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W ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
zapraszamy na przedstawienie teatru

II TURNIEJ BADMINTONA O
PUCHAR SOŁTYSA
BORÓWCA

Prosto

11 maja 2019 godz. 11.00-13.00
Hotel Rodan w Skrzynkach
Grupy wiekowe:

8-11 lat, 12-14 lat, 15-18 lat

Dla dzieci od 6 do 8 lat

Istnieje możliwość stworzenia grupy OPEN dla rodziców
( w zależności od ilości zgłoszeń)

UWAGA !!!
Obowiązkowa rejestracja do dnia 8 maja 2019
na adres: sołtys@plucinscy.pl
Udział w imprezie jest bezpłatny

ZAPISY tel. (61)8170-021
Ilość miejsc ograniczona!!!

Na temat ul. Drukarskiej

z Ratusza
Spotkanie z radami nadzorczymi
W dniu 18 kwietnia burmistrz Przemysław
Pacholski spotkał się z przedstawicielami
rad nadzorczych spółek Kombus, Sater
i Wodkom. Rozmawiano na temat bieżącego funkcjonowania, problemów i wyzwań
jakie stoją przed tymi przedsiębiorstwami.
Tego samego dnia odbyło się zgromadzenie wspólników spółki Sater Kórnik.
Zadecydowano o wypłacie II transzy dotacji dla spółki.
Rozmowy akcjonariuszy
W dniu 18 kwietnia burmistrz Przemysław Pacholski uczestniczył w spotkaniu
akcjonariuszy spółki Aquanet. Tematem
rozmów były założenia do polityki inwestycyjnej spółki na kolejne lata.
Na temat gazu
W dniu 19 kwietnia wiceburmistrz Bronisław Dominiak spotkał się z zastępcą
dyrektora ds. technicznych Polskiej Spółki
Gazownictwa Januszem Śniedziewskim.
Rozmowy dotyczyły inwestycji w zakresie
sieci gazowych na terenie naszej gminy.
Konkurs Krajoznawczy
25 kwietnia burmistrz Przemysław Pacholski oraz wiceburmistrz Sebastian Wlazły
uczestniczyli w otwarciu „Konkursu krajoznawczego o gminie Kórnik”, który odbył
się w strażnicy OSP w Kórniku. Więcej na
ten temat w dalszej części tego numeru.
Lider Zielonej Wielkopolski
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Lider Zielonej Wielkopolski odbyło się 25
kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Dominowie. Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Głównymi punktami
w porządku obrad było przedstawienie
sprawozdań za 2018 rok z działalności Zarządu i Rady oraz protokołu z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej opiniującej sprawozdanie finansowe. Walne Zebranie Członków
jednogłośnie przyjęło uchwały dotyczące
sprawozdań i udzieliło Zarządowi absolutorium. W związku z kończącą się kadencją
Walne Zebranie dokonało również wyboru
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członków wszystkich organów na kolejną,
4- letnią, kadencję działalności. Skład
Zarządu zmienił się w przedstawicielstwie z Gminy Brodnica i z Gminy Jarocin.
Prezesem Stowarzyszenia pozostała pani
Halina Biechowiak- Drożak (Gmina Środa
Wielkopolska), wiceprezesem został pan
Bogdan Schwanke (Gmina Zaniemyśl),
skarbnikiem pani Agata Weiss- Nowak
(Gmina Książ Wielkopolski), a sekretarzem
pozostała pani Anna Biernacka (Gmina
Kórnik). Skład Rady Stowarzyszenia
pozostał bez zmian. W składzie Komisji
Rewizyjnej zmieniła się przedstawicielka Gminy Śrem i przedstawiciel Gminy
Mosina. Z uwagi na brak wymaganego
quorum Walne Zebranie Członków nie
podjęło uchwały o wprowadzeniu zmian
w Statucie Stowarzyszenia. Z uwagi na
wagę planowanych zmian zadecydowano
o zwołaniu ponownego Walnego Zebrania
w ciągu najbliższych dwóch tygodni w Środzie Wielkopolskiej.
Na temat studium
zachodniej części gminy
Tego samego dnia wiceburmistrz Sebastian Wlazły wraz z kierownikiem Wydziału
Planowania Przestrzennego Tomaszem
Wojciechowskim gościli w kancelarii
urbanistycznej Filipa Koczorowskiego.
Analizowano problematykę związaną
ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru zachodniej części gminy.
Kuchnia w Szczodrzykowie
już działa
W dniu 26 kwietnia wiceburmistrz Sebastian Wlazły, kierownik Wydziału Oświaty
i Polityki Społecznej Ewa Soczyńska,
kierownik Wydziału Inwestycji Joanna
Grzybowska oraz rzeczoznawca Andrzej
Rejmann odwiedzili Szkołę Podstawową
im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie. Wraz
z dyrektorkami ww. placówki oraz Przedszkola „Kolorowy świat” przeanalizowano zmiany jakich dokonano w związku
z koniecznością połączenia kuchni obu
placówek i ich zgodność z przepisami
sanitarnymi i BHP. Przypomnijmy, że
przedszkole jest obecnie rozbudowywane. Prace przy tej inwestycji wymusiły
przeniesienie kilku grup przedszkolnych
do obiektu szkoły oraz przeniesienie
kuchni.

Tego samego dnia wiceburmistrzowie
Sebastian Wlazły oraz Bronisław Dominiak spotkali się z reprezentującą firmę
MLP Group S.A. Justyna Mindą. Tematem
rozmów były między innymi rozwiązania
komunikacyjne w okolicach ul. Drukarskiej
w Koninku oraz plany inwestycyjne spółki
na tym terenie.
Dzień Strażaka
W „Dniu Strażaka” odbyły się w jednostce
OSP Kamionki warsztaty z ratownictwa
medycznego. Brały w nich udział cztery
jednostki z terenu Gminy Kórnik: OSP
Czmoń, OSP Radzewo, OSP Szczytniki,
OSP Kamionki. W podsumowaniu warsztatów uczestniczyli burmistrz Przemysław
Pacholski oraz wiceburmistrz Sebastian
Wlazły. Burmistrz złożył wszystkim Druhnom i Druhom z terenu Miasta i Gminy
Kórnik wyrazy uznania i szacunku za pełną
poświęcenia działalność w ochronie życia,
zdrowia i mienia ludzkiego. Życzył bezpiecznej służby, szczęśliwych powrotów
z akcji, aby praca ta była źródłem satysfakcji i powodem do dumy. Podziękował za
bezinteresowną służbę na rzecz drugiego
człowieka w obliczu zagrożenia.
Strzelanie trzeciomajowe
W dniu 3 maja burmistrz Przemysław
Pacholski oraz wiceburmistrz Sebastian
Wlazły uczestniczyli w okolicznościowym
strzelaniu Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego. Więcej na ten temat w tym
numerze „Kórniczanina”.
W sprawie
kanalizacji Biernatek
W dniu 9 maja wiceburmistrz Bronisław
Dominiak, przedstawiciele Aquanet S.A.
oraz wykonawcy projektu kanalizacji
spotkali się z mieszkańcami Biernatek.
Przedstawiono mieszkańcom informacje
o przebiegu prac projektowych, a także
o planowanym terminie budowy kanalizacji sanitarnej.
◊ red.
Absolutoryjna
Sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik
odbędzie się 29 maja br.
o godzinie 13:00
w sali OSP w Kórniku
W programie między innymi
debata o stanie gminy.
Szczegóły na stronie bip.kornik.pl
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„Dzień
Zwycięstwa“

10 maja 2019 r.
Z okazji rocznicy zakończenia II wojny
światowej przedstawiciele władz samorządowych wzięli udział w uroczystościach
upamiętniających Dzień Zwycięstwa. O
godzinie 10:00, wraz z przedstawicielami
Środy Wlkp. i powiatu średzkiego kwiaty
złożono pod tablicą pamiątkową w Trze-

bisławkach. O godzinie 18:00 odbyła się
uroczystość zorganizowana przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Sympatyków
31. Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego
OP przy tablicy na ul. Staszica w Kórniku.
◊ ŁG

Ważne
terminy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
informuje
Szanowni Państwo, przypominamy, że
dnia 15 maja 2019 roku (środa) upływa
termin płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego oraz opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za miesiące:
kwiecień, maj i czerwiec 2019 roku.
◊ Kierownik Wydziału
Podatków i Opłat Lokalnych

W dniach 18-19 maja na Palcu Niepodległości w Kórniku odbędą się Kórnickie Spotkania z Białą Damą.
W tych dniach (od godz. 00:00 18 maja do godz. 24:00 19 maja) zamknięte będą dla ruchu samochodowego:
- główna droga przejazdowa przez rynek od ul. Poznańskiej do przedłużenia ul. Średzkiej
- ul. Pocztowa w połowie
- ul. Kuśnierska i ul. Kolegiacka
Objazd przeprowadzony zostanie ulicami: Szkolną, Dworcową,
20 Października, ks. Jabłońskiego, Średzką.
Prosimy nie parkować na ul. Szkolnej i u zbiegu Szkolnej i Poznańskiej, by nie utrudniać przejazdu autobusom.
Dnia 17 maja br. od godzin południowych rozpoczną się prace adaptujące płytę rynku do potrzeb imprezy,
co może grozić uszkodzeniem parkujących pojazdów. W związku z powyższym prosimy o usunięcie samochodów
z miejsc parkingowych na płycie rynku do godz. 14.00

Konsultacje
Uprzejmie informujemy,
że w dniu 21 maja 2019 r.
o godzinie 16:00
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kórniku (ul. 20 Października 93)
odbędą się konsultacje społeczne,
dotyczące
przebiegu drogi ekspresowej S11
na terenie gminy Kórnik.
Inwestorem przedsięwzięcia jest
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenów położonych w obrębie geodezyjnym Żerniki,
w rejonie ulicy Stachowskiej, gm. Kórnik
Parkingi i miejsca parkingowe:
- Plac Niepodległości Przy “Pługu”
- ul. ks. Jabłońskiego (za Domem Parafialnym)
- ul. Steckiego (za cmentarzem, przed przedszkolem)
- ul. Młyńska (przy skrzyżowaniu ze Średzką i przy cmentarzu)
- część ul. Parkowej (wzdłuż ogrodzenia Parku)
- wzdłuż ul. Wojska Polskiego
- ul. Poznańska - pobocze
- za Gazownią
- przy posterunku Policji
- Podzamcze (parking płatny)
- Prowent (parking płatny)
Przystanki autobusowe:
- w kierunku do Poznania: ul. Średzka, ul. Wojska
Polskiego (przy Poczcie), ul Stodolna (obok Lidla),
ul. Poznańska (przy Policji)
- w kierunku do Bnina: ul. Mickiewicza, ul. Stodolna
(przy Lidlu), ul. 20 Października, ul. Średzka

Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie ulic,
parkingów i objazdów.
Prosimy dostosowywać się do zaleceń służb mundurowych.

Dodatkowo prosimy mieszkańców
domów przy Placu Niepodległości
o wyłączenie świateł w oknach
o godzinie 23:20 18 maja br,
by stworzyć odpowiednie tło i nastrój
dla pokazu świateł laserowych.
Dodatkowy autobus w kierunku Poznania
odjedzie 19 V o godzinie 1:00
z przystanku przy Poczcie
Za utrudnienia przepraszamy!
Kórnicki Ośrodek Kultury i Urząd Miasta i Gminy 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, terenów
położonych w obrębie geodezyjnym
Żerniki, w rejonie ulicy Stachowskiej,
gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od
20 maja 2019 r. do 10 czerwca 2019 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle
Północne” w Kamionkach dla działki o numerze ewidencyjnym 44/74, 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 zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Północne” w Kamionkach dla działki o numerze ewidencyjnym
44/74, gmina Kórnik, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach
od 20 maja 2019 r. do 10 czerwca 2019 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Projekt planu dostępny będzie w okresie
wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Aktualności” w zakładce
,,projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu”. Przedmiotem uchwały jest
ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w prow siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035
Kórnik. Projekt planu dostępny będzie
w okresie wyłożenia również na stronie
www.kornik.pl w dziale ,,Aktualności”
w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone
do publicznego wglądu”.
Przedmiotem uchwały jest ustalenie
zasad zabudowy i zagospodarowania
terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 maja
2019 r. w świetlicy wiejskiej w Żernikach, 62-023 Żerniki o godz. 17:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, uwagi do projektu planu
miejscowego może wnieść każdy, kto
kwestionuje ustalenia w nim przyjęte,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
26 czerwca 2019 r. na adres: Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodle-
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jekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 3 czerwca 2019 r.
w świetlicy wiejskiej w Kamionkach,
ul. Poznańska 78, 62-023 Kamionki,
o godz. 18:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, uwagi
do projektu planu miejscowego może
wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia
w nim przyjęte, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 26 czerwca 2019 r. na
adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email:
kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust.
3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na
piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.
570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP. Organem właściwym
do rozpatrzenia złożonych uwag będzie
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko informuję,
że zainteresowani mogą zapoznać się
z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.
głości 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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Jubileusz kórnickiego Banku Spółdzielczego

W dniu 13 kwietnia 2019 roku w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA
odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 150-lecia działalności
Banku Spółdzielczego w Kórniku. Uroczystość była poprzedzona mszą świętą
w kościele pw. Wszystkich Świętych w Kórniku, której przewodniczył ksiądz proboszcz Grzegorz Zbączyniak.
Gośćmi gali jubileuszowej byli klienci,
prezesi zaprzyjaźnionych Banków Spółdzielczych, przedstawiciele lokalnych
władz oraz firmy i instytucje współpracujące z Bankiem, Zarząd i Rada Nadzorcza
Banku oraz emeryci i obecni pracownicy
Banku, w tym
- Prezes Zarządu SGB-BANKU S.A. Mirosław Skiba,
- Prezes Zarządu Spółdzielczego Systemy
Ochrony Michał Ołdakowski,
-Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego
Banków Spółdzielczych (w Poznaniu)
Przemysław Gabrusewicz,
- Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego
w Kórniku z Przewodniczącym Panem
Zbigniewem Frąckowiakiem na czele,
- Prezes Zarządu Bankowego Ośrodka
Doradztwa i Edukacji Pan Maciej Wojtaszek,
-Przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych Pieścik, Pietrzykowski, Wolniewicz
S.C. Pan Andrzej Pieścik
Bank Spółdzielczy w Kórniku z okazji
jubileuszu zwrócił się z prośbą do zaproszonych gości aby zamiast zwyczajowych
kwiatów wesprzeć finansowo podopiecznych Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „KLAUDYNKA”.

Dzięki hojności darczyńców udało się
uzbierać kwotę 13.900,00 zł (trzynastu
tysięcy dziewięciuset złotych.
Historia Banku Spółdzielczego w Kórniku
to historia kilku spółdzielni. Wszystko
zaczęło się w roku 1869 kiedy powstała
Kasa Oszczędności i Pożyczki Kółka
Włościańsko-Rolniczego w Kórniku. Kilka
lat później wchłonęła ona Kasę Pożyczek
i Oszczędności dla Przemysłowców Kórnickich i Bnińskich po czym przekształciła
się w Bank Ludowy w Bninie a następnie
w 20-to leciu między wojennym Bank Ludowy w Bninie połączył się z powstałym
w 1906 roku Bankiem Ludowym w Kórniku. W 1997 roku Bank dokonał zakupu
Banku Spółdzielczego w Zaniemyślu.
Bank Spółdzielczy w Kórniku jest jedną z najstarszych polskich spółdzielni
kredytowych – powstał zaledwie 8 lat
później od powstania pierwszej polskiej
spółdzielni kredytowej czyli Towarzystwa
Pożyczkowego dla Przemysłowców miasta Poznania.
Przez wszystkie lata swojej działalności
Bank przeszedł wiele – najpierw lata
niewoli, w których działalność była
wyrazem samoobrony Polaków przed
wyniszczającą polityką zaborcy. Później
ciężkie lata w Polsce niepodległej, czas

wielkiego kryzysu w latach 1929-1935
i wreszcie ponad 40 lat w Polsce Ludowej
gdzie rozwój spółdzielczości kredytowej
był szalenie utrudniony.
Historia Banku jest długa a jego rozwój
naznaczony wzlotami i upadkami jednak
zawsze walczono by je przezwyciężać.
Doceniając postawę, ciężką pracę i wiarę
w lepsze jutro założycieli oraz wielu późniejszych działaczy Bank nie zapomniał
również o osobach, które dziś swoim
zaangażowaniem i pracą dbają o jego
rozwój.
Osoby, które aktywnie pracują i działają
na rzecz bankowości spółdzielczej od co
najmniej 15 lat zostały uhonorowane
„Odznaką Spółdzielczej Grupy Bankowej”,
która została ustanowiona przez SGB-Bank S.A. za szczególne zasługi dla rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej.
Podczas uroczystości nie zabrakło występów lokalnych zespołów. Jako pierwszy
wystąpił Chór Zamku Kórnickiego „Castellum Cantans” pod batutą Dariusza
Tabisza. Razem z chórem zaśpiewała
solistka Joanna Szynkowska vel Sęk.
Kolejne występy to Zespół Pieśni i Tańca
Ziemi Kórnickiej „Władysie” działający
przy Kórnickim Ośrodku Kultury oraz
Zespół Wokalny „Allegro”, działający przy
Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła
II w Szczodrzykowie. Na zakończenie
części artystycznej zaśpiewała Aleksandra
Idkowska.
◊ BS

Zakopane
za centa
W tym roku w maju mija 130. rocznica
nabycia przez hrabiego Władysława Zamoyskiego dóbr zakopiańskich i 110-lecie wygranego procesu o Morskie Oko.
Z tej okazji Stowarzyszenie Teatralne
Legion zaprezentowało spektakl
– „Zakopane za centa”.
Obszar Zakopanego i Tatr należący do prywatnych właścicieli był w drugiej połowie XIX
wieku w bardzo złym stanie, spore szkody
spowodowała rabunkowa gospodarka
leśna – wycinanie lasów. Ostatni właściciel
zbankrutował i w końcu doszło do licytacji
majątku. Obawiano się, że nowy nabywca
będzie chciał nadal eksploatować pozyskane tereny.
Zakopane, leżące u podnóża Tatr, było
w tym czasie ważnym ośrodkiem kulturalnym Polaków żyjących pod zaborami, dlatego tak istotne było, by te tereny znalazły
się w polskich rękach. Niestety Towarzystwo
Tatrzańskie, które prowadziło na ten cel

zbiórki publiczne, nie zdołało zebrać potrzebnej sumy.
Po wielu perturbacjach, w tym unieważnionej licytacji, doszło do licytacji tej historycznej, której efekt wpłynął na dalszy
los tych terenów. Do rywalizacji stanęło
dwóch żydowskich kupców, przedstawiciel
Towarzystwa Ochrony Tatr i przedstawiciel
rządu. W pewnym momencie włączył się
jeszcze jeden oferent, krakowski adwokat
Józef Rettinger.
I tu już napięcie sięgnęło zenitu. Oddajmy
głos Henrykowi Sienkiewiczowi, który tę
niezwykle emocjonującą licytację opisał
w korespondencji – „Kto da więcej. Szkice
z licytacji Zakopanego”:
„Wrażenie nie do opisania. Między publicznością zrywają się szmery i cichną. Podziw
miesza się z trwogą i nadzieją. Jakim sposobem Rettinger rozporządza tak ogromnymi
sumami? Czy staje w swoim imieniu, czy jako
pełnomocnik kogo innego…”
Jego licytacja – podnosił oferowaną przez
rywali kwotę o jednego centa, doprowadziła
do zwycięstwa. Kupił majątek za 460,002
złotych reńskich i 3 centy. Dopiero wówczas
oświadczył, że licytował w imieniu hrabiego
Władysława Zamoyskiego.
„Sprawa nie mogła wziąć szczęśliwszego obrotu – pisał Sienkiewicz. Przede wszystkim
zyskali na niej górale”.
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Wygrana Władysława Zamoyskiego spotkała
się z licznymi pochwałami społeczeństwa
polskiego. Ksiądz Józef Stolarczyk odprawił
w Zakopanem nabożeństwo dziękczynne.
O licytacji pisały też w entuzjastycznym tonie
polskie gazety pod wszystkimi zaborami.
Właśnie na podstawie tekstu Sienkiewicza
Legion przygotował inscenizację licytacji
dóbr zakopiańskich. I tak oto przenosimy się z holu zamku w Kórniku w góry
i z zapartym tchem obserwujemy zażartą
licytację uczestników. Kto wygra, co stanie
się z jednym z najpiękniejszych skrawków
polskich gór? Gdy adwokat Rettinger podaje
nazwisko prawdziwego nabywcy entuzjazm
sięga szczytu…
Po spektaklu widzowie mogli wysłuchać niezwykle interesującego wykładu dr Zbigniewa
Kalisza na temat losów dóbr zakopiańskich
po śmierci Władysława Zamoyskiego i utworzeniu Fundacji Zakłady Kórnickie. Dzisiaj
fundacja nie jest już właścicielem Zakopanego. Za to na znacznej części dawnych
majątków hrabiego utworzono Tatrzański
Park Narodowy. Tak więc idea właściciela,
by pielęgnować i chronić te tereny dla Polski
przetrwała do dziś.
◊ Joanna Klein
towarzyszenie Teatralne LEGION
dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do naszej inscenizacji
„Licytacja stulecia! Zakopane za centa!”,
w 130 rocznicę licytacji dóbr zakopiańskich oraz 110 rocznicę wyroku
Trybunału Kasacyjnego w Wiedniu:
Urzędowi Miasta i Gminy Kórnik,
TFP Sp. z OO, Bibliotece Kórnickiej
PAN oraz dr. Zbigniewowi Kaliszowi
za prelekcję.
Z wdzięcznością zespół LEGIONu
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Błażejewko posprzątane!

Jak co roku wiosną przed Świętami Wielkanocnymi odbyło się sprzątanie sołectwa
Błażejewko.
Akcja sprzątania została zainicjowana przez
sołtysa Krzysztofa Sadowskiego. W porządkowaniu sołectwa aktywnie brał udział
prezes Stowarzyszenia „Błażejewko dla
Kórniczan” dr hab. inż. Adam Zydroń. Licznie uczestniczyli mieszkańcy sołectwa oraz
członkowie rady sołeckiej: Beata Rossa, Katarzyna Adamczyk, Michał Trybulski, Adam
Pewiński. Akcję wspierały dzieci. Sprzątanie
miało nie tylko charakter ciężkiej pracy, ale
także wspaniałej zabawy, szczególnie, że
dopisala nam pogoda.
Akcja porządkowania odbyła się w myśl
zasady: „Tu żyję, tu zmieniam na lepsze!”.
Posprzątaliśmy najbliższe otoczenie wokół
swoich domów, tereny publiczne, drogi
wyjazdowe, plac zabaw, boisko, chodniki,
zatoczkę autobusową, a także plaże nad
jeziorem w Błażejewku. Zebrane śmieci to
około 30 dużych plastikowych worków oraz
część śmieci o znacznych gabarytach, których do worka nie sposób zmieścić. Zgodnie
z ustaleniami śmieci złożono przy wyjazdach
na drogę publiczną.
Uczestnicy akcji sprzątania oczyścili brzeg
jeziora Bnińskiego na odcinku od ulicy
Sportowej do ulicy Działkowej. Wieczorem
zorganizowano ognisko integracyjne dla
mieszkanców biorących udział w akcji. Dla
dzieci nagrodą za udział była pizza.
Jest rzeczą niezwykle ważną aby młodzież
uczyła się dbać o środowisko. Biorąc udział
w sprzątaniu dajemy młodym doskonały

wzór do naśladowania. Jak pisał Stanisław
Staszic: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie
ich młodzieży chowanie...”.
Na terenie gminy Kórnik jest wiele miejsc,
które szpecą. Zachęcamy inne sołectwa, a
także młodzież szkolną do spontanicznych
akcji porządkowych, które sprawią, że nasze
otoczenie będzie przyjazne i czyste.
Wszystkim składamy serdeczne podziękowania za troskę o środowisko i poprawę
wizerunku swojego otoczenia. Dziękujemy
również za sprawny i szybki odbiór zebranych śmieci spółce WODKOM z Kórnika.
Rozwiązaniem problemu byłoby zagospodarowanie terenu byłego Ośrodka w Błażejewku przez lokalny samorząd. Niesety
władze mimo obietnic przedwyborczych nie

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt
planu dostępny będzie w okresie wyłożenia
również na stronie www.kornik.pl w dziale
,,Aktualności” w zakładce ,,projekty mpzp
wyłożone do publicznego wglądu”.
Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie zasad zagospodarowania terenu dla
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz zieleni, sportu i rekreacji, a także
komunikacji i infrastruktury technicznej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r.
w świetlicy wiejskiej w Czołowie, 62-035
Czołowo 7, o godz. 18:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust.
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu
planu miejscowego może wnieść każdy, kto
kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi
mogą być wnoszone w formie pisemnej,
ustnie do protokołu z podaniem imienia

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik - etap III a.
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 w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta
Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434,
gmina Kórnik - etap III a, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach
od 20 maja 2019 r. do 10 czerwca 2019 r.

są zainteresowane inwestowaniem w sport
i turystykę w Błażejewku.
Pomimo, iż nieczynny Ośrodek w Błażejewku od kilku już lat jest skutecznie
dewastowany, co roku coraz wieksza część
społeczeństwa, odwiedza te tereny, szukając
ciszy i wytchnienia w pięknie naturalnego
krajobrazu. Błażejewko staje się coraz wiekszą alternatywą dla przepełnionej maleńkiej
plaży w Kórniku oraz zatłoczonej i coraz
bardziej komercyjnej promenady.
Błażejewko zapomniane przez lokalne
władze, ciągle piękne, już dziś zaprasza
koneserów natury.
◊ Krzysztof Sadowski
sołtys wsi Błażejewko
Rada sołecka
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Sprzątanie w Szczodrzykowie

Sprzątanie Świata obchodzimy co prawda w trzeci weekend września, natomiast
w Szczodrzykowie przyśpieszamy ten
dzień, bowiem okazuje się iż po okresie
zimowym pobocza dróg i rowy są corocznie miejscem składowania odpadów .
Z inicjatywy sołtysa Jana Tuczyńskiego
i Rady Sołeckiej wiosenne sprzątanie Szczodrzykowa odbyło się dnia
13.04.2019r. w godz. 09:00 do 12:00.
Uporządkowano i wyczyszczono pobocza dróg i rowy przy drogach gminnych,
częściowo powiatowej i wojewódzkiej
obrębu sołectwa. Obiektami sprzątających były :przystanki autobusowe,
boiska sportowe , tereny wokół świetlicy
i okoliczne lasy należące do Lasów Państwowych, Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa oraz Fundacji Zakłady Kórnickie. Zebrano 16 worków śmieci.
Sołtys dziękuje wszystkim uczestnikom
akcji , którym nie jest obojętny los oraz
wygląd wsi i apeluje do tych wszystkich,
którzy nagminnie zaśmiecają nasze
środowisko by zastanowili się nad własnym postępowaniem i zmienili swoje

niechlubne” przyzwyczajenia”.
Dużą ilość śmieci zebraliśmy z terenu
Park&Raid. Myślę iż w projekcie budowy
zintegrowanego węzła kolejowego przy
stacji PKP Kórnik, który ma być oddany

oficjalnie jeszcze w tym roku zaprojektowano montaż odpowiedniej ilości koszy
na śmieci.
◊ Roman Genstwa

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys informuje, że pod numerem telefonu

661 480 223

została uruchomiona infolinia dedykowana do obsługi mieszkańców gminy Kórnik.
Infolinia czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 25 czerwca 2019 r. na
adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email:
kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym jako wniesione na piśmie
uznaje się również uwagi wniesione za
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
albo opatrzone podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko informuję, że zainteresowani
mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035
Kórnik pok. 211.

Inny punkt widzenia
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, przy
ogólnym konsensusie, podjęliśmy uchwałę
o uchwale intencyjnej w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego, złożonego
z gmin dostarczających śmieci do ZGO
w Jarocinie. Argumenty, które skłaniają
nas do takiego rozwiązania to przede
wszystkim rosnące wymogi w zakresie
segregacji odpadów oraz wielkość odzyskiwanych ze strumienia odpadów
surowców wtórnych – póki co, Kórnik te
wymogi spełnia, ale z każdym kolejnym
rokiem małej gminie będzie trudniej. Dwa
– szansa na to, że większy organizm będzie
w stanie uzyskać niższe stawki organizując
przetargi na odbiór odpadów ze swojego
terenu – więc istnieje szansa, że uda nam
się utrzymać stawki za odbiór odpadów
dla mieszkańców na rozsądnym poziomie.
Każdy kolejny przetarg pokazuje bowiem,
że małym gminom grozi niemal monopol
ze strony firm wywozowych i coraz wyższe
stawki; a w naszym przypadku boleśnie
przekonaliśmy się, że próba bycia bardziej
sprytnym niż inni może obrócić się na niekorzyść gminy i mieszkańców – góra śmieci

w Czmoniu kosztowała gminę i mieszkańców mnóstwo nerwów, a jej rekultywacja
wiele milionów złotych – w tym, na pewno
do 2022 roku – 774 tys. z naszego, gminnego budżetu. Dlatego liczymy, że uda się
Związek Międzygminny powołać, z jednym,
bardzo ważnym jednak zastrzeżeniem – że
stawki na odbiór śmieci w ZGO w Jarocinie
będą takie same dla wszystkich.
Problem śmieci, co widzi każdy, kto interesuje choć odrobinę ochroną środowiska,
staje się ogromnym zagrożeniem i problemem w skali całej planety. Tworzywa
sztuczne – folie, butelki, opakowania – zaśmiecają niemal wszystkie nasze lasy, rowy,
pola. Mikrocząsteczki plastiku tworzą na
Pacyfiku plamę o wielkości pięciokrotnie
przewyższającą powierzchnię Polski. Nawet o tym nie wiedząc, jemy i pijemy takie
mikrocząsteczki. Najwyższy czas zacząć
działać! My, zwykli, szarzy ludzie, też możemy dużo uczynić – w myśl hasła „myśl
globalnie, działaj lokalnie”. Wiele z tych
działań to po prostu zwykłe, dobre nawyki: zamiast kolejne foliowej torebki, którą
zaraz wyrzucimy, zabrać na zakupy torbę

płócienną czy koszyk. Sortować dobrze
odpadki, by jak najwięcej z nich można było
odzyskać. Jeśli mamy możliwość, budować
na działkach kompostowniki, gdzie wyrzucimy trawę i inne odpadki ogrodowe, a niewielkim nakładem uzyskamy dobrej jakości
humus dla ogródka. Używać jak najmniej
naczyń jednorazowych – bo rzadko trafiają
one do recyklingu. Kupować z głową, by
jak najmniej jedzenia wyrzucać. To tylko
niektóre możliwości, ale można by jeszcze
długo wymieniać. Drugie – dbać o porządek
wokół siebie i otoczenia – i zwracać uwagę
śmieciarzom – niestety, tu mamy jeszcze
wiele do zrobienia, bo ilość śmieci wokół
jezior, dróg pokazuje, że kultura niektórych
osób pozostawia wiele do życenia. Niemniej – nie czekając na to – warto poświęcić
odrobinę czasu i czy to na spacerze czy
specjalnie – pozbierać to, co szpeci nasz
krajobraz. Pracy to nie wymaga za wiele,
w zamian daje jednak mnóstwo przyjemności. Polecam, osobiście sprawdzałem.
◊ Maciej Brylewski,
Klub Radnych
My Kórniczanie
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Zbiórka trwa !

Majówka w Robakowie

Długi weekend majowy w gminie Kórnik
upłynął bardzo aktywnie. Zarówno
w Kórniku, jak i w wielu sołectwach
odbywały się różnego rodzaju pikniki,
koncerty i festyny.

Zbiórka pieniędzy na leczenie Julki Bubacz
z Robakowa trwa. Kuracja ratująca jej życie
kosztować ma 2.000.000 zł
Zbiórkę prowadzą między innymi:
- Fundacja Siepomaga w Poznaniu,
- Fundacja Skarbowości w Bydgoszczy oraz
- Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej
w Kórniku.

W Robakowie 1 maja odbył się już po raz 20-ty
festyn rodzinny, którego organizatorami
były rady sołeckie wsi: Dachowa, Robakowo Osiedle i Robakowo Wieś. Tegoroczny
festyn dedykowany był chorej na białaczkę
mieszkance Robakowa Juli Bubacz.
Festyn zorganizowany został na boisku przy
gimnazjum. Frekwencja na majówce dopisała, pomimo zimna i padającego deszczu,
gdyż wielu ludzi chciało się przyłączyć do
zbiórki pieniędzy na leczenie Julki. Ludzie
solidaryzując się z chorą mieszkanka Roba-

Każdy kto chciałby wesprzeć leczenie
Julki Bubacz może wpłacić na konta w/w
organizacji albo wrzucić datek do skarbony
ustawionej w DT „Tęcza” w Kórniku.
Na dzień 7 maja na konto Julki przy KTPS
wpłynęło 72.780,37 zł są to pieniądze
zebrane przez sołectwa : Robakowo Osiedle, Robakowo Wieś, Dachowa, Kamionki
Stare, Kamionki Północne, Kamionki Przy
Lesie, oraz OSP Czmoń i OSP Radzewo, ZHP
Hufiec Kórnik, Parafię pw. św. Wojciecha w
Bninie, Parafię pw. Matki Teresy z Kalkuty w
Kamionkach , KTPS Kórnik.
Podczas Kórnickich Spotkań z Biała Damą
w dniach 18 i 19 maja na kórnickim rynku
pojawia sie wolontariusze z puszkami.
Podczas imprezy będą także licytowane
ciekawe przedmioty, między innymi prezentuyod sławnych ludzi.
Przedmioty na licytacje mozna przynosić do
biura Wydziału promocji UMiG Kórnik (Plac
Niepodległości 41) w godzinach urzędowania lub wysłać pocztą.
Zbiórki prowadzone są w szkołach oraz
podczas innych imprez na terenie naszej
gminy i nie tylko.

“Moje krajobrazy”
Wernisaż wystawy obrazów
Andrzeja Pawlaczyka

Wernisaż
wystawy obrazów
11 maja 2019 r.
Andrzeja
Pawlaczyka
godz. 16:00

“Moje krajobrazy”

Klaudynówka

(Kórnik, ul. Zamkowa 1)
“Moje
krajobrazy”

11 maja 2019 r.
godz. 16:00

Klaudynówka

(Kórnik, ul. Zamkowa 1)

Wystawa zorganizowana pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Przemysława Pacholskiego

Wystawa zorganizowana pod patronatem

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Przemysława Pacholskiego

oraz Dyrektora PAN Biblioteki Kórnickiej prof. Tomasza Jasińskiego

11 maja 2019 r.

oraz Dyrektora PAN Biblioteki Kórnickiej prof. Tomasza Jasińskiego
czynna bedzie do 31 maja br. w godzinach:

czynna bedzie do 31 maja br. w godzinach:

wtorek-piątek 15:00 - 17:00

sobota-niedziela od 12:00 - 17:00

m świecie, nie spiesz się... oglądaj...
aczenia. Weź go ile zechcesz ...”

pokaz uzbrojenia rzymskiego i pokaz sztuk
walki przygotowany przez stowarzyszenie
Bellator Societas. Wśród dzieci zainteresowaniem cieszył się wóz strażacki. Strażacy
z Kamionek pokazywali jego wyposażenie
i objaśniali na czym polega ich praca. Na
koniec imprezy odbyło się widowisko artystyczne.
Z myślą o najmłodszych organizatorzy przygotowali dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny,
malowanie twarzy, stoiska z zabawkami
i słodyczami. Oczywiście nie zabrakło stoisk z jedzeniem, gdzie można było zjeść
domową grochówkę, kaszankę, kiełbasę,
czy karkówkę.
◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Wernisaż wystawy obrazów
Andrzeja Pawlaczyka

Sporządziła:
Krystyna Janicka
przewodnicząca Zarządu KTPS

“Bądź gościem w moim świecie, nie spiesz się... oglądaj...
Czas tutaj nie ma znaczenia. Weź go ile zechcesz ...”

kowa chętnie wrzucało pieniądze do puszek
wolontariuszy albo brali udział w licznych
licytacjach. Gadżetów na licytację było bardzo dużo. Licytowano m.in. koszulki i piłki
z podpisami piłkarzy Lecha, przepiękne
iglaki w doniczkach, obrazy, klucz do miasta Poznania, voucher na rejs statkiem po
Warcie, czy rower. Sołtysi z sołectw: Dachowa, Robakowo Osiedle i Robakowo Wieś
licytowali tort, którym później częstowali
mieszkańców. Dzięki ludziom o wspaniałych sercach udało się zebrać z licytacji
ponad 17 000 zł.
Jak co roku organizatorzy przygotowali wiele
atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszył
się plażowy turniej czwórek siatkarskich
o Puchar sołtysa wsi Robakowo Osiedle
Andrzeja Surdyka. Ogólny podziw wzbudzał

A. Pawlaczyk

A. Pawlaczyk

wtorek-piątek 15:00 - 17:00

godz. 16:00

sobota-niedziela od 12:00 - 17:00

Klaudynówka

Majówka w Robakowie

W sobotę 4 maja w Kamionkach podczas
festynu z okazji strażackiego święta i w ramach akcji „Ugaśmy chorobę Julki”, zbierano
pieniądze na leczenie Julki Bubacz. Przygotowano wiele ciekawych aukcji. Mieszkańcy
Kamionek i goście spontanicznie donosili
kolejne przedmioty. Mimo deszczu i zimna
gorące serca mieszkańców pozwoliły osiągnąć sukces.

Najmłodsi biegali „dla Julki”. W czasie przenieśli nas członkowie grupy rekonstrukcyjnej Ad Honores. Było wiele smakołyków i
występy amatorów i profesionalistów.
Imprezę przygotowali wspólnie strażacy,
radni z tego rejonu oraz sołtysi trzech kamionkowskich sołectw.
Zebrano ponad 22 tys. zł.
Dzień później, harfista Michał Zator wystę-

pując w kaplicy miejscowej parafii także
włączył się w akcje pomocy. Słuchacze byli
wzruszeni i hojni.
Niesposób wymienić wszystkich, którzy
pomogli w zorganizowaniu charytatywnego
gaszenia, więc warto podziekować ogólnie
wszystkim i zachęcić do kolejnych wpłat na
rzecz leczenia Julki.
◊ GW
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Prof. dr Stefan Białobok
– wybitny dendrolog i zasłużony kórniczanin
Dla wielu mieszkańców Kórnika jak i pracowników Instytutu Dendrologii
Polskiej Akademii Nauk, zbliżający się 11 maja to okazja do wspomnienia sylwetki
prof. dr. Stefana Białoboka, bo to właśnie tego dnia mija 110 lat od dnia jego
narodzin.
a zatem placówki naukowej, która stanie
się rozpoznawalną zarówno w kraju jak
i za granicą. Prof. Białobok podjął się
niesamowicie trudnej misji – utworzenia
instytucji naukowej takiej, o jakiej marzył
i o jaką zabiegał ostatni właściciel dóbr
kórnickich – Władysław hr. Zamoyski.
Mimo wielu trudności dnia codziennego,
braku kadry naukowej, pomieszczeń
laboratoryjnych, a szczególnie funduszy,
prof. Stefan Białobok w pełni wykorzystał
bogactwo Ogrodów Kórnickich – kolekcję
drzew i krzewów, którą nie tylko utrzymał,
ale i powiększył.
Pomimo natłoku prac, w maju 1947 roku
obronił pracę doktorską „Morfologia
i anatomia zrośnięcia zrazu z podkładką
niektórych gatunków i odmian z rodzaju
Malus”, a jego udział w wielu badaniach
Prof. dr Stefan Białobok (1909-1992)
przyczynił się do nadania mu tytułu
Foto. z arch. J. Oleksyna
profesora nadzwyczajnego w 1954 roku,
a profesora zwyczajnego w 1970 roku.
dr Stefan
Białobok (1909-1992;
arch. J. Oleksyna)
PasjęProf.
do
przyrody
zaszczepioną
w nim Działalność naukowa Profesora została
przez ojca – Jana Białoboka, nauczyciela doceniona poprzez wybór jego osoby na
ogrodnictwa – prof. Stefan Białobok roz- członka rzeczywistego Polskiej Akademii
wijał i pogłębiał poprzez studia ogrodnicze Nauk w 1976 roku (w tym miejscu należy
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego podkreślić, że dla naukowca jest to najw Warszawie, pracę w Państwowym Insty- bardziej prestiżowe wyróżnienie w kraju).
tucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego Wśród licznych nagród i wyróżnień Profew Puławach oraz liczne zagraniczne podróże sor otrzymał Krzyż Oficerski (1964) i Krzyż
naukowe. Na swej drodze spotykał wielu Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
wybitnych naukowców, którzy umożliwiali (1972), honorową odznakę za zasługi dla
mu zgłębianie wiedzy z zakresu pomologii woj. poznańskiego (1970), Medal Mikołaja
i dendrologii, czyli szeroko pojętego sadow- Kopernika (1975) oraz Medal Słowackiej
Akademii Nauk (1973) za zasługi dla roznictwa i drzewoznawstwa.
Swoją wiedzę i doświadczenie prof. Ste- woju nauk biologicznych.
fan Białobok wykorzystywał również jako Liczne wyróżnienia nie były przypadkowe,
pracownik Państwowej Szkoły Ogrodniczej ale były wynikiem ciężkiej i konsekwentnej
w Poznaniu, gdzie pracował przed wojną. pracy. Profesor objął kierownictwo w nieW tym czasie nawiązał współpracę z dr. wielkim, niedofinansowanym Zakładzie
Antonim Wróblewskim, ówczesnym dyrek- Badania Drzew i Lasu oraz Ogrodach
torem Ogrodów Kórnickich, i zapoznał się Kórnickich wraz z Arboretum, działających
zarówno z Ogrodami Kórnickimi jak i samym wówczas w ramach Fundacji „Zakłady
Kórnikiem. Pomimo że czas II wojny świa- Kórnickie”. Jednakże usilne starania prof.
towej spędził poza Kórnikiem, to wrócił do Białoboka o zwiększenie dofinansowania
niego, by w 1945 roku, po śmierci Antoniego Zakładu doprowadziły najpierw do włąWróblewskiego, objąć kierowanie Zakładem czenia naszej placówki naukowej w 1950
Badania Drzew i Lasu oraz Ogrodami Kór- roku w struktury funkcjonujące w ramach
Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki jako
nickimi wraz z Arboretum.
Od pierwszych dni swego pobytu w Kórni- Zakładu Dendrologii i Pomologii w Kórniku prof. Stefan Białobok walczył najpierw ku, a od 1952 roku w struktury Polskiej
o ochronę kolekcji drzew i krzewów przed Akademii Nauk. Od tej pory jednostka
dewastacją czynioną przez Armię Czerwo- otrzymywała stabilne finansowanie, co
ną, a później dążył do powstania jednostki przyczyniło się do szybkiego jej rozwoju,
naukowej, w której rośliny drzewiaste będą zatrudnienia wielu naukowców, budowy
głównym celem i tematem badawczym laboratoriów, rozwoju Arboretum i zakłai gdzie prowadzona będzie szeroko pojęta dania licznych doświadczeń. Prof. Białobok
popularyzacja wyników badań naukowych, sprawował funkcję dyrektora jednostki

od 1945 roku, nieprzerwanie przez 35 lat,
a w tym czasie kierowana przez Profesora
jednostka została przekształcona w Instytut
Dendrologii Polskiej Akademii Nauk i stała
się rozpoznawalną jednostką naukową
w Polsce oraz za granicą.
Należy podkreślić, że pomimo licznych
trudności finansowych prof. Białobok realizował misję upowszechniania wyników
badań naukowych, najpierw poprzez wydawanie roczników naukowych „Pamiętnik
Zakładu Badania Drzew i Lasu w Kórniku”,
następnie „Prac Zakładu Dendrologii
i Pomologii w Kórniku”, przekształconych
później w „Arboretum Kórnickie”, a od
2000 roku znanego jako „Dendrobiology”
– czasopismo o międzynarodowej renomie.
Profesor zapoczątkował też wydawanie
serii książek popularyzujących wiedzę
o drzewach pt. „Nasze Drzewa Leśne”,
w przygotowaniu której brali udział nie
tylko botanicy, leśnicy i dendrolodzy z Instytutu, ale również spoza niego. Ponadto
Profesor rozpowszechniał wiedzę specjalistyczną na temat drzew i krzewów, o czym
świadczy jego autorstwo lub współautorstwo ponad 200 prac naukowych, popularno-naukowych i podręczników. Profesor
organizował również konferencje naukowe,
które promowały osiągnięcia badawcze
pracowników Instytutu i były przyczynkiem
do podejmowania nowych wyzwań, a jego
liczne podróże do zagranicznych jednostek
naukowych przyczyniły się do rozwoju nowych kierunków badawczych w Instytucie,
które wciąż realizowane są przez naszych
pracowników.
Profesor zmarł 17 sierpnia 1992 roku, ale
rozpoczęta przez niego i przez wiele lat
z powodzeniem realizowana misja jest
kontynuowana przez pracowników Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk,
a dzięki ich wspólnemu działaniu Instytut
jest wiodącą krajową placówką naukową
(należącą do najlepszych jednostek tego
typu w kraju zgodnie z ocenami wykonanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego za pomocą Komitetu Ewaluacji
Jednostek Naukowych). Aktualnie Instytut
tworzy grupa naukowców zajmująca się
różną tematyką badawczą, m.in. biologią,
biogeografią, ekologią, ekofizjologią, genetyką, systematyką, fitoremediacją, fizjologią, proteomiką, symbiozą grzybów i roślin,
ale pomimo tak zróżnicowanej tematyki
wszystkich łączy jeden cel – zgłębianie,
poszerzanie i rozpowszechnianie wiedzy na
temat drzew i krzewów w kraju i za granicą,
zgodnie z ostatnią wolą naszego Fundatora
i Mecenasa – Władysława hr. Zamoyskiego.
Podobnie jak to czynił Profesor, pracownicy
dbają o zachowanie i rozwój wspaniałej

Cmentarz
w Kamionkach
Wzmianki o cmentarzu ewangelickim
w Kamionkach znaleźć można w opracowaniach naukowych opublikowanych
w ostatnich kilku latach. Jak wspomniano w monografii pod redakcją Marty
Machowskiej i Joanny Wałkowskiej
„Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć
społeczna i dziedzictwo kulturowe”
(Fundacja Hereditas Culturalis, 2015),
za pojawienie się ewangelików w gminie
Kórnik odpowiedzialna jest Teofila Działyńska (Szołdrska-Potulicka), w kulturze
popularnej znana jako „Biała Dama” –
duch z portretu na Zamku w Kórniku.
W XVIII wieku doprowadziła ona Kórnik
i Bnin do rozkwitu, pomimo ogólnego
upadku gospodarczego Polski. Osiągnęła
to sprowadzając na tereny obecnej gminy protestanckich kolonistów, Niemców
i Olędrów, co stymulowało rozwój lokalnej gospodarki. Ksiądz Marcin Kotas,
proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu, w słowie wstępnym
monografii pod redakcją profesora UAM
Jerzego Kołackiego zatytułowanej „Nim
całkowicie znikną. Cmentarze ewangelickie w powiecie poznańskim” (Instytut
Historii UAM, 2018) stwierdza, że istnieje
około stu cmentarzy ewangelickich w powiecie poznańskim i ponad osiemset na
terenie województwa wielkopolskiego.
Jednym z nich jest właśnie cmentarz
ewangelicki w Kamionkach, opisany
w tej monografii jako cmentarz z I poł.
XIX wieku funkcjonujący do lat 40-tych

XX wieku, rewitalizowany społecznie
przez mieszkańców Kamionek i okolic
w październiku 2018 roku.
Więcej informacji na temat historii
cmentarzy ewangelickich w powiecie
poznańskim, w tym w gminie Kórnik oraz
w samych Kamionkach będzie można
zobaczyć i usłyszeć już w maju.
Wystawa i Prelekcje
26 maja 2019 roku – godz. 14.30 –
16.30 – remiza OSP w Kamionkach,
ul. Poznańska 78
Wystawa planszowa:
„Nim całkowicie znikną. Cmentarze
ewangelickie w powiecie poznańskim”
Wystawa jest częścią projektu badawczego realizowanego pod kierunkiem prof.
Jerzego Kołackiego w ramach grantu
przyznanego przez Instytut Historii UAM.
Projekt miał na celu wykonanie ogólnej
dokumentacji cmentarzy ewangelickich na terenie powiatu poznańskiego.
Stanowi on kontynuację badań nad
wielokulturowym dziedzictwem Wielkopolski. Przy projekcie współpracowali
członkowie Stowarzyszenia Rewitalizacji
Zabytkowych Cmentarzy „Koimeterion”:
Joanna Wałkowska, Łukasz Hajdrych,
Marta Machowska i Mateusz Raszyński.
Wykłady:
- ks. Marcin Kotas: „Ewangelicy w Wielkopolsce wczoraj i dziś”
- dr Kazimierz Krawiarz: „Cmentarze
ewangelickie w Gminie Kórnik oraz relacja Cecylii Płatek z pobytu w Kamionkach
w czasie II wojny światowej”.
Serdecznie zapraszamy.
Komitet Społeczny
W kwietniu zarejestrowano Komitet
Społeczny Steindorf-Kamionki, którego

celem jest budowa pamiątkowego obelisku, schodów, oświetlenia oraz części
ogrodzenia na cmentarzu ewangelickim
w Kamionkach. Komietet zarejestrował
pod ten cel zbiórkę publiczną pod numerem 2019/1945/KS.
Pracom komitetu przewodniczy Robert
Ignaszak oraz sołtyski: Anetta Prętka
– Kulka – Kamionki Północne i Liliana
Wawrzyniak – Kamionki Przy Lesie.
W ostatnim czasie również do prac komitetu dołączył Radny MiGK Jerzy Walczyk.
Miło nam poinformować, iż dr Kazimierz
Krawiarz – Kustosz Izby Pamiątek Regionalnych został Honorowym Członkiem
naszego komitetu.
Nad całością prac komitetu honorowy
patronat objął Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik Przemysław Pacholski.

Komitet Społeczny Steindorf-Kamionki
przyjął projekt logo. Dwie nazwy miejscowości - historyczna i obecna, dwie
narodowości, dwie kultury... Jedno
dziedzictwo i jeden organizm. Unia
Europejska.
◊ Anetta Prętka–Kulka
Sołtys Kamionki Północne

kolekcji drzew i krzewów (spuścizna po
rodzinie Działyńskich i Zamoyskich), która
znajduje się w Arboretum oraz starają się
uczestniczyć w życiu lokalnego społeczeństwa, kładąc nacisk na wzbudzenie zamiłowania do przyrody, szczególnie wśród
młodych mieszkańców naszego miasta.
Profesor Stefan Białobok rozpoczął, a my,
pracownicy Instytutu Dendrologii Polskiej
Akademii Nauk, staramy się kontynuować
jego misję i przyczyniać się do dalszego
rozwoju naszej placówki naukowej, by
godnie korzystać z powierzonych nam
zasobów. W sercach dzisiejszych pracowników Instytutu jest wdzięczność za to, co
otrzymaliśmy w pięknym darze od Władysława hr. Zamoyskiego, a co wspaniale
rozwinął prof. Stefan Białobok – najdłużej
urzędujący dyrektor Instytutu Dendrologii
Polskiej Akademii Nauk, a przede wszystkim prawdziwy naukowiec.
◊ Andrzej M. Jagodziński,
Ewelina Ratajczak, Emilia Pers-Kamczyc
Instytut Dendrologii PAN

Grób prof. Stefana Białoboka i jego Małżonki na kórnickim cmentarzu parafialnym
(arch. A.M. Jagodzińskiego)

Grób prof. Stefana Białoboka i jego Małżonki na kórnickim cmentarzu parafialnym (arch.
A.M. Jagodzińskiego)
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AFISZ

X Ogólnopolski Przegląd
Hejnałów i Intrad Maryjnych
Kórnik
Kórnik, 26 maja 2019 r.
Już po raz dziesiąty odbędzie się w Kórniku Ogólnopolski Przegląd Hejnałów i Intrad Maryjnych pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Ks. Abpa Stanisława
Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego
i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz pana Przemysława Pacholskiego, burmistrza Kórnika.
Jak zawsze w kolegiacie kórnickiej będzie
można usłyszeć intrady i hejnały z licznych
sanktuariów Maryjnych z Polski i kilku
zagranicznych. Pojawią się też wykonawcy
z różnych miejscowości: Borku, Czempinia, Goraja, Kościana, Kórnika, Mogilna
i Śremu, a wśród nich, tradycyjnie wierny
Przeglądowi, znakomity Oktet Jasnogórski
pod dyrekcją pana Marka Piątka.

Organizatorzy Przeglądu – Miejsko-Harcerska Orkiestra Dęta ZHP, Krąg Harcerzy
Seniorów i Koło Przyjaciół Harcerstwa
oraz Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa przy parafii
pw. Wszystkich Świętych w Kórniku, serdecznie zapraszają wszystkich wiernych
sympatyków naszych Przeglądów, a także
wszystkich miłośników muzyki intradowej
i hejnałowej, tak nieodłącznie związanej
z kultem Matki Bożej w Jej cudownych
wizerunkach.
26 maja br. spotykamy się przed Kolegiatą,
by o godz. 15.00 wysłuchać tzw. Sygnaturki
Muzycznej w wykonaniu Oktetu Jasnogórskiego, po czym około godz. 15.30
rozpocznie się Koncert Główny.

13. maja - Spacer po Parku
15. maja - Volkswagen - wyjazd do Wrześni

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

Klaudynówka, (ul. Zamkowa
1, Kórnik). Wernisaż 11 maja,
później otwarte wtorek-piątek
15:00-17:00; sobota-niedziela
od 12:00-17:00.
11-12 MAJA
KIEDY ZNÓW ZAKWITNĄ BIAŁE
BZY. Arboretum w Kórniku.
12 MAJA
WIOSENNA EDYCJA KORNICKIEGO FESTIWALU PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH
„GUZIK Z PĘTELKĄ” - wernisaż
wystawy konkursowej oraz
ogłoszenie wyników konkursu. Arboretum w Kórniku.

18. maja - Uniwersytet Trzeciego Wieku
20. maja - Muzyka
22. maja - Gimnastyka
23. maja - Warsztaty Krawieckie /Sala PAN
Zakład Doświadczalny, godzina 10:00

13 MAJA

27. maja - Ognisko - Wesele

AKADEMIA SENIORA: Spacer
po Parku.
15 MAJA

◊ Komitet Organizacyjny

AKADEMIA SENIORA: Volkswagen - wyjazd do Wrześni.

Teatr
za dyszkę,
opera za dwie
dyszki

śp. Kazimierza Banaszaka
z Dziećmierowa
księdzu proboszczowi Grzegorzowi Zbąszyniakowi, pocztom sztandarowym, Rodzinie,
Przyjaciołom, Sąsiadom i Znajomym za okazane współczucie, ofiarowane intencje
mszalne i kwiaty serdeczne „Bóg zapłać”
składa rodzina.

16 MAJA

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ.
Zbiórka przy ławeczce Wisławy
Szymborskiej, k. Kórnickiego
Ośrodka Kultury na Prowencie,
godz. 8:45.

KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA: Robert Czerniak - Australia rowerem. Restauracja
„Ventus” w KCRiS OAZA, godz.
19.00.

11-31 MAJA

18 MAJA

Wystawa obrazów Andrzeja Pawlaczyka “MOJE KRAJOBRAZY”,

KRAKOWSKI SALON POEZJI:
Aleksandra Hamkało. Za-

zgłoszenia:
Tomasz Nowaczyk tel. 604 532 435 (sms)
realizacja zadania publicznego
Miasta i Gminy Kórnik

W kwietniu przygotowania do świąt zostały
uwieńczone wyjazdem do Szreniawy – na
kiermasz Wielkanocny. Seniorzy chętnie

24 maja (piątek) godz. 19.00
- Teatr Muzyczny w Poznaniu „Kwartet”
7 czerwca (piątek) godz. 19.00O
- Opera Poznańska „Wesele Figara”
(ilość miejsc ograniczona)

BORÓWIECKA ZA-DYSZKA
- IV EDYCJA. Zapisy do dnia
15 maja 2019 r. włącznie.
Regulamin oraz zgłoszenia
w formie elektronicznej na
stronie: https://www.zapisy.
maratonczykpomiarczasu.pl/
bieg-borowiec2019
UNIWERSYTET TRZECIEGO
WIEKU. Strażnica OSP Kórnik.
Informacje i zapisy tel. 886 111
091, 515 229 684.
18-19 MAJA
DNI AZALII I RÓŻANECZNIKÓW. Arboretum w Kórniku.
KÓRNICKIE SPOTKANIA Z BIAŁĄ DAMĄ. Rynek w Kórniku
(Pl. Niepodległości).
20 MAJA
AKADEMIA SENIORA: Muzyka.
Strażnica OSP Kórnik, godz.
16:30. Informacje i zapisy tel.
886 111 091, 515 229 684.
22 MAJA
AKADEMIA SENIORA: Gimnastyka. Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30. Informacje
i zapisy tel. 886 111 091, 515
229 684.

„Siódemki“ w Suchym Lesie

Wspaniała Siódemka została zaproszona na
przedstawienie 12 kwietnia dotyczące epoki
baroku. Wyjazd do Suchego Lasu został
sfinansowany ze środków gminnych. Pojechaliśmy licznie (40 osób), zabierając ze sobą
Białą Damę. Zostaliśmy uroczyście przywitanie przez CORONA FLORUM – Sucholeski
Zespół Tańca Dworskiego. Wprowadzono
nas w nastrój tego okresu historycznego opowiadając o strojach, zwyczajach,
ukazując scenki z życia z tamtych czasów.
Zaskoczeni profesjonalizmem, piękną grą,
miłą atmosferą oraz niespotykanymi strojami chcieliśmy bardzo podziękować panu
Maciejowi Stanisławowi Lubicz Rąbalskiemu
za niesamowitą przygodę. Mieliśmy już przyjemność współpracować przy Balu Białej
Damy i z okazji nauki tańca barokowego.

Stowarzyszenie „Wspaniała Siódemka”
zaprasza wszystkich
mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik,
którzy ukończyli 55 lat
na wspólny wyjazd autokarem
Wszystkim,
którzy w tych bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek
oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej

11 MAJA

mek w Kórniku, godz. 17:00.
Zapisy: sekretariat.zamek@
bk.pan.pl

uczestniczyli w zajęciach z muzyki prowadzonych przez Mateusza Nabzdyka oraz
gimnastyce z naszą Kasią Juszczak. Warsztaty krawieckie odbywają się regularnie dwa
razy w miesiącu i już niedługo napiszemy
o efektach.

23 MAJA
AKADEMIA SENIORA: Warsztaty krawieckie. Sala PAN
Zakład Doświadczalny, godz.
10:00.
25-26 MAJA
DNI AZALII I RÓŻANECZNIKÓW. Arboretum w Kórniku.
26 MAJA
X OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD HEJNAŁÓW I INTRAD
MARYJNYCH. Kolegiata Kórnicka, godz. 15:00 Sygnaturka
muzyczna”, 15:30 - koncert
główny.
27 MAJA
AKADEMIA SENIORA: Ognisko
-Wesele. Informacje i zapisy
tel. 886 111 091, 515 229 684.
8 CZERWCA
KRAKOWSKI SALON POEZJI Z
MARIĄ PAKULNIS. Zamek w
Kórniku, godz. 18:00. Zapisy:
sekretariat.zamek@bk.pan.pl
Wiesz o czymś ciekawym?
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl
◊ ZF

Zapraszamy na zajęcia w poniedziałki
i środy, według planu w Kórniczaninie i na
facebooku Wspaniałej Siódemki.
◊ Zespół W7
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Strzelali
3 maja

zatrudni pracowników sezonowych
do prac w zakresie
utrzymania terenów zielonych.

Szczegółowe informacje
w siedzibie
Spółki WODKOM KÓRNIK Sp. z o.o.
Wodociągi Kórnickie Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c 62-035 Kórnik.

Maciej Łabno zwycięzcą Trzydziestego
Turnieju 3. Majowego Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego (KBBK). Spotkanie z Premierem Leszkiem Millerem
i Kazimierzem Bałęcznym Honorowym
Obywatelem Kórnika.
228. rocznicę uchwalenia Konstytucji
3. Maja 1791 r. obchodzono w Kórniku
szczególnie uroczyście. W samo południe
w kórnickiej kolegiacie ks. Grzegorz Zbączyniak odprawił Mszę św. podczas której
poświęcił statutową tarczę strzelecką. Do
przedwojennej tradycji obchodów rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, powrócono
w Kórniku po powołaniu bractwa kurkowego w 1987. Pierwszy turniej 3. majowy odbył się w 1990 r. Jego zwycięzcą był Ryszard
Raszeja, obecnie członek honorowy KBBK.
Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe
(KBBK) obchodzi również w tym roku
trzydziestą rocznicę przyjęcia do Europejskiej Federacji Historycznych Bractw
Kurkowych (EGS). Wytyczyliśmy drogę
polskich bractw kurkowych do europejskiej
federacji. Z dumą prezentujemy sztandar
EGS wręczony bractwu w 1991 r. przez
prezesa EGS Kurta Ortmanna. Gościem
honorowym był były premier Polski Leszek Miller, który 15 lat temu, po dramatycznych pertraktacjach, 1 maja 2004 r.
wprowadził Polskę do Unii Europejskiej.
Czy Polacy zdają sobie sprawę z dokonań
jakie zaszły w Polsce dzięki temu wydarzeniu? Wizytę Leszka Millera zawdzięczamy
bratu Andrzejowi Borowskiemu z Poznańskiego Bractwa Kurkowego.
Na strzelnicę KBBK przybyli: burmistrz
z wice burmistrzem Kórnika – Przemysław
Pacholski i Sebastian Wlazły, radny sejmiku wielkopolskiego - Jerzy Lechnerowski,
wójt Gminy Łubowo – Andrzej Łozowski,
Magdalena Matelska-Bogajczyk – kierownik
Wydziału Promocji Gminy Kultury i Sportu,
ks. Adam Borysiak - kapelan Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP., ks.
Grzegorz Zbączyniak – kapelan KBBK,
bracia kurkowi z Poznańskiego Bractwa
Kurkowego, Bractwa „Poznań 1253”, Bractwa Strzeleckiego z Jutrosina i Swarzędza,
rotmistrz z wachmistrzem - Włodzimierz
Rocławski i Patryk Mikołajski, delegacja
Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 31 KDR
OP z prezesem płk Ryszardem Grześkowiakiem.
Na strzelnicę KBBK przybył Kazimierz
Bałęczny Honorowy Obywatel Kórnika,
mieszkaniec Lednogóry aby podarować
bractwu dwukołową armatkę (wiwatówkę) na lawecie, kaliber 45 mm. Przed laty
jej właścicielem był Józef Person rzeczoznawca samochodowy, członek Polskiego
Związku Motorowego. Prezes KBBK Marek

FOTO RMCzechoski

Baranowski przekazał ofiarodawcy pamiątkowy adres podziękowanie. Na cześć
ofiarodawcy oddano strzał honorowy.
Do grona zwycięzców, 3 maja 2019 r. dopisał się Maciej Łabno, który zdobył pamiątkową tarczę ufundowaną przez Włodzimierza Wrzeszcza ubiegłorocznego zwycięzcę
oraz pamiątkowy medal ufundowany przez
bractwo kurkowe. Drugi był Roman Fludra
a trzecie miejsce zajął Zdzisław Jakubowski
nagrodzeni medalami.
Turniejowi statutowemu KBBK, towarzyszyły cztery turnieje otwarte.
W turnieju o tarczę ekologiczną ufundowaną przez Henryka Ordanika, prezesa
stowarzyszenia ekologicznego w Borku
Wlkp., pierwsze miejsce zajął Zdzisław
Kaczmarek z KBS Swarzędz, przed Markiem
Balcerkiem z KBS w Jutrosinie i Andrzejem
Tomiakiem (KBBK).
Tarczę konstytucyjną ufundowaną prze
braci Macieja i Rafała Olejników zdobył
Zdzisław Kaczmarek z KBS w Swarzędzu.
Drugi był Zdzisław Jakubowski (KBBK) przed
Markiem Balcerkiem z KBS w Jutrosinie.
Tarczę armatnią ufundowaną przez burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Przemysława
Pacholskiego zdobył Marek Baranowski
(KBBK). Drugi był Marek Balcerek z KBS

Jutrosin a trzeci Zdzisław Kaczmarek z KBS
w Swarzędzu. Turniej ten rozgrywano na
dystansie 100m.
Najwięcej emocji wzbudziło strzelanie do
kura. Tę konkurencję wygrała Renata Maciejewska z Gruszczyna przed Wojciechem
Paczkowskim i Wiesławem Łyczkowskim
z Poznańskiego Bractwa Kurkowego.
Prezes KBBK Marek Baranowski wręczył
medale zwycięzcom letnich piątkowych
turniejów strzeleckich z kbks. Jak stwierdził, dzięki tym piątkowym ćwiczeniom
strzelnica KBBK jest obiektem żywym,
a poziom sportowy uczestników wzrasta.
Lista najlepszych strzelców KBBK w sezonie
letnim 2018 jest następująca: 1 miejsce
zajął Norbert Biniek, 2. Robert Kolwicz, 3.
Wojciech Antczak, 4. Zdzisław Jakubowski,
5. Marek Nowicki, 6. Maciej Łabno. W strzelaniu zimowym z broni pneumatycznej kolejność jest następująca: 1. Robert Kolwicz,
2. Zdzisław Jakubowski, 3. Norbert Biniek,
4. Roman Fludra, 5. Wojciech Antczak, 6.
Jędrzej Frynas.
Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom
obchodów święta 3-Maja w Kórniku.
					
◊ Kazimierz Krawiarz
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Konkurs krajoznawczy

25 kwietnia w strażnicy OSP w Kórniku
odbył się „Konkurs krajoznawczy o gminie Kórnik”. Uczniowie kórnickich szkół
od kilku miesięcy przygotowywali się do
gminnego finału, by najpierw zmierzyć
się z testem, a później przejść kolejne
trzy niełatwe rundy: zagadki zdjęciowe,
krzyżówkę oraz pytania z mapy.
W kategorii młodszej triumfowali Kajetan
Firlej i Marcel Kujawa ze Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie, drugie miejsce
zdobyły Nadzieja Pawłowska i Martyna
Przewoźna ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Kórniku-Bninie, a trzecie Marianna
i Maurycy Jeske-Choińscy ze Szkoły Podstawowej w Kamionkach.

Petycja ws. zaprzestania prac związanych z kanalizowaniem rowu melioracyjnego w Kórniku – Bninie
Latem ubiegłego roku w UMiG Kórnik
została przeze mnie złożona petycja
przeciwko skanalizowaniu rowu melioracyjnego. Przyczyną do skierowania pisma
był zamiar przeprowadzenia przez gminę
takiej inwestycji, która mogłaby zagrażać
okolicznym gospodarstwom domowym podtopieniami. Inicjatywę swoimi
podpisami poparło kilkadziesiąt osób.
Przedmiotem spornym był odcinek rowu
biegnący w pobliżu ulic Błażejewskiej oraz
Drogi Kalejskiej. W marcu br. otrzymałem
oficjalną odpowiedź, w której wiceburmistrz Dominiak przychyla się do prośby
mieszkańców i rów nie będzie kanalizowany. Ponadto zapowiedziane zostało
przeprowadzenie prac porządkowych
i umocnienia brzegów na omawianym
odcinku cieku wodnego. Pragnę podziękować okolicznym mieszkańcom, którzy
wsparli petycję.
◊ Jan Kalarus

W kategorii uczniów klas gimnazjalnych
i ponadpodstawowych: pierwsze miejsce
Martyna Piasecka i Martyna Koterba z Zespołu Szkół w Kórniku, drugie miejsce Weronika Piasecka i Mirella Rozmiarek z klas
gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1
w Kórniku oraz Dominik Filipiak i Marcin
Woziwodzki z tej samej szkoły.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, gdyż
niezależnie od zajętego miejsca, każdy
wykazał się sporą wiedzą na temat naszej
okolicy. Dziękujemy też nauczycielom,
którzy przez kilka miesięcy przygotowywali
zespoły do udziału w naszej zabawie.
Materiałem źródłowym w konkursie jest
głównie „Leksykon krajoznawczy gminy

Kórnik” wydany dwukrotnie przez Fundację Zakłady Kórnickie przy współpracy
z Miastem i Gminą Kórnik. Głównymi organizatorami zmagań finałowych są: Ilona
Potocka – redaktorka powyższej publikacji,
a przede wszystkim naukowiec z Katedry
Turystyki i Rekreacji UAM oraz piszący te
słowa. W tym roku w jury zasiedli panowie:
Kazimierz Krawiarz – kustosz Izby Pamiątek Regionalnych oraz kierownik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Sławomir
Zakrzewski. Niocenioną pomoc organizacyjną zapewnili pracownicy UMiG Kórnik:
Zofia Fludra, Magdalena Andryszak oraz
Krzysztof Ratajczak.
◊ ŁG

IZBA PAMIĄTEK REGIONALNYCH ZAPRASZA
NA OTWARCIE WYSTAWY

„100.LECIE
UNIWERSYTETU
POZNAŃSKIEGO”
OTWARCIE 21 MAJA 2019 R.
GODZINA 12:00 w bnińskim ratuszu
(XI WYSTAWA W IPR)

Kolarstwo

Zwyciezcy Pucharu Polski z Patrykiem Rajkowski i trenerem

ZAWODNICZKI TFP
NA PODIUM PUCHARU POLSKI
W odmłodzonym składzie wystartowała Grupa Kolarska TFP Jedynka Kórnik na torowym
Pucharze Polski dla juniorów i seniorów,
rozegranym tuż przed świętami wielkanocnymi. Jedynym ze starej gwardii był powracający
ze zgrupowania Cetniewie Patryk Rajkowski,
który zajął drugie miejsce w sprincie. Patryk
w półfinale pokonał brązowego medalistę
niedawno rozegranych Mistrzostw Świata
Mateusza Rudyka, ale w finale uległ nieznacznie Maciejowi Bieleckiemu. W półfinale
keirinu Patryk „złapał gumę”, ale na szczęście
nic mu się nie stało. Niestety z tego powodu
nie zakwalifikował się do ścisłego finału. W finale B natomiast zdecydowanie zwyciężył, co
dało mu 7 miejsce w ostatecznej klasyfikacji.
Rajkowski od tego roku również reprezentuje TFP Kórnik. W kolejnych konkurencjach
na podium stawały zawodniczki TFP. Pod
nieobecność dwóch naszych eksportowych
dziewczyn Nikol Płosaj i Moniki Graczewskiej,
o czołowe lokaty walczyła „młodzież”. Drużyna w składzie Karolina Lipiejko, Joanna
Golec, Wiktoria Polak i Dominika Bykowska
zajęła 3 miejsce. W wyścigu Madison dwójka
Lipiejko - Golec stanęła na 2 stopiniu podium,
a Bykowska – Polak i Natalia Szymczak z Karoliną Przybylak zajęły kolejno miejsce 4 i 5.
Również 5 miejsce w wielobojowym Omnium
wywalczyła Joanna Golec, a Karolina Lipiejko
była 7. W sprincie juniorek Zofia Picz zajęła 2
miejsce, a w kirinie 3.
BŁASZCZAK I PRZYMUSIŃSKI
REWELACJĄ PUCHARU POLSKI
O sporą niespodziankę postarali się młodzi
zawodnicy sekcji kolarskiej UKS Mróz Jedynka Kórnik, którzy w miniony weekend wzięli
udział w kolarskim pucharze Polski na torze
w Pruszkowie, który był zarazem eliminacją
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
W pucharowych zmaganiach wzięło udział
ponad 100 chłopców i ponad 50 dziewcząt
w wieku 15-16 lat. Największe sukcesy
odniosła Joanna Błaszczak, która została
okrzyknięta „Królową sprintu”, gdyż wygrała kwalifikacje na 200 m ze startu lotnego
z czasem 12,71sek, następnie całą rywalizacją
sprinterską, pokonując zdecydowanie w finale 2-0 wielokrotną medalistkę mistrzostw
Polski z roku 2018 Olgę Wankiewicz z Copernicusa Toruń. Trzecie zwycięstwo Asia
odniosła w konkurencji Keirin, w której również zwyciężyła we wszystkich rozegranych
biegach. W finałowym ponownie pokonała
Wankiewicz, a podium uzupełniła Maja Tracka ALKS Stal Grudziądz. Asia wystartowała
jeszcze w czwartej konkurencji wraz z Emilią
Jurgą w sprincie drużynowym zajmując 4
miejsce. Nie mniejsze wrażenie pozostawił
na pruszkowskim welodromie Mateusz Przymusiński, który w eliminacjach sprintu zajął
3 miejsce z czasem 11.41 sek. W rywalizacji

sprinterów uplasował się na 5 miejscu, minimalnie przegrywając w ¼ finału z Jakubem
Kozickim z Piasta Szczecin. Mateusz wszystko
powetował sobie w Keirinie, najbardziej widowiskowej konkurencji sprinterskiej. Najpierw
zdecydowanie zwyciężył w eliminacjach,
a następnie w półfinale. W ostatnim biegu,
w finale trafił na samych najlepszych zawodników tej konkurencji z ub. roku. Również
w tym biegu pokazał się z rewelacyjnej strony,
prowadził od startu do mety nie pozwalając
się wyprzedzić przez ostatnie 3 okrążenia.
Drugi na mecie był rywal ze sprintu Kozicki,
a trzeci Tomasz Dobrzyński ALKS Stal Grudziądz. Zmagania w kirinach oglądał jeden
z najlepszych polskich sprinterów, zawodnik
UKS Jedynka Kórnik Patryk Rajkowski, dzielnie wspierając swoich młodszych kolegów i to
również miało wpływ na ich zwycięstwa. Mateusz wystartował również z Janem Szyszką
i Wiktorem Perzem w sprincie drużynowym,
zajmując jak na debiutantów bardzo dobre 6
miejsce. Szyszka i Perz wystartowali jeszcze
w wyścigu miejsce.
MARIA HOFFMANN I DAWID WIKA-CZARNOWSKI ZWYCIĄŻAJĄ W 60 MAŁYM
WYŚCIGU POKOJU
W majowy weekend na poznańskim torze
samochodowym odbył się 60 Ogólnopolski

Mały Wyścig Pokoju, w którym nie zabrakło
reprezentantów UKS Jedynka Kórnik. Podczas 1 etapu Dawid Wika-Czarnowski zajął 2
miejsce, a Aleksander Leśniewski był 7. Następnego dnia odbyła się jazda indywidualna
na czas, w której bezkonkurencyjni okazali
się nasi reprezentanci! Marysia Hoffmann
z czasem 6min 30sek zajęła 1 miejsce wśród
dziewcząt, natomiast Julia Przymusińska
uplasowała się tuż za podium z czasem 6.43.
Wśród młodzików Dawid Wika-Czarnowski
wykręcił najlepszy czas dnia 5min 49sek
zwyciężając z przewagą aż 17 sek nad drugim
Janem Gaderą z KTK Kalisz. Tego samego
dnia popołudniu rozegrano 3 etap w którym
ponownie na drugim miejscu zameldował
się Dawid Wika-Czarnowski. W czołowej
grupie na metę przyjechały również obie
nasze zawodniczki, co pozwoliło im utrzymać
zwycięstwo Marysi i 4 miejsce Julii. Dawid
również utrzymał prowadzenie zwyciężając
zdecydowanie w klasyfikacji generalnej w 60
MWP. Drużynowo nasi zawodnicy wywalczyli
2 miejsce! Warto dodać, że Marysia w rywalizacji z chłopakami uplasowała się na 12
miejscu w klasyfikacji generalnej!

◊ PM
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Medalowa passa Radzevii

27 kwietnia 2019 roku w Zaniemyślu
odbył się finał Mistrzostw Wielkopolski w unihokeju w kategorii juniorek
starszych, a organizatorem turnieju był
nasz klub. Zawodniczki UKS Radzevia
Radzewo zakończyły sezon z brązowymi medalami na szyjach. W kończących
sezon zawodach uległy dziewczętom
z Żytowiecka 1:5 oraz zremisowały z UKS
Junior Kębłowo 4:4. Wyróżnienia dla najlepszych zawodniczek meczu odbierały
Zuzanna Banecka i Zofia Brylewska. Wybrano także „Drużynę Gwiazd” całego sezonu. Znalazły się w niej nasza bramkarka Roksana Bazanowska oraz środkowa
Roksana Toboła. Dodatkowo nagrodę za
wyróżniającą postawę w trakcie sezonu
otrzymała Natalia Sznura. Trzecie miejsce w Wielkopolsce wywalczyły: Roksana
Toboła (kapitan), Roksana Bazanowska,
Agnieszka Wiśniewska, Natalia Sznura,
Mirella Rozmiarek, Zuzanna Banecka,
Zofia Brylewska i Sylwia Rumińska. Dzień
później wzięliśmy udział w XVI Ogólnopolskim Wielkanocnym Turnieju Unihokeja, który odbył się w Niechanowie. Jechaliśmy, by bronić mistrzostwa sprzed
roku. Dziewczęta rozegrały kapitalny
turniej. Zwyciężyły we wszystkich 5 meczach, a styl, w jakim to zrobiły, wywarł
wrażenie na wszystkich. Wygrane 9:1

z UKS Salezjanie Poznań II, 4:0 z UKS Błyskawica Niechanowo, 6:0 z UKS Kołaczkowo, 6:2 z UKS Salezjanie Poznań I oraz
9:1 z UKS Jastrzębie Żytowiecko nie pozostawiły wątpliwości, kto tego dnia był
najlepszy. Tytuł najlepszej zawodniczki
całego turnieju trafił do Roksany Toboła,
która tego dnia grała koncertowo. Dodatkowo mianem najlepszej obrończyni
nagrodzono Sylwię Rumińską. Reszta
zespołu także spisywała się rewelacyjnie:
Roksana Bazanowska, która dokonywała
cudów przed bramką, Zofia Brylewska,
szalenie skuteczna, zdobywczyni kilku
przepięknych bramek oraz waleczne Mirella Rozmiarek i Gabriela Ukleja, które
także walnie przyczyniły się do sukcesu.
Warto dodać, że poza bramkarką cały
zespół wpisywał się na listę strzelczyń.
Brawo dziewczęta!
Post scriptum
Coraz więcej osób zainteresowanych
sportem i innymi wydarzeniami w naszej
gminie pyta nas dlaczego takich turniejów
nie organizujemy na terenie gminy Kórnik,
gdzie są przecież dwie pełnowymiarowe
hale. Zainteresowanym odpowiadamy: na
halę w Kórniku (KCRiS OAZA) wejść z unihokejem nie możemy, gdyż jak argumentuje kierownik ds. administracyjno-orga-

nizacyjnych: nie pozwala na to gwarancja
parkietu. Zagadkowy jest jednak zakres
tej gwarancji, bo jak to jest, że na lekcjach
wychowania fizycznego grać w unihokeja
można, a turnieju przeprowadzić nie można??? Hala w Kamionkach z kolei odstrasza
stawkami za wynajem. Za organizację
turnieju w Kamionkach musielibyśmy zapłacić dwa razy więcej niż w Zaniemyślu.
Kuriozalnym zatem wydaje się stanowisko
władz gminy (również zdziwionych swego
czasu takim stanem), iż „Urząd nie partycypuje w kosztach wynajęcia w/w obiektów
dla klubów sportowych”. Trudno bowiem
partycypować w czymś, na co i tak nie ma
zgody administracji obiektu (Oaza). Jeśli
natomiast chodzi o halę w Kamionkach,
nie tyle chodzi o partycypowanie w kosztach, ile o wysokość stawek dla dzieci
i młodzieży z naszej gminy na ośrodku naszej gminy. Napotykając coraz więcej kłód
pod nogami w gminie Kórnik, korzystamy
z życzliwości gminy sąsiedniej. I z takich
oto powodów, mając pod nosem dwie
(teoretycznie „nasze”) hale, organizujemy
turnieje w Zaniemyślu, gdzie życzliwości
nie brakuje, a szczególne podziękowania
ślemy pani Karolinie Ratusznej, kierowniczce zaniemyskiej hali.
◊ Karol Niemier

Przedszkolacy
na brąz

Po tygodniowej przerwie od Mistrzostw
Polski w warcabach 100 polowych, w Lipnie
koło Leszna odbyły się kolejne Mistrzostwa
Polski w warcabach, – tym razem były to
warcaby klasyczne (64 polowe), a na początek rozegrany został turniej drużynowy.
W tym roku MUKS Wieża Kórnicka wystawiła
dwie drużyny: w kategorii do lat 13 (broniących brązowego medalu z ubiegłego roku),
oraz świeży narybek klubowy – kategoria
do lat 8.
Drużyna do lat 13 grająca w składzie; Kątny
Samuel, Kątny Tymoteusz, Zawitaj Aleksander oraz Zawitaj Tymoteusz (cała drużyna
to uczniowie SP Radzewo), po 2 dniach
walki zajęła ostatecznie 4 miejsce. Przegrana
w ostatniej rundzie kosztowała drużynę medal. Nie udało się więc powtórzyć sukcesu
z ubiegłego roku.
Miłą niespodziankę za to sprawili przedszkolacy. Drużyna grała w składzie:
1) Filip Janowski (przedszkole im. Misia
Uszatka)
2) Konrad Konieczny (SP.1 Kórnik)

Taekwondo

3) Tobiasz Górzny (przedszkole im. Misia
Uszatka)
4) Mateusz Rubelek (przedszkole im. Misia
Uszatka)
Choć przygodę warcabową chłopcy zaczęli
zaledwie na początku roku…to już mogą się
pochwalić swoim pierwszym sukcesem! Po
2 dniach walki drużyna zakończyła udział
w turnieju na 3 miejscu – zdobywając brązowy medal.
A był to ich dopiero pierwszy występ w turnieju tej rangi. Oby tak dalej.
Po zakończonych Mistrzostwach drużynowych, rozegrane zostały 2 turnieje indywidualne.
Na początek gra błyskawiczna – zawodnicy
mieli po 3 minuty na zegarze + 2 sekundy
bonusu po każdym posunięciu. Wystartowało w nim naszych 7 zawodników.
W turnieju błyskawicznym w kategorii do
lat 13 tytuł Mistrza Polski zdobył nasz zawodnik Samuel Kątny – to już drugi tytuł
Mistrza Polski wywalczony w tym roku. Od
początku wyszedł na prowadzenie, pokonując pozostałych faworytów. Nie obyło
się jednak bez potknięcia, w przedostatniej
partii przegrana z nieco słabszym zawodnikiem sprawiła, że przewaga stopniała do
0,5 punktu. I ostatnią partę trzeba było co
najmniej zremisować. To się udało – i tytuł
Mistrza Polski powędrował do naszego

UKS Oaza Kórnik na turnieju w Berlinie i Toruniu.
W sobotę 27 kwietnia i niedzielę 28 kwietnia zawodnicy oraz
trenerzy UKS Oaza Kórnik uczestniczyli w dwóch turniejach
jednocześnie.
Pierwszym z nich był Puchar Polski Poomsae, w którym wzięła
udział Weronika Szymańska. Równocześnie odbywał się turniej
Centuria Cup, gdzie swój występ miały Zuzanna i Justyna Deneka.
Wyniki z obu turniejów przedstawiają się następująco: Weronika
Szymańska zajęła trzecie miejsce w Poomsae indywidualnym.
Zuzanna oraz Justyna zdobyły złoty medal w Poomsae Family,
natomiast indywidualnie dziewczyny stanęły na drugim miejscu.
Rozgrywana była również konkurencja sprawnościowa, w której
Zuzanna zajęła trzecie miejsce. Łącznie z Torunia przywieźliśmy
6 medali co jest bardzo dobrym wynikiem.
Natomiast w Berlinie, podczas turnieju Berlin Open swój występ
zaliczyła Lena Kujawa, która wystartowała w kategorii -35 kg. Lena
stoczyła dwa pojedynki. Pierwszy z nich wygrała w bardzo dobrym
stylu przewagą 9 punktów 19:10. W drugiej walce Lena trafiła na
lepiej przygotowaną zawodniczkę, która wygrała kategorię i pozbawiła Lenę wejścia do finału. Ostatecznie nasza reprezentantka
zdobyła brązowy medal.
◊ ZM

zawodnika.
Miejsca naszych zawodników:
W kategorii do lat 13:
1 miejsce – Kątny Samuel
12 miejsce – Kątny Tymoteusz
13 miejsce – Zawitaj Aleksander
14 miejsce – Zawitaj Tymoteusz
W kategorii do lat 8:
11 miejsce – Górzny Tobiasz
14 miejsce – Mateusz Rubelek
15 miejsce – Zgarda Julian
Ostatni turniej rozegrany został na dystansie 45 minut dla zawodnika.
W tym turnieju niestety żadnemu z zawodników MUKS Wieży Kórnickiej nie udało się
stanąć na podium, choć było blisko.
Miejsca naszych zawodników:
W kategorii do lat 13:
5 miejsce – Kątny Samuel
9 miejsce – Zawitaj Aleksander
10 miejsce – Zawitaj Tymoteusz
13 miejsce – Kątny Tymoteusz
W kategorii do lat 8:
8 miejsce – Górzny Tobiasz
13 miejsce – Mateusz Rubelek
Wszystkim naszym zawodnikom gratulujemy – zwłaszcza najmłodszym medalistom,
oraz życzymy wytrwałości w dalszych treningach.
◊ MUKS Wieża Kórnicka

Dokąd prowadzą nasze marzenia?

Podczas prezentacji promującej książkę
„Podróże do granic” poznacie historię
niezwykłej przyjaźni pomiędzy ojcem, a synem
i przekonacie się, w jaki sposób można
realizować nawet niedorzeczne marzenia.
Usłyszycie opowieść o najmniejszym
kontynencie świata, który przez pół roku
obserwowaliśmy z siodełka rowerowego.
Będzie też o zdobywaniu wody na pustyni, o
niebezpiecznych zwierzętach, o karkołomnym
przejeździe przez pożar buszu i o największych
krokodylach świata. Zobaczycie jak wygląda
Wielka Rafa Koralowa fotografowana z
pokładu awionetki. Poznacie również atrakcje
wschodniego i południowego wybrzeża,
krajobrazy Wielkich Alp Australijskich oraz
migawki z Wyspy Kangura.


Godz. 19.00

Restauracja Ventus, Kórnik

ZAPISY pod nr tel.: 61 8 170 021

Robert Czerniak cukiernik,
kucharz i geograf.
W
roku
1998
zorganizował
wyprawę
na
Spitsbergen, a w
kolejnych latach

poznawał nie tylko Arktykę, ale też północną Afrykę.
W 2008 r. przez sześć miesięcy samotnie przemierzał
bezkresy Ameryki Południowej od Ziemi Ognistej po
peruwiańskie Iquitos, a także zgłębiał tajemnice
Wyspy Wielkanocnej. Na kolejną wyprawę przez
Amazonię, przesmyk Darien, Amerykę Środkową i do
Meksyku wybrał się ż synem Joachimem. Przerwa w
podróżach nastąpiła z powodu choroby onkologicznej
syna i przez kilka następnych lat zajmował się jego
rehabilitacją, a podsumowaniem terapii była rowerowa
wyprawa (2012/2013) przez Australię.
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WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Zaopiekuję się starszą osobą z terenu gminy Kórnik w kulturalnym
domu. Tel. 790 243 926
Praca emeryt, uprawnienia na
wszystko. Aktualne badania lekarskie i psychotesty techniczne. Tel.
603 426 342
SUZOHAPP POLAND SP Z O.O.
w Koninku poszukuje Pracownika
Magazynu / Produkcji – praca
jednozmianowa, atrakcyjne wynagrodzenie i benefity. Prześlij CV
rekrutacja@suzohapp.com, tel. 48
271 6060
Do lekkiej pracy zatrudnimy osoby
z orzeczeniem o niepełnosprawności. Tel. 791 121 103, e-mail praca@
lavoro.com.pl
Przyjmę do łupania i cięcia drewna
kominkowego. Tel. 692 241 023
Zatrudnię na stanowisko fryzjer,
barber lub pomoc fryzjera. Oferuję
liczne szkolenia i możliwość rozwoju
zawodowego Studio Atelier, Kórnik
ul. Dworcowa 2a/1 tel.: 883 767 479
Podejmę pracę jako sprzątaczka
biur na pół etatu. Kórnik. Tel. 663
23 10 72
Poszukujemy pracownika produkcji, Robakowo, umowa o pracę, godziny 6-14, CV:
rekrutacja@hipromine.com

INNE
Sprzedam zmywarkę, pralkę wąską i szeroką. Możliwość transportu.
Tel. 511 120 011
Sprzedam opony R 14 175/65. Tel.
511 120 011
Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. Tel. 537 394 398
Przyjmę niepotrzebne książki,
dojadę i odbiorę osobiście. Tel. 503
622 212

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku. Wydzierżawi lokal o pow. 100
m² mieszczący się przy ul. Plac Niepodległości 32 na I piętrze, wejście
od ul. Pocztowej informacja. Tel.
663 977 343
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal użytkowy
o pow. 150 m² przy ul. Plac Niepodległości 15 nad Sklepem „TĘCZA”.
Tel. 663 977 343
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi magazyn o pow.
180 m² przy ul. Średzkiej 17. Tel.
663 977 343
Sprzedaż drewna opałowego, różne rodzaje. Tel. 661 099 768
Domofony, alarmy, kamery. Monitoring sklepów, posesji, firm.
Montaż-serwis. Tel. 509 490 402
Szukam miejsca na postawienie
5 uli. W rozliczeniu świetny miód
i zapylone ogrody, łąki, pola. Tel.
570 196 151
Meble na wymiar : kuchnie, szafy,
komody, garderoby. Tel. 723 882
617
Kupie stary motocykl WSK, WFM,
KOMAR. Tel. 509 449 141
Do wynajęcia pom. usługowe 33
m² - Kamionki, w pobliżu Tesco. Tel.
601 599 111
Szukam działek do kupna w Robakowie i okolicy. Tel. 666 677 003
Sprzątanie domów, mieszkań,
mycie okien, pranie tapicerki i dywanów, ciśnieniowe mycie tarasów,
podjazdów i bram garażowych.
Dobre ceny! Tel. 508 795 439
Masz wizję nowej szafy lub garderoby? My Ci ją stworzymy! Tel.
792 357 101
Szpachlowanie, malowanie, panele, zabudowy. Tel. 794 702 380
Płoty, bramy, furtki, ogrodzenia
siatką. Tel. 692 241 023
Usługi remontowo budowlane, wykończenia wnętrz kontakt

693420766 lub uslugi.remo.budo@
gmail.com
Sprzedam działkę budowlano-zagrodową w trakcie przekształcania
na mieszkaniową w miejscowości
Pierzchno 1138 m. Tel. 781 303 208
Wypożyczalnia samochodów
dostawczych w Kórniku. Tel. 516
238 231

Szybko i za rozsądną cenę. apogeo.
poznan@gmail.com, Tel. 502796560
„Zdrowo i bakaliowo” - sklep ze
zdrowymi artykułami na wagę.
Kórnik Pl.Niepodległości 34 (obok
Żabki).
Sklep ogrodniczy Bnin, ul. Zwie-

Sprzedam używany okrągły stół
ogrodowy technorattan + drewno,
średnica 110 cm. Tel. 783 522 029

rzyniecka 38 oferuje: kwiaty, byliny,

Sprzedam dwie ławki do siedzenia
z palet. Tel. 783 522 029

żurawina itp.}, nawozy, ziemię, korę.

rozsadę, trawy ozdobne, drzewka i
krzewy {rododendrony, borówka,
Sprzedam srebrny skuter Baotian,

Nowy sklep „Warzywa i owoce
u Bożenki” zaprasza! Ul. Woźniaka 50 m od Biedronki. Tel. 725 225 372

2007r., 49cm3, 19000 przebie-

Sprzedam działki w okolicach
Kórnika. Tel. 517120127

Tel. 507176111

gu, stan dobry (odpala i jedzie).
Kupię lub wynajmę mieszkanie w

Kupię mieszkanie dom lub działkę
w Kórniku. Tel. 517120127

Kórniku i okolicy. Ewelina. Tel. 507

Nowe domy w atrakcyjnych cenach od 299 tyś. Tel. 517120127

808 370

Sprzedam dom w Bninie, 490 tys.
Tel. 517120127

Tynki cementowo-wapienne.
Tel. 609 153 947

Nowe domy z garażem pod Kórnikiem od 329 tyś . Tel. 517120127

Podolog zajmie się odciskami, kurzajkami, wrastającymi paznokcia-

Sprzedaż dom w lesie nad jeziorem
okolice Kórnika . Tel. 517120127

mi, grzybicą stóp. Facebook: Perfect

Sprzedam podmurówkę do płotów panelowych wys 25cm długość 250cm więcej inf. pod. Tel.
572386490

kontakt SMS)

Montaż płotów panelowych,
płotów łupanych, furtek, bram,
demontaż starych ogrodzeń. Tel.
572 386 490

Feet. Tel. 533 463 422 (ewentualny
Pedicure leczniczy, manicure oraz
henna dla seniorów z dojazdem do
domu. tanio. Tel. 798 914 299

Do wynajecia nowe b. ładne mieszkanie 40m2 z balkonem przy jeziorze
i parku kórnickim.Tel 782119440
- prosze dzwonić od poniedziałku
do piatku do 18.00

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Większe ogłoszenia mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia,
o publikacjidecyduje kolejność nadesłania.Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną
(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.
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NAKŁAD: 4200 egz.

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

Geodeta uprawniony - Kórnik.
Pełen zakres usług geodezyjnych.

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

...

...

Sprzedam 9ha ziemi rolnej w tym
1,5 ha lasu. Tel. 602 267 287

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

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991

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:

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

...

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/

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 3, tel. 61 819-02-69

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

Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, Kórnik
tel. 61 817 00 33

...

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

...

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

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

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 28

...

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

