami
naukowymi”. Ponad 70 z nich znajduje
się w Lesie Doświadczalnym Zwierzyniec.
Kolejnych kilkadziesiąt zlokalizowanych
jest w lasach na terenie całego kraju, co jest

możliwe dzięki zaangażowaniu i pomocy
leśników, a przede wszystkim zrozumieniu
przez nich znaczenia badań naukowych.
W oparciu o powierzchnie doświadczalne
prowadzone są badania szeregu ważnych
gospodarczo i przyrodniczo gatunków
drzew leśnych: sosny zwyczajnej, świerka,
jodły, dębów, buka, olszy, jesionów, brzozy,
topoli, cisa, modrzewia, daglezji czy sosny
czarnej. Liczne doświadczenia mają charakter proweniencyjny (czyli uwzględniający
miejsce pochodzenia nasion). Badania proweniencyjne są specjalnym rodzajem eksperymentu, który m.in. pomaga zrozumieć,
w jaki sposób drzewa są przystosowane
do różnych warunków środowiskowych.
Poprzez posadzenie w jednym miejscu
możliwe jest porównanie drzew wyrosłych
z nasion zebranych z różnych, czasem
bardzo odległych od siebie populacji. Ich
„przeniesienie” i umieszczenie na jednej
powierzchni pozwala obserwować drzewa w takich samych warunkach wzrostu
i stwierdzić, czy jakaś cecha, np. wczesne
pękanie pąków wiosną, jest warunkowana
przez geny, czy też raczej silniej determinuje ją środowisko. Eksperymenty tego
typu nie tylko poszerzają wiedzę na temat
biologii danego gatunku drzewa. Są niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony
różnorodności genetycznej i zachowania
cennych zasobów genowych. Mają także
ogromny potencjał aplikacyjny. Pozwalają
np. rozpoznać populacje o wysokiej jakości
gospodarczej, ocenić nasiona których populacji mogą być wykorzystywane na danym
obszarze w przypadku np. ocieplenia lub
które populacje bardzo dobrze dostosowują się do nowych warunków. W dobie
intensywnych zmian klimatycznych ma to
szczególne znaczenie. Takie doświadczenia
pozwalają bowiem rozpoznać i zachować
genotypy, które mają wyjątkowe możliwości
przystosowawcze, a więc także szanse przetrwania w zmienionych warunkach.
We współczesnych badaniach często wykorzystywane są powierzchnie doświadczalne
zaplanowane i zorganizowane przez na-

szych poprzedników. Ich spuścizna naukowa jest kontynuowana i rozwijana dzięki
pojawianiu się nowych, innowacyjnych
metod badawczych i poszukiwaniu odpowiedzi na pojawiające się nowe problemy
i pytania. Takie powierzchnie wciąż pozwalają badać interakcje genotypu i środowiska,
analizować różnice między populacjami, są
jednak również nieocenione w badaniach
ważnych współczesnych problemów naukowych (a przy okazji także społecznych),
m.in. reakcji drzew na zmiany klimatyczne,
a także dla ochrony zasobów genowych.
Instytut Dendrologii już od czasów prof.
Stefana Białoboka miał wyjątkowe szczęście do uczonych, którzy rozwijali badania
terenowe, zapisując się w historii polskiego
leśnictwa i genetyki drzew leśnych. Są wśród
nich profesorowie Tadeusz Przybylski, Leon
Mejnartowicz oraz Maciej Giertych. Warto
podkreślić, że ich dokonania to nie tylko
teoria, ale także praktyka, np. aktywność
naukowa profesora Macieja Giertycha m.in.
w zakresie poznania zmienności wewnątrzgatunkowej oraz ochrony zasobów genetycznych drzew leśnych stała się podstawą
wielu rozwiązań stosowanych w Lasach
Państwowych.
Las służy badaczom, a oni służą lasowi.
Czasem, by lepiej zrozumieć „co w drzewie
piszczy”, zakładają doświadczenia, które
przez lata są bezcennym żywym laboratorium. Spacerując po Zwierzyńcu można od
czasu do czasu zauważyć tablice, na których
znajdują się informacje o jakiejś powierzchni
doświadczalnej. Wędrując leśnymi ścieżkami mijamy świerki, kawałek dalej rośnie
jodła, o! a obok sosna lub dąb. Dziwny las.
Dlaczego jest „poszatkowany” na kawałki,
a w każdym z nich rośnie coś innego? Ten las
tworzą powierzchnie badawcze, założone
w przemyślany sposób, by dać odpowiedź
na pytania o życie drzew, od wytwarzanych
przez nie nasion do współtworzonego przez
nie ekosystemu.
◊ Marzenna Guzicka
Instytut Dendrologii PAN

Na miejscu uroczystości pojawili się m. in.
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, p. Przemysław Pacholski, wiceburmistrz p. Sebastian Wlazły, Inspektor Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, p. Krzysztof
Ratajczak. V Liceum Ogólnokształcące reprezentowała p. Izabela Lenartowicz wraz
z uczniami. Drzewa sadzili: Jacek Mrula,
Krzysztof Krenz, Kinga Kremser, Marta
Walkowiak, Daria Buda, Beata Wiśniewska,
Jakub Grzechowiak, Mirella Rozmiarek,
Maria Nawrot, Maria Krawczyk, Zofia Żebrowska, Mikołaj Linkowski, Aleksandra
Turek, Nina Ratajczak, Zuzanna Rychlik,

Odblaski dla pierwszaków

Już od 18 lat Starostwo Powiatowe
w Poznaniu prowadzi akcję promującą
bezpieczeństwo dzieci na drogach. Każdy
pierwszoklasista otrzymuje kamizelkę
odblaskową, która sprawia, że podczas
wieczornych spacerów, nawet w najtrudniejszych warunkach jest widoczni dla
nadjeżdżających samochodów. W tym
roku sześć tysięcy dzieci z 17 gmin otrzymały od starosty takie upominki.
Wręczenie kamizelek pierwszakom ze
szkół naszej gminy odbyło się tym razem
w Szkole Podstawowej w Robakowie.
Gośćmi spotkania byli, poza przedstawicielami starostwa i Urzedu Miasta
i Gminy Kórnik, także funkcjonariusze
Policji i Państwowej Straży Pożarnej, którzy
opowiedzieli dzieciom o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pożytku
wynikającego z użycia czujników czadu.
Dzieci natomiast przygotowały program
artystyczny. Piosenkami i wierszykami
udowodniły, że teorię bezpieczeństwa
opanowały bardzo dobrze.
◊ ŁG

Julia Półrolniczak, Helena Rusak.
Promenada zyskała nowy element, który
na stałe wpisze się w urokliwą panoramę
Jeziora Kórnickiego, uczci szanowaną
mieszkankę i działaczkę społeczną, a także
upamiętni współpracę pomiędzy obiema
instytucjami. Dodatkowo zasadzono dwa
dęby, siewki sławnego rogalińskiego Rusa.
Uczniowie odbyli też praktyczną lekcję
historii i edukacji ekologicznej.
◊ Agata Misiewicz
Pedagog, V LO Poznań
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Spotkanie po latach...

Placówki edukacyjne w naszej gminie

W dniu 14 października br., obchodziliśmy święto Dnia Edukacji Narodowej.
Z tej okazji, składamy wszystkim dyrektorom, nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi, najlepsze życzenia
zdrowia, pomyślności w życiu osobistym
i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Przedszkola
Od września br., sieć przedszkoli zasiliły 2
nowe przedszkola działajace na zasadach
publicznych w Dachowe i Szczytnikach,
oraz przedszkole publiczne w Borówcu.
Organami prowadzącymi tych placówek,
są osoby fizyczne. Ukończono również inwestycje rozbudowy Przedszkola Kolorowy
Świat w Szczodrzykowie, które w efekcie,
powiększone zostało o 3 nowoczesne sale
edukacyjne.
W Mieście i Gminie Kórnik jest 8 placówek
przedszkoli niepublicznych, które zatrudniają 30 nauczycieli oraz wychowują łącznie
310 dzieci.

Do przedszkoli działających na zasadach
placówki publicznej uczęszcza 1165 dzieci,
tj. ok. 80% wszystkich przedszkolaków. Na
terenie naszej gminy istnieje 9 placówek
tego typu, które zatrudniają 113 nauczycieli. Największe przedszkole znajduje się
w Szczodrzykowie, z 206 wychowankami
oraz z kadrą pedagogiczną liczącą 28
członków.
Szkoły podstawowe
Do szkół podstawowych w gminie Kórnik,
których łącznie jest 6, chodzi niecałe 3 tys.
uczniów. W szkole podstawowej w Kamionkach jest najwięcej wychowanków, aż 901,
nad którymi opiekę sprawuje 90 nauczycieli.
Drugą, co do wielkości, jest szkoła podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku. Placówka ta zatrudnia 80 nauczycieli
oraz edukuje 691 uczniów. Czołówkę, pod
względem liczby uczniów i zatrudnionych
nauczycieli, zamyka szkoła podstawowa
nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-

Rajd w przedszkolu

Promując aktywny styl życia oraz ekologiczne środki transportu, a przede wszystkim
jazdę na rowerze, dnia 5.10.2019 roku
został zorganizowany III Rajd Rowerowy
w Przedszkolu w Kamionkach. Mimo, że
pogoda nie dopisała, a deszcz zmusił do
szybkiej reorganizacji imprezy, to wszystkim
przybyłym na rajd przedszkolakom i ich rodzicom, humory i tak dopisywały, a energii
do wspólnej zabawy nie brakowało.
Rajd rozpoczęła pani wicedyrektor Małgorzata Nowak-Płaczek witając wszystkich
przybyłych. Następnie goście z Komisariatu
Policji w Kórniku zapoznali przedszkolaków
z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz prawidłowym ubraniu i oznakowaniu rowerzysty.
Dzieci z wielką radością i zaangażowaniem
brały udział we wszystkich konkurencjach:

biegały, chodziły na szczudłach, rzucały
woreczkami do celu, pokonywały tor z przeszkodami, jeździły na specjalnym jeździku.
Liczyła się radość i zabawa. Na buziach
powstawały wspaniałe wzory. Każde z dzieci
miało możliwość zamienić się w dowolną
postać z komiksu, bajki czy filmu. Nie zabrakło również pysznego, słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców.
Na koniec odbyły się zabawy integracyjne
na dobry humor. W wielkim kole z uśmiechami na buzi dzieci oddały się pląsom
przygotowanym i poprowadzonym przez
nauczycielki przedszkola.
Za udział w rajdzie wszystkie przedszkolaki
dostały nagrody i piękne dyplomy, które
wręczała dyrektor przedszkola pani Agnieszka Askutja.
◊ Karolina Majdzińska
AnnaTrzebińska

-Potulickiej w Kórniku – 573 uczniów i 54
nauczycieli. Szkoła podstawowa im. Jana
Pawła II w Szczodrzykowie kształci 359
uczniów, a szkoła im. Jana Wójkiewicza
w Radzewie 234. Placówki te zatrudniają
kolejno: 46 i 31 nauczycieli. Najmniejszą
szkołą z kolei jest szkoła podstawowa im.
Powstańców Wielkopolskich w Robakowie,
uczęszcza tam 169 uczniów (zaledwie 6%
wszystkich uczniów szkół podstawowych),
a zatrudnionych jest 29 nauczycieli.
Szkoła średnia
Dodatkowo w Kórniku działa Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej, które razem z Technikum tworzy
Zespół Szkół, w którym w roku szkolnym
2019/2020 uczy się 222 uczniów, nad którymi czuwa 29 nauczycieli.
Dodatkowo we wszystkich placówkach
zatrudniona jest rzesza pracowników administracji i obsługi.
◊ SK

Dzień języków
w SP 1

26 września w kórnickiej Jedynce klasy 1-8
świętowały Europejski Dzień Języków, który
został ustanowiony przez Radę Europy w
2001 r.
Od rana w murach szkoły rozbrzmiewała
piosenka „Panie Janie” w językach angielskim, niemieckim i hiszpańskim, których
uczymy się w naszej szkole. Uczniowie
zadbali o wystrój sal – mogliśmy podziwiać
wystawę klocków Lego z Danii, Krecika z
Czech czy Harrego Pottera z Wielkiej Brytanii. Klasa 3b wraz z rodzicami i wychowawcą p.Agatą Majewską-Król przygotowała
francuski kącik kulinarny. Cała społeczność
szkolna przyodziała się w kolory flag państw
europejskich. Szyku zadała p.Anna Paprocka
prezentując się niczym rodowita Hiszpanka.
Przy wejściu do szkoły witały nas balony z
pozdrowieniami w językach państw, które z
pewnością kojarzymy z wakacyjnych wojaży,
a na tablicach w holu można było zapoznać
się z ciekawostkami na temat języków europejskich. Starsze klasy rozwiązywały quiz,
a młodsze wzięły udział w miniprzedstawieniu, podczas którego złożyły uroczystą
obietnicę, że ze wszystkich sił przyłożą się
do nauki języków.
To był bardzo radosny, kolorowy i pouczający dzień.

◊ Joanna Piasecka
Barbara Rozmiarek

8 października br. w Kamionkach odbyło
się uroczyste spotkanie absolwentów
i pracowników starej szkoły w Kamionkach.
Placówka ta powstała na początku XX wieku. Najpierw uczyły się w niej niemieckie
dzieci. Po II wojnie światowej pierwsze
nauki zaczęli pobierać w tej szkole polscy
uczniowie pod okiem polskich nauczycieli.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy sołtysek
Anetty Prętkiej – Kulki (Kamionki Północne)
i Liliany Wawrzyniak (Kamionki Przy Lesie),
przy ogromnym wsparciu Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Kamionkach Wojciecha
Dziudy i pod patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Kórnik Przemysława Pacholskiego. W wydarzeniu wzięło udział
prawie 40 osób, których losy w różny sposób życie powiązało ze starą szkołą. Wśród
uczestników była m.in. Janina Jóżwiak, wieloletnia nauczycielka i kierowniczka Starej
Szkoły w Kamionkach. Gośćmi spotkania
byli również: Wiceburmistrz MiG Kórnik
Sebastian Wlazły, Kierownik Wydziału
Oświaty i Polityki Społecznej UMiG Kórnik
Ewa Soczyńska, radni MiG Kórnik Jarosław
Janowski i Jerzy Walczyk oraz ksiądz proboszcz Jakub Lechniak.

O godz. 10.00 w parafii pw. św. Matki Teresy
z Kalkuty w Kamionkach odprawiono dziękczynną mszę świętą, po której uczestnicy
spotkania przejechali do Szkoły Podstawowej w Kamionkach. Tu czekała już na
nich liczna grupa dzieci i młodzieży, która
przygotowała bogaty program artystyczny. Następnie organizatorzy wydarzenia
oficjalnie przywitali uczestników, życząc im
miłych wrażeń.
Z okazji spotkania zorganizowano specjalną
wystawę. Na sztalugach prezentowano fotografie z dawnych lat, tablo oraz aktualne
zdjęcia Kamionek „z lotu ptaka”, wykonane
przy pomocy drona. Uczestnicy spotkania
z wielkim zainteresowaniem oglądali zgromadzone pamiątki oraz wspominali dawne
czasy i wydarzenia, często sprzed ponad
pół wieku. Przy kawie i ciastach rozmowom
i wspólnym zdjęciom nie było końca. Nie
mogło się oczywiście obyć bez zwiedzania
nowej szkoły. Jej nowoczesność, doskonałe
wyposażenie, aranżacja wnętrz, sala gimnastyczna i liczne klasy zrobiły na uczestnikach
ogromnie pozytywne wrażenie. Spotkanie
zakończono obiadem w szkolnej stołówce.
Wszyscy uczestnicy otrzymali podzięko-

wania oraz pamiątki. Całość miała swoją
fotorelację autorstwa radnego Jarosława
Janowskiego.
Ważnym elementem tego wydarzenia było
przekazanie przez Janinę Jóżwiak i Małgorzatę Walkowiak prawie stuletniej Kroniki
Starej Szkoły w Kamionkach. Zostanie ona
umieszczona w gablocie pamięci starej szkoły razem z licznymi fotografiami z tamtych
czasów. Spotkanie przyczyniło się także do
zebrania cennych wspomnień i materiałów
do książki o Kamionkach, redagowanej
przez radnego Jerzego Walczyka.
Ten dzień był wyjątkowy i niezapomniany.
Miłe chwile, ciekawe wspomnienia i ogrom
serdeczności pozostanie w naszej pamięci.
Dziękujemy nauczycielom Szkoły Podstawowej w Kamionkach – Barbarze Szelągiewicz,
Sylwii Sawickiej-Przybylskiej i Maciejowi
Maciołkowi za pomoc w organizacji spotkania. Cukierni Ciasto i Kawa z Borówca
dziękujemy za przepyszne rogaliki, a EMKA
Design Małgorzata Kaczmarek za oprawę
graficzną zaproszeń.
◊ Anetta Prętka-Kulka
Sołtys Kamionek Północnych
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Z powodu Finału Powiatu Poznańskiego
w drużynowym pływaniu w ramach
XXI Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu
Poznańskiego
w dniu 21.10.2019 (poniedziałek)
w godzinach 08:30-13:30
basen będzie nieczynny.

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

Ostatnie wejście na basen
o godzinie 7:00 na 1h,
kolejne wejście od godziny 13:30.

22 PAŹDZIERNIKA
BAJKOCZYTANIE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KÓRNIKU: „Kłopot”. 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.
5 LISTOPADA
XIX POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „WPISANI W HISTORIĘ”. Klasy
I-III, godz. 10:30 w Domu Parafialnym
w Kórniku. Klasy IV-VI, godz. 10:00 na
Strażnicy w Kórniku. Klasy VII-VIII, godz.
11:00 w Kórnickim Ośrodku Kultury.
Zgłaszanie do 24.10: ul. Poznańska 34a,
Kórnik lub kornik@zhp.wlkp.pl.

Za utrudnienia przepraszamy.

9 LISTOPADA
IX BAL NIEPODLEGŁOŚCIOWY. Rezerwacja stolików tel. 61 649 88 75 wew. 3. Cena
za parę 400 zł.
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.
◊ Irena Fogel

JESIENNY RAJD ROWEROWY. Zbiórka:
Stara Szkoła, Borówiec, ul. Szkolna 2,
godz. 10:30. Rowerowy pit stop czynny
od godz. 10:00.

Zapraszamy
na zjazd absolwentów
szkoły podstawowej w Bninie.
Kto ma ochotę się spotkać i zabawić?
Bar Nad Dunajem,
16 listopada, godz. 17:00.
Koszt 80 zł.
Zapisy pod nr tel. 504 74 33 90

11 LISTOPADA
KONCERT FINAŁOWY XIX POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„WPISANI W HISTORIĘ”. Godz. 16:00
w Zamku Kórnickim.
24 LISTOPADA
WERNISAŻ: X JUBILEUSZOWY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
JESIEŃ – KÓRNIK pt. „Drzewa – piękne,
dziwne i ciekawe”. Kórnicki Ośrodek Kultury, godz. 18:00.
Wiesz o czymś
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl

ciekawym?
◊ SK

21 X - Wykład na temat zdrowia, Strażnica
OSP Kórnik, godz. 16.30;
23 X - gimnastyka, Strażnica OSP Kórnik,
godz. 16.30;
24 X - warsztaty krawieckie II grupa, świetlica
przy ul. Parkowej, godz. 10.00;
26 X - Uniwersytet Trzeciego Wieku, spacer
po Kórniku z przewodnikiem Markiem,
zbiórka pod balkonem przy ratuszu w Kórniku, godz. 10.00;
28 X - muzyka, strażnica, godz.16.45;
30 X - gimnastyka, strażnica, godz.16.30;
4 XI - metropolia warsztaty, strażnica;
5 XI - metropolia warsztaty, strażnica;
6 XI - gimnastyka, straznica, godz. 16.30;
7 XI - warsztaty krawieckie I grupa, świetlica
przy ul. Parkowej, godz.10.00;
13 XI - gimnastyka, straznica, godz.16.30;
16 XI Uniwersytet Trzeciego Wieku Strażnica
OSP Kórnik godz.10.00. Podstawy fotografii
,,Zrób sobie portret”, Jarosław Janowski
18 XI - muzyka, Strażnica OSP Kórnik,
godz. 16.45;
20 XI - gimnastyka, Strażnica OSP, godz.16.30;
21 XI - warsztaty krawieckie II grupa, świetlica
przy ul. Parkowej, godz.10.00;
25 XI - Andrzejki na wyjezdzie;
27 XI - Koncert chóru ,,Senioritki” Strażnica
OSP Kórnik, godz.16.30;
W razie jakich kolwiek pytań
prosimy dzwonić:
Magdalena Pawlaczyk, tel. 886 111 091
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Parafiada „Zawierzyć Maryi”
Tegoroczne obchody „Parafiady u Proboszcza w ogródku”, pod hasłem „Zawierzyć Maryi”, odbyły się 6 października.
Impreza rozpoczęła się od przemowy ks.
proboszcza Grzegorza Zbączyniaka, który
przedstawił program wydarzenia oraz gorąco zachęcał wszystkich do brania udziału
w loterii fantowej. Zebrane w tym roku
pieniądze zostaną przeznaczone na zakup
sprzętu, takiego jak krzesła i namioty, potrzebnego do zorganizowania w przyszłych
latach uroczystości parafialnych. Nad porządkiem wydarzenia, jako prowadzący,
czuwał Łukasz Błaszyk.
Na niedzielnej parafiadzie wystąpili: Orkiestra Dęta Harcerska z Kórnika, Wincentynki,
Tutti Santi, ŚDS Gościnni, Face2Face oraz
Filip Sznura. Ponadto zostały zorganizowane liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży,
zajęcia sportowe oraz kulturalne, które
rozwijają ich zdolności. Przygotowano ciepły posiłek i domowe ciasta. Dużą uwagę
dzieci przyciągała Owieczka Magda, która
wszystkich wesoło witała, oraz nadmuchiwany żółw, na którego można było się
wspiąć. Przygotowany był również kącik
jesienno-artystyczny, gdzie z szerokiego
wachlarza różnych jesiennych ozdóbek,
dzieci tworzyły wspaniałe gadżety.
Na koniec wydarzenia w Wielkim Finale
wręczono atrakcyjne nagrody.
Parafiada, organizowana przez parafię
pw. Wszystkich Świętych w Kórniku, łączy
wartości związane z edukacją, kulturą,
sportem i wiarą, dlatego wydarzenie to
jednoczy wszystkich parafian we wspólnym
działaniu, jakim jest budowanie wspólnoty.
◊ SK
PODZIĘKOWANIE
W imieniu pracowników i absolwentów
starej Szkoły Podstawowej w Kamionkach pragnę serdecznie podziękować
organizatorom za piękne spotkanie w
dniu 8.10.br. w nowej szkole. Dziękuję
pani sołtys Anetcie Prętkiej-Kulce, pani
sołtys Lilianie Wawrzyniak i panu dyrektorowi szkoły Wojciechowi Dziudzie.
Dziękuję również Księdzu Proboszczowi
za odprawienie Mszy św.
Urządzenie spotkania wymagało wiele
pracy i zachodu, choćby zdobywanie nazwisk i adresów dawnych uczniów i pracowników szkoły i wysyłanie zaproszeń.
Spotkanie było bardzo wzruszające,
a urządzona wystawa dawnych zdjęć
szkolnych obudziła wspomnienia.
Dziękujemy za możliwość zwiedzenia
nowoczesnej szkoły, za część artystyczną, za poczęstunek.
◊ Janina Jóźwiak-Tomaszewska

Wycieczka
do Łeby
i na Kaszuby
Chcielibyśmy podziękować
strażakom, sołtysowi oraz sąsiadom
ze wsi Czołowo, a także wszystkim
dobroczyńcom, za okazaną pomoc
i zorganizowanie zrzutki .
Dorota i Marcin Włodarek
Ty także możesz pomóc https://zrzutka.pl/hfuwb8

Karate

Kórnickie Stowarzyszenie
„Ogończyk”

zaprasza na wycieczkę
„Poznań wart poznania
– w 80. rocznicę Wystawy Krajowej w Poznaniu”,
podczas której zwiedzimy poznańską Palmiarnię,
a na terenach obecnych Międzynarodowych Targów Poznańskich
poszukamy śladów PeWuKi
razem z Filipem Czekałą, autorem książek o historii Poznania
(w tym najnowszej wydanej z okazji 90. rocznicy PeWuKi).
Odwiedzimy też wystawę okolicznościową.
Wyjazd 26 października o godz. 8:30. powrót około godz. 15-16.
Rezerwacja miejsc pod nr. tel. 601 179 596
lub 22 października w godz. 17:00-18:00 w „Lody Mady”. I
lość miejsc ograniczona.
Zadanie dofinansowane z budżetu Miasta i Gminy Kórnik.

Kórnicki Klub Karate Shotokan Raven rozpoczął już kolejny sezon swojej działalności.
Zaczynamy pełni zapału i nowych pomysłów
na treningi. W tym sezonie postanowiliśmy
uruchomić kolejną grupę treningową.
Zapraszamy więc dzieci od 5 roku życia
do nowej grupy. Uważamy że dzieci są
najważniejszą częścią społeczeństwa i rodziny jak również dla naszego Klubu, to jego
przyszłość. Dołożymy wszelkich starań aby
wszyscy nowi adepci zostali i dołączyli do
nas i aby podążyli drogą Karate Do razem
z nami. Treningi prowadzimy w każdy wtorek i czwartek o godzinie 17.00 -18.00. w SP.
Nr 1 w Kórniku ul. Dworcowa 11. Hartujemy
charakter, wzmacniamy całe ciało, rozwijamy pasje, uczymy kontrolować emocje,
umacniamy ducha. To tylko niektóre z zalet
treningu sztuk walki. Przyjdź i sprawdź nas.
Nasi trenerzy pracują na pełnych obrotach i z niesamowitym zaangażowaniem
i pasją przekazują wiedzę najmłodszym
adeptom naszego Klubu. Zapewniamy, że
każdy trening to dla maluszka niesamowita
przygoda i świetna zabawa. Znakomitym
przykładem naszej działalności sportowej są
wyniki osiągane przez naszych zawodników.
Wśród nich są medaliści mistrzostw Polski,
Europy i Świata w Karate. Ostatnim wielkim
osiągnięciem był start naszego zawodnika
Gabriela Cholewy na Mistrzostwach Świata
w Karate WUKF, Bratysława 2019, gdzie
wspólnie z kolegami z reprezentacji wywalczył brązowy medal w kategorii kumite
drużynowe dzieci 10/12 lat. To kolejny wielki
sukces na który złożyło się bardzo wiele
czynników i ogrom pracy włożony przez
trenerów zawodnika i rodziców. Serdecznie
zapraszamy na naszą stronę internetową
www.karateraven.pl gdzie można uzyskać
szczegółowe informacje.

W dniach 2-4 października 2019 Szkoła
Podstawowa w Radzewie razem ze Szkołą Podstawową w Kórniku wyjechały na
wycieczkę edukacyjną z cyklu „Poznajemy
Parki Narodowe Polski”. Pierwszym celem
wycieczki był Szymbark, gdzie odbyły się
zajęcia w Centrum Edukacji i Promocji
Regionu. Tam uczniowie mogli nauczyć
się m.in. czytania kaszubskich nut oraz
zobaczyć najdłuższą deskę świata. Potem młodzież udała się na najwyższy
szczyt pojezierza – Wieżycę. Kolejny dzień
uczestnicy wycieczki spędzili w Łebie,

gdzie najpierw wybrali się do Słowińskiego
Parku Narodowego, a następnie na łebskie wydmy. Trzeci dzień minął uczniom
na zwiedzaniu dwóch miejsc: Skansenu
Wsi Kaszubskiej w Kulkach oraz Muzeum
Hymnu Narodowego.
Wycieczka okazała się dla uczniów bardzo
interesująca, nie tylko ze względu na zwiedzanie nowych miejsc, ale także integrację
uczniów z różnych szkół naszej gminy.
◊ Zosia Brylewska
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Kolarstwo

25 Maraton Fitness

Fitnessowe Święto w Oazie już za nami.
W sobotę odbył się 25 Maraton Fitness,
na którym jak zwykle panowała wyjątkowo
gorąca atmosfera.
Imprezę rozpoczęliśmy od gościnnego
występu Matthew Clarck i Fittherapy.
Następnie zajęcia poprowadzili najlepsi
z najlepszych, czyli wszyscy instruktorzy
OAZY.
Zapraszamy i bardzo zachęcamy do wzięcia udziału w Zimowej Edycji Maratonu,
która jest planowana na 22 lutego.
Sponsorzy:
MiG Kórnik
MaragoFit Catering dietetyczny
ACTIVE Wojciech Gorzelanny
OAZA LOOK

Restauracja Ventus
Paralotnie Poznań
Alter grawerstwo laserowe
Hotel Rodan
Mc Donald`s Kórnik
Jump Space
Magi-ic Nails
Pracownia Wizerunku Basia Wein-Krajewska
Gra24ti artykuły szkolne i biurowe
Optyk Osinscy
WSSW Krav-Maga Kórnik
As Media
Gabinet Wizazu i Pielegnacji Naturalnie
Piekna Natalia Pachura
Wake Park Kórnik
HAMA

Kolejny tytuł mistrzowski dla
TFP Jedynka Kórnik
Kolejny raz zawodniczki UKS TFP Jedynka
Kórnik obroniły tytuł mistrzowski, dobywając złoty medal Mistrzostw Polski w wyścigu
drużynowym na czas do lat 23. Jest to już
27 medal Mistrzostw Polski dla klubu w sezonie 2019.
Mistrzostwa rozegrano w Godzieszach Wielkich koło Kalisza, a złoty zespół z Kórnika
jechał w składzie Karolina Lipiejko, Dominika
Bykowska, Joanna Golec i Wiktoria Polak
(w rezerwie Natalia Szymczak). Drużyna TFP
dystans 39 kilometrów pokonała w czasie 52

min 44 sek., co daje imponującą średnią jak
na kobiety - 44,5 km/h. Kórniczanki okazały
się świetnie przygotowane, a w pokonanym
polu pozostawiły faworyzowany zespół Ziemi Darłowskiej z siostrami Pikulik na czele,
aż o 51 sek. Zapytana o wrażenia kapitan
świeżo upieczonej mistrzowskiej drużyny
Karolina Lipiejko odpowiedziała: „Jesteśmy
ogromnie szczęśliwe, że po raz kolejny udało
nam się wywalczyć tytuł mistrzowski na
szosie. Sukces swój jednogłośnie chciałybyśmy zadedykować Pani Prezes firmy TFP
- Lucjanie Kuźnickiej - Tylenda, dzięki której
tu jesteśmy, możemy nadal się rozwijać
i realizować swoje marzenia”.
Dzień wcześniej rozegrano Mistrzostwa
Polski dwójkami na czas, w których Dominika Bykowska i Karolina Lipiejko zdobyły

brązowy medal, a Natalia Szymczak i Joanna
Golec uplasowały się tuż za podium.
Na zakończenie sezonu w najbliższy weekend zawodniczki i zawodnicy UKS Jedynka
wezmą udział w torowych Mistrzostwach
Kraju w konkurencjach nie olimpijskich, oraz
w Mistrzostwach Polski LZS. Do Pruszkowa
udaje się zespół 12 osób z nadziejami na
kolejne medale dla klubu. Natomiast nasi
kadrowicze Nikol Płosaj (Wyścig drużynowy
i madison) i Patryk Rajkowski (Sprint drużynowy i keirin) wyjechali do holenderskiego
Apeldoorn na Mistrzostwa Europy Seniorów
w kolarstwie torowym, które są jednocześnie jednymi z kwalifikacji olimpijskich.
Oczywiście za naszych reprezentantów
będziemy mocno ściskać kciuki.
◊ PM

◊ OAZA

W akcji...

Wioślarstwo
Wioślarki UKS Dwójka Kórnik
walczyły na Malcie
W dniu 29 września br. na Torze Regatowym
„Malta” w Poznaniu odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików oraz
Otwarte Mistrzostwa Poznania w wioślarstwie. W zawodach bardzo dobrze spisały się
zawodniczki UKS Dwójka Kórnik zdobywając
kilka czołowych miejsc. Zawodniczki wiosłu-

Dekoracja

ją pod opieką szkoleniowców Małgorzaty
Iszkuło oraz Piotra Abrahamczyka, a mijający sezon jest już 15-tym w historii sekcji.
W zawodach brało udział blisko 250 zawodniczek i zawodników reprezentujących
poznańskie kluby wioślarskie, ale byli również przedstawiciele Kalisza, Bydgoszczy,
Gorzowa Wlkp. oraz Szczecina.
Miejsca zawodniczek UKS Dwójka Kórnik
w kategorii dziewcząt (młodziczek):
- Amelia Karaszewska i Aleksandra Gierszewska: 2 miejsce w konkurencji dwójek
podwójnych,
- Wiktoria Nowak, Anna Kucharska, Wiktoria

Kaźmierowska, Ewa Gąsiorowska, Katarzyna
Nowak: 1 miejsce w konkurencji czwórek
podwójnych ze sterniczką,
- Wiktoria Kazimierowska: 3 miejsce w konkurencji jedynek,
- Wiktoria Nowak: 4 miejsce w konkurencji
jedynek,
- Aleksandra Gierszewska, Anna Kucharska,
Ewa Gąsiorowska, Amelia Karaszewska:
2 miejsce w konkurencji czwórek podwójnych bez sterniczki.
		

◊ Jarosław Janowski
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WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Poszukuję pracy. Emeryt. Prawo
jazdy, uprawnienia na wszystko.
Aktualne badanie lekarskie i psychotesty. Tel. 603 426 342
Zatrudnię pracownika gospodarczego na teren Kórnika. Praca 6-14,
14-22 od poniedziałku do piątku.
Tel. 605 997 054
Lekka praca dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, tel. 791 121 103, e-mail
praca@lavoro.com.pl
Poszukujemy kelnerów, kelnerki.
Restauracja Loft 46 w Kórniku.
Tel. 692 384 501

INNE

Poszukuję mieszkanie w Kórniku dla starszego małżeństwa.
Tel. 503 107 320
Sprzedam rower męski,
koła 26 cali, z przerzutkami.
Tel. 607 66 55 30
Sprzedaż dyni, różnych gatunków.
Biernatki, ul. Główna 35
Wykończenia wnętrz, szpachlowanie, malowanie, zabudowy, gk,
elektryka. Tel. 794 702 380
Sprzedam mieszkanie w Środzie
Wlkp. 47 mkw. Tel. 66 66 77 003

Sprzedaż drewna opałowego
sosnowego i kminkowego, różne rodzaje. Transport gratis.
Tel. 661 099 768
Drobne naprawy i remonty, płytki
i instalacje. Tel. 602 214 931.
Sprzedam maciory prośne i prosięta. Tel. 691 783 400
Sprzedam baloty słomy.
Tel. 691 783 400
Sprzedam ziarno: jęczmień, owies,
przeżyto. Tel. 691 783 400
Sprzedaż ziemniaków z domu 5
kg i 15 kg, ceny giełdowe, ul. Błażejewska 43, Bnin
Naprawa pralek, lodówek, zmywarek, kuchenek elektrycznych.
Tel. 601 84 39 88
Sprzedam 100letnie, zabytkowe
meble do sypialni, drewno, fornir
brzoza afrykańska. Tel. 668 32 03 02
Tanio sprzedam stół rozsuwany i 6 krzeseł wyściełanych.
Tel. 664 432 681
Chętnie pomogę w pracach domowych, sprzątanie, gotowanie,
prasowanie. Tel. 501 652 320
Sprzedam mieszkanie w bloku,
na drugim piętrze, w Bninie, 68
m 2. Trzy pokoje, łazienka i WC
osobno. Duży, przestronny balkon.
Niedawno po remoncie, 250 tys. zł.
Tel. 791 274 279

Kupie stary motocykl Wsk, Wfm,
Komar. Tel. 509 449 141
Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. Tel. 537 394 398

Sprzedam lodówkę, pralkę wąską
i szeroką. Możliwość transportu. Tel.
511 120 011

Sprzedam zimowe opony „Uniroyal” 14, o wym. 165/70 R14 – 4
szt., za 220 zł, używane z zimy.
Tel. 607 536 465
Poszukuję wspólnika do oklejania
samochodów, posiadam przyzwoity
warsztat. Tel. 503 582 788
Przyjmę na mieszkanie sympatyczną samotną osobę z okolic Mosiny,
Rogalina, Kórnika, Śremu, Środy
Wlkp. Tel. 503 582 788
Posiadam ocieplany warsztat.
Poszukuję wspólnika do otwarcia
działalności gospodarczej. Tel. 503
582 788
Mycie, czyszczenie i pielęgnacja
nagrobków. Potrzebujesz pomocy
zadzwoń. Tel. 508 795 439
Pogotowie remontowe Wojtuś!
Drobne prace remontowe, utrzymanie terenów zielonych. Zapraszamy. Tel. 508 795 439
Sprzątanie domów, mieszkań,
mycie okien, pranie tapicerki i dywanów, ciśnieniowe mycie tarasów,
podjazdów i bram garażowych.
Dobre ceny! Tel. 508 795 439

Oddam małe kotki w dobre ręce.
Tel. 603 701 319

Sprzedam stolik pod telewizor 50
zł oraz biurko 50 zł. Tel. 724 009 743

Sprzedam mieszkanie w Bninie
na ul. Śremskiej 54,5 mkw. Tel. 66
66 77 003
Sprzedam mieszkanie w Pierzchnie 52 mkw. Tel. 66 66 77 003
Sprzedam mieszkanie w Tulcach
47 mkw. Tel. 66 66 77 003
Sprzedam mieszkanie w Bninie 55
mkw. Tel. 66 66 77 003
Malowanie, szpachlowanie, ocieplenia domów jednorodzinnych
wolne terminy. Tel. 669 013 418
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. 693 463 410
Meble na wymiar: kuchnie,
szafy, komody, garderoby oraz
montaż paneli podłogowych.
Tel. 723 882 617

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.
DRUK: Drukarnia NOWAK-Jarocin, ul. Poznańska 33,
63-200 Jarocin, www.dnj.pl, tel. +48 62 747 1737

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693,
aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Zosia Fludra, Sylwia Kowalska,
Anna Rauk, Kazimierz Krawiarz, Robert Wrzesiński
SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Miasto i Gmina Kórnik

KOLPORTAŻ: P.H.U. „MARKO” Marek Kmieciak,
Kiełczynek 18, 63-130 Książ Wlkp. tel. 516268392

Następny numer
Kórniczanina ukaże się

ADRES REDAKCJI: 62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41,
tel. 61 8170411 wew. 693,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
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Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji
tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 31 października 2019 r.

NAKŁAD: 4200 egz.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uprzejmie informujemy,
iż z dniem 1 października 2019 uruchomiliśmy nowa stronę internetową
www.wodkom.pl
zawierającą szereg nowoczesnych rozwiązań technicznych ułatwiających kontakt z Biurem Obsługi Klienta
w postaci aplikacji E Book. Wprowadzone rozwiązanie pozwoli mieszkańcom miejscowości Czmoniec, Czmoń, Radzewo,
Trzykolne Młyny, Celestynowo, Kromolice, Pierzchno, Szczodrzykowo, Runowo
realizowanie wszelkich formalności związanych z płatnościami z tytułu dostarczania wody w sposób zdalny
„bez wychodzenia” z domu.
Przyjęte rozwiązania techniczne pozwalają na skorzystanie z wszelkiego rodzaju druków dostępnych na stronie, w zakładce aktualności będziemy informować Państwa o wykonywanych pracach, planowanej dacie odczytów wodomierzy,
czy czynnościach obsługi technicznej.
Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi w zakresie zarówno strony internetowej jak i naszej codziennej działalności w obszarze
usług komunalnych pod adresem wodkom@wodkom.pl.

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

