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Sprawozdanie

burmistrza

Wybory w kórnickim hufcu ZHP
21 listopada miał miejsce Zjazd Hufca
ZHP Kórnik im. Tytusa hrabiego Działyńskiego. Wręczono wyróżnienia dla
harcerzy i przyjaciół harcerstwa. Ważnym
wydarzeniem było zakończenie kadencji
przez wieloletnią komendantkę Hufca,
panią Krystynę Antkowiak.
Nową komendantką została Zuzanna
Szymańska-Bereta, a pani Krystyna, obok
Anny Biernackiej i Grażyny Mytko, będzie
jedną z jej zastępczyń.
Dzień Pracownika Socjalnego
21 listopada obchodzono także Dzień
Pracownika Socjalnego. Burmistrz Przemysław Pacholski był gościem Ośrodka
Pomocy Społecznej i przekazał wszystkim
pracownikom życzenia okolicznościowe.
Odwiedzili firmę TFP
22 listopada burmistrz Przemysław
Pacholski, skarbnik Katarzyna Szamałek
oraz wiceburmistrzowie Sebastian Wlazły
i Bronisław Dominiak gościli w Dziećmierowie, w siedzibie firmy TFP. Pani
prezes Lucjana Kuźnicka-Tylenda zaprezentowała hale produkcyjne. Pracownicy
przedstawili ze szczegółami cały proces
produkcji. Rozmawiano na temat współpracy samorządu z przedsiębiorcami.
Elewacja Zamku
odzyskuje blask
22 listopada 2019 r. dokonano odbioru
prac związanych z renowacją elewacji
Zamku Kórnickiego. Tym razem odrestaurowano część południową. Prace
sfinansowały: Miasto i Gmina Kórnik (150
000 zł), Powiat Poznański (194 438,62 zł),
Fundacja Zakłady Kórnickie (250 000 zł)
oraz Polskia Akademia Nauk (600 000 zł).
Więcej na str. 6.
Zawody sportowe
w Kamionkach i Kórniku
W dniach 23-24 listopada odbył się inauguracyjny, halowy turniej piłkarski z cyklu
Avia Cup. W otwarciu zawodów uczestniczył wiceburmistrz Sebastian Wlazły oraz
radny Jerzy Walczyk.

W otwarciu zawodów Reiss Cup, które
odbywały się w tym samym terminie
w KCRiS Oaza, uczestniczyli między innymi wiceburmistrz Bronisław Dominiak
oraz zastępca dyrektora KCRiS Oaza
Bartosz Karaś.
X Forum Atrakcyjności
Inwestycyjnej
26 listopada wiceburmistrz Sebastian
Wlazły i koordynator Iwona Pawłowicz-Napieralska wzięli udział w X Forum
Atrakcyjności Inwestycyjnej, które w tym
roku obywało się pod hasłem „Standardy
obsługi inwestora w samorządzie”. Organizatorem wydarzenia było Wielkopolskie
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Departamencie Gospodarki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego.
Wśród omawianych tematów znalazły
się: „Samorząd przyjazny przedsiębiorcy”, „Standardy obsługi inwestorów dla
gmin na bazie projektu pilotażowego
zrealizowanego na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego” i „Polska Strefa
Inwestycji”. Zaprezentowano też „Ofertę
dla wielkopolskich jednostek samorządu
terytorialnego”, która pomoże wprowadzić jednolite standardy w kontaktach na
linii inwestor - samorząd.
„Siła Kobiet” – inauguracja
26 listopada burmistrz Przemysław
Pacholski był gościem inauguracyjnego
spotkania grupy wzajemnego wsparcia,
rozwoju, poszukiwania inspiracji i zdobywania wiedzy „Siła Kobiet”, która powstała
w Kamionkach na zasadach formalnych
koła gospodyń wiejskich.
Spotkanie z władzami FZK
26 listopada wiceburmistrz Bronisław
Dominiak spotkał się z członkami zarządu Fundacji „Zakłady Kórnickie”:
prezesem dr Dariuszem Grzybkiem i dr
Zbigniewem Kaliszem. Rozmawiano na
temat własności niektórych dróg i rowów
na terenie gminy Kórnik, możliwości
przekazania tej infrastruktury na rzecz
Miasta i Gminy Kórnik oraz ewentualnej
formy rozliczeń.

Karta seniora
27 listopada burmistrz Przemysław Pacholski spotkał się z Markiem Plichem
oraz radną Magdaleną Pawlaczyk. Rozmawiano na temat przystąpienia naszej
gminy do programu „Ogólnopolska Karta
Seniora”.
Spotkanie z wicestarostą
Tego samego dnia burmistrz Przemysław Pacholski spotkał się z wicestarostą
Tomaszem Łubińskim. Rozmawiano na
temat współpracy samorządów, szczególnie w zakresie realizacji inwestycji.
Spotkanie z Aquanetem
Comiesięczne spotkanie z przedstawicielami spółki Aquanet, w którym uczestniczyli: wiceburmistrz Bronisław Dominiak oraz Joanna Grzybowska i Szymon
Szydłowski z Wydziału Inwestycji UMiG
Kórnik, odbyło się 28 listopada br. Dyskutowano na temat postępów w realizacji
i planowaniu inwestycji wodociągowych
i kanalizacyjnych na terenie naszej gminy.
Na temat „Ucha Igielnego”
Burmistrz Przemysław Pacholski i wiceburmistrz Sebastian Wlazły spotkali się 28
listopada z Powiatowym Konserwatorem
Zabytków Wiesławem Biegańskim. Wraz
z prezesem WODKOM Robertem Przybyszemo dokonano wizji lokalnej na terenie
lapidarium „Ucho Igielne”. Wcześniej, 18
i 19 listopada, w UMiG oraz podczas obrad Komisji Edukacji RMiG, dyskutowano
na ten temat w obecności opiekującej się
tym miejscem pamięci pani Ireny Fogel.
Omówiono temat uporządkowania terenu wokół lapidarium oraz udostępniania
go turystom.
Burmistrz zaproponował, by na styczniowej Komisji Edukacji, Kultury i Polityki
Społecznej odbyło się spotkanie z konserwatorem i kolejna dyskusja na ten temat.
Strażackie strzelanie
Aż dwanaście drużyn reprezentujących
jednostki ochotniczej i państwowej straży
pożarnej z terenu powiatu poznańskiego
wzięło udział w strażackim strzelaniu
cd. na str. 4
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cd. ze str. 3
zorganizowanym 30 listopada w strzelnicy
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego
w Skrzynkach. W strzelaniu uczestniczyli
między innymi: prezes zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Wacław Zajączkowski,
Komendant Miejski Państwowej Straży
Pożarnej w Poznaniu bryg. Jacek Michalak,
komendant gminny OSP Kórnik Leszek
Orlewicz, wiceburmistrz Sebastian Wlazły
oraz wiceburmistrz Bronisław Dominiak.
„Żłóbek Wielkopolski”
30 listopada wiceburmistrz Bronisław Dominiak wziął udział w ceremonii wręczenia
nagród i otwarcia wystawy nagrodzonych
prac w XXI Ogólnopolskim Konkursie
Szopek „Żłóbek Wielkopolski 2019”.
Wydarzenie, jak co roku, miało miejsce
w Oddziale Etnograficznym Muzeum Narodowego w Poznaniu. Przypomnijmy, że
organizatorami konkursu są: Miasto i Gmina Kórnik, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie,
Muzeum Etnograficzne (oddział Muzeum
Narodowego), Towarzystwo Miłośników
Miasta Poznania, Międzynarodowe Targi
Poznańskie i Fundacja Flow Art.
Przegląd Pieśni Powstańczych
Także 30 listopada odbył się Przegląd Pieśni Powstańczych zorganizowany przez
Kórnickie Koło Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego. Uczniowie
gminnych szkół zaprezentowali utwory
wokalne i wokalno-instrumentalne o tematyce patriotycznej. Wśród gości na
widowni znaleźli się między innymi: radny
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Jerzy Lechnerowski, Burmistrz Przemysław Pacholski oraz przewodniczący RMiG
Adam Lewandowski. Przegląd był także
okazją do wręczenia kolejnym członkom
rodzin powstańców pamiątkowych krzyży. Fotorelacja na str. 16.

Serdecznie dziękuję
państwu
Małgorzacie i Zbigniewowi
Siekierskim
za przekazanie pięknej choinki,
która ozdobiła Plac Niepodległości
w Kórniku.
Dodatkowo dziękuję pani
Aleksandrze Kozie,
która udostępniła
swoją nieruchomość
dla ciężkiego sprzętu, dzięki któremu
to drzewo pozyskano.
Burmistrz Miasta i Gmniny Kórnik
Przemysław Pacholski

Niedziela na sportowo
1 grudnia wiceburmistrz Sebastian Wlazły
wraz z wiceprezesem Shotokan Raven
Jackiem Krukiem oraz dyrektorem „Oazy”
Wojciechem Kiełbasiewiczem dokonał
otwarcia turnieju karate. Organizatorem
wydarzenia był Kórnicki Klub Karate Shotokan Raven. Impreza odbyła się w Kórnickim
Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” i cieszyła
się bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż
wzięło w niej udział około 250 uczestników.
Tego samego dnia w Szkole Podstawowej
w Kamionkach odbył się kolejny z cyklu
turniej Avia Cup 2019 o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Kórnik. Zwycięzcą turnieju
została drużyna gospodarzy. Medale, dyplomy oraz ufundowane puchary, w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
Przemysława Pacholskiego, wręczyli radna
Anna Maria Andrzejewska wraz z wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym.
Umowa z PGK Śrem
W wtorek 2 grudnia wiceburmistrz Sebastian Wlazły razem z prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Śremie Pawłem Wojną podpisali umowę
dotyczącą odbioru i transportu odpadów
komunalnych z terenu gminy Kórnik. PGK

Śrem Sp. z o.o. wygrała przetarg na realizację przedmiotowego zadania. Umowa
została zawarta na okres 12 m-cy, tj. od
1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020
roku.
Spotkanie z prezesem ROD
Tego samego dnia w Urzędzie Miasta
i Gminy gościł prezes Rodzinnych Ogrodów
Działkowych im. prof. St. Żalińskiego w Żernikach Jan Pepeta. Z wiceburmistrzem
Sebastianem Wlazłym omawiał tematykę związaną z przepisami dotyczącymi
odbioru odpadów z terenów ogródków
działkowych i stawki opłat za te czynności.
Spotkanie seniorów
w Kamionkach
2 grudnia wiceburmistrz Bronisław Dominiak gościł w świetlicy w Kamionkach, gdzie
uczestniczył w spotkaniu świąteczno-noworocznym dla seniorów.
Odwiedziny u trojaczków
Także 2 grudnia burmistrz Przemysław
Pacholski wraz z radną Iwoną Kosmalską
odwiedzili trojaczki, które przyszły na świat
na początku 2019 roku.
◊ red.

Sesja RMiG

27 listopada 2019 r. odbyła się Sesja
Rady Miasta i Gminy Kórnik. W czasie jej
trwania radni uchylili uchwały w sprawie
opłaty od posiadania psów, co skutkuje
tym, że na terenie naszej gminy nie
będzie już wymagane uiszczanie takiej
opłaty. Nie zmienia to jednak konieczności zgłaszania psów do prowadzonej
w Urzędzie Miasta i Gminy ewidencji.
Jak czytamy w uzasadnieniu: wpływy
z obowiązującej dotychczas opłaty były
niewspółmiernie małe w stosunku do nakładu pracy przy jej poborze. Dodatkowo
niewielka grupa właścicieli psów poczuwała się do dobrowolnego wypełniania
tego obowiązku.
Radni określili stawki podatku od środków transportowych oraz ustalili wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych na cele niezwiązane
z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.
Określono wzór deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości. Więcej na ten temat za
dwa tygodnie w „Kórniczaninie”.
Uchwalono roczny program współpracy
Miasta i Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, na rok 2020 oraz Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

Trojaczki z bratem w ramionach rodziców i gości

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 6 grudnia 2019 roku do
dnia 27 grudnia 2019 roku, wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę
niżej wymienionych nieruchomości:
1) nieruchomość przeznaczona pod reklamę:
- część dz. nr 4/20 o pow. 3 m2, położonej w miejscowości Kórnik.
2) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:
- dz. nr 441/4 o pow. 0,6200 ha, położona w miejscowości Czmoniec,
- dz. nr 228/3 o pow. 0,0504 ha, położona w miejscowości Kórnik,
- dz. nr 56/2 o pow. 1,2118 ha, położona w miejscowości Pierzchno.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, parter, pok. nr 2,
tel. (61) 8170-411, wew. 675.

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wsi Czmoń, w rejonie ulic Pod Lasem,
Leśnej, Zielonej, Topolowej, Strażackiej, Lipowej, Świerkowej i Bnińskiej,
gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art.
39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.
2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla wsi Czmoń,
w rejonie ulic Pod Lasem, Leśnej, Zielonej, Topolowej, Strażackiej, Lipowej,
Świerkowej i Bnińskiej, gmina Kórnik,
wraz z prognozą oddziaływania na śro-

Problemów Alkoholowych na rok 2020.
Dzięki tej pierwszej uchwale 29 listopada br. burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 roku.
Oferty należy składać do dnia 23 grudnia
2019 roku do godziny 16:00 w Kancelarii
Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
osobiście lub droga pocztową (decyduje
data stempla pocztowego).
W dniach 10, 13, 16 oraz 18 grudnia
br. w godzinach od 15:30 do 19:30 pracownik Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
będzie pełnił dyżury w Wydziale Promocji
Gminy, Kultury i Sportu, pl. Niepodległości 41 w Kórniku, podczas których
zainteresowani będą mogli otrzymać
dodatkowe informacje oraz pomoc
w wypełnieniu ofert na realizację zadań
publicznych. W dniu 11 grudnia 2019
roku, w godzinach 15:30 - 19:30, na sali
w strażnicy OSP Kórnik, ul. 20 Października 93, 62-035 Kórnik, odbędzie się
szkolenie dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych. Osoby zainteresowane
wzięciem udziału w szkoleniu prosimy
o kontakt telefoniczny z Wydziałem
Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik.
Podjęto uchwałę w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kórniku
w rejonie ul. Poznańskiej, Placu Niepod-

dowisko, w dniach od 16 grudnia 2019 r.
do 10 stycznia 2020 r. w siedzibie
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 uchwały jest określenie
zasad zabudowy i zagospodarowania
terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 stycznia
2020 r. w budynku OSP w Czmoniu, ul.
Strażacka 32, 62-035 Czmoń o godz.
16:00.
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,
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ległości, ul. Zamkowej, ul. Armii Krajowej,
ul. Biernackiej, ul. Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej, gmina Kórnik - etap 1
oraz uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego na południe od drogi powiatowej nr 2472P, naprzeciwko
osiedla Nadwarciańskiego w obrębie
geodezyjnym Czmoniec.
Wprowadzili zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok oraz w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy
Kórnik na lata 2019-2027.
Zadecydowano przedłużeniu terminu
rozpatrzenia skarg złożonych przez
mieszkańca Miasta i Gminy Kórnik.
Ze względu na błąd pisarski w uchwale
dotyczącej stawek podatku d środków
transportowych zaszła konieczność
zwołania dodatkowej, nadzwyczajnej
sesji RMiG Kórnik, która odbyła się juz po
zamknięciu tego numeru, w czwartek 5
grudnia. W ostatnich dniach grudnia odbędzie się sesja, na której radni podejmą
decyzję w sprawie budżetu na rok 2020.
Szczegóły uchwał i sprawozdań znajdziecie Państwo na stronie:
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/66921
Zapis obrad dostpny także na stronie
Rady Miasta i Gminy Kórnik na portalu
YouTube.
◊ SK i ŁG

w nieprzekraczalnym terminie do dnia
27 stycznia 2020 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.
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Zmiany stawek za gospodarowanie odpadami
W dniu 30 października 2019 roku podczas XIV Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik
pozytywnie rozpatrzono projekty uchwał
dotyczące wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty dla nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy oraz
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
rok od domku letniskowego lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe.

Dlaczego stawka wzrasta?
W roku 2020 przy dotychczasowych stawkach opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wpływy z opłat nie wystarczyłyby na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu.
Ustawodawca wprowadził szereg obostrzeń dotyczących selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych. Znaczny wzrost
opłaty za korzystanie ze środowiska tzw.
opłata marszałkowska, tj. opłata za umieszczenie niesegregowanych, zmieszanych
odpadów komunalnych (kod 20 03 01) na
składowisku w roku 2019 wynosiła 170 zł za
tonę, a w roku 2020 przedmiotowa stawka
opłaty wzrośnie do kwoty 270,00 zł. Wzrosły także koszty utrzymania pracowników
i paliwa. Za konieczność wprowadzenia
wyższych opłat odpowiadają skokowe

Za co płacimy?
Na podstawie art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z pobranych opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi gmina pokrywa
koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi, które obejmują
koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
3) obsługi administracyjnej tego
systemu,
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Ponadto z pobranych opłat gmina może również pokryć koszty:
1) wyposażenia nieruchomości
w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych,
2) utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym,
3) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub
części produktów niebędących odpadami,
4) usunięcia odpadów komunalnych
z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

podwyżki opłat środowiskowych, o których
wspomniano powyżej. Wzrosły one ponad
100 % w przeciągu trzech lat. Wyższe ceny
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotkną mieszkańców całej Polski. Przykładami mogą być: Łódź – 24,00 zł
(miesięcznie od jednego mieszkańca),
Krosno – 18,00 zł, Olkusz – 22,00 zł, Marki
pod Warszawą – 32,00 zł, Otwock – 31,50
zł, Piaseczno – 27,00 zł, Środa Wlkp. 24 zł.

Zgodnie ze zmienionym art. 5 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku, poz.
1579) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku
przez zbieranie w sposób selektywny
powstałych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie
oraz sposobem określonym w przepisach
wydanych na podstawie rozporządzenia
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów.

O ile wzrosną opłaty?
Analiza aktualnych i prognozowanych
kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem przedmiotowych odpadów komunalnych wykazała konieczność
ustalenia nowej stawki, która od stycznia 2020 roku wynosić będzie 21,00 zł
(było 13 zł) miesięcznie na jednego mieszkańca. Przypomnijmy, że zgodnie z nowymi przepisami zobligowani jesteśmy do
selektywnej zbiórki odpadów (segregacji).
Rada Miasta i Gminy Kórnik na podstawie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010)
określiła także stawkę opłaty podwyższonej
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za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie
wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny, stawka wynosić będzie 42,00 zł miesięcznie na
jednego mieszkańca.
Jak obniżyć koszty?
Pozostawiono zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
członków rodzin wielodzietnych, o których
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1390 i 1907) w wysokości 25% stawki
opłaty. Wprowadzono dodatkowe zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Ustalono przedmiotowe zwolnienie na
5% stawki opłaty. O tym, w jaki
sposób zgłosić posiadanie kompostownika, napiszemy w następnym numerze „Kórniczanina”. W celu skorzystania z ww.
zwolnień konieczne jest złożenie
nowej deklaracji.
Ryczałt dla terenów
letniskowych
W przypadku drugiej rozpatrywanej uchwały podjęto ustaloną
ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 169,00 zł
za rok od nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy lub od innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz jej dwukrotność w wysokości 338,00 zł w przypadku nie
wypełnienia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny przez
właściciel nieruchomości.
Uchwalenie nowej stawki opłaty zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik do
zawiadomienia właściciela nieruchomości
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych
w deklaracji. W takim przypadku właściciel
nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Informujemy, że zawiadomienia będą doręczane w nowym roku kalendarzowym,
przed pierwszym terminem płatności.
◊ Wydział
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
UMiG Kórnik

Budowa
Otwartych Stref Aktywności
w Kórniku i Pierzchnie
20 października dokonano odbioru inwestycji polegającej na budowie Otwartych
Stref Aktywności w Kórniku przy ul. Witosa
i Kanałowej oraz w Pierzchnie, których wykonawcą była firma Grupa Hydro Sp. z o.o.
Sp. k. z Mosiny.
W ramach inwestycji ustawiono następujące
urządzenia:
1) w Kórniku
a) karuzelę sprawnościową,
b) zestaw sprawnościowy (zjeżdżalnia,
ścianka wspinaczkowa, drabinka stalowa),
c) zestaw sprawnościowy (dwie drabinki stalowe, drabinka sznurkowa, rura strażacka,
wejście/wspinaczka linowa, dwa podesty,
ścianka otworowana z tworzywa),
d) huśtawkę orle gniazdo,
e) rowerek,
f) twister stojac+ twister stojąc,
g) ławeczkę + urządzenie do ćwiczenia
mięśni brzucha,
h) orbitrek,
i) wyciskanie siedząc,
j) drabinkę + urządzenie do ćwiczeń mięśni
pleców i ramion,
k) równoważnię (zestaw krążków + stópek),
l) ławki parkowe (wielokolorowe z płyty
HDPE),

m) stół do gry w szachy/warcaby,
n) stół do gry w chińczyka/karty,
o) kosz na śmieci,
p) regulamin placu zabaw,
2) w Pierzchnie
a) wyciąg górny,
b) wyciskanie siedząc,
c) wioślarz,
d) orbitrek,
e) surfer,
f) podciąg nóg,
g) huśtawkę orle gniazdo,
h) karuzelę sprawnościową,
i) zestaw sprawnościowy (równoważnia
podwieszana, rura linowa, przeplotnia),
j) zestaw sprawnościowy (zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, drabinka stalowa),
k) stół do gry w szachy/warcaby,
l) stół do gry w chińczyka/karty,
m) ławki parkowe (wielokolorowe z płyty
HDPE),
n) kosz na śmieci,
o) regulamin placu zabaw.
Wykonano także strefy bezpieczne pod
cześć urządzeń oraz wygrodzono place
zabaw.
Wartość inwestycji wyniosła:
w Kórniku 119.545,96 zł natomiast
w Pierzchnie 109.880,50 zł.

Inwestycje dofinansowano w ramach
Programu rozwoju małej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy
Aktywności (OSA) edycja 2019 w kwocie
100.000,00zł.
Budowa linarium i boiska w Dachowie
W dniu 30 października dokonano także
odbioru inwestycji polegającej na budowie
linarium w Dachowie, której wykonawcą
była firma Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k.
z Mosiny.
W dniu 27 listopada dokonano odbioru trawiastego boiska piłkarskiego w Dachowie,
którego wykonawcą było PHU Trawmar
z Daszewic.
W ramach inwestycji wybudowano boisko
o wymiarach 14,93m x 30,30m wraz z oświetleniem. Boisko wyposażono w dwie bramki,
chorągiewki narożne, piłkochwyty oraz
wózek kredowy.
Wartość inwestycji wyniosła 170.111,31 zł
i została zrealizowana w ramach Budżetu
Obywatelskiego Gminy Kórnik.
◊ Wydział Inwestycji UMiG
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Zamek odzyskuje blask

W piątek 22 listopada 2019 r. dokonano
odbioru kolejnego etapu prac związanych
z renowacją elewacji Zamku Kórnickiego.
Jak informuje Biblioteka Kórnicka PAN prace realizowane są etapowo od 2012
roku na podstawie projektu: „Roboty
budowlane związane z renowacją elewacji, oraz rewaloryzacją i konserwacją
stolarki okiennej Zamku Kórnickiego”.
Na początku, w 2012 roku, wykonano
renowację i konserwację stolarki okiennej
i drzwiowej Zamku w Kórniku. W latach
2015-2016 wyremontowano ceglane
części elewacji tj. wieżę oraz pozostałą
część na poziomie przyziemia od strony
wschodniej, południowej i zachodniej.
W latach 2017-2018 wykonano renowację elewacji tynkowanych - frontowej
(północnej) i zachodniej. W mijającym
roku poddano renowacji elewację południową. Jednocześnie z wymianą tynku
wykonywane były prace podnoszące
bezpieczeństwo Zamku – zainstalowano
nowe okablowanie (pod tynkiem) na
potrzeby monitoringu wizyjnego oraz
zamontowano nowe cyfrowe kamery.
Prace przy największej elewacji Zamku

Wspomnienie
Mgr inż. Włodzimierz Franciszek
Wrzeszcz (1953–2019)
Brat Kurkowy Kórnicko-Bnińskiego
Bractwa Kurkowego (KBBK).
In memoriam.

„Drogi do niepodległości“

Od kilku lat uczniowie szkół naszej gminy
biorą udział w ogólnopolskim konkursie
„Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do
niepodległości” organizowanym w powiecie
tatrzańskim. Po rywalizacji na szczeblu lokalnym najlepsze drużyny spotykają się pod
Tatrami, gdzie odbywa się finał konkursu.

w Kórniku, były możliwe do zrealizowania dzięki wsparciu finansowemu Gminy
Kórnik (150 000 zł), Powiatu Poznańskiego (194 438,62 zł), Fundacji Zakłady Kórnickie (250 000 zł) oraz Polskiej Akademii
Nauk (600 000 zł).

Renowację wykonywano pod nadzorem
inspektora budowlanego i osób pełniących
nadzór konserwatorski i autorski oraz pod
ścisłą kontrolą Konserwatora Powiatowego.
Na renowację czeka ostatnia elewacja
wschodnia...
◊ ŁG

Akademii Rolniczej ukończył w 1977 r.
w Poznaniu. Zawodowo związał się
z Nadleśnictwem Babki, które w 1976 r.
przejęło administrację leśną po Nadleśnictwie Kórnik. W 1983 r. zamieszkał
razem z rodziną w leśniczówce Drapałka I,
przy drodze z Dziećmierowa do Gądek.
Kochał las i wszystkie sprawy związane
z leśnictwem. Był też członkiem Koła
Łowieckiego 73 „Kogut” w Kórniku. Był
inicjatorem wielu akcji w lesie.

rem i autorytetem. Dnia 30 marca 2017 r.
w Nadleśnictwie Babki odbyło się uroczyste pożegnanie nadleśniczego Mieczysława Kasprzyka. Stery w Nadleśnictwie
przejął Robert Okińczyc, a jego zastępcą
został Włodzimierz Wrzeszcz.

Dnia 26 września 2014 r. z jego inicjatywy
przy drodze leśnej z Drapałki do Gadek
odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary
stalinizmu pomordowane w lesie Drapałka. Autorem pomnika był artysta rzeźbiarz
Roman Kosmala a jego współfundatorem
prof. Adam Smorawiński.

Urodził się 11 października w rodzinie Franciszka i Wandy (z domu Hoffman) Wrzeszczów w Poznaniu. Szkołę Podstawową nr
27 ukończył w 1968 r. i dalszą naukę kontynuował w Technikum Leśnym imienia
J. Kloski w Goraju, które ukończył w 1972 r.
Studia wyższe na Wydziale Leśnym
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W 1987 r. po odnowieniu bractwa kurkowego w Kórniku Włodek zainteresował się
nim i rok później został przyjęty do Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego. Gdy
w 1990 r. do Kórnika przybyła delegacja
Bractwa Kurkowego z Helden-Paningen,
nawiązał kontakt z prezesem tego bractwa
Louisem Litjensem, (obecnie skarbnikiem
EGS). Rok później brał udział w wyjeździe
członków bractwa do siedziby EGS w Eupen w Belgii. Kontakty te utrzymywał, pielęgnował, a nawet rozszerzał. Ożywione
kontakty utrzymywał także z Heinrichem
Thome, członkiem Bractwa Kurkowego
w Meyerode w Belgii.
Brat Włodzimierz z racji swojej pozycji
zawodowej był dla członków KBBK wzo-

Największym sukcesem Włodka było zwycięstwo w turnieju królewskim 2004/2005.
Był to okres intensywnych końcowych
prac nad budową strzelnicy KBBK. Jemu
zawdzięczamy dużą pomoc i zaangażowanie, przede wszystkim w nasadzeniach
drzew na terenie strzelnicy. W dalszych latach zdobywał znaczące sukcesy w turniejach. W 2018 r. w turnieju królewskim 2018
r. zdobył tytuł I rycerza i najlepszego strzelca. Turniej 3-majowy 2018 zakończył się
jego zwycięstwem, ale nie było mu dane
uczestniczyć w balu królewskim 2019 r.,
gdyż choroba objawiła się u niego na
początku lutego i w galopującym tempie
postępowała.
Zmarł 22 listopada, pozostawiając w smutku żonę Hannę, córki Kasię i Magdalenę
oraz syna Wojciecha. Spoczywa na cmentarzu w Rogalinku.
Pożegnaliśmy śp. Brata Włodka z ogromnym żalem. Przez 30 lat należał do rodziny
braci kurkowych i zapisał się na trwale
w naszej pamięci.
					
					
◊ Kazimierz Krawiarz
					
			

W eliminacjach gminnych udział wzięło
sześć drużyn: trzy z SP nr 1 w Kórniku, dwie
z SP w Kamionkach oraz jedna z SP w Szczodrzykowie. Awans do finału wywalczyła
ekipa z Kamionek w składzie Anna Izmajłow,
Tobiasz Pater i Antoni Jankowski.
To właśnie oni, wraz z nauczycielkami historii Martą Stefańską i Malwiną Panek udali się
do Poronina, by tam w dniach 7-10 listopada
stanąć w szranki konkursowe oraz wziąć
udział w powiatowych obchodach Święta
Niepodległości.
Tegoroczny konkurs odbywał się pod hasłem „Polacy, którzy zmienili świat”. Uczestnicy zmierzyli się z arcytrudnymi pytaniami.
Któż z państwa wie, któremu polskiemu
muzykowi przypisuje się wynalezienie
wycieraczek samochodowych? Kto odkrył
pierwszą witaminę i nazwał ten rodzaj
substancji? Który z naukowców opracował
pierwszą doustną szczepionkę na chorobę
Heinego-Medina? Uczestnicy wiedzieli, że
byli to w kolejności: pianista Józef Hofmann,
Hilary Koprowski oraz Kazimierz Funk.
Drużyna z Kamionek godnie reprezentowała
naszą gminę, jednak nie udało jej się przebić
do pierwszej trójki. Na pocieszenie pozostaje fakt, że w kategorii szkół podstawowych
triumfowali przedstawiciele zaprzyjaźnionej

gminy Bukowina Tatrzańska. W kategorii
szkół ponadpodstawowych zwyciężyli
przedstawiciele powiatu kartuskiego przed
uczniami z powiatu poznańskiego.
Organizatorem konkursu jest Starostwo
Powiatowe w Zakopanem, a patronują mu
także gminy: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin oraz Miasto
Zakopane. W tym roku patronatem objął
konkurs Prezydent RP Andrzej Duda.
Drużyna z Kamionek wraz z opiekunkami
oraz przemiłym panem kierowcą z firmy
KOMBUS oraz piszącym te słowa, uczestniczyła również w wydarzeniach patriotycznych zorganizowanych z okazji Dnia Niepodległości. Uczniowie Szkoły podstawowej
im. Legionów Polskich w Poroninie wraz

z rodzicami i nauczycielami przygotowali
ciekawe przedstawienia oraz wieczornicę.
Odprawiono uroczystą mszę świętą, w bogatej asyście wojskowej „Podhalańczyków”
i licznych pocztów sztandarowych. Po liturgii
także w kościele zaprezentowali się miejscowi artyści. Na poronińskim cmentarzu
oddano hołd bohaterom walk o wolność
i złożono wiązanki kwiatów.
W budynku szkoły oraz w Domu Ludowym
w Poroninie przygotowano wystawy okolicznościowe.
Delegacja z gminy Kórnik nie mogła zapomnieć o Władysławie Zamoyskim. Uczniowie zapalili znicz przy pomniku hrabiego na
zakopiańskich Krupówkach.
◊ ŁG
Drogie Kórniczanki,
Drodzy Kórniczanie!
Mieszkańcy gminy Kórnik!
Serdecznie dziękuję Wam
za otrzymany w minionych wyborach
mandat zaufania i wiary w moje siły.
Mam nadzieję, że sprostam wyzwaniu
i będę Waszą godną reprezentantką
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
IX kadencji.
Chciałabym z powodzeniem godzić
funkcję posłanki niezawodowej,
nie pobierającej uposażenia
poselskiego, z wybranym z zamiłowania do pracy w literze prawa,
i nadal wykonywanym, zawodem
notariusza.
Z życzeniami wszelkiej pomyślności,
Posłanka na Sejm RP
Joanna Jaśkowiak

6 grudnia 2019 r. 11

10 nr 21/2019

Zamek w smartfonie

Zbuduj własny „Zamek w Kórniku” –
z grą na smartfony wydaną przez
Fundację Zakłady Kórnickie.

Co ma Kórnik do wiatraka? Który Działyński wprowadził obowiązkowe szczepienia
dzieci przeciwko ospie? Czy da się postawić coś trwałego na Piaskach? Odpowiedzi
na te pytania poszukać można podczas
zabawy telefonem komórkowym. Własny
pałac i wiedza o historii są od teraz na
wyciagnięcie ręki.

Gra zamiast kapci – nowy pomysł
na wspomnienia z kórnickiego Zamku
Do siedziby Zamoyskich i Działyńskich
wkrótce warto będzie wybrać się ze
smartfonem, by wrócić stamtąd z grą na
urządzenia mobilne „Zamek w Kórniku”.
Już teraz gra dostępna jest w Google Play
i App Store. Tę nowoczesną formę edukacji historycznej i promowania, będącego
dumą Wielkopolski, zabytku przygotowała
Fundacja Zakłady Kórnickie we współpracy
z PAN Biblioteką Kórnicką oraz Arboretum Kórnickim – Instytutem Dendrologii
PAN. Gra ma stanowić dobrą rozrywkę
w trakcie powrotu wycieczek szkolnych
do domu, pretekst do podzielenia się
z rówieśnikami z całego kraju wiedzą
o Zamku i Arboretum oraz zachętę do
odwiedzenia Kórnika. Jej twórcy pragną
także, by zamiast sentymentu do filcowych
kapci, młodzi ludzie zabierali ze sobą coś
bliższego doświadczeniom ich pokolenia.
Budowniczy Zamku
na tropie historii Kórnika
Walory prostej gry logicznej, polegającej
na zarządzaniu dobrami kórnickimi, gromadzeniu zbiorów i rozbudowie zamku
docenią nie tylko najmłodsi, ale także ich
rodzice. Wraz z porcją dobrej zabawy, gracze otrzymają garść informacji o historii
Kórnika i jego właścicieli. Rozbudowując
majątek Działyńskich, dowiedzą się o istnieniu, tak rozpoznawalnych dla dawnych
Kórniczan miejsc, jak Prowent, kuźnia na
Piaskach, wiatrak czy Kasa Oszczędności,
przekształcona z czasem w Bank Spółdzielczy w Kórniku. Historycznym pretekstem

do realizowanych przez użytkowników
aplikacji zadań jest przejęcie zaniedbanych dóbr kórnickich przez Ksawerego
Działyńskiego i zainicjowane wówczas
prace przy odnowie Zamku. Kolejne
etapy rozgrywki nawiązują do znanych
powszechnie faktów związanych z utworzeniem Biblioteki Kórnickiej, przebudową
Arboretum czy pomocą materialną dla
powstania listopadowego. Niektóre z przywołanych wydarzeń zaskakują, jak choćby
wzmianka, że ojciec Tytusa Działyńskiego,
Ksawery, już ponad dwieście lat temu
wprowadził w swoich wielkopolskich dobrach obowiązkowe szczepienia ochronne
przeciw ospie dla dzieci, będąca punktem
wyjścia do jednego z wykonywanych przez
graczy zadań.
Ksaweremu Działyńskiemu
w dwusetną rocznicę śmierci
Gra powstała, by promować Kórnik, jego
historię i zabytki, ale jej niewątpliwym
walorem jest, między innymi właśnie to,
że przypomina nieco zapomnianą przez
mieszkańców naszego miasta, a niezwykle
barwną, postać Ksawerego Działyńskiego.
To za jego życia podjęte zostały kluczowe
dla dalszego rozwoju majątku kórnickiego
decyzje. Ksawery Działyński był wielokrotnie posłem na sejm, uczestniczył w obradach Sejmu Czteroletniego, a także w pracach nad Konstytucją 3 maja. Postrzegany
jako patriota, pozostawał jednocześnie
beneficjentem wszystkich władz zaborczych – stąd dość niejednoznaczna bywa
ocena jego osoby. Przyznać mu z pewnością należy, że posiadał wyjątkowe umiejętności dyplomatyczne i wykorzystywał je
skrzętnie w trosce o dobro swojego rodu.
To jego zapobiegliwości Tytus zawdzięczał
możliwość podjęcia wielu spośród zadań,
których realizacją zapisał się w naszej lokalnej zbiorowej pamięci. 13 marca tego
roku minęła dwusetna rocznica śmierci
Ksawerego Działyńskiego, dlatego gra
„Zamek w Kórniku” obok swej promocyjnej i popularyzującej historię Kórnika
roli, spełnia także rolę nieszablonowego
sposobu na uczczenie tego jubileuszu.
Jak pobrać aplikację?
Aplikację przeznaczoną na telefony
komórkowe oraz tablety z systemami
Android i iOS można pobrać nieodpłatnie z Google Play i App Store. Wystarczy
wpisać tam w wyszukiwarkę hasło „Zamek
w Kórniku”. Niebawem na terenie Zamku
i parku dostępne będą kody QR, ułatwiające jej instalację zwiedzającym.

◊ Danka Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie

Harcerskie wieści

Kórniccy Harcerze
przekażą
Betlejemskie Światło Pokoju
- do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
19 XII o godzinie 14:00
- do Kolegiaty Kórnickiej podczas Rorat,
19 XII o godzinie 18:00
Dyżur przy „ogniobraniu”
w Kórnickiej Sadybie
(ul. Poznańska 34a)
będziemy pełnić
24 XII w godzinach 10:30-12:00.
Z ciepłymi świątecznymi życzeniami
Komenda Hufca ZHP Kórnik

W czwartek 21 listopada br. odbył się
Zjazd Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku.
W Zjeździe wzięli udział instruktorki i instruktorzy hufca, oraz zaproszeni goście.
Instruktorki i instruktorzy hufca udzielili
absolutorium Komendzie Hufca i Komisji
Rewizyjnej. Wybrano nowe władze hufca
- funkcję Komendantki Hufca powierzono druhnie hm. Zuzannie Szymańskiej-Bereta. Zarówno instruktorzy hufca,
jak również zaproszeni goście, władze
samorządowe, oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń podziękowali dotychczasowej Komendantce Hufca
hm. Krystynie Antkowiak za jej wieloletni
wkład w rozwój kórnickiego harcerstwa
i wychowanie kilku pokoleń zuchów, harcerek i harcerzy.
Rozmowa z druhną hm. Zuzanną Szymańską- Bereta Komendantką Hufca
ZHP Kórnik

W środowisku kórnickich harcerzy jest
Pani znana. Proszę przedstawić się
innym czytelnikom Kórniczanina.
Z Kórnikiem jestem związana od urodzenia, spędziłam tutaj całe swoje dzieciństwo, chodziłam do szkoły, maturę
zdawałam w Liceum Ogólnokształcącym
w Kórniku. Tutaj także zaczęła się moja
przygoda z harcerstwem - najpierw
w Gromadzie Zuchowej, następnie w 18
Kórnickiej Drużynie Harcerskiej. Od wielu
lat sama jestem drużynową i mam okazję
pracować z młodymi ludźmi i wspierać
ich w rozwoju i kreowaniu ich harcerskiej drogi. Przez ostatnich 8 lat byłam
Zastępczynią Komendantki Hufca ds.
programowych. Czas wolny lubię spędzać
aktywnie podczas pieszych i rowerowych
wycieczek, uwielbiam także czytać książki
- w każdej ilości; najchętniej przygodowe
i podróżnicze. Pracuję zawodowo - jestem
nauczycielką w przedszkolu.
Proszę przedstawić członków nowej
Komendy Hufca.
W skład Komendy Hufca ZHP Kórnik
weszli:
- hm. Zuzanna Szymańska-Bereta - Komendantka Hufca,
- phm. Anna Biernacka - Zastępczyni
Komendantki Hufca ds. programowych,
- hm. Krystyna Antkowiak - Zastępczyni
Komendantki Hufca ds. organizacyjnych,
- phm. Elżbieta Mytko - Członkini Komendy
Hufca,
-phm. Tomasz Nowaczyk - Skarbnik Hufca.
Wszyscy członkowie Komendy Hufca są
wolontariuszami, od wielu lat jesteśmy
związani z kórnickim harcerstwem znamy jego historię, potrzeby i możliwości.
Razem będziemy dążyć do promowania
harcerstwa w naszym mieście i w gminie.

Jakie cele stawia sobie Pani i Komenda
Hufca Kórnik do realizacji w najbliższej
kadencji.
Zwiększenie liczebności Hufca ZHP Kórnik
poprzez tworzenie nowych drużyn harcerskich na terenach wiejskich. Systematyczna praca z kadrą i pozyskiwanie nowych
drużynowych. Współpraca z rodzicami
- umocnienie wizerunku hufca jako partnera w wychowaniu dzieci i młodzieży,
przy wsparciu działającej przy hufcu Rady
Przyjaciół Harcerstwa.
Chcielibyśmy kontynuować dotychczasową, bardzo dobrą, współpracę z władzami
Miasta i Gminy Kórnik podczas organizowania imprez edukacyjnych, kulturalnych
oraz rocznicowych.
Jakie działania podejmują kórniccy
harcerze?
Zuchy i harcerze spotykają się raz w tygodniu na zbiórkach, które odbywają się
zgodnie z metodyką harcerską i zuchową.
Podejmujemy działania i inicjatywy za
rzecz środowiska lokalnego, realizujemy
projekty w ramach dofinansowania dla
OPP. Są to Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wpisani w historię” oraz Koncert
Niepodległościowy - w 2020 roku odbędzie
się już 20 edycja tych wydarzeń, Dzień
Myśli Braterskiej „Wieczornica Harcerskich
Pokoleń”, Betlejemskie Światło Pokoju
w Gminie Kórnik. Od kilku lat organizujemy dla zuchów i harcerzy Hufcowe
Mikołajki. Kontynuacją pracy śródrocznej
drużyn harcerskich i gromad zuchowych
jest Harcerska Akcja Zimowa - zimowiska
i biwaki w okresie ferii zimowych (w ostatnich latach byliśmy m.in. w Warszawie,
Toruniu i Gdańsku) oraz Harcerska Akcja
Letnia - obóz w Pobierowie. W 2018 roku,
kiedy przypadała 100. Rocznica Wybuchu
Powstania Wielkopolskiego, zorganizo-

waliśmy po raz pierwszy Grę Miejską
„Powstańczym Tropem” skierowaną nie
tylko do drużyn harcerskich, ale także
do uczniów szkół podstawowych Miasta
i Gminy Kórnik, projekt ten kontynuowaliśmy również w tym roku.
14 grudnia br.- będzie można nas zobaczyć i odwiedzić stoisko kórnickich harcerzy na Jarmarku Świątecznym.
Czy warto być zuchem i harcerzem?
Uważam, że tak. Podczas zbiórek harcerskich i obozów harcerze mają możliwość
współdziałania ze sobą podczas wykonywania zadań w zastępach, wspólnego
pełnienia służby i warty w obozie, czy na
trasach biegów patrolowych. Harcerstwo
uczy samodzielności, kreatywności, ale
także współpracy. Tutaj każdy samodzielnie może określić ścieżkę swojego rozwoju
i nią podążać. Są osoby, które dobrze
czują się w bezpośredniej pracy z dziećmi
i młodzieżą i zostają zastępowymi, przybocznymi, drużynowymi. Inni wykorzystują swoje umiejętności wspierając prace
organizacyjne, kreując wizerunek hufca
i promując jego działania. Jakąkolwiek
drogę się wybierze, jestem pewna że harcerstwo pomaga zdobyć doświadczenie,
gwarantuje wsparcie i tu także nawiązują
się przyjaźnie - czasem na całe życie.
Na obozach, podczas zbiórek i innych zajęć
harcerze zdobywają mnóstwo umiejętności
i kompetencji, które procentują w przyszłości. Większość pracodawców wysoko ceni
doświadczenie zdobyte w ZHP.
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół
podstawowych do wspólnego spędzania
czasu, a rodziców oraz wszystkie zainteresowane osoby do grona Przyjaciół
Harcerstwa.
Nasza strona: www.kornik.zhp.wlkp.pl
◊ Pytał ŁG
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Biblioteka Instytutu Dendrologii PAN

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Biblioteka Instytutu Dendrologii Polskiej
Akademii Nauk, jako jedyna w Polsce,
specjalizuje się w gromadzeniu literatury
botaniczno-leśnej i posiada w tej dziedzinie
najbogatsze zbiory. Są wśród nich wydawnictwa unikalne, starodruki, komplety
wydań cennych czasopism oraz kolekcje
współczesnej literatury naukowej, wspierającej badania pracowników i doktorantów
Instytutu.
Początki księgozbioru Biblioteki Instytutu
Dendrologii PAN są związane z działalnością Tytusa i Jana Działyńskich, którzy
zgromadzili w zamkowym parku bogate kolekcje gatunków i odmian drzew i krzewów
z całego świata. Zwłaszcza Jan Działyński
słynął z zamiłowania i wiedzy dendrologicznej; podczas swoich licznych podróży,
kupował wszystkie fachowe dzieła z tej
dziedziny, wydawane w Europie Zachodniej
w tym czasie. Znaczna część tego księgozbioru znajduje się obecnie w zbiorach
Biblioteki Instytutu Dendrologii PAN. Wiele
książek to egzemplarze dzisiaj unikatowe,
także ze względu na odręczne notatki i spostrzeżenia, które Jan Działyński miał zwyczaj
czynić na marginesach książek.

Carriere E.-A., 1867. Traite general des coffferes
ou description de toutes les especes de ce ganres aujourd’hui connues... nouvelle editionJ-П.
Chez l’auteur, Paris. (sygn. 4054, A-272)
Od 1926 roku Antoni Wróblewski, Dyrektor
Ogrodów Kórnickich, ustawicznie wzbogacał księgozbiór o wartościowe dzieła
dendrologiczne: klucze do oznaczania
gatunków, dzieła encyklopedyczne, periodyki. Ogrody Kórnickie stały się w krótkim
czasie najważniejszym ośrodkiem wiedzy
dendrologicznej w Polsce. Fachowy księgozbiór po raz pierwszy nazwano „Biblioteką”
w nakreślonym przez Wróblewskiego,
jeszcze w 1929 roku, statucie organizacyjnym Działu Dendrologii i Pomologii, który
stał się zaczątkiem placówki naukowej,
utworzonej w 1933 roku przez Fundację
„Zakłady Kórnickie”. Antoni Wróblewski,
podobnie jak Jan Działyński, miał zwyczaj
dokonywania zapisków na marginesach
wielu książek, przez co mają one współcześnie wyjątkowe znaczenie.

Seckendorff Freih. A., 1881. Beiträge zur Kennitniss der Schwarzföhre. Wien oraz Conwentz
H., 1895. Abhandlungen zur Landeskunde
der Provinz Westpreussen. Danzig - wspólnie
oprawione (sygn. 0363, A–24).

Po wojnie całość ocalałego księgozbioru
znalazła się pod opieką prof. Stefana Białoboka, kierownika Zakładu Dendrologii
i Pomologii, włączonego w 1952 roku do Polskiej Akademii Nauk. Pierwszą księgę inwentarzową Biblioteki założono w 1950 roku,
wpisano do niej 2011 pozycji księgozbioru
Ogrodów Kórnickich z notatką „z Pawilonu”.
W powojennej historii Biblioteki Instytutu
zasłużyli się szczególnie prof. Stefan Białobok oraz prof. Kazimierz Browicz, których
szerokim kontaktom naukowym Biblioteka
zawdzięcza powiększanie księgozbioru drogą przemyślanych zakupów, zgromadzenie
blisko 250 tytułów czasopism polskich i 900
zagranicznych oraz wymianę wydawnictw
z licznymi placówkami badawczymi na
całym świecie.
Aktualnie zbiory Biblioteki liczą ponad 49
tys. woluminów książek i czasopism oraz
wydawnictw specjalnych. Na szczególną
uwagę zasługuje bogata i cenna kolekcja
flor Śródziemnomorza, a także wiele dzieł
unikatowych, w tym pozycje literatury botanicznej, które nasza Biblioteka posiada
jako jedyna w Polsce. Jako jedna z nielicznych bibliotek posiadamy pełne wydania
czasopisma Sylwan (od 1820 r.) oraz Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen
Gesellschaft (od 1892 r.).

Współczesna biblioteka, podążając za
szybkim postępem technologicznym oraz
realizacją potrzeb społeczeństwa informacyjnego, zmienia radykalnie swoje oblicze
i sposób funkcjonowania, choć misja biblioteki naukowej pozostaje ciągle ta sama – jest
„dostawcą” wiedzy w dziedzinie swojego
profilu gromadzenia.
Biblioteka Instytutu Dendrologii PAN digitalizuje wybrane zbiory od sierpnia 2018 roku
w ramach projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych”
(Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata
2014–2020, Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe
udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów
nauki”). W Bibliotece powstała nowoczesna
pracownia digitalizacji, wyposażona w specjalistyczne skanery dziełowe i stanowiska
do obróbki graficznej i merytorycznej plików
cyfrowych. Realizacja projektu ma na celu
zwiększenie dostępności i stopnia wykorzystania zasobów Biblioteki, a także archiwizację cennych zbiorów (np. starodruków,
rękopisów, archiwaliów), które ze względu
na ich wartość są udostępniane czytelnikom
tylko w wyjątkowych przypadkach.
Biblioteka Instytutu Dendrologii PAN, pomimo swojego naukowego charakteru, często
służy swoimi zasobami czytelnikom, niebędącym pracownikami Instytutu. Z jej zbiorów
korzystają nauczyciele i uczniowie kórnickich
szkół, uczestnicy olimpiad biologicznych, studenci i hobbyści zainteresowani dendrologią
i leśnictwem. Digitalizacja zbiorów Biblioteki
ułatwi korzystanie z jej zasobów, a mieszkańcy Kórnika będą mogli „zajrzeć od środka” do Instytutu Dendrologii PAN poprzez
swoje komputery – poczytać o jego historii,
badaniach czy obejrzeć ciekawe zdjęcia, np.
z botanicznych wypraw na greckie wyspy.
◊ Małgorzata Kosińska
Agata Brodacz
Instytut Dendrologii PAN

Pracownia digitalizacji Biblioteki Instytutu Dendrologii PAN

Kórnicka „wiara” znów w Powstaniu Wlkp.

Niezawodny „Legion” w akcji,
odmienieni kostiumami pracownicy
Biblioteki Kórnickiej PAN i Fundacji
Zakłady Kórnickie w gotowości filmowej.
Kórnik niezmiennie wspiera Powstanie Wielkopolskie – ciałem, duchem
i finansowo. Film w reżyserii Tadeusza
Litowczenki „Powstanie Wielkopolskie
1918-1919”, w którym statystują dzielnie
Kórniczanie, finansowany jest – między
innymi – ze środków Fundacji Zakłady
Kórnickie.
Do Poznania przyjechał znowu Paderewski.
Tłumy wiwatowały na jego cześć, wielkiego
patriotę witali także mieszkańcy Kórnika.
Członkowie Stowarzyszenia Teatralnego „Legion”, pracownicy PAN Biblioteki Kórnickiej
i Fundacji Zakłady Kórnickie, wznosili pełne
emocji okrzyki „Wiwat Polska!”, by wesprzeć
nagranie pierwszego pełnometrażowego
filmu o Powstaniu Wielkopolskim, produkowanego przez Fundację „Bazar” i Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Zaangażowani
w realizację scen historycznych aktorzy
„Legionu” w kolejnych dniach statystowali
także podczas kręcenia zdjęć w Szreniawie
i na Dworcu Cesarskim w Poznaniu. Kostiumy, rekwizyty i charakteryzacje statystów
przygotowały Halina Buda i Maria Romana
Gierczyńska.
Dwa zdjęcia kórnickiej „wiary” można zobaczyć obok. Więcej fotografii znaleźć można na
profilu Stowarzyszenia Teatralnego „Legion”
w serwisie społecznościowym Facebook.
Fundacja Zakłady Kórnickie udzieliła producentom filmu znacznie większego wsparcia
niż osobisty udział pracowników w statystowaniu – współfinansując realizację tego
ważnego, nie tylko dla Wielkopolan, przed-

sięwzięcia. Produkcję filmu wsparły także:
Polski Instytut Sztuki Filmowej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta w Poznaniu i Wojewoda
Wielkopolski ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa”.
Twórcom filmu zależy na oddaniu towarzyszącej powstaniu ofiarności i bohaterstwa Wielkopolan. Istotnym założeniem
powstającej produkcji jest podkreślenie
roli lokalnych społeczności w sukcesie zwycięskiego zrywu.
To ważne, ponieważ Kórniczanie mieli ogromne zasługi w tym, że Powstanie Wielkopolskie
było zwycięskie. W pierwszych dniach Powstania Kompania Kórnicka odegrała kluczową
rolę w ochronie Ignacego Jana Paderewskiego,
który przebywał w Hotelu Bazar. Kórniczanie,
Bninianie i mieszkańcy okolicznych wiosek
uczestniczyli również w wielu bitwach Powstania między innymi pod: Lesznem, Rawiczem,
Miejską Górką, Ostrzeszowem, Kępnem,

Zbąszyniem i Łomnicą – mówi Prezes Fundacji Zakłady Kórnickie, dr Dariusz Grzybek.
Wiadomo już, że w produkcji nie zabraknie
wątków dotyczących udziału mieszkańców
obydwu, odrębnych wówczas, miasteczek
w ważnych wydarzeniach sprzed stu lat.
Ekipa filmowa gościła z kamerą w bnińskim
ratuszu, gdzie o dokonaniach Kompanii
Kórnickiej i znaczeniu jej działań, zarówno
w pierwszych dniach Powstania, jak i podczas
jego decydujących batalii, opowiadał Kustosz
Kórnicko-Bnińskiej Izby Pamiątek Regionalnych, dr Kazimierz Krawiarz.
Film „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”
ma być pełnometrażowym, fabularyzowanym dokumentem. Złożą się na niego
materiały archiwalne, inscenizacje aktorskie, rekonstrukcje, wypowiedzi ekspertów
i animacje.
Premiera kinowa produkcji przewidziana jest
na połowę przyszłego roku.
◊ Danka Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie
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Szkolne Dni Nauki i Edukacja Globalna w SP2
Biologia, chemia, geografia, matematyka
i kreatywność.
Edukacja globalna ma na celu podnoszenie
wiedzy społeczeństwa na temat procesów
i wyzwań zachodzących we współczesnym
świecie.
Temu celowi służy Jakościowa Edukacja
oferująca wiedzę na najwyższym poziomie,
szczególnie w zakresie nauk przyrodniczych.
To założenie przyświecało organizatorom
projektu pt. „Szkolne Dni Nauki” realizowanego w dniach 19 - 22 listopada w bnińskiej
szkole podstawowej.
Pierwszym etapem projektu były zajęcia
przygotowane przez pracowników naukowych i studentów różnych wydziałów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 19 listopada na Morasko pojechali

uczniowie dwóch klas - VIIIa i VIIa.
Na Wydziale Geografii UAM młodzi przyrodnicy wysłuchali wykładu na temat przyczyn
zmian klimatycznych i wpływu działalności
człowieka na tempo zachodzących niekorzystnych przemian. Następnie uczniowie
brali udział w zajęciach obserwacyjnych nad
Różanym Potokiem i w ogródku meteorologicznym oraz dowiedzieli się, w jaki sposób
realizowany jest zintegrowany monitoring
środowiska przyrodniczego.
Na Wydziale Biologii UAM czekały na
uczniów zajęcia antropologiczne dotyczące
poznawania budowy szkieletu człowieka,
rodzajów i kształtów kości oraz określania
na ich podstawie płci.
W Zakładzie Mikroskopii Skaningowej
uczestnicy mogli zobaczyć mikroskop
skaningowy, poznać zasady jego działania
oraz zobaczyć fantastyczne zdjęcia komórek
i mikroorganizmów widzianych w kilkumilionowym powiększeniu.
Na Wydziale Matematyki UAM wszyscy
zgłębiali tajniki sprytnej matematyki, które
z powodzeniem można wykorzystać podczas lekcji oraz Egzaminu Ósmoklasisty.
Drugim etapem projektu była Chemia dla
uczniów klas VI–VIII – warsztaty i pokazy
prowadzone były 21 listopada przez pra-

cowników Centrum Chemii w Małej Skali
z Torunia. W trakcie zajęć szóstoklasiści poznawali różne rodzaje reakcji chemicznych,
w tym reakcje egzotermiczne i endotermiczne. Siódmoklasiści badali właściwości metali
i ich chemiczną aktywność, a ósmoklasiści
wykonywali efektowne reakcje otrzymywana acetylenu w reakcji karbidu z wodą.
Badali również palność powstałego gazu.
Finałem tego chemicznego festiwalu były
pokazy zorganizowane dla wszystkich
uczestników. Przedstawiono, najbardziej
przez uczniów oczekiwane, liczne wybuchowe reakcje z wykorzystaniem tlenu i wodoru
oraz armatnie strzały z pary wodnej.
Trzecim etapem projektu było dwugodzinne spotkanie z nauczycielem chemii,
finalistą konkursu „Nauczyciel Roku” -

p. Dawidem Łasińskim, czyli „Panem Belfrem – nauczycielem z internetów”, które
odbyło się 22 listopada. „Pan Belfer” wskazywał uczniom klas VII-VIII na konieczność rozwoju kreatywności i krytycznego myślenia
wśród młodych ludzi, którzy w przyszłości
wejdą na rynek pracy. Omówił również rolę
nauczycieli i edukacji w kształtowaniu nowoczesnego, samodzielnie myślącego, twórczego człowieka oraz czasu, który należy
wykorzystywać jak najbardziej efektywnie.
Na zakończenie nasz gość zaprezentował
działanie dwóch aplikacji, które można wykorzystać do kreatywnego przekształcania
zdjęć i obróbki filmików.
Tegoroczne Szkolne Dni Nauki cieszyły się
wielkim zainteresowaniem. Mamy nadzieję,
że pozostawiły trwały ślad w umysłach naszych uczniów, który skutkować będzie odkrywaniem własnych pasji i pobudzeniem
pokładów drzemiącej w nich kreatywności.
Projekt przygotowali Agnieszka Półchłopek,
Beata Janczak-Kostecka i Arkadiusz Dobosz
z SP2 w Kórniku we współpracy z pracownikami UAM w Poznaniu i Centrum Chemii
w Małej Skali z Torunia.
◊ Agnieszka Półchłopek

Od 18 do 22 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku już po raz czwarty odbył
się Tydzień Edukacji Globalnej, w tym roku
pod hasłem: „Pobudka! To ostatni dzwonek
dla klimatu”. W 2019 r. realizowane były dwa
cele: jakościowa edukacja, czyli zapewnienie
edukacji na wysokim poziomie oraz akcja
klimatyczna, czyli podejmowanie działań
mających na celu zahamowanie zmian klimatycznych i przeciwdziałanie ich skutkom.
Wszystkie działania realizowane w ramach
TEG zostały poprzedzone przeprowadzeniem lekcji tematycznych, ukazujących
globalne zagrożenia i negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko. W klasach IV-VIII na zajęciach języka polskiego,
języka niemieckiego i języka francuskiego
uczniowie rozmawiając o zanieczyszcze-

niu naszej planety, wskazywali działania,
które mogą powstrzymać ten destrukcyjny
proces. Dyskusjom towarzyszyły ćwiczenia
językowe. Przeprowadzone lekcje historii
ukazały kontekst obecnej sytuacji. Problemem przewodnim zajęć były ekologiczne
aspekty rewolucji przemysłowych. Kolejne
wynalazki udoskonalały ludzkie życie.
Sprawiły, że stało się ono wygodniejsze,
a produkcja z biegiem czasu wymagała
ograniczenia pracy fizycznej. Warto przy
tym pamiętać o negatywnych skutkach
tych procesów i ich wpływie na środowisko.
Uczniowie stanowczo podkreślali rosnące
zagrożenie związane między innymi ze
zmianą klimatu, pustynnieniem lądów, wymieraniem gatunków roślin i zwierząt czy
zanieczyszczeniem gleb i wód. Tematyka
zanieczyszczenia środowiska była również
omawiana na lekcjach chemii. Uczniowie
klas VIIa i VIIb korzystając ze szkolnych
laptopów poszukiwali informacji na temat
globalnych zagrożeń środowiska na Ziemi.
Poszukiwali przyczyn i skutków problemów
ekologicznych dotykających świat takich jak:
efekt cieplarniany, smog, kwaśne opady,
dziura ozonowa. Poszukiwali i wyjaśniali
mechanizmy powstawania tych zagrożeń
oraz ustalali sposoby minimalizowania

Uczymy się
razem żyć

21 października 2019r w godz. 8:30- 14:30
kl. VIIa ze SP nr 2 w Kórniku brała udział
w warsztatach dla młodzieży „Uczmy
się razem żyć” organizowanych przez
Wielkopolskie Forum Organizacji Osób
z Niepełnosprawnościami. Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON będących
w dyspozycji Samorządu Województwa
Wielkopolskiego. Jego celem jest popularyzacja edukacji włączającej w naszym
kraju oraz zmiana postaw społecznych
dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Generalnie warsztaty miały pomóc
dzieciom budować empatię wobec osób
niepełnosprawnych poprzez doświadczanie i wymianę tych doświadczeń.
W pierwszej części młodzież została zapoznana z terminologią związaną z tematyką
niepełnosprawności. Poprzez przeprowadzenie burzy mózgów moderatorzy
mogli zorientować się jaki jest stan wiedzy naszej grupy. W drugiej części, dzieci
mogły wczuć się, „wejść w buty” osoby
niepełnosprawnej i sprawdzić, z czym taka
osoba musi się zmierzyć. Dzieci jeździły
na wózku inwalidzkim ale także uczyły się
jak zjeżdżać po schodach z osobą z wózka korzystającą. Następnie poruszały się
przy pomocy laski dla niewidomych, dowiedziały się też jak takiej osobie pomóc,

np. przy przechodzeniu przez ulicę. Mogły
się też przekonać, przymierzając różnego
rodzaju okulary, jak widzą osoby z zaburzeniami wzroku. Świat ludzi niewidomych
lub niedowidzących poznawali też grając
w gry z zawiązanymi oczami. Ciekawym,
ale też trudnym doświadczeniem, było
przedstawienie świata autysty przy pomocy okularów VR. Nie każdy mógł znieść
napięcie wynikające z pisków, odgłosów,
zagubienia i głośnego, przyspieszonego
oddechu, który pojawiał się przy włączeniu
aplikacji. Większość uczniów zaskoczona
była tym, że w taki sposób można odbierać świat.
Na koniec uczniowie tworzyli „piloty”
do ułatwiania życia niepełnosprawnym.

Muszę przyznać, że jeśli wprowadzą swoje
pomysły w życie, to stanie się ono dla nich
przyjemniejsze.
Warsztaty prowadziły p. Katarzyna Halicka
i p. Stanisława Piotrowska, które doskonale
wiedziały jak wzbudzić w siódmoklasistach
odpowiednie emocje. Nie brakowało
więc empatycznych dyskusji, które mam
nadzieję, że przełożą się na rozpoczęcie
wolontariatu, np. w „Klaudynce”.
Każdy z nas napotkał na trudności podczas
tego warsztatu, tym bardziej będziemy
szanować
i wspierać wszystkich tych, którzy napotykają na takie trudności w życiu.

ich skutków. Ostatecznie, wykorzystując
metodę drzewka decyzyjnego, wykonywali
plakaty prezentujące dany problem globalny. Pod koniec zajęć uczniowie wzajemnie
wymieniali się pozyskaną i przetworzoną
wiedzą, a ich postery znalazły się na szkolnej
wystawie. Natomiast na lekcjach przyrody
odbyły się warsztaty pod hasłem: „Ostatni
dzwonek dla klimatu”. Uczniowie podzieleni
na grupy, po obejrzeniu krótkiego filmu
pt. „Klimat się zmienia” oraz wspólnej dyskusji, wykonali także plakaty obrazujące
przyczyny, skutki zmian klimatycznych oraz
zaproponowali rozwiązania ograniczające
zmiany klimatyczne.
W działania na rzecz ochrony środowiska
zaangażowali się także uczniowie klas I-III. Klasa IIa zrealizowała dwudniowy cykl
zajęć pod hasłem: „Ciepło, cieplej, gorąco!”
Podczas lekcji dzieci dowiedziały o źródłach
energii wykorzystywanych w życiu codziennym, szukały sposobów na jej oszczędzanie
zarówno w domu, szkole i miejscach użyteczności publicznej. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dotyczących odnawialnych
źródeł energii, które miały na celu popularyzowanie proekologicznych działań. Poznali
na nich niekonwencjonalne źródła energii
i pozyskali wiedzę na temat odnawialnych
i nieodnawialnych źródeł energii. Wykonali
szereg zadań, które pozwoliły im utrwalić
nowe pojęcia i omawiane zagadnienia.

W nasz projekt włączyła się również bnińska
Biblioteka Publiczna. Panie bibliotekarki
przygotowały dla uczniów klas trzecich
warsztaty poświęcone strefom klimatycznym oraz efektowi cieplarnianemu zaburzającemu kruchą stabilność stref krajobrazowych i klimatycznych Ziemi. Dzięki
prezentacji uczniowie poznali wybrane
strefy klimatyczne występujące na równiku,
zwrotniku czy na Antarktydzie. Istotnym
elementem warsztatów było ukazanie dzieciom praktycznego działania efektu cieplarnianego oraz uświadomienie, że nawet one
same w pewien sposób mogą wpływać na
ograniczanie emisji gazów cieplarnianych.
W projekt wpisała się również wystawa książek przyrodniczych w szkolnej bibliotece.
W tym wyjątkowym tygodniu zorganizowano spotkanie z panem Tomaszem
Siudą - podróżnikiem i fotografikiem, który
przedstawił relację ze swojej podróży po
brazylijskiej Amazonii. Nasz gość obrazowo
i z wykorzystaniem swoich fotografii opowiedział o przygotowaniach do miesięcznej
podróży, ekwipunku, warunkach życia,
pozyskaniu przewodników po nieznanych
terenach oraz zasadach obowiązujących
w lesie tropikalnym. Wskazywał na to, że
Amazonia to obszar wyróżniający się największą różnorodnością gatunkową wśród
środowisk lądowych Ziemi, jest zarówno
producentem tlenu jak i apteką obfitującą

w rośliny lecznicze. Co krok można tam natknąć się na nowe nieznane nauce gatunki
roślin i zwierząt.
Niestety, to cenne środowisko jest obecnie
silnie zagrożone przez niekontrolowane
masowe wypalanie, pozyskiwanie drewna
i bogactw naturalnych. Na miejscach wypalonych połaci lasu zakłada się pastwiska
dla bydła lub plantacje palmy oleistej, niszcząc cenne dziedzictwo całej ludzkości. Co
możemy zrobić – edukować siebie i innych,
zmieniać swoje nawyki na ekologiczne i zastanawiać się co kupujemy! Może kupując
brazylijską wołowinę sami zapalamy zapałkę
podpalającą las tropikalny?
Tydzień Edukacji Globalnej w naszej szkole
dobiegł końca. Zaowocował on pozyskaniem nowych informacji i utrwaleniem
proekologicznych postaw. Warto sobie
uświadamiać, że każde nawet najmniejsze
działanie człowieka, ma znaczenie i pozytywny wpływ na stan klimatu naszej planety.
Zacznijmy więc natychmiast, zacznijmy od
siebie!

		

◊ Agnieszka Chmura

Projekt koordynowały i przygotowały we
współpracy z wieloma nauczycielami naszej szkoły Agnieszka Półchłopek i dr Alina
Adamczyk.
◊ Alina Adamczyk
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Optymistyczny Sejm w Bninie
Dzieciaki z Przedszkola „Cztery Pory Roku”
z Bnina znają swoje prawa. Udowodniły to
podczas obrad „Optymistycznego Sejmu”,
które odbyły się 20 listopada.
Przedszkolaki z grupy „Słoneczka” poważnie
podeszły do obrad. Prezydium stworzyły trzy
dziewczynki, a każdy z posłów wystąpił ze
swoją propozycją nowelizacji Praw Dziecka.
Wszystkie postulaty skrupulatnie zapisano
i jednomyślnie przegłosowano. Wszyscy
byli „Za”!
Dziękujemy za przekazanie „Redakcji” pełnej
wersji zatwierdzonego przez „wysoką izbę”
dokumentu z podpisami posłów.
◊ ŁG

„Proszę, dziękuję, przepraszam”
Dzień Praw
Dziecka w
Truskawkowej
Polance
20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło
Konwencję o Prawach Dziecka. Określa
ona prawa i wolności osobiste Małego
Człowieka, jego prawa socjalne, kulturalne i
polityczne. To dokument międzynarodowy,
przy którego opracowywaniu istotną rolę
odegrała Polska i nasi rodacy. To właśnie
Polska była inicjatorem przekształcenia
Deklaracji Praw Dziecka w Konwencję,
a wśród jej twórców wymienia się prof.
Adama Łopatkę.
Za sprawą byłego Rzecznika Praw Dziecka,
Marka Michalaka, od 2014 r, w rocznicę
uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka,
tj. 20 listopada obchodzimy Ogólnopolski
Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji dzieci z
grupy Motyle z Przedszkola Niepublicznego
„Truskawkowa Polanka” wykonały plakat
obrazujący ich prawa pt. „Każdy przedszkolak – Mały Patriota – Wielki Człowiek”.
Za najważniejsze swoje prawo wskazały
prawo do szacunku, jakim cieszą się dorośli.
Współpracując w parach wykonały rysunki
przestawiające prawo dziecka do: miłości,
obojga rodziców, rozwijania swoich talentów, własnego zdania, błędów, zabawy,
nauki, równego traktowania i tajemnic. Autorzy plakatu złożyli pod swoimi prawami
podpis w postaci odcisku dłoni w barwach
narodowych Polski.
◊ Magdalena Kowalewska

21 listopada obchodziliśmy w Przedszkolu
Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
Przygotowania do tego dnia trwały już od
kilku tygodni. Główne obchody w naszym
Przedszkolu przypadły dzień wcześniej,
kiedy to Przedszkolaki z grupy Biedronki,
Mrówki oraz Pszczółki zaprosiły swoich
młodszych kolegów i koleżanki na przygotowane przez siebie przedstawienie dotyczące
życzliwości. Było to okazją do powtórzenia
zasad witania się oraz znaczeń zwrotów
grzecznościowych. Natomiast 21 listopada
w każdej grupie prowadzone były zajęcia
pełne życzliwości, przekazywane były kartki
z pozdrowieniami, a dzieci z grup Motylki,
Pszczółki, Mrówki, Biedronki wyjechały na
przedstawienie „Złota Kaczka i Duch Starego
Zamku”. Motylki już z daleka pozdrawiały
napotkane osoby wykonanymi przez siebie
serduszkami z napisami „Proszę”, „Dziękuję”, „Przepraszam”, „Dzień dobry”. Podczas
wyjazdu Przedszkolaki miały okazję w praktyce stosować zwroty grzecznościowe.
Wychowanie w duchu życzliwości i przyjaźni jest bardzo bliskie Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, dlatego
postanowiliśmy wziąć udział w programie
wychowawczym „Proszę, dziękuję, prze-

praszam”, który opracowały nauczycielki
Przedszkola „BURATINO”: mgr Monika
Kowalska i mgr Sylwia Majchrzak. Naszym
celem jest wprowadzenie dzieci w świat
dobrego wychowania, uczenie ich życzliwości wobec siebie nawzajem oraz znaczenia
właściwych zachowań. Podczas codziennej
pracy z dziećmi kształtujemy u nich nawyki
używania zwrotów grzecznościowych. Chcemy, aby poznały, jak ważne jest używanie
tych zwrotów w życiu codziennym.
Od pierwszych dni pobytu w przedszkolu
dzieci dowiadują się, jakich zwrotów grzecznościowych należy używać w danej sytuacji,
co one znaczą, a przede wszystkim – dlaczego warto ich używać.
Na co dzień witamy się na różne sposoby –
słowem, gestem, piosenką.
4 października obchodziliśmy Dzień Uśmiechu – tego dnia uświadomiliśmy sobie, jak
ważny jest uśmiech, staraliśmy się nim
zarazić sąsiadów spotkanych podczas spacerów, a także było wiele zabaw wywołujących uśmiech na buziach Przedszkolaków
– w tym spotkanie z Clownem.
◊ Renata Waligóra
Przedszkole Kolorowy Świat
w Szczodrzykowie

6 grudnia 2019 r. 19

18 nr 21/2019

Spotkanie „Siły Kobiet“

W dniu 26.11.2019r o godz. 19:00 odbyła
się uroczysta inauguracja Klubu Kobiet
Gospodarnych & Wyjątkowych „Siła Kobiet” w remizie OSP w Kamionkach.

Spotkanie otworzył pan Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski oraz
Prezes KGW pani Katarzyna Walczyk.
Wydarzenie spotkało się z szerokim zainteresowaniem. Na sali zgromadziło się ponad
50 uczestniczek, a przekrój wiekowy był od
20 do 70 lat! Pokazało nam jak wielka jest

w nas kobietach potrzeba działania!
Podczas inauguracji zostały omówione
zasady działania Klubu, geneza jego powstania oraz przedstawiony został Komitet
Założycielski i Zarząd.
W drugiej części spotkania zostały przeprowadzone warsztaty przez Panią Monikę Bronikowską – trener i coach, której
serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.
Poznałyśmy się wzajemnie i była okazja by
porozmawiać o potrzebach i inspiracjach
uczestniczek. Wyznaczyłyśmy sobie kierun-

AFISZ
ki działania i wyzwania, które zamierzamy
realizować w przyszłości.
Dziękujemy za zaufanie i już dziś zapraszamy wszystkie chętne Kobiety na Spotkanie
Wigilijne Siły Kobiet, które odbędzie się
w dniu 17.12.2019r o godz. 19:00 w Remizie OSP W Kamionkach. Szczegóły na
naszym FB Siła Kobiet.

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

10 GRUDNIA

16 GRUDNIA

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

AKADEMIA SENIORA. WIGILIA U SENIORÓW. Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30.

11 GRUDNIA
AKADEMIA SENIORA. UNIWERSYTET
SREBRNEGO WIEKU. Poznań przy Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych.
Zbiórka godz. 15:25 przystanek autobusowy Kórnik rynek.

◊ Katarzyna Walczyk
Prezes KGW Siła Kobiet

WARSZTATY „JAK POWSTAJE KSIĄŻKA”.
Zajęcia dla dzieci w wieku 6 - 10 lat. Filia
Biblioteki Publicznej Kórnik/Bnin, godz.
16:30 – 18:30. Zapisy w bibliotece w Bninie lub pod nr tel. 61 819 02 69. Ilość
miejsc ograniczona.
12 GRUDNIA
7 GRUDNIA

II Kolędowanie z Legionem

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA
15 grudnia, o godz. 18.00, na Zamku w Kórniku Legion wprowadzi nas w świąteczny nastrój wspólnym kolędowaniem ”Hej kolęda,
kolęda!”. Hall Zamku, choinka i śpiew „do
nieba”, klimatyczny, kameralny i nastrojowy
koncert kolęd. Kolęd, które wszyscy znamy
od dziecka, chętnie śpiewamy i słuchamy
tradycyjnie i w nowych aranżacjach. Zapraszamy więc do wspólnego śpiewu i ciepła
płynącego z serc wszystkich w tym szczególnym czasie około Bożonarodzeniowym.
Magia Świąt, zamku, choinki i głosów do
nieba. Tajemnica Narodzin Jezusa Chrystu-

sa. Dzielmy się dobrem.
Nie jest to zwykły koncert, tylko spotkanie w
gronie najbliższych, Legionowej i kórnickiej
wspólnoty, przy nakrytym śnieżnobiałym
obrusem stole z piękną zastawą, jak w domu
rodzinnym. Wspólne wspomnienie rodzinnego domu, w którym nie może zabraknąć
nakrycia dla niespodziewanego gościa. Dołącz więc do wspólnotowego grona. Wstęp
wolny po rezerwacji miejsc: 696984694,
annawitek@vp.pl
Zaprasza
◊ Anna Łazuka-Witek
z Legionem

Stowarzyszenie Teatralne Legion
Czamanova Duo
zapraszają na koncert kolęd
HEJ KOLĘDA, KOLĘDA!
15 grudnia 2019, godz. 18.00
Zamek w Kórniku
Wstęp wolny po rezerwacji:
696984694 annawitek@vp.pl

Leśniczy
w przedszkolu
Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż mi, a zapamiętam,
pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
Najlepszym sposobem na przyswajanie
wiedzy są czyny.
W związku z obchodami Światowego Dnia
Drzewa, dzieci oraz kadra Przedszkola
„Tajemnicza Wyspa” w Borówcu przy
współpracy z Nadleśnictwem Babki stworzyli warsztaty edukacyjne. Dzieci poznały
zasady bezpieczeństwa w lesie, doskonaliły
wiedzę dotyczącą gatunków drzew , dbania
o środowisko i żyjące w nim zwierzęta.
Ciekawostką i inspiracją do dalszej pracy
dzieci było przedstawienie przez Leśniczego
narzędzi, przedmiotów, z których korzysta
w swojej pracy. Pan Leśniczy przedstawił
zawód leśnika w bardzo interesujący sposób
co wzbudziło ogromną ciekawość dzieci. Na
pamiątkę tego ważnego dnia, dzieci wspólnie z pracownikami placówki posadziły
w ogrodzie przedszkolnym drzewa, o które
dbają każdego dnia...
◊ Agnieszka Przewoska
Przedszkole „Tajemnicza Wyspa”
w Borówcu

KRAKOWSKI SALON POEZJI W ZAMKU
W KÓRNIKU. Na scenie wystąpi Edyta
Krzemień – solistka musicalowa. Na fortepianie zagra Jakub Kraszewski. Godz.
17:00. Zgłoszenia mailowe na adres: sekretariat.zamek@bk.pan.pl. Liczba miejsc
ograniczona.
„ZDROWY SENIOR - DZIAŁANIA EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE
CHORÓB OTĘPIENNYCH I INNYCH
ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH”. Bezpłatne
warsztaty edukacyjno-profilaktyczne.
Strażnica OSP w Kórniku, godz. 15:0017:30. Zapisy tel. 724 976 584, fundacja@
petra-senior.pl
8 GRUDNIA
KÓRNICKI MIKOŁAJ 2019. Rynek w Kórniku (Pl. Niepodległości), godz. 16:00.
ZBIÓRKA KRWI W OSP KÓRNIK.
Godz. 9:00 – 14:00.
WERNISAŻE: WYSTAWA FOTOGRAFII PT.
„NIEPRZERWANE OBJĘCIA” autorstwa
Natalii Pyrzowskiej, DIAPORAMA W KÓRNIKU „SPACER DOLINĄ CYBINY” autorstwa Krystiana Tórza oraz WYSTAWA
FOTOGRAFII PT. „NIEZWYKŁE ZJAWISKA
NA NIEBIE” III EDYCJA. Kórnicki Ośrodek
Kultury, ul. Prowent 6, godz. 18:00.
9 GRUDNIA
AKADEMIA SENIORA. KOSMETYKA PIOTR
LEWANDOWSKI. Strażnica OSP Kórnik,
godz. 16:30.

TURNIEJ SZACHOWY 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.
MUZYCZNE SPOTKANIE: CORAZ BLIŻEJ
ŚWIĘTA. Wystąpią młodzi muzycy. Biblioteka w Bninie, godz. 16:30. Wstęp wolny.
SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKAMI JULKĄ
I WOJTKIEM: Misja Madagaskar.
„Ventus” Kórnik, godz. 19:00. Zapisy
pod nr tel. 618 170 021.
13 GRUDNIA
BAJANIE NA DYWANIE. Czytanie bajek
dla maluchów (2 -3 latka). Filia Biblioteki
Publicznej Kórnik/Bnin, godz. 11:00.

ŚWIĄTECZNY KONCERT OLI DOVE. Filia
Biblioteki Publicznej Kórnik/Bnin, godz.
19:30. Rezerwacja pod nr tel. 61 819 02 69.
Ilość miejsc ograniczona.
18 GRUDNIA
AKADEMIA SENIORA. WARSZTATY KRAWIECKIE. Świetlica przy ul. Parkowej,
godz. 10:00 z Marzenka.
OPOWIEŚĆ O BOŻYM NARODZENIU –
TEATR CIENI „LATARENKA”. Spektakl dla
dzieci od 5 lat. Filia Biblioteki Publicznej
Kórnik/Bnin, godz. 17:30. Zapisy w bibliotece w Bninie lub pod nr tel. 61 819 02 69.
Ilość miejsc ograniczona.
19 GRUDNIA
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.
BAJANIE NA DYWANIE. Czytanie bajek
dla maluchów (2 -3 latka). Filia Biblioteki
Publicznej Kórnik/Bnin, godz. 16:30.
20 GRUDNIA
PINGWINKOWA REWOLUCJA - TEATR
KURTYNKA. Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:00. Zapisy w bibliotece lub
pod nr tel. 61 8170 021.
Wiesz o czymś
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl

ciekawym?

◊ SK

14 - 15 GRUDNIA
KÓRNICKI JARMARK ŚWIĄTECZNY. Rynek
w Kórniku (Pl. Niepodległości), Sobota
godz. 10:00 – 20:00, niedziela godz. 10:00
– 18:00. Występy artystyczne, gry i zabawy
dla dzieci, karuzela. Ponadto rękodzieło,
upominki świąteczne, dania i potrawy
tradycyjne oraz produkty regionalne.
15 GRUDNIA
KONCERT KOLĘD „Hej kolęda, kolęda”, Stowarzyszenie Teatralne LEGION,
Zamek w Kórniku, godz.18.00. Wstęp
wolny po rezerwacji miejsc: 696 984 694,
annawitek@vp.pl

Biblioteka w Bninie
serdecznie zaprasza na
muzyczne spotkanie
Coraz bliżej Święta
Występ odbędzie się
12 grudnia (czwartek)
o godz. 16.30
Wystąpią młodzi muzycy
Wstęp wolny!
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Szlakiem Kompanii Kórnickiej

Zarząd Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Kórniku, zorganizował wycieczkę dla członków koła oraz delegacji
uczniów Szkół Podstawowych z Radzewa
i Robakowa. Relacje z 1918 r. pozostawili
nam: Sylwester Gawrych i dr Stanisław
Celichowski. Warto je przytoczyć:
Relacja dr Stanisława Celichowskiego.
„Wybuch powstania 27 grudnia 1918 roku
zwrócił siły zbrojne obu republik w inną
stronę: na odsiecz Poznania. W chwili
wybuchu powstania 27 grudnia 1918 r. ,
miedzy 4 a 5-tą po południu, zarówno prezes Rady Robotniczej Gawrych, jak i prezes
Rady Żołnierskiej (Trawiński) przebywali
w Poznaniu. Gdy padły pierwsze strzały,
Gawrych zaalarmował niezwłocznie oddziały kórnickie, a następnie po wspólnym
porozumieniu się, prezes Rady Żołnierskiej nakazał telefonicznie niezwłoczne
ich wyruszenie do Poznania.
Dzięki uprzednio już przygotowanym planom w błyskawicznym tempie ściągnięto
oddziały z miasta Kórnika i okolicznych
wsi i na zarekwirowanych wozach między 7 i 8 – mą wieczorem wyruszono
do Poznania. Na skutek zarządzenia
adwokata Maciaszka, któremu Rada Ludowa powierzyła dowództwo sił zbrojnych
w Poznaniu, i któremu prezes kórnickiej
Rady Żołnierskiej podporządkował swoje
oddziały, zostały one skierowane do Bazaru. W Krzesinach, dokąd wyjechał im
naprzeciw prezes Rady Żołnierskiej, objął
on kierownictwo ogólne nad nimi i od
Żegrza odprowadził je w szyku bojowym
do Bazaru, gdzie stawiły się około godziny 10-tej wieczorem w sile przeszło 100
ludzi. (Oddziały z Bnina przybyły dopiero
29 grudnia rano). Odtąd przez cały czas
stanowiły one stałą załogę Bazaru i objęły
straż bezpieczeństwa nad przebywającym
w Bazarze Ignacym Paderewskim. Maciaszek rzucił niezwłocznie mniejsze oddziały na pomoc walczącym poznańskim
oddziałom ku głównym punktom oporu
Niemców, m.in. w kierunku zamku, główną
zaś siłę w liczbie 50 bagnetów skierował na
dworzec główny. Tutaj oddziały kórnickie
rozbroiły przejeżdżający z Gniezna pułk
piechoty niemieckiej, przy czym w ręce
kórniczan wpadło 37 kulomiotów i cała
kasa pułkowa w sumie około 180.000
marek niemieckich i trzymały dworzec
główny aż do przybycia kompani średzkiej
na drugi dzień rano.
28-go grudnia do południa oddziały
kórnickie wzmocnione przez oddział
powstańców poznańskich obsadziły
i zabezpieczały na rozkaz Maciaszka
definitywnie pocztę oraz arsenał i brały
udział w drobnych walkach między Starym
Rynkiem a Wielkimi Garbarami, których
celem było oczyszczenie tej dzielnicy
z Niemców. Spełniwszy swe zadanie, 29
grudnia po południu oddziały kórnickie,

żegnane przez Paderewskiego i Maciaszka
wróciły do Kórnika. W dowód uznania Maciaszek przyznał kompani kórnickiej 9 ze
zdobytych 37 karabinów maszynowych”.
Relacja Sylwestra Gawrycha.
„Nadszedł dzień 27 grudnia 1918 roku.
Wyjechałem razem z dr Stanisławem Celichowskim do Poznania. O tym, że w dniu
tym wybuchnie powstanie, nikt z nas nie
marzył. Miałem o godzinie 3-ej posiedzenie z rodakami z Berlina. I gdy w „Grandce” ze śp. Adwokatem Koszutskim i posłem
Władysławem Hercem omawiałem wiele
ważnych spraw i zebranie się zakończyło,
od razu – a była to godzina 4.30 usłyszeliśmy strzały. Wybiegłem z Władysławem
Hercem z „Grandki” i wśród strzałów
biegliśmy przez plac Wolności do Bazaru.
Niestety brama Bazaru była zamknięta.
Wobec tego wpadliśmy do Szuberta
sklepu – obok Bazaru tam gdzie mieści
się dzisiaj Bank Kwilecki i Potocki, pobiegłem do telefonu i zażądałem połączenie,
dałem rozkaz aby 120 chłopa przybyło
do Poznania, gdyż w Poznaniu są walki.
Niech zarekwirują wozy, a oczekiwać ich
będę w Zegrzu. Świadkami tej rozmowy
byli Władysław Herz i artysta malarz Stanisław Wróblewski. Natychmiast potem
wybiegłem na ulicę - i do gromady, która
strzelała przed Bazarem zawołałem „wiara trzymajcie się”, 120 chłopa z Kórnika
przychodzi wam na pomoc! O tym pisze
także w „Zerwanych pętach” Stanisław
Myrias Rybka. Gdy się na chwilę strzelanina uspokoiła poszedłem do Bazaru i tam
spotkałem dr St. Celichowskiego. Powiedziałem mu, że telefonowałem do Kórnika
i dałem rozkaz by Kompania przybyła do
Poznania, i że my o ile on zechce oczekiwać ją będziemy w Zegrzu. Dr Celichowski
chciał znów telefonować, by Kompania nie
przyjechała mówiąc, ze już nie potrzeba
albowiem brat jego były wojewoda mówił,
że już wszystko w porządku. Oparłem się
temu, a nawet w mej obecności kazałem
dr Celichowskiemu telefonować do Kórnika ponawiając mój rozkaz. Wieczorem
koło godziny 9-tej złączyliśmy się w Zegrzu

Udany sezon Kotwicy Kórnik

z kompanią idąc w tyraliery do Poznania
z wysuniętą strażą bezpieczeństwa. Kompania stanęła około godziny 10 wieczorem
przed Bazarem i tamże się zakwaterowała.
Jedna część kompanii zajęła później pocztę, druga część dworzec. Reszta pozostała
w Bazarze. Kto nie pamięta brawurowej
postawy sierżanta kompanii kórnickiej
Serwatkiewicza, który na dworcu poznańskim trzymając w ręku obnażony bagnet
walnie przyczynił się do rozbrojenia
„grenzschutzu”. Kompania kórnicka przez
trzy dni do 29 grudnia była w Poznaniu
i okryła się sławą”.
Miejsca upamiętnione związane z działaniami Kompanii Kórnickiej w dniach 27-29
i plutonu bnińskiego w dniach 28-29 XII
2018 r. w Poznaniu.
Na ścianie budynku Muzeum Narodowego
wiszą dwie tablice upamiętniające dowódców Powstania Wielkopolskiego: majora
Stanisława Taczaka i generała Dowbora
Muśnickiego. Autorem projektu był Józef
Kopczyński. Odsłonięcia dokonano 10 XII
1988 r. Trasę zwiedzania rozpoczęto przed
hotelem „Bazar”. Na ścianie budynku
Bazaru 27 XII 1928 r. wmurowano tablicę
(proj. Stanisław Jagmin) ku czci Ignacego
Jana Paderewskiego. Ufundował ją Związek Towarzystw Uczestników Powstania
Wielkopolskiego. W 1939 r. tablicę ukryto
i po wyzwoleniu przekazano władzom
miejskim, ale w okresie stalinowskim
zaginęła. Po odtworzeniu jej przez Irenę
Woch została odsłonięta 18 XII 1978 r.
Niżej umieszczono mniejszą tablice informującą o dokonanej rekonstrukcji w 60
rocznicę wybuchu powstania. Na tablicy
na księgarni św. Wojciecha upamiętniono
10 korporantów zasłużonych w Powstaniu, w tym dr Stanisława Celichowskiego. Na skrzyżowaniu ul. Ratajczaka i 27
grudnia istniał w 1918 r. budynek Policji
(obecnie na tym miejscu istnieje parking).
Na budynku na narożniku ul. Ratajczaka
i pl. Wolności wisi brązowa tablica w obramowaniu z wieńca laurowego z krzyżem powstańczym projektowana przez
Edwarda Haupta. Upamiętnia ona miej-

16 października zakończyły się rozgrywki
wielkopolskiej IV ligi. Zawodnicy Kotwicy
uplasowali się w środku tabeli zdobywając
23 punkty i strzelając 30 bramek. Sezon był
bardzo trudny. Każdy zespół rozegrał po
17 spotkań przemieszczając się z północy
na południe Wielkopolski. Kotwica jest
w dobrej sytuacji, ponieważ znajduje się
w środku województwa wielkopolskiego.
Najdalszy wyjazd mamy do Kępna tj. 170
km w jedną stronę. Ale już Lubuszanin
Trzcianka musi do Kępna pokonać 270 km.
Do tego dochodzą treningi w ciągu tygodnia
w godzinach
popołudniowo-wieczornych. Wielki szacunek dla wszystkich zawodników tej klasy
rozgrywkowej, bo przecież oprócz treningów dochodzą obowiązki – domowe, pracownicze, uczelniane i w szkołach licealnych.
W naszym zespole najlepszą skutecznością
wykazali się Patryk Bordych - nasz kapitan
6 bramek, Oskar Baraniak 5 bramek oraz
Jakub Budzyń, Krzysztof Stępiński i Dawid
Urbanek po 4 gole. W bramce bardzo
dobrze spisywał się osiemnastoletni Janek
Kaźmierczak i o dwa lata starszy Adam
Biba. W meczach mistrzowskich zespół
Kotwicy w swojej kadrze posiadał od 6 do 8
zawodników młodzieżowych. W większości
to zawodnicy z Kórnika i najbliższej okolicy
(Borówiec, Szczytniki). Ale największym
odkryciem i niespodzianką jest postawa
Tymka Gabskiego – 17latek z Kórnika (na
zdjęciu). W Kotwicy od małego, wpasował się
do zespołu seniorów doskonale. Ambitny
do bólu, zadziorny, niezły technicznie. Gra
na pozycji stopera lub prawego obrońcy.
Martwi natomiast zbyt wielka ilość żółtych
i czerwonych kartek dla zawodników Kotwicy – wynikają one z zaciętości i waleczności,

gdy mimo woli przekracza się przepisy. Ale
również z braku umiejętności sędziów, którzy prowadzą zawody. To jest „temat rzeka”
i nie dotyczy tylko zawodników Kotwicy, ale
również pozostałych klubów w tej klasie
rozgrywkowej. Ale jak wspomniałem rozwiązanie tego problemu leży w gestii WZPN
i Kolegium Sędziów. Do końca listopada
zawodnicy mają roztrenowanie - ćwiczą
dwa razy w tygodniu. Miesiąc grudzień to
odpoczynek po sezonie i spotkania towarzyskie i tak: 13 grudnia godzina 18:00 w Centrum Sportu Oaza Gala Kotwicy Kórnik dla
wszystkich zawodników naszego klubu od
Skrzatów do Seniorów. Zapraszamy wszystkich z rodzicami i najbliższymi. Natomiast
20 grudnia w hotelu Daglezja w godzinach
wieczorowych spotkanie najwierniejszych
kibiców i sympatyków Kotwicy z zawodnikami drużyny seniorskiej. Spotkanie organizuje pan Leszek Koprucki z „Towarzystwem

sce w którym 27 grudnia 1918 r. zginął
Franciszek Ratajczak. W grudniu 1919 r.
umieszczono na ścianie 2 drewniane
tablice upamiętniające pierwszych poległych: Franciszka Ratajczaka i Antoniego
Andrzejewskiego. W 1928 zastąpiono je
tablicą żeliwną. Obecną odsłonięto 27.XII
1956 r. Na pl. Wolności widnieje napis upamiętniający uroczystą przysięgę żołnierską
26 stycznia 1919r. Całość projektowały
Anna Krzymańska i Jolanta Drzewoska.
Następnym punktem był pomnik przy ul.
Ludgardy upamiętniający 15 Pułk Ułanów
Poznańskich odsłonięto go 22 X 1927 r.
Projektowali go Marcin Lubelski i architekt
Adam Ballenstead. Niemcy zniszczyli pomnik. Ponowne odsłonięcie miało miejsce
10 IX 1982 Rekonstrukcji dokonali Józef
Murlewski i Benedyk Kasznia.
W kościele farnym w krużganku przylegającym do kościoła farnego wisi tablica z 73
nazwiskami poległych powstańców i zmarłych członków Towarzystwa Powstańców
i Wojaków. Przy wejściu do zakrystii farnej

znajduje się Tablica Upamiętniająca Franciszka Steinmetza z Kórnika. Tablicę odsłonięto 18 XII 1978 r. na miejscu zniszczonej
przez Niemców tablicy z 1933 r.
W drodze pod pomnik Powstańców Wielkopolskich zatrzymano się przy kościele
św. Marcina. Tam znajduje się tablica
ufundowana na 15 lecie odzyskania niepodległości. Wykonali ja kamieniarze
Marian Skrzypczak i Jerzy Gleszczyński.
Zatrzymaliśmy się też przed byłym Fortem Grolman na ul. Ratajczaka – gdzie
w 1918 r. znajdowała się Główna Kwatera
Skautowa. Kompania Skautowa stanowiła
ostatnią rezerwę Komendy Miasta, jako
jednostka stale była skoszarowana i gotowa do działań. W kompanii służyło kilku
Kórnickich skautów. Na fasadzie budynku
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, w jej
50 lecie, wmurowano w maju 1969 tablicę
upamiętniającą poległych rzemieślników
wielkopolskich – ofiar walk o wolność Ojczyzny w latach 1918-19. Betonowe tablice
zdobią herby Poznania i Wielkopolski.

Podążającym za Kotwicą”. I tak zbliżyliśmy
się do końca roku. Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok to czas refleksji w rodzinnym
gronie. A już 7 stycznia rozpoczynamy przygotowania do sezonu wiosennego. Treningi
będą przeplatane meczami sparingowymi.
Rozegramy 7 sparingów, a najciekawszy to
15 lutego w Jarocinie z Ruchem Chorzów.
Tradycyjnie dziękujemy wszystkim naszym
dobroczyńcom, którzy w różny sposób
pomagają naszemu klubowi. Dziękujemy
firmie TRANS-TRONIC za komplet strojów
meczowych, naszemu przewoźnikowi
firmie Wojciech Gabała za nowoczesny
autokar i bezpieczny przewóz zawodników.
Dziękujemy również restauracji Oskar i jej
szefowi Robertowi Dudzie za wyśmienite
posiłki, a także ratownikom medycznym
w osobach Pana Łukasza Grzony i Tomasza
Sawali za opiekę na zawodach wszystkich
naszych drużyn. W podsumowaniu nie
można nie wspomnieć o trenerach i prezesie KSS Kotwica. Trenerzy P. Sołtysiak i jego
asystenci M. Skrzypczak i trener bramkarzy
M. Morawski wpajają zawodnikom grę
kombinacyjną, krótką piłką, grę skrzydłami, a cel to zdobycie jak największej ilości
punktów. Gra ma cieszyć zawodników i dawać satysfakcję z osiągniętych celów. Nad
działalnością klubu niestrudzenie czuwa
prezes Andrzej Giczela. Do obowiązków
wynikających z prezesury klubu dochodzą
obowiązki przewodniczącego wydziału
gier w WZPN – mnóstwo pracy dla wielkopolskiej piłki nożnej. Dziękujemy naszym
zawodnikom wszystkich kategorii za godne
reprezentowanie naszego miasta Kórnika.
Do zobaczenia na wiosennych Błoniach.
Leśna 6 to jest to.
◊ Wiktor Stempowski
Pomnik Powstańców Wielkopolskich
w Poznaniu odsłonięto dnia 19 IX 1965.
Projektował go Alfred Wiśniewski. Ma
17 m z następującymi płytami odlanymi
w brązie na wysokości 6 m przedstawiające: dzieci wrzesińskie, Wóz Drzymały,
Marcina Kasprzaka wśród robotników,
Śmierć Franciszka Ratajczaka. Na oddzielnym cokole stoją rzeźby oficera z szablą
i strzelca z karabinem.
Zimno i deszcz przeszkodziły w realizacji
pełnego programu. Planowano dotarcie
na Dworzec PKP. Planowano też dotarcie
przed dom przy Moście Teatralnym (Dom
ZETO), w którym od połowy października 1918 r. mieszkał Wojciech Korfanty.
Warto tutaj wspomnieć, że wcześniej od
1 czerwca do 30 sierpnia 1918 r. rodzina
Wojciecha Korfantego mieszkała w Bninie.
Wynajmowano mieszkanie od kupca Jana
Ławniczaka.
					
					
				
◊ Kazimierz Krawiarz
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Wieści z pływackich torów

Tak, jak i w wielu innych dyscyplinach sportu, również i w pływaniu mamy sezon letni
i zimowy. Po wakacyjnym roztrenowaniu
przyszedł więc czas intensywnych treningów
i startów w zawodach.
W pierwszych zawodach organizowanych
na Termach Maltańskich szczególnie wyróżnił się Jakub Kułtoń (kategoria młodzik
- 2007–2008). W ogólnopolskim otwarciu
sezonu zdobył drugą lokatę na 200 m stylem
motylkowym. Na zawodach z okazji ósmych
urodziny Term Maltańskich na 50 m stylem
motylkowym zajął 8 miejsce z bardzo dobry
czasem 0.35.53; na 100 m stylem dowolnym
uzyskał czas 1.11,26, co pozwoliło zająć mu
10 lokatę. Trzecim, a zarazem najbardziej
udanym, był start na zawodach Śremska
Wieża, na których zdobył srebrny medal
na dystansie 100 m stylem motylkowym
uzyskując czas 1.23,10, co jest jego nowym
rekordem życiowym. W zawodach tych
uczestniczyło 290 zawodników.
Warto dodać, że druga połowa roku to

w sekcji pływackiej czas intensywnych
zmian. Niestety, ze względu na niemożność
pogodzenia zajęć szkolnych z treningami
odeszli od nas zawodnicy najstarsi. Z drugiej
strony, dzięki odnowionej współpracy z SP1
– tu szczególne słowa uznania należą się p.
dyrektor Elżbiecie Wypijewskiej, gdzie w tym
roku utworzono 2 klasy pierwsze sportowe

Wyniki
pływaków z SP1
21.11.2019 odbyły się Finały Wojewódzkie
w drużynowym pływaniu.
Pływacy z SP 1 w Kórniku wzięli udział w:
- Igrzyskach Dzieci:
• dziewczęta w sztafecie 6x25 m zdobyły
17 miejsce z czasem 1:52;67
• chłopcy w sztafecie 6x25 m zdobyli 9 miejsce z czasem 1:38;36
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej:
• Dziewczęta w sztafecie 6x50 m zdobyły
10 miejsce z czasem 4:08;00
• Chłopcy w sztafecie 6x 50 m zdobyli
8 miejsce z czasem 3:22;25
Wzięliśmy także udział w startach indywidualnych, najlepiej zaprezentowali się chłopcy
na 50 m stylem grzbietem Mateusz Szubert
z czasem 38;40 zajął 4 miejsce, a tuż za nim
uplasował się Stanisław Nowicki z czasem
41;56. Aleksandra Wójkiewicz na tym samym dystansie zajęła 7 miejsce z czasem
42;03. W rywalizacji Igrzyskach Dzieci Aleks
Foltyński na dystansie 25 m stylem klasycznym zajął 5 miejsce a czasem 19;25, a Jakub
Kułton na dystansie 25 m stylem motylkowym zajął 6 miejsce z czasem 16;16. Trzeba
także wspomnieć 10 i 11 miejsce Jakuba
Rogackiego i Krzysztofa Mazurkiewicza.
Wszystkim serdecznie gratulujemy uzyskanych czasów i życzymy dużo motywacji do
dalszych treningów.
Skład reprezentacji sztafet:
ID dz: Szczepaniak Pola, Łuczak Julia, Deneka
Zuzanna, Grzybowska Wiktoria, Piątek Nina,
Łopińska Natalia.

Badminton

o profilu pływackim, liczymy, że w ciągu
kilku lat uda nam się znacząco poszerzyć
zarówno liczbę zawodników, możliwości
treningowe sekcji, jak i zharmonizować
programy treningowe. A finalnie – mocno
podnieść potencjał sportowy w pływactwie
zarówno klubu, szkoły jak i gminy.

W sobotę 23 listopada w Oazie, późnym
popołudniem odbyły się Warsztaty Jogi
poprowadzone przez Joannę Jakubik Hajdukiewicz instruktorkę jogi i autorkę m.in
książki „Joga przeciwbólowa”. Założeniem
zajęć było wprowadzenie uczestników
w stan relaksacji i odprężenia. Warsztaty
były również okazją do zregenerowania
ciała i nabrania „nowych sił”. Uczestnicy zastosowali techniki rozciągające oraz odciążające poszczególne partie ciała. Odprężyli
swój umysł podczas relaksacji, nabierając
sił i motywacji. Na zakończenie Joanna Jakubik Hajdukiewicz wprowadziła uczestników
warsztatów w relaksację przy dźwiękach
mis tybetańskich. Dziękujemy wszystkim
osobom biorącym udział w zajęciach za
zaangażowanie i stworzenie wspaniałej
atmosfery a Joannie za możliwość podzielenia się swoją wiedzą. Kolejne warsztaty 29
lutego, o zapisach poinformujemy:)

4 listopada w hali sportowej SP Kamionki odbyły się Mistrzostwa Gminy Kórnik w Drużynowym Badmintonie dziewcząt i chłopców.
Mecze rozgrywane były systemem każdy
z każdym. Po zaciętych pojedynkach uczniowie naszej szkoły w składzie Piotr Michurski
i Łukasz Szymczak zdobyli pierwsze miejsce
natomiast Roksana Bazanowska i Zuzanna
trzecie. Chłopcy awansowali do Mistrzostw
Powiatu, które odbyły się w Puszczykowie
12 listopada.
W zawodach wzięło udział pięć drużyn.
Poziom turnieju był bardzo wysoki, mecze
długie i zacięte. Wszyscy musieli wnieść
się na wyżyny swoich możliwości, aby
wygrać poszczególne mecze. Pojedynki
odbywały się jeden za drugim, tak że nie
było chwili wytchnienia. Mimo to chłopcy
radzili sobie świetnie wygrywając kolejne
mecze. W ostatnim meczu, teoretycznie
wygranym, który zapewniłby nam 2 miejsce,
Piotrek doznał kontuzji. Niestety, nie mając
rezerwowego zawodnika, musieliśmy oddać
punkt przeciwnikowi. Ostatecznie zajęliśmy
4 miejsce, ale i tak awansowaliśmy do etapu
rejonowego.
Odbył się on 18 listopada w Gnieźnie. Do
Zespołu dołączył Paweł Bartkowiak. W zawodach wzięło udział 11 drużyn. Podzielono
nas na trzy grupy, w których mecze odbywały się „każdy z każdym”. Tylko pierwsze
miejsce w grupie wchodziło do finałowej
trójki. W poszczególnych pojedynkach nie
brakowało emocji i ciekawych akcji. W ostatnim meczu, którego stawką było wyjście
z grupy nasi chłopcy odnieśli upragnione
zwycięstwo. W finale zagraliśmy z Gnieznem
i Puszczykowem. Chłopcy po raz kolejny
pokazali ducha walki, wygrywając pojedynek
z Puszczykowem. W walce o złoto musieliśmy niestety uznać wyższość przeciwników.
Ostatecznie zajęliśmy 2 miejsce, co jest równoznaczne z 9 miejscem w województwie.
Jest to duży sukces i zarazem powtórka
największego osiągnięcia w historii szkoły
w badmintonie w kategorii chłopców.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

◊ ”Oaza”

◊ Anna Szmydt

◊ MB

Joga w Oazie

IMS DZ: Dłużyk Aleksandra, Kaczmarek Klaudia, Lepkowska Marietta, Klaczyńska Barbara, Pietka Amelia, Wójkiewicz Aleksandra,
rezerwa: Michalska Matylda, Lasek Melania.
ID CHŁ: Kułton Jakub, Mazurkiewicz Krzysztof, Rogacki Jakub, Milczarek Maksymilia,
Kiecol Bogusz, Foltyński Aleks, rezerwa:
KKolba Marcel, Wiktorek Adam.
IMS CHŁ: Suszka Franciszek, Skibiński
Nikodem, Grzybowski Mateusz, Nowicki
Stanisław, Szubert Mateusz, Rychlewski Tymoteusz, rezerwa: Maksymilian Schrodter.
◊ Magdalena Wiśniewska

SP Radzewo w Wielkim Finale

Uczennice Szkoły Podstawowej w Radzewie powalczą o tytuł Mistrzyń Wielkopolski w unihokeju. W ostatecznej walce
wystąpią cztery najlepsze szkoły z całego
województwa, wyłonione na kilku etapach
rywalizacji (gmina, półfinał powiatu, finał
powiatu, rejon, półfinał województwa).
Awans do wielkiego finału dziewczęta
wywalczyły, wygrywając turniej półfinałowy w Zbąszyniu, w dniu 28.11.2019.
Rozpoczęło się od mocnego uderzenia
Radzewianek. 8:0 ze szkołą z Piły zrobiło na wszystkich wrażenie. W drugim
meczu, ze Zbąszyniem było już jednak
trudniej. Długo prowadziliśmy 1:0. Pod
koniec meczu padło jednak wyrównanie,
co zmuszało nas do pełnej mobilizacji
w ostatnim spotkaniu. Po nerwowym początku ostatecznie dziewczęta pokazały,

że mają moc, która dała nam zwycięstwo
3:0 i wygraną w całym turnieju. Do „Drużyny Marzeń” zostały wybrane Roksana
i Zuzia. Tydzień wcześniej, 18.11.2019
w Nowym Mieście nad Wartą dziewczęta
triumfowały w Mistrzostwach Rejonu
Poznań Teren Wschód. W pokonanym
polu zostawiliśmy: Nowe Miasto (3:0),
Kołaczkowo (7:2), Kotlin (5:1) i Jarząbkowo
(4:2). Najlepszą zawodniczką zawodów
została wybrana Zosia. Pełen skład finalistek Mistrzostw Wielkopolski: Roksana
Bazanowska (kapitan), Zuzanna Banecka,
Zofia Brylewska, Aleksandra Ogórkiewicz,
Monika Fiedorczyk, Gabriela Ukleja, Weronika Oźminkowska, Agata Błaszkowiak,
Aleksandra Wróbel, Nadia Przydryga,
Urszula Wiśniewska.
◊ KN

Szachy i warcaby w „Oazie“

21 listopada odbył się Turniej Szachowy
dla Dzieci.
Wyniki turnieju:
1 miejsce Aleksander Zawitaj 6 pkt,
2 miejsce Tymoteusz Zawitaj 5 pkt,
3 miejsce Lena Niemiec 4 pkt,
4 miejsce Wiktoria Krzemińska3,5 pkt,
5 miejsce Franciszek Janowski 3pkt,
6 miejsce Marika Bugzel 3 pkt,
7 miejsce Grzegorz Brzeziński 3 pkt,
8 miejsce Julian Zientkowski 3 pkt,
9 miejsce Oskar Zientkowski 2,5 pkt,
10 miejsce Łukasz Brzeziński 2 pkt,
11 miejsce Stanisław Starzecki.
W klasyfikacji dziewcząt miejsca 1,2,3 zajęły
odpowiednio: Lena, Wiktoria i Marika.

Tydzień później, 28 listopada, odbył się
Turniej Warcabowy dla Dzieci.
1 miejsce Samuel Kątny 6 pkt,
2 miejsce Tymoteusz Kątny 4,5 pkt,
3 miejsce Tymoteusz Zawitaj 4,5 pkt,
4 miejsce Aleksander Zawitaj 4 pkt,
5 miejsce Franciszek Janowski 2 pkt,
6 miejsce Marika Bugzel 2 pkt,
7 miejsce Michał Janowski 1 pkt.
Turnieje rozegrano systemem „szwajcarskim”. Dzieci otrzymały upominki i dyplomy,
które ufundowało KCRiS „OAZA” w Kórniku.
Następne turnieje: 12.12.2019-szachowy,
19.12.2019-warcabowy. Początek o 17:00.
Zapraszam.
◊ RB

MIkoŁ

AjKi

świetlica w
Biernatkach

a 2019
7. grudni
0
godz. 15,0

zamy

Zapras
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WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Przedszkole Wodnik Szuwarek
w Szczytnikach poszukuje nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Praca od zaraz na 0,5 etatu (4 godz.).
Zainteresowane osoby prosimy
o kontakt. Tel. 603 475 046
Emerytka szuka od zaraz: opieka seniora 2 h dziennie w Bninie
w godz. 14-16. Tel. 537 379 589
Firma Smart Personal Serwis
zatrudni pracownika biurowego
z językiem niemieckim - praca
w biurze w Błażejewie, pn.-pt.
Tel. 607 901 303
Wynajmę prawnika do sprawy
z prawa pracy. Kontakt e-mail:
id.pan.kornik@gmail.com
Clipper Logistics w Robakowie poszukuje kandydatów na stanowisko
specjalista magazynowy. Szczegóły:
www.clippergroup.pl (zakładka
kariera)
Emerytowany, 65-letni kierowca
busa podejmie pracę związaną
z transportem i pielęgnacja ogrodów. Tel. 609 660 168
Zatrudnię elektryka lub pomocnika elektryka do przyuczenia zawodu. Praca od poniedziałku do piątku.
Tel. 600 553 362

INNE
Sprzedam stolik szklany narożnikowy z dwoma półkami pod telewizor. Cena 130 zł. Odbiór własny.
Tel. 517 747 404
Sprzedam piec gazowy pokojowy do ogrzewania z butlą 11 kg
oraz. Cena 250 zł. Odbiór własny.
Tel. 517 747 404
Sprzedam kuchenkę gazową
z piekarnikiem. Cena 320 zł. Odbiór
własny. Tel. 517 747 404
Sprzedam witrynę dębową, przeszkloną. Cena 1300 zł. Odbiór własny. Tel. 517 747 404
Serwis kotłów gazowych firmy
TERMET. Montaż, naprawa, przeglądy. Tel. 502 047 864

Mieszkanie 2-pokoje w Bninie
wynajmę 1000 zł + czynsz, kaucja
2000 zł. Tel. 517 120 127
Sprzedam dom nad jeziorem
495 tys. zł pow. 120 m2/500 m2.
Tel. 517 120 127
Sprzedam mieszkanie w Słupi Wielkiej 62 m2, cena 179 tys.
Tel. 66 66 77 003
Sprzedam mieszkanie do remontu
w Pierzchnie, 52 m2. Tel. 66 66 77 003
Wydzierżawię powierzchnię biurową 18 m2, ul. Stodolna 35, Kórnik.
Tel. 501 177 641
Do wynajęcia mieszkanie w Kórniku 54 m2, parter, 2 pokoje, kuchnia,
umeblowane. Tel. 601 562 675
Wynajmę powierzchnię biurową
60 m2 w Błażejewie, os. Gruszkowe.
Tel. 600 553 362
Sprzedam futerko jasne ¾, bardzo
mało używane. Tel. 886 702 562
Mieszkanie dwupokojowe sprzedam 244 tys. zł Bnin.
Tel. 517 120 127
Kupię dział kę w Kórniku.
Tel. 517 120 127
Kuchnie, szafy, komody, garderoby, meble łazienkowe i biurowe.
Krótkie terminy. Tel. 723 882 617
Remonty, ocieplenia, wolne terminy. Tel. 669 013 418
Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. Tel. 537 394 398
Sprzedam mieszkanie do generalnego remontu w miejscowości Runowo informacja pod
nr tel. 790 774 962

Sprzątanie domów, mieszkań,
mycie okien, pranie tapicerki i dywanów, ciśnieniowe mycie tarasów,
podjazdów i bram garażowych.
Dobre ceny ! Tel. 508 795 439

Montaż tv sat, tv naziemna, monitoring, alarmy. Tel. 793 308 259

Kupie stary motocykl Wsk, Wfm,
Komar. Tel. 509 449 141

Nauka gry na instrumentach - gitara, pianino, keyboard - absolwent
Akademii Muzycznej w Poznaniu,
pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Możliwy dojazd do domu
ucznia, po godz. 20.00. Tel. 880
120 112

Sprzedam stolik pod telewizor 30
zł oraz biurko 30 zł. Tel. 724 009 743
Sprzedam wózek inwalidzki specjalistyczny, z regulacją podnóżków
oraz odchylanym oparciem. Wózek
czteroletni w idealnym stanie. Więcej informacji przez tel. 885 539 962
Sprzedam lodówkę, pralkę wąską
i szeroką. Możliwość transportu.
Tel. 511 120 011
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
Montaż i naprawa rolet zewnętrznych. Tel. 501 645 939
Oddam w wynajem Panu pokój
w Kórniku z dostępem do kuchni
i łazienki. Tel. 501 645 939
Montaż roletek, vertekali (moskitiery). Tel. 501 645 939
Sprzedam całą kolekcję monet 2 zł
(269 sztuk) z lat 1994–2013.
Tel. 501 177 641
Wynajmę wózek inwalidzki, nowy,
na czas nieokreślony, bezpłatnie.
Tel. 501 177 641

Chętnie przyjmę niepotrzebne
książki. Tel. 721 731 124

Sprzedaż od 10 grudnia karpi
i choinek. Konarskie, ul. Długa 29
oraz Kórnik, ul. Wojska Polskiego
na przeciwko Poczty

Korepetycje język angielski - szkoła
podstawowa - sukcesywna i skuteczna nauka. Tel. 794 008 384

Sprzedaż drewna opałowego
i kominkowego, różne rodzaje.
Tel. 661 099 768

Świąteczne sprzątanie domów, mycie okien... Zapraszamy.
Tel. 508 795 439

Sprzedam słomę, siano, kostka, balot, pszenżyto, pszenicę.
Tel. 603 424 889

Utrzymanie terenów zielonych,
koszenie trawy, wertykulacja,
cięcie krzewów. Zapraszamy.
Tel. 508 795 439

Meble na wymiar: kuchnie, szafy,
komody, garderoby, meble łazienkowe i biurowe. Krótkie terminy.
Tel. 723 882 617

Sprzedam nieużywane 4 felgi stalowe : Toyota Yaris Et39 4x100 5,0J
4,5 J. Cena 360 zł. Tel. 604 789 383

Wypożyczalnia samochodów dostawczych w Kórniku.
Tel. 516 238 231
Usługi remontowe, wolne terminy
jeszcze na 2019. Tel. 669 013 418
Całotygodniowa sprzedaż żywych
ryb - karpie, amury, tołpygi, jesiotry.
Biernatki, ul. Główna 51. Tel. 793
395 595
Sprzedaż ziemniaków z domu 5 kg
i 15 kg, ceny giełdowe, ul. Błażejewska 43 Kórnik
Sprzedam samochód Peugeot
Boxer, blaszak, biały, rocznik 2012,
wystawiam fakturę VAT, cena do
uzgodnienia. Tel. 500 297 772
Sprzedam świeże orzechy włoskie.
Tel. 507 155 477
Sprzedam wielofunkcyjne krzesełko (białe drewniane) do karmienia
marki Klupś, Agnieszka III, Sweet
Bear. Tel. 507 155 477
Sprzedam łóżeczko Radek VIII
z szufladą marki Klupś (białe) MIŚ.
Tel. 507 155 477
Firma ogólnobudowlana wykonuje płytkarstwo, malowanie, kostka
pozbruk itp. Tel. 782 513 000
Sprzedam mieszkanie do remontu w Pierzchnie, 52 m2. Tel. 66 66
77 003
Sprzedam tanio opony zimowe,
nowe, „FLUDA”, 195/55/16 oraz
opony letnie, nowe, 205/55/17,
„BARUM”. Tel. 609 121 597

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Większe ogłoszenia mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia,
o publikacjidecyduje kolejność nadesłania.Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną
(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.
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Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991

...

Rada Miasta i Gminy Kórnik
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277
e-mail:radamiejska@kornik.pl
Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75, kornik@kornik.pl

...

Gminne Centrum Zarządzania
Kryzysowego
tel. 61 8 170 126, 604 607 104
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 lub 61 84-156-13
i 61 84-156-12
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
tel./fax. 61 817 01 26
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring
tel. kom. 604 607 104

...

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
Przychodnia w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, Kórnik-Bnin
tel. 61 8170 050
Centrum Medyczne KORMED
ul. Szkolna 18, Robakowo
tel. 61 28 11 256, kom. 668 700 807
Centrum Zdrowia Rodziny
ul. Mostowa 12, Kamionki
tel. 885 029 029
email: kamionki@centrum-zdrowia-rodziny.pl

Centrum Medyczne Kamionki
Platanowa 18, Kamionki
tel. 661 203 203
email: kontakt@cmkamionki.pl
W przypadku konieczności wezwanialekarza na wizytę domową w nocylub dni wolne od pracy:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem
Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ,
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Tel. 61 873 90 81, 61 873 91 90
61 873 94 08
lub Szpital w Puszczykowie im. prof.
S.T. Dąbrowskiego S.A. ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo.
Tel. 61 898 42 40
bądź inna placówka z listy dostępnej
na stronie: http://nfz-poznan.pl/
page.php/1/0/show/13328/

...

Lecznice dla zwierząt/gabinety
weterynaryjne
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22, 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22
tel. 608 244 949
Kamionki, Szafirowa 52
tel. 602 464 664
Schronisko dla zwierząt w Skałowie
Warzywna 25, 62-025 Kostrzyn
tel. 783 552 272

...

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne, ul. Poznańska 71c, Kórnik
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Awaria wodociągów
Tel. 602 319 756
AQUANET - tel. alarmowy: 994
centrala telefoniczna
tel. (61) 8359 100

...
...

Infolinia ds. odbioru odpadów komunalnych z terenu g. Kórnik 661 480 223
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel./fax. 61 817 00 54
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, UMiG Kórnik, Pl. Niepodległości 1, tel. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

...
Przedsiębiorstwo Autobusowe
KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76
www.kombus.pl

...

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 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

