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Sprawozdanie 
burmistrza

dwa dni wcześniej w Oazie, a na którym 
samorząd reprezentował wiceburmistrz 
Bronisław Dominiak. 11 listopada o  go-
dzinie 10:00, po odśpiewaniu czterech 
zwrotek Mazurka Dąbrowskiego, liczne 
delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem 
Powstańców Wielkopolskich. Tego dnia 
w  kościołach na terenie gminy celebro-
wano msze święte okolicznościowe. Od-
były się także: tradycyjny turniej strzelecki 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, 
Niepodległościowy Marsz z Kijkami w Bo-
rówcu oraz finał konkursu recytatorskiego 
„Wpisani w Historię”.

„Sportowa Gmina”

W dniu 14 listopada br. w siedzibie Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego w Warszawie 
odbyła się uroczysta gala Sportowa Polska 
2019 „XX lat Budownictwa Sportowego 
i Rekreacyjnego w Polsce”, podczas której 
burmistrz Przemysław Pacholski odebrał 
wyróżnienie “Sportowa Gmina 2019” dla 
gminy Kórnik. Podczas gali wręczono 
tytuły: “Pasjonat Sportowej Polski 2019“, 

powiadamianie przy  
defibrylatorze

W dniu 5 listopada burmistrz Przemysław 
Pacholski spotkał się z Marcinem Zieliń-
skim  dyrektorem Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego. Omówiono 
propozycję dodania do systemu powia-
damiania karetek pogotowia nowego 
elementu – testowo w jednej ze skrzynek 
stałego przechowywania defibrylatora za-
instalowany zostanie moduł automatycz-
nego powiadamiania karetki w przypadku 
użycia sprzętu ratującego życie. 

otwarcie budynku 
biblioteki w bninie

7 listopada uroczyście otwarto nową sie-
dzibę bnińskiej filii Biblioteki Publicznej. 
Więcej na str. 6-7.

Grupa zakupowa

8 listopada w  Urzędzie Miasta Pozna-
nia wiceburmistrz Bronisław Dominiak 
w  imieniu samorządu podpisał umowę 
na dostawy energii elektrycznej w ramach 
grupy zakupowej. 
Dzięki współpracy wielu instytucji, które 
wspólnie wybierają dostawcę prądu, 
każdego roku udaje się wynegocjować 
najlepsze warunki finansowe. 

Świetlica i teren rekreacyjny  
w Prusinowie już otwarte

 
10 listopada odbyło się otwarcie świetlicy 
wiejskiej w Prusinowie wraz z terenem re-
kreacyjnym. W uroczystości udział wzięli: 
burmistrz Przemysław Pacholski, wicebur-
mistrzowie Sebastian Wlazły i Bronisław 
Dominiak, radny sejmiku wojewódzkiego 
Jerzy Lechnerowski, radny powiatowy 
Antoni Kalisz, radni RMiG Kórnik, sołtysi 
i urzędnicy. 
O szczegółach inwestycji pisaliśmy w po-
przednich numerach Kórniczanina, a wię-
cej o uroczystości na str. 6.

Święto niePodległoŚci

11 listopada obchodziliśmy Święto Nie-
podległości. Preludium do świętowania 
był Bal Niepodległościowy, który odbył się 

„Budowniczy Polskiego Sportu” oraz 
„Sportowej Gminy 2019”.
Wyróżnienia te przyznawane są przez Klub 
Sportowa Polska w  ramach Programu 
„Sportowa Polska”.
Gmina Kórnik została laureatem wyróżnie-
nia “Sportowa Gmina” już po raz kolejny. 
Wyróżnienie to przyznawane jest tym 
samorządom, które w szczególny sposób 
starają się o  rozwój kultury fizycznej na 
swoim terenie, np. poprzez budowę obiek-
tów sportowych, zapewnienie szerokiej 
oferty zajęć, rozwój różnych dyscyplin 
sportu i organizację imprez sportowych.

rozmowy w komendzie miejskiej 
PsP w Poznaniu na temat Pszok

Także 14 listopada wiceburmistrzowie 
Sebastian Wlazły i  Bronisław Dominiak 
spotkali się wraz z członkiem zarządu ZGO 
Jarocin Michałem Manowskim Komendan-
tem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej 
bryg. Jackiem Michalakiem oraz przed-
stawicielami Wydziału Kontrolno-Rozpo-
znawczego st. kpt. Bartoszem Kozłowskim 
i kpt. Aleksandrą Guzik. Omówiono spra-
wę zabezpieczenia przeciwpożarowego 
rozbudowywanego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

komunikacja Śrem Poznań

Również 14 listopada wiceburmistrz 
Bronisław Dominiak wziął udział w obra-
dach Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy 
Komunikacji na Trasie Śrem-Poznań. 
Przypomnijmy, że stowarzyszenie ma 
na celu między innymi: podejmowanie 
działań prowadzących do poprawy komu-
nikacji pomiędzy Śremem i Poznaniem,  

cd. na str. 4



15 listopada burnistrz Przemysław Pacholski wraz z kierownik USC 
w Kórniku Katarzyną  Obiegałką wreczyli „Medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP państwu 
Annie i Tomaszowi Grześkowiakom oraz Krystynie i Władysławowi 
Strojnym. Gratulujemy!

W dniu 10 listopada 2019 roku o godzinie 
15:00 w Prusinowie rozpoczęło się  uro-
czyste otwarcie świetlicy wiejskiej oraz 
terenu rekreacji, który był realizowany 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. 
Coś co jeszcze do niedawna wydawało się 
być marzeniem, oficjalnie stało się rzeczy-
wistością. Na uroczystość przybyli goście 
w osobach:  Radny Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Jerzy Lechnerowski, 
Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego 
Antonii Kalisz, Burmistrz Miasta i Gminy 
Przemysław Pacholski, Pierwszy Zastępca 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Seba-
stian Wlazły, Drugi Zastępca Burmistrza 
Miasta i  Gminy Kórnik Bronisław Domi-
niak, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
Kórnik Adam Lewandowski, Skarbnik Mia-
sta i Gminy Kórnik Katarzyna Szamałek. To 
początek listy przybyłych gości, która była 

długa. Nie sposób w tym miejscu wszyst-
kich wymienić. Gospodyni miejsca i sołtys 
Prusinowa Aleksandra Szczepaniak jako 
pierwsza zabrała głos, nie kryła radości 
i  satysfakcji, że może przed budynkiem 
nowej świetlicy w Prusinowie podziękować 
tak wielu za tak wiele. Burmistrz Prze-
mysław Pacholski powiedział, że bardzo 
się cieszy, że tak piękny obiekt powstał 
w gminie Kórnik. Nie krył też zadowolenia 
z innych zakończonych sukcesem dwóch 
inwestycji w  miejscowości Prusinowo. 
Pierwszej w  ramach Budżetu Obywatel-
skiego Gminy Kórnik 2018 powstały: wiata 
piknikowa, boisko do gry w  streetball, 
siłownia zewnętrzna oraz doposażono 
istniejący plac zabaw. Drugiej realizowanej 
przez Powiat Poznański, przy wsparciu 
finansowym Miasta i Gminy Kórnik oraz 
osoby prywatnej zamontowano sygnali-

zację świetlną „All red” nieopodal świetlicy 
na przejściu dla pieszych przez bardzo 
obciążoną ruchem samochodowym drogę 
2468P. Burmistrz życzył, by nowo otwarta 
świetlica służyła wszystkim mieszkańcom. 
Następnie ksiądz proboszcz parafii p.w. 
św. Wojciecha Franciszek Sikora poświę-
cił obiekt i  uroczyście przecięto wstęgę. 
Podczas uroczystości Burmistrz rozegrał 
pierwszy mecz z zawodniczkami z MUKS 
Kórnik. Następnie zaproszono wszystkich 
obecnych na przygotowany przez Koło 
Gospodyń Wiejskich ,,Prusibabki” poczę-
stunek.
Oto mieszkańcy Prusinowa mogą się 
cieszyć obiektem, który jest piękny i funk-
cjonalny. Miejscem spędzania czasu wol-
nego, rekreacji, rozwijania zainteresowań 
i integracji. 

Wieści z Prusinowa

◊ Krystian Kazyaka

Kolejne pary 
uhonorowane

Karma dla zwierząt
trafiła do Skałowa

◊  ŁG◊  ŁG
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podejmowanie działań prowadzących do 
dokończenia realizacji III etapu obwod-
nicy Śremu oraz podejmowanie działań 
prowadzących do poszerzenia drogi 
publicznej łączącej Śrem z Kórnikiem. Sa-
morząd Kórnika do celów stowarzyszenia 
dodaje starania w sprawie modernizacji 
odcinka drogi od ronda w Mościenicy do 
węzła Kórnik Północ na drodze S-11.

wizyta goŚci 
z bukowiny tatrzańskiej

W dniach od 15 do 17 listopada gościli-
śmy w naszej gminie delegację z partner-
skiej gminy  Bukowina Tatrzańska. Celem 
wizyty było poznanie naszej gminy i oko-
lic. Delegację tworzyli aktorzy amatorzy 
z  lokalnego teatru. Wśród uczestników 
znaleźli się radni, pracownicy Domu 
Ludowego, członkowie Kół Gospodyń 
Wiejskich i seniorzy. 
Podczas krótkiego, bo zaledwie dwudnio-
wego pobytu goście zwiedzili największe 
atrakcje turystyczne Kórnika, byli w pa-
łacu w Rogalinie i katedrze w Gnieźnie. 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich zachwy-
cone Kórnikiem z wielką przyjemnością 
odwiedzą naszą gminę ponownie pod-
czas Kiermaszu Świątecznego, podczas 
którego zaprezentują regionalne potra-
wy.  

wojewódzka 
Pielgrzymka sołtysów

16 listopada odbyła się piąta już Piel-
grzymka Sołtysów Województwa Wiel-
kopolskiego do Matki Bożej Kórnickiej. 
Wydarzenie, którego pomysłodawcą jest 
Zbigniew Tomaszewski, przyciągnęło do 
Kórnika liczną rzeszę sołtysów, ale także 
innych samorządowców, w tym wicemar-
szałka Województwa Wielkopolskiego 
Wojciecha Jankowiaka, wicestarostę An-
toniego Kalisza, burmistrza Przemysława 
Pacholskiego i wiceburmistrza Sebastiana 
Wlazłego wraz z radnymi. 
Pierwszym elementem uroczystości była 
msza święta koncelebrowana przez bi-

skupa Szymona Stułkowskiego, podczas 
której uroczyście przekazano sztandar 
powiatowy sołtysów z Kórnika do Komor-
nik. Podczas mszy i spotkania w „Oazie” 
wystąpiła orkiestra dęta z Chludowa.

zmagania badmintonistów

Także 16 listopada w  Kamionkach od-
były się Otwarte Mistrzostwa Gminy 
Kórnik w  Badmintonie zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Miłośników Sportu 
w  Kamionkach. Gościem zawodów był 
burmistrz Przemysław Pacholski.

rozstrzygnięto konkurs

Również w dniu 16 listopada rozstrzygnię-
to konkurs fotograficzny „Kórnicki Ka-
lendarz 2020”. Jury w składzie: burmistrz 
Przemysław Pacholski, radny Jarosław 
Janowski, Jerzy Cepka, Jarosław Wojcie-
chowski, Magdalena Matelska-Bogajczyk, 
Bartosz Przybylski oraz Łukasz Grzego-
rowski wybrali zdjęcia do kalendarza, 
który ma powstać do połowy grudnia, 
a  także przyznali jedno wyróżnienie. 
Więcej na str. 13.

Posiedzenie metroPolii Poznań

18 listopada obradowało stowarzysze-
nie Metropolia Poznań. Jednomyślnie 
zaakceptowano zmiany Strategii Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych oraz 
korekty w budżecie na 2019 rok.

Do strategii wprowadzone zostały dwa 
nowe elementy – projekt zatytułowany 
„Metropolitalny system informacji prze-
strzennej” oraz zakup taboru niskoemi-
syjnego dla miasta Poznania. Zmiany 
w  budżecie pozwolą na realizację od 
przyszłego roku programu pn. „Komplek-
sowe działanie zapobiegające nadwadze 
i otyłości w Metropolii Poznań”.
Podczas obrad dyskutowano także na 
temat przeładowanych pociągów Poznań-
skiej Kolei Metropolitalnej w  godzinach 
szczytu i  problemów z  rozładowaniem 
natężenia ruchu pasażerów na Dworcu 

Głównym w Poznaniu. Poruszono także 
temat smogu i wykorzystania dronów do 
kontroli nieruchomości. Miasto Poznań 
zamierza wykorzystywać sprzęt latający 
do rozpoznawania, z  którego komina 
wydobywa się dym. Na terenach gęsto 
zabudowanych ma to sens. Włodarze 
podpoznańskich miejscowości wyrazili 
opinię, że na terenach z  mniej zwartą 
zabudową drony nie są potrzebne. Iden-
tyfikacja źródła dymu jest łatwa, a pomia-
ry z powietrza nie stanowią podstawy do 
karania. Taką podstawą są badania po-
piołu z paleniska. Burmistrz Przemysław 
Pacholski reprezentował Miasto i Gminę 
Kórnik podczas obrad. 

w sPrawie dofinansowania  
budowy SchroniSka

We wtorek 19 listopada burmistrz Prze-
mysław Pacholski spotkał się z Hieroni-
mem Bartkowiakiem, radnym Powiatu 
Śremskiego, byłym dyrektorem Domu 
Pomocy Społecznej w  Psarskim, preze-
sem Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji 
Miasta Śremu. Fundacja buduje nowe 
schronisko dla bezdomnych mężczyzn 
w Nochowie pod Śremem. 
Omówiono możliwość dofinansowania 
przez MIG Kórnik budowy, dzięki czemu 
po podpisaniu odpowiedniej umowy, 
będzie możliwość kierowania do nowego 
schroniska osób potrzebujących z naszej 
gminy. 

poSiedzenie kombuS

Także 19 listopada odbyło się nadzwyczaj-
ne posiedzenie zarządu Spółki KOMBUS. 
Uchwalono plan finansowy spółki oraz 
wyznaczono zmienne wynagrodzenie dla 
prezesa. 

cd. ze str. 3

Uczniowie oddziału „zerówkowego” „Minimki” ze Szkoły Podstawo-
wej w Kamionkach uzbierały wraz z rodzicami i nauczycielami dwa 
pełne kartony karmy dla zwierząt, które dzięki pośrednictwu Straży 
Miejskiej w Kórniku wraz z okolicznościowym plakatem przetrans-
portowane zostały do Schroniska dla Zwierząt w Skałowie.



Inwestycję po długim okresie prac kon-
cepcyjno-projektowych rozpoczęto w paź-
dzierniku 2016 roku. Ze względu na 
wpisanie obiektu do Rejestru Zabytków, 
wszystkie działania podlegały kontroli 
instytucji konserwatorskich. 
W zabytkowym, odrestaurowanym budyn-
ku mieszczą się pomieszczenia biurowe 
i  wystawiennicze oraz zaplecze socjalne 
i higieniczno–sanitarne. Za pomocą łącz-
nika skomunikowano z nim nowy obiekt. 
Jest to jednokondygnacyjna, jednoprze-
strzenna biblioteka z czytelnią. 

Parametry części przebudowywanej:
- powierzchnia zabudowy – 231,12 m2,
- powierzchnia netto – 330,25 m2,
Parametry części nowej :
- powierzchnia zabudowy – 290,32 m2,
- powierzchnia  netto – 250,51 m2,
Powierzchnia całości  – 580,76 m2.

Filia Biblioteki Publicznej w Bninie została 
wybudowana dzięki dofinansowaniu 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w  ramach „Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa - priorytet 2. 
Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” oraz 
dotacji celowej z Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik. Operatorem Priorytetu jest In-
stytut Książki w  Krakowie. Zadanie pod 
nazwą „Budowa filii Biblioteki Publicznej 
w  Kórniku/Bninie” realizowane było od  
1 października 2016 r. do 31 pażdziernika 
2019 r.
Całkowita wartość inwestycji  wraz 
z  kosztami nadzoru osiągnęła poziom: 
3.883.558,08 zł. Dofinansowanie z  Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go to  1.800.050,00 zł.

Do grudnia 2018 roku zadanie realizowało 
Przedsiębiorstwo Budowlane MIRBUD 
z  Mosiny. Ze względu na nieukończenie 
prac w  założonym terminie od kwietnia 
bieżącego roku prace przejął  Zakład Ogól-
nobudowlany KOMPLEX z Tulec. 

Nadzór nad inwestycją sprawowali: Sła-
womir Gierliński – nadzór branży budow-
lanej, Andrzej Szafrański – nadzór branży 
elektrycznej, Ryszard Michałowski– nadzór 
branży sanitarnej.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: 
- dr Krzysztof Cieślik – przedstawiciel In-
stytutu Książki,
- Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik – Prze-
mysław Pacholski,
- wiceburmistrz Bronisław Dominiak,
- wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy 

Kórnik Roman Genstwa,
- przedstawiciel wykonawcy inwestycji – 
Zbigniew Wycisk,
- dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku 
– Elżbieta Duszczak,
- kierownik Filii w Kórniku/Bninie – Klau-
dyna Przybylska-Pawłowska,
- czytelniczka – Elwira Lech.
W uroczystości uczestniczyli także: radny 
Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Lechne-
rowski, wiceburmistrz Sebastian Wlazły, 
skarbnik Katarzyna Szamałek, radny Rady 
Powiatu Poznańskiego Antoni Kalisz, 
przedstawiciel Instytutu Książki Daniel 
Bednarz, radni Rady Miasta i Gminy Kór-
nik, proboszcz parafii w Bninie  Franciszek 
Sikora, Iwona Smarsz – dyrektor Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum 
Animacji Kultury oraz Alicja Urbańska 
starszy kustosz z Działu Instrukcyjno-Me-
todycznego Bibliotek WBPiCAK w Pozna-
niu, wicedyrektor PAN Biblioteki Kórnickiej 
– Katarzyna Woźniak, pracownicy Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, dyrektorzy jedno-
stek organizacyjnych i oświatowych Miasta 
i  Gminy Kórnik oraz instytucji kultury, 
dyrektorzy bibliotek publicznych powiatu 
poznańskiego, wykonawca inwestycji 
– Zbigniew Wycisk – właściciel Zakładu 
Ogólnobudowlanego „Komplex”, inspek-
torzy nadzoru, projektant przebudowy 
i rozbudowy - architekt Maciej Soczyński, 
pracownicy Biblioteki Publicznej w Kórni-
ku i Filii w Kórniku/Bninie oraz czytelnicy. 

Obiekt poświęcił ks. proboszcz Franciszek 
Sikora. Wydarzenie uświetnił koncert 
Michała Zatora (harfa) i Basi Szelągiewicz 
(skrzypce).
Nowe przestrzenie dają możliwość wyko-
rzystania ich na wiele działań kulturotwór-
czych i  aktywizujących lokalną społecz-
ność. Życzymy bnińskiej filii kontynuacji 
i rozwijania sprawdzonych już pomysłów 
oraz wielu nowych inicjatyw. Niech przy-
bywa czytelników, a nowe sale kojarzą się 
z twórczą atmosferą.  

Nowy obiekt biblioteczny w Bninie
7 listopada, po ponad 3 latach prac remontowych i budowlanych, uroczyście 
otwarto nową siedzibę bnińskiej filii Biblioteki Publicznej. Ta tak ważna dla miesz-
kańców instytucja kultury mieści się teraz w odrestaurowanej, zabytkowej kamie-
nicy przy ul. Rynek 16 i w nowoczesnej dobudówce usytuowanej tuż przy niej. 

Biblioteka Publiczna w Kórniku dzię-
kuje wszystkim, którzy przyczynili się 
do powstania nowej filii w  Bninie. 
Szczególne podziękowania składamy 
Ministerstwu Kultury i  Dziedzictwu 
Narodowemu, Instytutowi Książki 
w Krakowie, Miastu i Gminie Kórnik 
za sfinansowanie budowy i  pomoc 
w  jej realizacji, a  także Zakładowi 
Ogólnobudowlanemu „Komplex” za 
wykonanie inwestycji.
Dziękujemy Panu Robertowi Przy-
byszowi – Prezesowi Wodociągów 
Kórnickich i  Usług Komunalnych 
WODKOM oraz Panu Mariuszowi 
Grzelakowi za pomoc w przeprowadz-
ce Filii w  Kórniku/Bninie do nowej 
siedziby oraz wszystkim tym, którzy 
w  jakikolwiek sposób zaangażowali 
się w realizację inwestycji.

Otrzymaliśmy też liczne gratulacje 
i życzenia, za które bardzo dziękujemy.

 
  

           

 

 

 

 

„Inwestycję pn. Budowa filii Biblioteki Publicznej  
w Kórniku/Bninie zrealizowano  

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  
Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”. 
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XIX Powiatowy Konkurs Recytatorski 
przeszedł już do historii.

To już 19 lat od kiedy Komenda Hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego im. Tytusa 
hr. Działyńskiego w Kórniku podjęła po-
stanowienie o organizowaniu harcerskich 
spotkań z literaturą.
Zainteresowanie nie gaśnie, wręcz prze-
ciwnie z roku na rok wzrasta i to nas 
organizatorów ogromnie cieszy.

A jak było w tym roku?
Na nasze zgłoszenia w XIX Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim „Wpisani w 
Historię” odpowiedziało 27 szkół, w tym 
aż 11 w trzech kategoriach wiekowych.
Jury 5 XI wysłuchało 101 recytatorów. Do 
eliminacji przystąpiło 767 uczestników, 
którzy podjęli temat konkursu „Miłość 
nie jedno ma imię”.
Konkurs Recytatorski każdego roku od-
bywa się pod patronatem:
• Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
• Fundacji „Zakłady Kórnickie”
• Komendy Hufca ZHP im. Tytusa  
hr. Działyńskiego w Kórniku.

Laureatami zostali:
• W kategorii klas 1 – 3:
I miejsce: Amelia Mańka – Pobiedziska 
Letnisko
II miejsce: Zosia Ożańska – Rogalinek
Maja Ruszczyńska – Luboń 4
III miejsce: Urszula Florek – Luboń 4
Julia Wojciechowska – Szczodrzykowo 
Wyróżnienia otrzymali: Cezary Kozicz 
– Radzewo, Antonina Czarnecka – Ra-
dzewo, Stanisław Lindner – Pobiedziska 
Letniskowo
• W kategorii klas 4 – 6:
I miejsce: Barbara Kinas – Luboń 4
II miejsce: Aleksandra Pawlik – Strykowo 
Urszula Lachowicz – Mosina 2
III miejsce: Zosia Buszkiewicz – Suchy Las
Aleksandra Stachowiak – Luboń 
A wyróżnienia otrzymali: Katarzyna We-
sołowska – Robakowo, Ksawery Gołda – 
Jerzykowo, Agata Kilian – Mosina 2
• W kategorii klas 7 – 8:
I miejsce: Stefan Sławiński – Rogalin
II miejsce: Wojciech Malecha – Mosina 2
Kacper Grzegorczyk – Jerzykowo 
III miejsce: Kornelia Dobrzyńska – Dą-
brówka 
A wyróżnienia otrzymali: Małgorzata 
Laskowska – Kórnik 1, Amelia Ludwiczak 
– Kamionki, Martyna Chudzińska – Dą-
brówka.

„Wpisani w Historię“

◊ Organizatorzy

9 listopada o godzinie 20:00 w Kórnickim 
Centrum Rekreacji i Sportu OAZA rozpoczął 
się coroczny Bal Niepodległościowy. Było to 
wydarzenie wyjątkowe, jednoczące i prze-
pełnione niepowtarzalną atmosferą.
Zgodnie z naszym zwyczajem – przybyłych 
gości witali harcerze w świetle pochodni. 
Goście odprowadzani byli do stolików w to-
warzystwie par Zespołu Tańca Ludowego 
z poznańskiego AWF-u, którzy uświetnili 
swoimi występami Bal, tańcząc Suitę Tań-
ców Rzeszowskich.
Przed północą zostały odśpiewane pod 
czujnym okiem Tomasza Kilarskiego pieśni 
patriotyczne: „Przybyli ułani” oraz „Wojen-
ko, wojenko” . Gdy wybiła godzina 00:00 
Tomasz Kilarski w mistrzowski sposób po-
prowadził poloneza, którego przetańczyło 
ponad 160 par. 
Przetańczyliśmy i bawiliśmy się przy wspa-
niałej Orkiestrze Bardabusz, a tuż po 02:00 
przy muzyce dj Tomeq.
Mamy nadzieję, że wszyscy nasi goście wy-
śmienicie się bawili, dziękujemy za zaszczy-
cenie nas swą obecnością. Podziękowania 
kierujemy także dla Go Events Technika 
Estradowa za oprawę nagłośnienia i oświe-
tlenia, dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w  Kórniku za wykonanie niepodległo-
ściowych kotylionów oraz sponsorom za 
wsparcie:

ACTIVE Wojciech Gorzelanny
Alter Grawerstwo Laserowe

Centrum Rowerowe Franowo
CHOICE CAR DETALING

Galeria Zwierzyński
Graffiti

Hama Polska
Hotel Daglezja
Hotel Rodan

Hurtownia Kosmetyków Powąska
Jubiler Buszkiewicz

Juniperus Centrum Ogrodnicze
Maragofit

Miasto i Gmina Kórnik
Mieniok Studnio/BeeConcept

Nieruchomości Nest
Oaza Look

Optyk Osińscy
ParalotniePoznan.pl – Szymon Domagała

Pavin Caffe Polska
Pracownia Wizerunku 

- Barbara Wein-Krajewska
Restauracja Eatalia
Restauracja Loft46

Restauracja Tawerna pod Żaglami
Restauracja Ventus

Surówki Grześkowiak
Sushi Time

Szkółki Kórnickie
Teatr asz.teatr

Volkswagen Rzepecki Mroczkowski
WAKE PARK

Willa i Restauracja Nestor

IX Bal Niepodległościowy

◊  Oaza
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Nad polskie morze do Dźwirzyna wyru-
szyliśmy autokarem firmy „TO-TEM” na 
weekend od  25-27 października 2019r. 
Dźwirzyno to malownicza miejscowość 
położona niedaleko Kołobrzegu. Piękną 
plażę otaczają wydmy z lasem sosnowym. 
Przebywaliśmy w  ośrodku wypoczynko-
wym „Joanna”. Gościliśmy tam już trzeci 
raz. Bliska odległość do morza, smakowite 
jedzenie w formie szwedzkiego stołu, miła 
atmosfera, powodują, że zawsze chętnie 
tam wracamy. 
Pogoda w czasie pobytu dopisywała, dla-
tego też oprócz spacerów brzegiem morza 
postanowiliśmy wyjechać do Kołobrzegu. 
Część grupy zwiedziła „Arkę Medical Spa”, 
gdzie w obrotowej kawiarni na jedenastym 
piętrze zachwycaliśmy się panoramą 
okolic. Smak deserów owocowo-lodo-
wych do dziś pozostaje nam w pamięci.  

Inni uczestnicy zwiedzili latarnię morską 
i port, pozostali wybrali się na zakupy. 

Czas szybko ucieka i  trzeba wracać do 
Szczytnik - pozostają zawsze wspomnienia. 
Dziękujemy Wszystkim osobom, które 

przyczyniły się do zorganizowania wy-
jazdu, a  w  szczególności pani Monice 
Sobolewskiej. 
Już niedługo znowu wyruszymy w Polskę.
                                                                               

Jak każdego roku emeryci z Borówca latem 
odpoczywają nad polskim morzem w Rewa-
lu, jesienią natomiast wybierają się na połu-
dnie kraju, czyli w góry. Przez trzy ostatnie 
lata wyjeżdżaliśmy do Karpacza, w tym roku 
natomiast udaliśmy się do Kudowy. Bywa-
liśmy tam już niegdyś, więc odwiedziliśmy 
miejsca wielu z nas znane. Jak to zwykle bywa, 
nie tylko to piękne miasteczko było celem 
naszej wyprawy. Zawsze wyjeżdżając z Bo-
rówca,  staramy się nie tylko wypoczywać, ale 
też zwiedzać ciekawe miejsca, podobnie było 
i tym razem. Zatrzymaliśmy się w Kamieńcu 
Ząbkowickim, w pradolinie Nysy Kłodzkiej, 
żeby zwiedzić pałac Marianny Orańskiej 
położony na Europejskim Szlaku Zamków 
i Pałaców. Ciekawostką dla nas było to, że 
otoczenie pałacu jest dziełem tego samego 
architekta, który zaprojektował Arboretum 
w Kórniku. Po zwiedzaniu i spacerze w pała-
cowych ogrodach z przepięknymi fontanna-
mi, udaliśmy się w dalszą drogę.
W Kudowie zamieszkaliśmy w gościnnym 
pensjonacie ALFA przy ulicy Słonecznej. 
Zmęczeni szybko udaliśmy się na spoczy-
nek, bo następnego dnia kolejne atrakcje. 
Sympatyczny przewodnik pan Andrzej zabrał 
wszystkich chętnych na wyprawę w Błędne 
Skały i Szczeliniec Wielki - najwyższy szczyt 
Gór Stołowych [919m.n.p.m.]. Gdy już poko-
naliśmy 665 stopni, oczom naszym ukazała 
się przepiękna panorama Gór Stołowych 
i okolicznych miejscowości. Po krótkim odpo-
czynku w sschronisku, zeszliśmy w dół bar-
dzo widowiskowym szlakiem turystycznym.
Kolejny dzień to wycieczka za naszą połu-
dniową granicę do czeskiego Nowego Miasta 
położonego nad rzeką Metują. Celem zwie-
dzania był przepiękny renesansowy pałac, 
narodowy zabytek kultury czeskiej. Mogliśmy 
podziwiać  bogato wyposażone wnętrza pała-

cowe, bo w przeciwieństwie  do pałacu w Ka-
mieńcu, zamek ten nie został w czasie wojny 
zniszczony i ograbiony. W drodze powrotnej 
zatrzymaliśmy się jeszcze w czeskim przygra-
nicznym miasteczku Nahod, żeby dokonać 
zakupów słodyczy, piwa przeróżnych maści, 
kremów i  innych różności. Po południu 
obejrzeliśmy jedyną w swoim rodzaju kaplicę 
w Czermnej. Zdążyliśmy jeszcze pojechać do 
Pstrążnej, gdzie znajduje się skansen: Mu-
zeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego.           
W czwartek znowu opuściliśmy Kudowę, 
tym razem udaliśmy się do Barda Śląskiego 
na zwiedzanie sanktuarium  Matki Boskiej  
Dolnośląskiej Strażniczki Wiary. Mieliśmy 
okazję posłuchać historii rodzenia się kultu 
maryjnego, ale też ucałować maleńką figurkę 
Madonny. Zeszliśmy  do podziemi, żeby obej-
rzeć ruchomą szopkę, która może nie jest tak 
imponująca jak w Poznaniu u franciszkanów, 
ale też zachwyca. Będąc na Ziemi Kłodzkiej 
odwiedziliśmy główne miasto tego regionu, 
czyli Kłodzko. Przeszliśmy przez gotycki most 
świętego Jana Chrzciciela bardzo podobny do 
mostu Karola w Pradze, Kłodzko przed laty 
należało do Czech, dlatego nikogo nie dziwi, 
że na moście jest herb z dwuogoniastym 

lwem czeskim i figura świętego Wacława. 
Wraz z przewodnikiem przeszliśmy pod-
ziemnymi korytarzami i tunelami. Zwiedza-
niu towarzyszyły dźwięki dawnego miasta 
a niekiedy także odgłosy bitew. Z radością 
jednak wyszliśmy na powierzchnię do ludzi 
nam współczesnych.
Przedostatni dzień pobytu w Kudowie każdy 
z nas spędził tak, jak chciał. Jedni wybrali spa-
cery po przepięknym parku zdrojowym, inni 
spędzali czas w kawiarenkach i sklepikach, 
jeszcze inni zwiedzali miasto, lub po prostu 
wypoczywali. Byli też tacy, którzy zbierali 
grzyby.
 W sobotę po śniadaniu wyruszyliśmy w dro-
gę powrotną. Już w autokarze wielu z nas 
oglądało zdjęcia i wspominało miłe chwile. 
Będąc w Kudowie nie ograniczyliśmy się tylko 
do zwiedzania, było też ognisko i wieczorek 
taneczny i wiele innych atrakcji. Te kilka dni 
oderwania od codziennych spraw, bardzo 
dobrze wpłynęło na nasze samopoczucie, po-
czuliśmy się młodsi, radośniejsi i wypoczęci. 
Teraz będziemy myśleć, dokąd pojechać za 
rok i co ciekawego zobaczyć.                                                  

KGW Szczytniki w Dźwirzynie

Jesienny wyjazd  emerytów  z Borówca

◊ Barbara Fluder

◊  GB

11 listopada, po miejskich i kościelnych uro-
czystościach z okazji Święta Niepodległości, 
na strzelnicę KBBK licznie przybyli bracia 
kurkowi z Poznańskiego Bractwa Kurkowe-
go, z Bractwa Kurkowego w Luboniu oraz 
z Bractwa Kurkowego w Jutrosinie. Hono-
rowymi gośćmi byli: Przemysław Pacholski 
– burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, Adam 
Lewandowski – przewodniczący Rady Gminy 
Kórnik, Wojciech Kiełbasiewicz – dyrektor 
OSIR, dr Dariusz Grzybek i dr Zbigniew Kalisz 
z Fundacji „Zakłady Kórnickie”, Sławek Ani-
mucki – dyrektor KOK, Magdalena Matelska-
-Bogajczyk - kierownik Wydziału Promocji 
Gminy, Kultury i  Sportu, dr Aneta Falk, 
Małgorzata i Mikołaj Potoccy z Biblioteki 
Kórnickiej PAN, Paweł Michalski – komen-
dant Policji w Kórniku, Tomasz Haremza 
– komendant Straży Miejskiej i  Robert 
Kaźmierczak jego zastępca, rotmistrz Wło-
dzimierz Rocławski oraz Krystyna Janicka 
– prezes PKPS  
Turniej Jubileuszowo-Niepodległościowy 
na strzelnicy bractwa kurkowego odbył 
się po raz 31. Zanim rozpoczęto turniej 
strzelecki dr Dariusz Grzybek i dr Zbigniew 
Kalisz odsłonili portrety Teofili Szołdrskiej 
Potulickiej - fundatorki bractw kurkowych 
w Bninie i Kórniku w 1745 roku i Władysła-
wa Zamoyskiego - honorowego członka 
Kórnickiego Bractwa Kurkowego. Tytuł ten 
nadano mu z okazji 150 rocznicy istnienia 
bractwa, obchodzonego w 1895 r. Funda-
torem portretów jest brat Roch Tarczew-
ski. Robert Stanisławski z  Poznańskiego 
Bractwa Kurkowego przekazał do zbiorów 
historycznych KBBK klejnot królewski 
i zdjęcie bractwa kurkowego w Kórniku wy-
konane w 1930, gdy godność króla zdobył 
Mieczysław Babula. Pamiątki podarowała 
Małgorzata Narożna z Rokietnicy k/Pozna-
nia, wnuczka Mieczysława Babula. 
Warto przypomnieć poprzednich zwycięz-
ców turniejów niepodległościowych: 1989 
Henryk Winiecki, 1990 Marek Fludra, 1991 
Czesław Matysiak, 1992 Marek Fludra 1993 

Marian Błaszak, 1994 Marek Nowicki, 1995 
Marian Fic, 1996 Teodor Bałęczny, 1997 
Piotr Błaszak, 1998 Krzysztof Krzeszowski, 
1999 Piotr Błaszak, 2000 Piotr Błaszak 2001 
Roman Fludra, 2002 Marek Nowicki, 2003 
Marek Baranowski, 2004 Zbigniew Kościel-
niak, 2005 Piotr Justkowiak, 2006 Maciej 
Olejnik, 2007 Wojciech Antczak, 2008 An-
drzej Hałupka, 2009 Antoni Kołata, 2010 
Andrzej Tomiak, 2011 Marek Baranowski, 
2012 Zbigniew Tomaszewski, 2013 Rafał 
Olejnik, 2014 Robert Kolwicz, 2015 Szymon 
Nowacki, 2016 Roman M. Czechoski, 2017 
Wojciech Antczak, 2018 Marcin Nowak.
W tegorocznym turnieju zwyciężył Grzegorz 
Toboła. Szymon Nowacki był drugi. Trzecie 
miejsce zajął Maciej Łabno. Zwycięzca 
został uhonorowany tarczą i  specjalnym 
medalem. 
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Adam 
Lewandowski był fundatorem tarczy i pu-

charu. Te trofea zdobył Zdzisław Jakubow-
ski. Drugi był Maciej Łabno, a trzeci Marek 
Balcerek z Jutrosina.
Fundacja „Zakłady Kórnickie” ufundowała 
tarczę nawiązująca do rocznicy nadania 
członkostwa honorowego Władysławowi 
Zamoyskiemu. Turniej wygrał Dominik 
Jakrzewski z Poznania. Drugi był Szymon 
Nowacki a trzeci Marek Balcerek z Jutrosi-
na. Zwycięzca przekazał tarczę fundatorowi 
Fundacji „Zakłady Kórnickie”. Wszyscy 
w nagrodę otrzymali puchary i upominki.
Marcin Nowak ufundował tarczę myśliw-
ską. Tarczę zdobył Marek Balcerek z  Ju-
trosina. Drugi był Marcin Nowak, a trzeci 
Hubert Zawada z  Lubońskiego Bractwa 
Kurkowego. 
Kura strąciła Halina Glowacka z Poznania, 
drugi był Miłosz Matysiak z Poznania. Trze-
cie miejsce zajął Marian Błaszak.

XXXI Turniej Jubileuszowo- Niepodległościowy

◊  Kazimierz Krawiarz

Serdeczne podziękowania rodzinie, 
przyjaciołom z Nijland, sąsiadom, 
znajomym, współpracownikom  
oraz wszystkim, którzy wzięli udział 
w uroczystości pogrzebowej

składają 
Żona i synowie z rodzinami

 śp.  Stanisława 
Laska

W  poprzednim numerze Kórniczanina 
pisaliśmy o rozstrzygnięciach jakie zapadły 
w Budżecie Obywatelskim Gminy Kórnik 
2020, oraz o tym, które miejscowości były 
najbardziej aktywne w głosowaniu. 
Jak się okazało potrzebna była weryfikacja 
wyników tej drugiej klasyfikacji. Po dokład-

nym przeliczeniu głosów okazało się, że 
wśród laureatów ex aequo na czwartym 
miejscu z Prusinowem znalazło się Roba-
kowo Wieś, w którym głosowało 41% miesz-
kańców. Gratulujemy wyniku i  nagrody 
pieniężnej dla sołectwa! 

Robakowo Wieś też aktywne!

◊  ŁG

nr 20/2019 22 listopada  2019 r.10 11



16 listopada rozstrzygnęto konkurs foto-
graficzny, którego owocem będzie kalen-
darz na 2020 rok.

Laureatami konkursu fotograficznego 
„Kórnicki kalendarz 2020” zostali:

Zuzanna Bartkowiak
Tomasz Frąckowiak

Robert Buda
Piotr Fankidejski
Monika Rogalska
Szymon Mądry

Michał Smoliński
Iga Kuczkowska

Natalia Pyrzowska
Krzysztof Napieralski

Jurorami konkursu byli: burmistrz Przemy-
sław Pacholski, radny Jarosław Janowski, 
Jerzy Cepka, Jarosław Wojciechowski, 
Magdalena Matelska-Bogajczyk, Bartosz 
Przybylski oraz Łukasz Grzegorowski. Se-
kretarzem Jury była Sylwia Kowalska.
Nagrodzeni otrzymali bony o  wartości  
1 tysiąca złotych do wykorzystania w jed-
nym ze znanych sklepów.
Wybrane prace oglądać można  na wy-
stawie w  KCRiS Oaza. W  przyszłym roku 
zorganizowana zostanie kolejna edycja 
konkursu. Już dziś zapraszam do udziału 
wszystkich miłośników fotografii.

Konkurs „Kórnicki kalendarz 2020“ zakończony

◊  ŁG

26 października dziewczynki ze Skarbnicy 
Talentów wzięły udział w V Ogólnopolskich 
Mistrzostwach w  Tańcu nowoczesnym 
Mark’n’Move . Zaledwie 6 – letnia uczen-
nica Skarbnicy Laura Szczecińska z Bnina 
jako najmłodsza uczestniczka w kategorii 
Performing Art Improvisation solo do lat 8 
wywalczyła 7 miejsce na 15 dzieci w swojej 
kategorii. Kaja Jendraszak - wywalczyła  
6 miejsce w kategorii PAI do lat 8. Natomiast 
13 osobowa formacja Skarbnicy Talentów 
zajęła 5 miejsce na 20 grup w  kategorii 
formacje do lat 11. Wszystkie wyróżnione 
dzieci nagrodzone zostały dyplomami oraz 
medalami. Dziewczynki do mistrzostw przy-
gotowała Pani Agnieszka Skarbecka która 
jest założycielka szkoły tańca Skarbnica 
Talentów. Zapraszamy wszystkie dzieci na 
zajęcia z  Baletu,Akrobatyki i  HipHop do 
Skarbnicy Talentów w Kórniku.

Skarbnica Talentów z sukcesami

◊  „Skarbnica”

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Żółte owoce, przypominające kształtem 
niewielkie jabłka, których jednak nie sposób 
ugryźć… W Polsce widok ten znany jest głów-
nie z przydomowych ogródków. Pigwa (Cydo-
nia oblonga Mill.) – bo o niej tu mowa – nie jest 
uprawiana w naszym kraju na dużą skalę, nie 
używa się jej również w przetwórstwie prze-
mysłowym. W naszym klimacie pigwa może 
przemarzać, nie nadaje się więc do uprawy 
w sadach. Krzewy tego gatunku sadzimy 
głównie jako rośliny ozdobne. Tymczasem 
niewiele owoców zasługuje na uwzględnienie 
w diecie tak bardzo jak właśnie pigwa, nie bez 
powodu zwana „polską cytryną”.
Chociaż surowym owocom daleko do soczy-
stości i słodyczy, a ich miąższ zawiera komór-
ki kamienne (te same, które podczas jedzenia 
gruszek wywołują wrażenie piasku między 
zębami), wyniki badań naukowych przekonu-

ją, że warto spożywać je w postaci dżemów, 
syropów bądź nalewek. Można je dodać 
do mięsa, kiszonej kapusty, ciasta. Pigwie 
przypisuje się właściwości przeciwzapalne, 
wspomaganie regulacji zaburzeń jelitowo-żo-
łądkowych, a nawet prewencyjne działanie 
w chorobach układu krążenia. Owoce pigwy 
pomagają w stanach zapalnych jamy ustnej, 
gardła i żołądka, a zewnętrznie w gojeniu 
stanów zapalnych spojówek, odmrożeń, za-
jadów, hemoroidów. Wszystko to dzięki dużej 
zawartości mikroelementów, pektyn, olejków 
eterycznych, a przede wszystkim różnych 
związków fenolowych. Polifenole wykazują 
bowiem działanie bakteriobójcze, bakterio-
statyczne i przeciwgrzybicze. Właściwości 
przeciwutleniające owoce pigwy zawdzię-
czają przede wszystkim wysokiej zawartości 

kwasu neochlorogenowego, który posiada 
zdolność zmiatania wolnych rodników. 
Magazynowane są w nich imponujące ilości 
minerałów takich jak wapń, żelazo, magnez 
czy potas, a ponadto witaminy z grupy B oraz 
witamina C, w ilościach znacznie większych 
niż w przypadku cytrusów.
Produkcja nalewki z pigwy polega na prze-
trzymywaniu w  etanolu rozdrobnionych 
owoców, w czasie którego składniki pigwy 
przechodzą do nalewki. Naukowcy, którzy 
postanowili przeanalizować ów proces 
stwierdzili, że już po pierwszym tygodniu 
do nalewki przechodzi 81,9% polifenoli, 
41,4% kwasów organicznych oraz 64,9% 
proantocyjanidyn (związków, którym diete-
tycy przypisują korzystne efekty fizjologiczne 
przy diecie bogatej w warzywa i owoce). 
Jednocześnie dowiedziono, że dzięki wysokiej 
zawartości ostatniej z wymienionych grup 
związków chemicznych, wyciąg z owoców 
pigwy dezaktywuje wirusy grypy. Można 

zatem wnioskować, że spożywanie pro-
duktów otrzymywanych z  pigwy, takich 
jak tradycyjna nalewka, może skutecznie 
zapobiegać infekcji wirusowej. Dodatkowo 
proantocyjanidyny  hamują powstawanie 
stanu zapalnego gardła.
Na tym jednak nie kończy się zbawienne 
działanie pigwy na nasze zdrowie. Otóż 
prowadzone obecnie badania pokazują, że 
jej owoce posiadają właściwości antynowo-
tworowe. Udowodniono, że ekstrakt z nasion 
pigwy hamuje rozwój raka jelita grubego 
oraz raka nerek, który jest wysoce oporny 
na działanie chemioterapii. Z kolei liście 
zawierają najwyższą zawartość polifenoli, 
które najprawdopodobniej odpowiadają 
za niezwykle silną aktywność przeciwno-
wotworową, zwłaszcza w przypadku raka 

okrężnicy. Zespół naukowców z Portugalii, 
któremu udało się dowieść tych zaskakują-
cych faktów, w swoim artykule pt. „Pierwszy 
raport na temat potencjału przeciwnowo-
tworowego Cydonia oblonga Miller: zróżni-
cowane oddziaływanie antyproliferacyjne 
przeciwko ludzkim komórkom raka nerki 
i jelita grubego” zachęca do kolejnych badań 
w celu zwiększenia naszej wiedzy na temat 
potencjału przeciwnowotworowego tej inte-
resującej rośliny.
Pigwy zwyczajnej nie mylmy jednak z pi-
gwowcem japońskim (Chaenomeles japonica 
L.), którego owoce są mniejsze, a ponadto 
charakteryzuje je mniej intensywny zapach, 
bardziej kwaśny smak i czerwone kropki na 
skórce. Co ciekawe, dodatek soku z pigwow-
ca – w przeciwieństwie do soku z pigwy –
zwiększa aktywność przeciwutleniającą soku 
jabłkowego oraz zawartość w nim witaminy 
C i związków polifenolowych. Dodatek ten 
powoduje niestety wzrost intensywności 

kwaśnego smaku, wraz z  jednoczesnym 
osłabieniem jabłkowego aromatu. Kupując 
konfitury z pigwy warto zwrócić uwagę na 
etykietkę umieszczoną na słoiczku, niezwykle 
często bowiem producenci chwalą się pigwą 
na okładce, podczas gdy w składzie konfitury 
podają, iż dominuje owoc pigwowca.
Przetwory z pigwy to rewelacyjny sposób 
nie tylko na osłodzenie jesiennej słoty. Poza 
tym, że zachwycają walorami smakowymi, 
dbają one również o stan naszego zdrowia. 
W deszczowe popołudnia nie skąpmy sobie 
zatem powideł z „polskiej cytryny”!

 

Dobry owoc na jesienne słoty

Pigwa zwyczajna Pigwowiec japoński

◊  Joanna Kijowska-Oberc
Instytut Dendrologii PAN

Wyróżnione zdjęcie autorstwa Natalii Pyrzowskiej
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AFISZ

22 LISTOPADA

KLUB DOBREGO FILMU: „Ciemno, pra-
wie noc” reż. Borys Lankosz, na podst. 
Powieści Joanny Bator. Kórnicki Ośrodek 
Kultury, godz. 19:00. Wstęp wolny.

23 LISTOPADA

KRAKOWSKI SALON POEZJI W  ZAMKU 
W  KÓRNIKU. Gościem będzie aktor te-
atralny - musicalowy i dramatyczny, wo-
kalista, solista, autor tekstów piosenek, 
Janusz Kruciński. Na fortepianie zagra 
Radosław Mateja. Godz. 17:00. Zgłoszenia 
mailowe na adres: sekretariat.zamek@
bk.pan.pl. Liczba miejsc ograniczona. 

23-23 LISTOPADA

TURNIEJ PIŁKARSKI DLA DZIECI. Piłkar-
skie gwiezdne wojny Reiss Cup 2019. 
Godz. 8:00 – 20:00, hala OAZA ul. Kra-
sickiego 1. 

24 LISTOPADA

WERNISAŻ: X JUBILEUSZOWY MIĘDZYSZ-
KOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 
JESIEŃ – KÓRNIK pt. „Drzewa – piękne, 
dziwne i ciekawe”. Kórnicki Ośrodek Kul-
tury, godz. 18:00. 

25 LISTOPADA

AKADEMIA SENIORA. Andrzejki na wy-
jeździe.

26 LISTOPADA

BAJKOCZYTANIE W BIBLIOTECE PUBLICZ-
NEJ W KÓRNIKU: „Wróżby w bibliotece”. 
Biblioteka Publiczna w  Kórniku, godz. 
17:30. Ilość miejsc ograniczona, zapisy 
w bibliotece.

27 LISTOPADA

AKADEMIA SENIORA. Koncert chóru 
,,Senioritki” Strażnica OSP w  Kórniku, 
godz.16.30.

28 LISTOPADA

TURNIEJ WARCABOWY DLA DZIECI. 
KCRiS OAZA (salka konferencyjna), start 
godz. 17:00. Zapisy: mailowo na adres 
wiezakornicka@gmail.com lub w   dniu 
imprezy 30 minut przed turniejem. Ilość 
miejsc ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń.
XVII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
FILMOWY „1 MINUTA”. Pokaz publicz-
ny i  konkursowy filmów odbędzie się 
w  Kórnickim Ośrodku Kultury. Termin 
dostarczenia filmów do 20.11.br. Filmy 
można wysłać drogą pocztową: Funda-
cja „Filmowiec” (1 Minuta), skr. poczt. 
38, Filia 19, 60-987 Poznań lub na adres 
pm@321-start.pl

30 LISTOPADA

IX GMINNY PRZEGLĄD PIEŚNI POWSTAŃ-
CZYCH. Kórnickie Koło Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919 zaprasza na godzinę 15:00 
w KCRiS OAZA, ul. I. Krasickiego 1 w Kór-
niku.

7 GRUDNIA

KRAKOWSKI SALON POEZJI W  ZAMKU 
W KÓRNIKU. Na scenie wystąpi Edyta 

Krzemień – solistka musicalowa. Na for-
tepianie zagra Jakub Kraszewski. Godz. 
17:00. Zgłoszenia mailowe na adres: se-
kretariat.zamek@bk.pan.pl. Liczba miejsc 
ograniczona.
„ZDROWY SENIOR - DZIAŁANIA EDUKA-
CYJNO-PROFILAKTYCZNE W  ZAKRESIE 
CHORÓB OTĘPIENNYCH I  INNYCH 
ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH”. Bezpłatne 
warsztaty edukacyjno-profilaktyczne. 
Strażnica OSP w  Kórniku, godz. 15:00-
17:30. Zapisy tel. 724 976 584, fundacja@
petra-senior.pl

8 GRUDNIA

KÓRNICKI MIKOŁAJ 2019. Rynek w Kórni-
ku (Pl. Niepodległości), godz. 16:00. 
WERNISAŻ: WYSTAWA FOTOGRAFII PT. 
„NIEPRZERWANE OBJĘCIA” autorstwa 
Natalii Pyrzowskiej, Kórnicki Ośrodek 
Kultury, godz. 18:00. 

10 GRUDNIA

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA. Zaprasza-
my wszystkie kobiety w  wieku 50 - 69 
lat na badania mammografii. Badania 
odbędą się w mammobusie przy pływal-
ni OAZA, ul. I. Krasickiego 1 w  Kórniku, 
w godz. 9:00 - 12:00.

14 - 15 GRUDNIA

JARMARK ŚWIĄTECZNY PL. NIEPODLE-
GŁOŚCI W KÓRNIKU. Występy artystycz-
ne, gry i zabawy dla dzieci, karuzela. Po-
nadto rękodzieło, upominki świąteczne, 
dania i potrawy tradycyjne oraz produkty 
regionalne. Sobota godz. 10 - 20, niedzie-
la godz. 10 - 18.

W i e s z  o   c z y m ś  c i e k a w y m ?  
Poinformuj nas o tym: 
kultura@kornik.pl

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

◊  SK

Dnia 8 listopada br., w Szkole Podstawo-
wej w Radzewie odbyły się uroczystości  
z okazji  101.  rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Wszyscy uczniowie 
wraz z gronem pedagogicznym oraz pra-
cownikami zgromadzili się w holu szkoły, 
by wspólnie o symbolicznej godzinie 
11:11, odśpiewać hymn Polski. Następnie, 
klasom IV-VIII zostało zaprezentowane 
krótkie przedstawienie mające na celu 
przybliżenie sylwetki Józefa Piłsudskiego. 
Dla uczniów był to niezwykle cenny czas, 
który pozwolił im na pielęgnowanie po-
staw patriotycznych. 

Wycieczka do Łeby i na Kaszuby
Dnia 2.10-4.10.2019 Szkoła Podstawowa 
w Radzewie razem ze Szkołą Podstawową 
w  Kórniku wyjechały na wycieczkę eduka-
cyjną 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 wy-
cieczki spędzili w Łebie, gdzie najpierw 

wybrali się do Słowińskiego Parku Naro-
dowego, a następnie na łebskie wydmy. 
Trzeci dzień minął uczniom na zwiedzaniu 
dwóch miejsc: Skansenu Wsi Kaszubskiej 
w Kulkach oraz Muzeum Hymnu Naro-
dowego. 
Wycieczka okazała się dla uczniów bar-
dzo interesująca, nie tylko ze względu 
na zwiedzanie nowych miejsc, ale także 
integrację uczniów z różnych szkół naszej 
gminy. 

Wieści z SP w Radzewie

◊  Zosia Brylewska 

W dniach 25–26 października odbyły się targi 
Viva seniorzy. Stowarzyszenie „Wspaniała 
Siódemka” miało zaszczyt reprezentować 
na nich gminę Kórnik. Nasze stoisko cieszyło 
się ogromnym powodzeniem, mieliśmy się 
czym pochwalić. Opowiadaliśmy o działa-
niach „Wspaniałej Siódemki“ oraz walorach  
naszej gminy. Przedstawiciele różnych 
organizacji zajmujących się seniorami 
wyrażali chęć współpracy z nami. Byliśmy 
dumni z  tego że wszyscy chcą odwiedzać 
Kórnik. Najczęściej pytano  jak zorganizować 
wycieczkę. Nasz bogaty repertuar wszyst-
kich zachwycał: zamek, park, basen, spacer 
promenadą, Izba Pamiątek Regionalnych, 
kościół itp., uwieńczone wspólnym ogni-
skiem, warsztatami czy biesiadą. Owocem 
tegorocznych targów jest całe mnóstwo 
ofert, obietnice współpracy i ściągnięcia do 
Kórnika turystów-seniorów. Dziękujemy 
panu burmistrzowi oraz Wydziałowi Promo-
cji Gminy UMiG Kórnik, że Stowarzyszenie 
„Wspaniała Siódemka” mogło reprezento-
wać naszą gminę. 
                                                    

„Siódemka“ na targach VivaSeniorzy

◊  Wspaniała Siódemka 
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    Wstęp wolny 

Grupa Tygryski w Przedszkolu  Baśniowa 
Leśniczówka zainteresowała się losem 
prawdziwych tygrysów uratowanych przez 
poznańskie Zoo. Ciocia Milena opowiadała 
dzieciom, że należy dbać o wszystkie zwie-
rzęta, bez względu na ich pochodzenie, 
czy wielkość. Dzieci dowiedziały się także 
jak wygląda życie tych dzikich kotów na 
wolności, a jak w ogrodach zoologicznych. 
Przedszkolaki zrobiły również swoje własne 
tygryski z balonów.  Zabawa była przednia, 
a co najważniejsze nasze Przedszkolaki zo-
stały uwrażliwione na krzywdę niewinnych 
zwierząt. 
Placówka wpłaciła również pieniądze na 
rzecz tygrysów z poznańskiego ZOO. 

Tygryski
dla tygrysów

◊  MM

Już w listopadzie startuje 9 edycja najwięk-
szego cyklu turniejów piłkarskich dla dzieci 
w Polsce. Reiss Cup organizowany przez 
Akademie Piłkarską Reissa oraz Fundację 
Piotra Reissa to pomysł, który daje okazję 
młodym zawodnikom sprawdzenia się na 
tle swoich rówieśników, pozwala zinte-
grować środowisko piłkarskie i propaguje 
zdrowy styl życia.
W tym roku rywalizacja będzie trwać od 16 
listopada do 14 grudnia w aż 14 miejsco-
wościach w całej Polsce. Gospodarzami te-
gorocznej edycji będą: Gostyń, Rokietnica, 
Kórnik, Pniewy, Konin, Trzcianka, Kroto-
szyn, Poznań, Kiszkowo, Rychwał, Pleszew, 
Wieleń, Leszno oraz Nowy Tomyśl
 
„Z roku na rok poziom rozgrywek oraz ich 
prestiż rośnie. Staramy się podnosić po-
przeczkę, co powoli nie jest już tak łatwe, 
ciągle mamy jednak wiele radości i zapału 
w tworzeniu Reiss Cup. Dla nas i dla dzieci 
to długo wyczekiwane święto, które nieja-
ko podsumowuje cały rok naszej pracy!” 
- dodaje Piotr Reiss ambasador akademii.
Każda edycja Turnieju Reiss Cup to duża 
dawka sportowych emocji, zdrowa ry-
walizacja, mnóstwo strzelonych bramek 
oraz głośny doping kibiców. Zawody to 
także świetna zabawa dla całej rodziny. 
Na wszystkich uczestników, ich rodzin, 
okolicznych mieszkańców oraz przybyłych 
gości czekają m.in. gry, zabawy i konkursy.
W Kórniku turniej odbędzie się 23 i 24 
listopada w hali OAZA, mieszczącej się na 
ulicy Krasickiego 1.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chęt-
nych na trybuny i do gorącego dopingo-
wania podczas tegorocznego Reiss Cup!

Reprezentanci Zespołu Szkół w Kórniku: 
Roman Kapusta, Maksymilian Hipś oraz Filip 
Janowski wywalczyli Mistrzostwo Powiatu 
Poznańskiego w tenisie stołowym. Zawody 
odbyły się 31.10.2019 roku w Pecnej. Wy-
grana daje możliwość startu na kolejnym 
poziomie rozgrywek czyli w zawodach 
rejonowych. 

Tabela końcowa mistrzostw:
1. ZS Kórnik                            
2. LO Swarzędz            
3. ZS Puszczykowo  
4. LO Tarnowo Podgórne
5. ZS Rokietnica
Gratulujemy wygranej oraz życzymy udane-
go startu w wojewódzkim półfinale!!!

12 listopada w Przedszkolu nr 1 im. Misia 
Uszatka odbyło się wyjątkowe spotkanie 
z poezją. Wyjątkowe, ponieważ związane 
z obchodami rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Dzieci z dumą i po-
wagą zaśpiewały hymn narodowy, po czym 
zaprezentowały swoje umiejętności recyta-
torskie. Wiersze miały charakter i tematykę 
narodową. Przeplatane były piosenkami 
związanymi z wydarzeniami historycznymi 
naszego kraju. 
Ponieważ na naszych spotkaniach z poezją 
obecni są również rodzice, dziadkowie, 
członkowie rodziny naszych wychowanków, 
także tym razem, bliska nam publiczność nie 
zawiodła. Wśród gości specjalnych znalazł 
się Pan Jerzy Cepka oraz Pan Marek Kaczma-
rek - przyjaciele naszego przedszkola. Kiedy 
dzieci zakończyły swoje występy, nadszedł 
czas na wspólne z dorosłymi śpiewanie 
patriotycznych pieśni. 
Mam nadzieję, że promowane przez nasze 

nauczycielki wartości, takie, jak patriotyzm, 
szacunek do ojczyzny, do narodowych sym-
boli, w przyszłości, u naszych przedszkola-
ków zaowocują ich przekonaniem do dumy 

z bycia Polką i Polakiem. Cokolwiek będą 
w życiu robić i gdziekolwiek się w swoim 
życiu znajdą.

Reiss Cup 2019 
nadchodzi!

Najlepsi w powiecie

◊  ZS Kórnik

Znakomicie zaprezentowały się zawodniczki 
drużyny UKS Radzevia Radzewo w pierw-
szym turnieju eliminacyjnym w  ramach 
Polskiej Ligi Unihokeja, tj. Mistrzostw Polski 
w kategorii juniorek młodszych. Turniej od-
był się 9 listopada w Kębłowie. Dziewczęta 
w kapitalnym stylu odniosły trzy zwycięstwa, 
tracąc tylko dwie bramki. Zajęliśmy dzięki 
temu pierwsze miejsce, co nigdy wcześniej 
nie miało jeszcze miejsca. Do triumfu zespół 
poprowadziły Roksana Toboła (7 bramek 
i 3 asysty) oraz Roksana Bazanowska (36 
obronionych strzałów, 95 % skuteczności). 
To właśnie te dwie dziewczyny otrzymały 
nagrody indywidualne dla najlepszych 
zawodniczek turnieju. Na wielkie słowa 
uznania zasługują jednak wszystkie pozo-
stałe dziewczyny, które dostosowały się 
wysokim poziomem gry do wyróżnionych 

koleżanek: Zuzanna Banecka (kapitan), Zofia 
Brylewska, Julia Marciniak, Gabriela Ukleja, 
Weronika Oźminkowska, Amelia Konarska, 
Klaudia Rumińska, Milena Śronkowska. Siła 
tej drużyny tkwi w grze zespołowej. W po-
konanym polu zostawiliśmy kolejno: PKS 
MOS Zbąszyń 3:0, PUKS Trzebinia 5:1 i UKS 
Junior Kębłowo 5:1.
Kolejną historyczną chwilą dla naszego 
klubu są pierwsze powołania do kadry na-
rodowej kobiet U17. Tego zaszczytu dostą-
piły: Roksana Toboła, Roksana Bazanowska 
i Natalia Sznura. Dziewczęta wezmą udział 
niebawem w zgrupowaniu w Katowicach. 
To dla nich wielkie wyróżnienie i  wielka 
szansa, a dla wszystkich kolejny dowód na 
to, że nasz klub wchodzi na wyższy poziom.

Kapitalne wieści z Radzevii

◊  KN, 
foto. Patryk Kaczmarek

30 października o godzinie 10.00 w Nie-
publicznym Przedszkolu „Truskawkowa 
Polanka” w  Kórniku pierwszą ważną 
uroczystość przedszkolną w swoim życiu 
przeżyły nowo przyjęte przedszkolaki 
z grupy „Biedronki”.
W  obecności rodziców, dyrektora, na-
uczycieli i  personelu wspomagającego 
grupa 2,5 oraz 3 latków przystąpiła do 
„Pasowania na Przedszkolaka”.
W  czasie uroczystości przygotowanej 

przez Panią Weronikę Łuszczewską dzieci 
pokazały zdobyte w ciągu dwóch miesięcy 
umiejętności. Maluchy śpiewały piosenki, 
recytowały wierszyki i udowodniły wszyst-
kim, że zasługują na miano przedszkolaka. 
Po występach artystycznych dyrektor Pani 
Liliana Pieprzyk, dotykając każdego malu-
cha olbrzymim ołówkiem włączyła go do 
grona przedszkolaków.
Po pasowaniu dzieci otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy, medale a  także drobne 
upominki. Były to bardzo wzruszające 
chwile dla rodziców, którzy kilka tygodni 
wcześniej, pełni lęków oddawali swoje po-
ciechy w nieznane im miejsce. Dziś wiedzą, 
że był to bardzo dobry wybór.

Przedszkolaki z Misia Uszatka dla Niepodległej

◊  Beata Krakowska

Pasowanie
w przedszkolu 

◊  Akademia Reissa

◊  Truskawkowa Polanka



W sobotę 9 listopada w Szkole Podstawo-
wej w Kamionkach odbył się Ogólnopolski 
Turniej Szermierczy o Puchar Dyrektora 
Szkoły. W turnieju wystartowało łącznie 
137 zawodniczek i zawodników. Z dobrej 
strony zaprezentowali się uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Kamionkach. 
Najwyżej sklasyfikowany został Julian 
Rulewicz zajmując trzecie miejsce, na pią-
tym miejscu uplasował się Maciej Grześ-
kowiak, a w kategorii dziewcząt 7 lokatę 
zajęła Maja Siejak. Wszystkim biorącym 
udział w turnieju zawodnikom, trenerom 
i rodzicom gratulujemy, dziękujemy i za-
praszamy za rok. 

Klasyfikacja końcowa
Szabla chłopców dzieci:
1. Radoch Igor KKSZ Konin
2. Rataj Tomasz Pałac Młodzieży Katowice
3. Rulewicz Julian AZS AWF Poznań
3. Kaczorowski Henryk AZS AWFWarszawa
5. Siemionow Franciszek UKS Szabla 
Brzoza
6. Grześkowiak Maciej AZS AWF Poznań
7. Grzeszczyk Mikołaj UKS Hajduczek 
Olsztyn
8. Nowinowski Bartosz KKSZ Konin

Szabla Dziewcząt Dzieci:
1. Leduc Emilie Grodziski Klub Szermierczy
2. Dwornik Oliwia Grodziski Klub Szer-
mierczy
3. Mejłun Karolina UKS Hajduczek Olsztyn
3. Ernest Julia Klub Szermierczy AMP
5. Wieczorek Anna KKSZ Konin
6. Witkowska Lena KKSZ Konin
7. Siejak Maja AZS AWF Poznań
8. Żółtowska Agata Grodziski Klub Szer-
mierczy

Szabla Chłopców Młodzik:
1. Denkiewicz Benedykt UKS Szabla Ząbki
2. Radoch Filip KKSZ Konin
3. Kaczmarczykadam KKSZ Konin
3. Denkiewiczaleksander UKS Szabla Ząbki
5. Malcer Kacper KKSZ Konin
6. Kowalczyk Łukasz UKS Hajduczek Olsztyn 
7. Stasiak Arkadiusz KKSZ Konin
8. Buśkiewicz Maksymilian Grodziski Klub 
Szermierczy

Szabla Dziewcząt Młodzik:
1. Wasilewska Ewa UKS 13 Białystok
2. Karlicka Maja Grodziski Klub Szermierczy 
3. Tabędzka Lidia Grodziski Klub Szermierczy 
3. Jakoniuk Julia UKS 13 Białystok
5. Hofman Karolina TMS Zagłębie Sosnowiec 
6. Rymaszewska Antonina O.Ś. AZS Poznań 
7. Szelągowska Julia IKS Szermierka Wołomin 
8. Maszewska Nela AZS AWF Warszawa

Szermierka
w Kamionkach

◊Izabela Janochowska 
i Przemysław Wojciechowski

Liga Taekwondo w Środzie Wlkp.
W dniu 26 października 2018 roku w Śro-
dzie Wlkp. rozegrano III kolejkę XIX Ligi 
Teakwondo Wesołek o Puchar Burmistrza 
i  Starosty Powiatowego w Środzie Wlkp. 
W turnieju wystartowało 380 zawodników 
z 27 klubów Polski.  Nie mogło zabraknąć 
reprezentantów Oazy Kórnik. Po raz kolejny 
odbyły się konkurencje dla zawodników 
kategorii masters. Zawody adresowane do 
dzieci i młodzieży w wieku od 4-14 lat oraz 
dla mastersów rozgrywane są w  trzech 
konkurencjach sprawnościowych i  walki 
sportowej. Podział na kategorie wiekowe 
i pasów pozwala rywalizować na podobnym 
poziomie zawodnikom bardzo młodym czyli 
4-5 latkom, zawodnikom bardzo doświad-
czonym jak i dopiero co rozpoczynającym 
przygodę z naszym sportem. Bardzo dobrze 
nasi zawodnicy radzili sobie w konkuren-
cjach sprawnościowych. Poniżej tabela 
przedstawiająca wyniki poszczególnych 
dzieci:

Dzieci do lat 7 włącznie:
Szlauderbauch Oskar 1 złoty
Wieloch Grzegorz 1 srebrny
Inda Natalia 1 brązowy
Dzieci 8-9 lat: 
Pałka Emilia 2 złote
Bollinger Patrycja 2 brązowe
Walewski Piotr 1 brązowy

Młodzicy:
Pałka Wiktor 1 srebrny
Kujawa Lena 1 brązowy
Juniorzy młodsi:
Zagórowski Artur 2 złote, 1 srebrny
Kantanista Wiktoria 1 złoty, 1 srebrny
Pałka Anna 1 złoty

Puchar Polski
W dniach 18-20 października b.r. odbył się 
turniej organizowany przez Polski Związek 
Taekwondo Olimpijskiego – Puchar Polski 
P2 Legionowo Cup. Wzięło w nim udział 
siedmioro reprezentantów klubu Oaza 
Kórnik. Byli to: Anna Pałka (kadet -44 kg), 
Lena Kujawa (kadet -41 kg), Szymon Deneka 
(junior -55 kg), Wiktor Pałka (młodzik -48 kg), 
Oskar Leszczyński (kadet -33 kg), Wiktoria 
Kantanista (kadet -37 kg) oraz Jagoda Sibil-
ska (kadet -41 kg).
Złotym medalistą turnieju został Wiktor 
Pałka, który w finale pokonał rywala bar-

dzo wysoko 28:8. Wiktor pomimo młodego 
wieku walczy bardzo mądrze i dojrzale, co 
dobrze wróży na jego najbliższe starty nie 
tylko w tej kategorii. 
Brązowy krążek wywalczył Szymon Deneka. 
Wygrał dwie walki zakończone wynikami 
28:13 i  18:12. W  trzeciej walce podczas 
wymiany kopnięć Szymon doznał poważnej 
kontuzji kolana, która znacznie utrudniała 
mu walkę. Mimo walecznej postawy jednak 
nie udało się pokonać Białorusina i walka 
zakończyła się wynikiem 15:23. 
Niewiele do medalu brakowało Jagodzie 
Sibilskiej. Wygrała dwie walki 18:15 i 32:28. 
W trzeciej walce zabrakło tylko trzech punk-
tów, by Jagoda mogła walczyć w półfinale. 
Dla pozostałych zawodników nie był to 
szczęśliwy dzień. Wielu z nich trafiało już 
w pierwszej walce na liderów swoich kate-
gorii. Mimo dobrej postawy nie udało się im 
stanąć na podium

Taekwondo

◊ KS „Oaza” Kórnik

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski 
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Libelta 2 

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach:
- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej lub kulturalnej 
(ogłoszenia nr 12/2019,13/2019 oraz 15/2019)

- Zachowanie dziedzictwa lokalnego 
(ogłoszenie nr 14/2019)

- Rozwijanie działalności gospodarczej 
(ogłoszenie nr 16/2019 oraz 17/2019)

- Podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 18/2019)

Informacje szczegółowe wraz z dokumentacją dla ogłoszonych naborów znajdują się 
stronie internetowej www.liderzielonejwielkopolski.pl 

zakładka Ogłoszenie o naborze wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 
od 27.11.2019 r. do 10.12.2019 r. 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Lokalnej Grupy 
Działania Lider Zielonej Wielkopolski w Środzie Wielkopolskiej, ulica Libelta 2 

(parter siedziby GDDKiA). 

 

 

 

 

 

  

Z okazji 101. Rocznicy 

Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

1918/1919

Kórnickie Koło 

Towarzystwa Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

serdecznie zaprasza 

na 

IX Gminny Przegląd 
Pieśni Powstańczych, 

który odbędzie się 

30.11.2019 roku 

o godz. 15.00 

w KCRiS „OAZA”
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◊  KN

Srebrne dziewczęta, brązowi chłopcy
Uczniowie i uczennice Szkoły Podstawo-
wej w  Radzewie wzięli udział w  ścisłym 
finale Mistrzostw Powiatu w  unihokeju 
w  ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
Dziewczęta walczyły 7 listopada w Paczko-
wie. Wygrały bardzo pewnie 2 mecze, 14:1 
z Komornikami i 12:1 z Przeźmierowem. 
Niestety w  decydującym o  mistrzostwie 

meczu ulegliśmy 4:5 zawodniczkom 
z  Paczkowa. Pozostał mały niedosyt, bo 
dziewczęta chcą za każdym razem wygry-
wać, ale walczymy dalej. Drugie miejsce 
było premiowane awansem do zawo-
dów rejonowych, gdzie stawką będzie 
wywalczenie przepustki do półfinałów 
wojewódzkich. Wicemistrzynie powiatu to: 
Roksana Bazanowska (kapitan), Zuzanna 
Banecka, Zofia Brylewska, Aleksandra 
Ogórkiewicz, Monika Fiedorczyk, Agata 
Błaszkowiak i Aleksandra Wróbel.
Chłopcy rywalizowali 13 listopada w Guł-
towach. Porażka 0:6 na inaugurację z go-
spodarzami nie podcięła nam skrzydeł. 
Kolejny mecz z Pecną był już bardzo wy-

równany, a wynik przez większość meczu 
oscylował wokół remisu. Słabsza końców-
ka spowodowała jednak, że przegraliśmy 
2:5. Stawką ostatniego meczu z Kicinem 
był brązowy medal. Chłopcy zagrali kon-
certowo i wygrali 5:2 sprawiając że nasza 
szkoła po kilku latach przerwy wróciła na 
podium Mistrzostw Powiatu w  kategorii 
chłopców. Brązowi medaliści to: Piotr 
Michurski (kapitan), Nikodem Niemier, Mi-
kołaj Bykowicz, Paweł Bartkowiak, Damian 
Płachta, Marcin Wolski, Łukasz Szymczak, 
Dawid Wleklak, Klaudiusz Naglewicz, Fran-
ciszek Pawlak i Mikołaj Szymański.
Brawo dla dziewcząt i dla chłopców!

Unihokej
w SP Radzewo
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WAŻNE TELEFONY:
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 wezwa-
nialekarza na wizytę domową w no-
cylub dni wolne od pracy:

Wielospecjalistyczny Szpital Miej-
ski 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. Kraszew-
skiego 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 Ko-
munalne, 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 komu-
nalnych 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 Niepełno-
sprawnych, UMiG Kórnik, Pl. Niepod-
ległości 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 16, 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
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Ogłoszenia drobne:
praca

 Praca na produkcji skrzynek 
pocztowych w Gądkach - ul. Maga-
zynowa 5a. Tel. 693 309 733, e-mail: 
rekrutacja@renzgroup.pl mailto:re-
krutacja@renzgroup.pl
 Zatrudnię pracowników na pro-

dukcji - segregacja tworzyw sztucz-
nych. Czapury firma Wtórplast.  
Tel. 665 624 645
 Zatrudnię brukarza, pomocnika.  

Mile widziane prawo jazdy kat. B. 
Wynagrodzenie zależne od umie-
jętności.  Tel. 783 479 762
 35 letni pracujący profesjonalista 

szuka babci, która odpłatnie ugotuje 
pyszny obiadek oraz okazjonalnie 
zajmie się pieskami. Tel 603 391 581

 Sprzedam mieszkanie w Pierzch-
nie 52 m2. Tel. 66 66 77 003
 Sprzedam mieszkanie w Tulcach 

47 m2. Tel. 66 66 77 003
 Sprzedam mieszkanie w Środzie 

Wlkp. 47 m2.  Tel. 66 66 77 003
 Sprzedam mieszkanie w Bninie 

55 m2. Tel. 66 66 77 003
 Sprzedaż drewna opałowego so-

snowego i kominkowego. Transport 
gratis. Tel. 661 099 768
 Drobne naprawy i remonty, płytki 

i instalacje. Tel. 602 214 931
 Sprzedaż ziemniaków z  domu 

5 kg i  15 kg, ceny giełdowe,  
ul. Błażejewska 43 Kórnik
 Sprzedam maciory prośne i pro-

sięta. Tel. 691 783 400 
 Sprzedam baloty  s łomy.  

Tel. 691 783 400 
 Sprzedam ziarno: jęczmień, owies, 

przeżyto. Tel. 691 783 400
 Naprawa pralek, lodówek, zmy-

warek, kuchenek elektrycznych.  
Tel. 601 84 39 88
 Naprawa pralki, lodówki, zmywar-

ki. Tel. 537 394 398
 Kupie stary motocykl Wsk, Wfm, 

Komar. Tel. 509 449 141

 Sprzedam dynie, duży wybór 
różnych gatunków. Biernatki,  
ul. Główna 35
 Meble na wymiar: kuchnie, szafy, 

komody, garderoby, meble łazien-
kowe i biurowe oraz montaż paneli. 
Tel. 723 882 617
 Montaż i naprawa rolet, roletki 

materiałowe, Vertikale, moskitiery. 
Tel. 501 645 939

 Malowanie, szpachlowanie, 
ociepl., prace elektryczne, wolne 
terminy. Tel. 669 013 418  
 Sprzedam drewno kominkowe, 

opałowe. Tel. 692 241 023
 Ogrodzenia siatką, płoty, bramy, 

furtki i balustrady. Tel. 692 241 023
 Poszukujemy mieszkań i domów 

do wynajmu dla zdecydowanych 
klientów - Nieruchomości AM.  
Tel. 608 09 22 66
 Wynajmę plac 250 m w  Kór-

niku przy cmentarzu pod dzia-
łalność  Nieruchomości AM.  
Tel. 608 09 22 66
 Kupię nieruchomość w Kórniku 

i  okolicach - Nieruchomości AM.  
Tel. 608 09 22 66
 Hala w Żabikowie pod wynajem 

4500 zł/msc. Tel. 517 120 127 
 Sprzedam szafkę narożni-

kową z  półkami, kolor orzech.  
Tel. 605 982 914
 Transport na imprezę, lotnisko, 

dworzec itp. do 4 osób, pełen 
profesjonalizm i  dogodne ceny.  
Tel. 609 794 047
 Język angielski - zajęcia indy-

widualne dla dzieci i  młodzieży.  
Tel. 601 917 459
 Sprzątanie domów, mieszkań, 

mycie okien, pranie tapicerki i dy-
wanów, ciśnieniowe mycie tarasów, 
podjazdów i  bram garażowych. 
Dobre ceny! Tel. 508 795 439

 Świąteczne sprzątanie do-
mów, mycie okien... Zapraszamy.  
Tel. 508 795 439
 Utrzymanie terenów zielonych, ko-

szenie trawy, wertykulacja, cięcie krze-
wów. Zapraszamy. Tel. 508 795439

 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 
i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011
 Całotygodniowa sprzedaż ży-

wych ryb - karpie, amury, tołpygi, 
jesiotry. Biernatki, ul. Główna 51.  
Tel. 793 395 595
 Układanie paneli podłogowych, 

montowanie listew bocznych MDF. 
Tel. 516 027 030
 Sprzedam stolik pod telewizor 50 

zł oraz biurko 50 zł. Tel. 724 009 743
 Sprzedam Mercedes W-210 okular 

2,2 cdi 2000r. 4.500 zł  Sprawny.  
Tel. 501 924 409
 Usługi instalacyjno – remontowe. 

Tel. 693 154 253
 Wynajmę w  centrum Kórnika 

pomieszczenia na biura, gabinety. 
Pow. 110 m2. Tel. 691 793 249
 Do wynajęcia ekskluzywny apar-

tament na II piętrze o pow. 110 m2: 
salon z aneksem kuchennym, 3 po-
koje, łazienka, garderoba. Kórnik ul. 
Poznańska. Tel. 691 793 249
 Sprzedam mieszkanie w Tulcach 

47 m2.  Tel. 66 66 77 003
 Sprzedam mieszkanie do remontu 

w Pierzchnie, 52 m2, cena 115 tys.  
Tel. 66 66 77 003
 Sprzedam mieszkanie w  Słu-

pi Wielkiej 62 m2, cena 179 tys.   
Tel. 66 66 77 003
 Sprzedam dom jednorodzinny 

z budynkiem gospodarczym i dział-
ką 860 m² okolice, Bnin i Kórnik.  
Tel. 503 959 966

 Sprzedam dom w  zabudo-
wie szeregowej 265 tys. 84 m2.  
Tel. 692 241 023
 Sprzedam 100letnie, zabytkowe 

meble do sypialni, drewno, fornir 
brzoza afrykańska. Tel. 668 32 03 02
 Oddam w wynajem pokój w Kórni-

ku z dostępem do kuchni i łazienki. 
Tel. 501 645 939
 Montaż i naprawa rolet zewnętrz-

nych. Tel. 501 645 939
 Posprzątam dom, mieszkanie. 

Kórnik – Bnin. Tel. 724 285 337

 Przyjmę (kupię) przedmioty, które 
zalegają Twoje mieszkanie, strych, 
piwnicę, garaż (oprócz mebli). Po-
sprzątam. Tel. 607 665 530
 Z  powodu choroby likwidacja 

majątku firmy budowlanej, 87 po-
zycji, w tym pojazdy, elektroniczne 
narzędzia. Tel. 784 825 329

 Sprzedam bujak dziecięcy.  
Tel. 503 959 966

 Sprzedam sofę do siedze-
nia jednoosobowa, używaną.  
Tel. 515 379 549
 Sprzedam komplet foteli używa-

nych w kolorze ciemno - czarnym. 
Tel. 515 379 549
 Sprzedam zmywarkę używaną 

Whirlpool. Tel. 503 959 966
 Sprzedam fotelik dziecięcy ze sto-

liczkiem do jedzenia, wyciąganymi 
nóżkami oraz regulacją wysokości. 
Tel. 503 959 966
 Sprzedam wózek spacerów-

ka + gondola, firmy Spoke, cały 
zestaw z  akcesoriami, używany.  
Tel. 503 959 966 
 Usługi malarskie. Mieszkania, 

biura. Dobre ceny. Tel. 789 196 418
 Sprzedam wózek 3-funkcyjny, 

huśtawkę, mini plac zabaw, auto, 
namioty, inne zabawki dla malucha, 
łóżeczka. Tel. 514 740 516
 Przyjmę zlecenie na bus plandeka 

10 ep przewóz rzeczy przeprowadz-
ki weekendy. Tel. 609 289 671

 Wypożyczalnia  samocho -
dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231
Sprzedam świeże orzechy włoskie, 

tel. 507 155 477
- Sprzedam wielofunkcyjne krzeseł-
ko (białe drewniane) do karmienia 
marki Klupś, Agnieszka III, Sweet 
Bear. Tel. 507 155 477

 S p r z e d a m  ł ó ż e c z k o  R a -
dek VIII z  szufladą (białe) MIŚ.  
Tel. 507 155 477
 Sprzedaż karpi i  choinek, od 10 

grudnia. Konarskie, ul. Długa 29 
oraz Kórnik, ul. Wojska Polskiego 
na przeciwko Poczty.

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z  nr. telefonu. Większe ogło-
szenia mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowa-
ne 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.

inne




