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Informacje 
burmistrza

MiGK: burmistrz Przemysław Pacholski, 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły, kierow-
nik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej 
Ewa Soczyńska oraz inwestorzy wybrani 
w  procedurze konkursowej: pani Alicja 
Bortlisz, pan Kacper Stein, pan Remi-
giusz Stein i  pan Piotr Swoboda. Nowe 
przedszkola powstaną w  miejscowości 
Czołowo, Robakowo i Szczytniki, a przed-
szkolaki z gminy Kórnik będą mogli z nich 
skorzystać od 1 września 2021 roku.

Spotkanie z burmiStrzem 
Swarzędza

Tego samego dnia burmistrz Przemysław 
Pacholski spotkał się z burmistrzem Swa-
rzędza Marianem Szkudlarkiem. W spo-
tkaniu udział brał również wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły. Tematem rozmowy 
była współpraca jednostek samorządu 

Ścieżka PieSzo-rowerowa 
żerniki-wezeł koninko

23 lipca wiceburmistrz Bronisław Domi-
niak spotkał się w  Poznaniu z  zastępcą 
dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do 
spraw inwestycyjnych Markiem Bereżec-
kim i  Joanną Kostrzewską zastępczynią 
dyrektora Wydziału Dróg i  Gospodarki 
Przestrzennej w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu. Omówiono szczegóły współ-
pracy przy budowie ścieżki pieszo-ro-
werowej Żerniki-Węzeł Koninko, wzdłuż 
drogi powiatowej. 

rozdanie nagród

27 lipca w KCRiS Oaza odbyło się przy-
gotowane przez Wydział Promocji w Kór-
niku rozdanie dyplomów i  nagród dla 
uczestników konkursu „Europejska 
Nagroda Młodzieżowa” organizowane-
go  przez partnerską gminę Königstein 
w  Niemczech. Burmistrz Przemysław 
Pacholski, wraz z kierownikiem Wydziału 
Promocji Magdaleną Matelską-Bogajczyk, 
pogratulowali świetnych osiągnięć dzie-
ciom z  naszej gminy i  po uroczystości 
wszystkich gości zaprosili na słodką 
niespodziankę.
Wystawę  niektórych prac konkursowych 
oglądać można w witrynie Wydziału 
Promocji Gminy UMiG Kórnik (plac Nie-
podległości 41).

wizyta wicemarSzałka

28 lipca w urzędzie MiGK gościli Wicemar-
szałek Województwa Wielkopolskiego 
Jacek Bogusławski, Radni Sejmiku Wiel-
kopolskiego: Tatiana Sokołowska oraz 
Jerzy Lechnerowski. Podczas spotkania 
została podpisana umowa na dofinan-
sowanie przez Urząd Marszałkowski bu-
dowy promenady w kwocie 2 mln zł. Przy 
podpisywaniu umowy uczestniczyli także 
wiceburmistrzowie gminy Sebastian Wla-
zły i Bronisław Dominiak, a także skarbnik 
Katarzyna Szamałek. Spotkanie zostało 
zwieńczone spacerem po Kórniku.

PowStaną nowe PrzedSzkola

29 lipca odbyło się spotkanie ws. pod-
pisania listów intencyjnych na budowę 
nowych przedszkoli w  gminie Kórnik. 
Uczestniczyli w  nim przedstawiciele 

terytorialnego oraz zagadnienia doty-
czące problematyki zagospodarowania 
przestrzennego.

Vi maraton turyStyczny 

1 sierpnia burmistrz Przemysław Pachol-
ski wziął udział w otwarciu VI Kórnickiego 
Maratonu Turystycznego organizowa-
nego przez Stowarzyszenie „Kórnickie 
Bractwo Rowerowe”. 

wSPółPraca w zakreSie oPieki

3 sierpnia w  Dziennym Domu Opieki 
w Dąbrówce odbyła się uroczystość, na 
którą zostali zaproszeni przedstawiciele 
siedmiu gmin powiatu poznańskiego 
– Buk, Dopiewo, Kleszczewo, Kostrzyn, 
Kórnik, Stęszew i Suchy Las. 

cd. na str. 4
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Droga powiatowa  Gądki-Dachowa-
-Szczodrzykowo - przebudowa ulicy 
Poznańskiej w Dachowie, budowa sieci 
wodociągowej oraz budowa kanaliza-
cji – etap 2. Zadanie realizowane jest 
wspólnie z Powiatem Poznańskim.
Udział środków Gminy Kórnik wynosi 2,7 
mln zł, drugie tyle przekazuje Starostwo 
Powiatowe.
Spodziewana jest dotacja z funduszu dróg 
samorządowych w kwocie ok. 4,5 mln zł.
Sieć wodociągowa będzie finansowana 
ze środków pozyskanych z Aquanet S.A., 
szacowany koszt to około 2,4 mln zł.
Kolektor sanitarny finansowany będzie ze 
środków własnych gminy, przewidywany 
koszt to kwota 2,8 mln zł.

Zakres rzeczowy zadania to:
- sieć wodociągowa o długości ok. 1,8 km,
- przebudowa pasa drogowego, wraz 
z  wykonaniem chodników oraz ścieżki 
rowerowej o długości 1,8 km,
- kolektor sanitarny o długości ok. 1,6 km.
Budowa nowych linii oświetleniowych 
i  przebudowa istniejącej infrastruktury 
technicznej.
W ramach przebudowy drogi powiatowej 
Gądki-Dachowa-Szczodrzykowo zostały 
w poprzednich latach zrealizowane etapy 
1 i 3. Obecnie będzie realizowany etap 2 
przez miejscowość Dachowa. W  latach 
ubiegłych realizacja była również finan-
sowana przy udziale środków Miasta 
i Gminy Kórnik w wysokości stanowiącej 
50% kosztów przebudowy drogi, a  sieć 
wodociągowa finansowana była przez 
gminę ze środków pozyskanych ze spółki 
Aquanet S.A.

Podczas realizacji etapu trzeciego od Da-
chowy do Szczodrzykowa wystąpiła kolizja 
z rurociągiem gazowym wysokiego ciśnie-
nia. Obecnie Zarząd Dróg Powiatowych jest 
na etapie uzgodnień sposobu usunięcia 
kolizji, a kilkumetrowy brakujący odcinek 
zostanie zrealizowany do końca roku.
Przetarg nieograniczony na budowę 2 
etapu został ogłoszony przez ZDP.
Zakończenie drugiego etapu przebudowy 
drogi wraz z budową infrastruktury technicz-
nej planuje się w terminie do 30.06.2021 r. 
Łączny koszt przedsięwzięcia stanowi 
kwotę około 36 mln zł.
Dodatkowo Miasto i Gmina Kórnik prze-
kazała nieodpłatnie niezbędny grunt 
do przebudowy drogi o  wartości około  
1,2 mln zł.
Poniższe zdjęcia przedstawiają rezultaty 
prac na etapie 1 i 3.

Inwestycje

◊  SK

Kanalizacja i wodociąg w Bninie

W okolicy ul. Zwierzynieckiej w Bninie przy 
ul. Wilczej, Lisiej i Sarniej powstały sieci 
wodociągowa i kanalizacyjna. Wodociąg 
kosztował 592 515,71 zł brutto, kanalizacja 
sanitarna natomiast 689 738,21 zł brutto.

Budowa oświetleń 
w Kamionkach i Borówcu

Osiem słupów z  lampami oraz infra-
strukturą zamontowano na ul. Piaskowej 
w Kamionkach. Zadanie wykonała firma  
Energosieć Marek Wardeński z Pyzdr.
Inwestycja wraz z nadzorem kosztowała 
60.957,22 zł. 

Przy ulicach ul. Pod Borem i Pod Lasem 
w Borówcu wykonano drugi etap inwestycji 
oświetleniowej. Zamontowano 21 słupów 
z  lampami oraz infrastrukturę. Zadanie 
wykonała firma Magelektro Sp. z o.o. Sp. j. 
z siedzibą w Poznaniu. 
Inwestycja wraz z nadzorem kosztowała 
112.608,95 zł.

◊  Wydział Inwestycji 
UMiG Kórnik

cd. ze str. 3
Naszą gminę reprezentował burmistrz 
Przemysław Pacholski wraz z  paniami: 
Agnieszką Mieloch – dyrektorką OPS 
i  Iwoną Pawłowicz–Napieralską – koor-
dynatorką ds. współpracy międzywydzia-
łowej. Celem spotkania było podpisanie 
listów intencyjnych w sprawie powstania 
Zintegrowanego Centrum Opieki, w  ra-
mach którego działać będą: Centrum Te-
leopieki i Centrum Usług Domowych (400 
osób niesamodzielnych), Dzienny Dom 

Opieki Medycznej (100 osób niesamo-
dzielnych), Centrum Wsparcia Opiekunów 
Faktycznych (100 opiekunów faktycznych).

Przetargi na odbiór odPadów

3 sierpnia ogłoszono cztery przetargi doty-
czące odbioru i transportu odpadów z te-
renów zamieszkałych i niezamieszkałych. 
Gmina Kórnik została w  tej procedurze 
podzielona na dwie strefy. W każdej z nich 
osobno wyłoniona będzie firma odbierają-
ca odpady biodegradowalne i zmieszane 
oraz odpady segregowane. Otwarcie ofert 
nastąpi 7 września. Wyłonieni w przetargu 
przedsiębiorcy mają realizować te zadania 
w roku 2021.

rozmowy na temat 
 PoSzerzenia ulicy

4 sierpnia wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
wraz z  kierownik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Lidią Noskowiak spo-
tkał się z  właścicielami posesji przy ul. 
Wiatrakowej w  Dachowie. Rozmawiano 
o  wykupie fragmentów działek w  celu 
poszerzenia ulicy. 

o PółwySPie Szyja i dożynkach

5 sierpnia burmistrz Przemysław Pachol-
ski odbył spotkanie z  ks. proboszczem 
Franciszkiem Sikorą. Poruszono temat 

współpracy gminy i  parafii w  zakresie 
półwyspu Szyja oraz ustalono termin mszy 
dożynkowej na 23 sierpnia, godzina 14:00.

reaktywacja oSP w robakowie

7 sierpnia w  Robakowie-Wsi odbyło się 
spotkanie informacyjne dla mieszkańców 
Dachowy, Gądek, Robakowa-Osiedla, Ro-
bakowa-Wsi i Żernik,  zainteresowanych 

wstąpieniem do OSP. Urząd Miasta i Gmi-
ny Kórnik reprezentował wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły. Obecni byli także radni: 
Iwona Kosmalska, Andrzej Surdyk, oraz 
sołtysi: Daniel Kulza i Piotr Szczepaniak, 
który był gospodarzem spotkania. Więcej 
na ten temat w tym wydaniu „Kórniczani-
na” (str. 7). 

rozmowy na temat zwiazku 

W  dniu 10 sierpnia odbyło się kolejne 
spotkanie dotyczące utworzenia związ-
ku gmin i powiatów do przejęcia zadań 
związanych z  transportem pasażerskim 
dawniej realizowanych przez PKS Poznań. 
Głównym tematem tego spotkania była 
dyskusja nad projektem statutu mające-

go powstać związku gmin i powiatów z te-
renu naszego województwa. Samorząd 
Kórnika reprezentował wiceburmistrz 
Bronisław Dominiak.

rozmowy z inweStorami

13 sierpnia wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak spotkał się z przedstawiciela-
mi Robakowo Inwestments, firmy, która 
zamierza zainwestować na terenach 
aktywizacji gospodarczej w obrębie Da-
chowa. Rozmawiano na temat dojazdu do 
nieruchomości oraz docelowej budowy 
dróg dla skomunikowania tych terenów.

uroczyStoŚci 15 SierPnia

15 sierpnia z okazji 100. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły, przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Kórnik Adam Lewandowski, rad-
ny Sejmiku Wielkopolskiego Jerzy Lech-
nerowski oraz przedstawiciele Kórnicko-
-Bnińskiego Bractwa Kurkowego pod 
tablicą na murach Kolegiaty Kórnickiej 
oddali hołd mieszkańcom z terenu Kór-
nika i okolic, którzy 100 lat temu oddali 

życie podczas walk o granice odradzającej 
się Polski. Po mszy św. wzięli także udział 
w proklamacji nowego króla K-BBK Zdzi-
sława Jakubowskiego. 

wySoko w rankingu dochodów

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspól-
nota” ogłosiło coroczny „Ranking docho-
dów jednostek samorządu terytorialnego 
per capita w 2019”. Miasto i Gmina Kórnik 
zostało w nim sklasyfikowane na trzecim 
miejscu spośród samorządów wojewódz-
twa wielkopolskiego (nie licząc Poznania). 
Pierwsze miejsce zajęła Gmina Suchy Las, 
na drugim uplasowała się Gmina Tarno-
wo Podgórne.
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czmoń, w 
rejonie ulic Pod Lasem, Leśnej, Zielonej, Topolowej, Strażac-
kiej, Lipowej, Świerkowej i Bnińskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2020 
r., poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr 
XL/532/20017 z dnia 25 października 2017 r., 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, wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko, w dniach od 31  sierpnia 2020 r. do 22 września 2020 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 
62-035 Kórnik. Projekt  planu dostępny będzie w okresie wyło-
żenia również na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Aktualności” 

w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 września 2020 r. 
w budynku OSP w Czmoniu, ul. Strażacka 32, 62-035 Czmoń o 
godz. 15:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w 
tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP lub 
e-mail: kornik@kornik.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 
na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 
2020 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumen-
tacją w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZE-
TWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDURA 
PLANISTYCZNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. 
Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO 
informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych 
jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 
62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta 
i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka – Bach-
man,  e - mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą 
w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze w związku z  realizowaniem 

zadań przez Urząd Miasta i  Gminy Kórnik na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą 
osoby upoważnione przez Administratora do prze-
twarzania danych w ramach wykonywania swoich 
obowiązków służbowych, projektant sporządzający 
projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego/studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane 
wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie z Roz-
porządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancela-
ryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane 

do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie 
używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 
ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy 
Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie 
z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warunkiem 
ustawowym i  jest niezbędne w  celu realizacji 
obowiązku prawnego wykonywanego przez Ad-
ministratora. W przypadku braku podania przez 
Państwa  niezbędnych danych, będzie to miało 
wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie 
z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgod-
nie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres 
e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarza-
nie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia 
procedury planistycznej.

W  dniu 10 sierpnia przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego prze-
prowadzona została kontrola stanu tech-
nicznego budynku stodoły w Koninku, usy-
tuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie 
drogi powiatowej nr 2489P (ul. Telewizyjna). 
Wskutek wydanego zalecenia pokontrolne-
go nakazującego zabezpieczenie budynku, 
a także wyłączenie z ruchu odcinka drogi, 
w związku ze stwierdzonym złym stanem 
technicznym budynku oraz zagrożeniem  
dla życia i zdrowia, Zarząd Dróg Powiato-
wych zamknął tę drogę jeszcze tego samego 
dnia. Ze swej strony pragniemy poinformo-
wać, że od momentu uzyskania informacji 
o konieczności zamknięcia drogi jesteśmy 
w stałym kontakcie ze Starostwem Powia-
towym, Zarządem Dróg Powiatowych oraz 
Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, 
zarządzającym w imieniu Skarbu Państwa 
m.in. nieruchomością, której stan technicz-
ny był powodem zamknięcia drogi powia-
towej. Wnioskujemy o pilne działania w za-
kresie likwidacji przyczyn powodujących 
zamknięcie drogi. Gdyby obecny stan miał 
utrzymywać się przez dłuższy okres czasu, 
proponujemy rozwiązanie problemów 

komunikacyjnych poprzez wybudowanie 
tymczasowej drogi, oddalonej na bezpiecz-
ną odległość od zagrażającego bezpieczeń-
stwu ruchu drogowego przylegającego do 
istniejącej drogi budynku stodoły. W dniu 19 
sierpnia br. w Powiatowym Inspektoracie 
Nadzoru Budowlanego odbyła się rozpra-
wa administracyjna w sprawie złego stanu 
technicznego budynku stodoły w  Koninku, 
usytuowanego w sąsiedztwie drogi powia-
towej nr 2489P (ul. Telewizyjna). W wyniku 
przeprowadzonego postępowania, ze 

względu na zły stan techniczny zostanie 
wydana decyzja nakazująca rozbiórkę 
budynku stodoły pod rygorem natychmia-
stowej wykonalności. Wydana decyzja da 
możliwości do podjęcia przez właściciela 
budynku (KOWR) działań pozwalających 
na szybką likwidację występującego zagro-
żenia bezpieczeństwa, a Zarządowi Dróg 
Powiatowych na przywrócenie drogi do 
użytkowania.

Problem z drogą powiatową w Koninku

◊  Urząd Miasta i Gminy Kórnik

W dniu 7 sierpnia 2020 roku, w sołectwie 
Robakowo-Wieś odbyło się spotkanie infor-
macyjne dla mieszkańców Dachowy, Gądek, 
Robakowa-Osiedla, Robakowa -Wsi  i Żernik, 
zainteresowanych wstąpieniem do OSP.

Urząd Miasta i Gminy Kórnik reprezentował 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły, a wśród 
zaproszonych gości byli także sołtysi z wyżej 
wymienionych sołectw, tj.:  Iwona Teresa Ko-
smalska, Andrzej Surdyk, Daniel Kulza. Go-
spodarzem spotkania był Piotr Szczepaniak.
Podczas spotkania wiceburmistrz przed-
stawił plan lokalizacji nowej siedziby OSP 
Robakowo, zaakceptowany przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Kórnik Przemysława 
Pacholskiego, która jednocześnie ma być 
świetlicą wiejską dla mieszkańców sołectwa 
Robakowo-Wieś. Najlepszym miejscem pod 
względem logistycznym okazała się działka 
155/2 na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej 
i  Szerokiej zlokalizowana przy drodze 
powiatowej. Strażacy z  tych sołectw będą 

mieli łatwy dojazd do remizy oraz sprawny 
wyjazd na akcje, co umożliwi szybkie nie-
sienie pomocy.
Do wyboru miejsca przyczyniły się też wzglę-
dy historyczne, ponieważ OSP Robakowo 
jest najstarszą jednostką w gminie Kórnik.
Na zebraniu głos zabrał także Tomasz 
Bąkowski, strażak z wieloletnim doświad-
czeniem oraz były naczelnik OSP Kamionki, 
który swoim profesjonalizmem i zaangażo-
waniem potrafi „zarazić” innych, oraz będzie 

gwarantem dobrego zarządzania i rozwoju 
OSP Robakowo.
Chęć wstąpienia do OSP potwierdziły 
czterdzieści trzy osoby, a sama reaktywa-
cja cieszy się bardzo dużym poparciem 
społecznym mieszkańców pięciu wyżej 
wymienionych sołectw.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i wyra-
żenie chęci niesienia pomocy innym!

Uwaga Mieszkańcy Wsi Czołowo
28 sierpnia (piątek) 2020 r.
o godz. 19:00 odbędzie się  

zebranie wiejskie Sołectwa Czołowo.
Tematy: budżet na rok 2021,  

zmiany w budżecie 2020.
Miejsce zebrania: świetlica opiekuńczo 

wychowawcza w Czołowie.

W dniu 15.09.2020 r. o godz. 19.00 
odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa 

Kamionki Północne.
Miejsce zebrania:  

świetlica OSP w Kamionkach.

Z uwagi na bardzo obciążoną trasę w ter-
minach odbioru odpadów segregowanych 
z nieruchomości położonych w m. Runowo 
i mającymi w związku z tym opóźnieniami 
w realizacji przedmiotu zamówienia poniżej 
nowe daty odbioru odpadów komunalnych 
segregowanych:

13 sierpnia , 10 września ,  
8 października, 5 listopada ,  

3 grudnia 2020 roku, 31 grudnia . 

OSP Robakowo
- reaktywacja

◊  Organizatorzy
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15 sierpnia obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego, a za razem 
setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Starcie to było przełomem 
w wojnie polsko-bolszewickiej, która trwała od lutego 1919 do paź-
dziernika 1920 roku. W wojnie tej udział wzięło wielu mieszkańców 
Kórnika, Bnina i okolic. Tak naprawdę nie wiadomo ilu. O poległych 
wtedy naszych krajanach przypominają tablice pamiątkowe, które 
ufundowali ich towarzysze broni.
Na tej umieszczonej na kolegiacie kórnickiej przy roku 1920 widnie-
je 14 nazwisk. Rok 1920 ale i druga połowa roku 1919 pojawiają się 
wśród dat śmierci żołnierzy upamiętnionych na tablicy w Bninie. 
Na jakich frontach zginęli? Wymaga to źródłowych badań, a sama 
bnińska tablica wymaga renowacji, gdyż napisy są częściowo 
nieczytelne.  
Warto wspomnieć bohaterów tamtych dni. Ich losy były często 
pogmatwane, jak pogmatwana była sytuacja odradzającej się 
ojczyzny. Część z nich, po sukcesie powstania w Wielkopolsce 
pozostała w wojsku i trafiła na fronty walk o wschodnie czy połu-
dniowe granice Polski. 
Ciekawe są także losy samych tablic.
Ta bnińska znajdowała się najpierw na dawnym katolickim kościele, 
na półwyspie „Szyja”. Gdy podczas okupacji hitlerowskiej zawaliła 
się wieża i świątynię rozebrano, mieszkańcy ukryli tablicę, a po 
wojnie umieszczono ją na budynku obecnego kościoła parafial-
nego (dawnego zboru protestanckiego).
Tablicę na kórnickiej świątyni odsłonięto 3 maja 1929 roku (repro-
dukcję fotografii z tej uroczystości umieszczono w pierwszym tomie 
monografii „Z dziejów Kórnika i Bnina” pod redakcją prof. J. Fogla). 
Jak wieść gminna niesie, już po odsłonięciu tablicy, do Kórnika z nie-
woli i tułaczki wrócił jeden z żołnierzy, którego wcześniej uznano za 
ofiarę walk. Jego żona miała już nowego męża, a nazwisko wyryto 
w kamieniu... Jaki przewrotny potrafi być los. 
Na początku okupacji kórnicka tablicę zamurowano. Tynk odkuł 
Stanisław Kozłowski – ale miało to miejsce dopiero w roku 1979. 
Wcześniej obawiano się reakcji komunistów na upamiętnienie 
ofiar wojny polsko-bolszewickiej.
Dziś bez obaw możemy wspominać tamte dni i oddawać cześć 
bohaterom walk o niepodległość Polski. Choć z powodu pandemii 
ograniczono oficjalne uroczystości, nie zapominajmy o naszych 
lokalnych bohaterach i miejscach pamięci o nich. 

Pamiętajmy o bohaterach 

◊  ŁG

W dniu 29.07.2020 roku w Poznaniu w domu sióstr miłosierdzia  
zmarła wieku 101 lat, 81 lat od chwili powołania

Pogrzeb odbył się na cmentarzu w Kórniku  
4 sierpnia 2020 r. o godz. 12:30.
Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim, 
którzy brali udział w pogrzebie śp. s. Cecylii.

 śp. s. Cecylia Stalmierska

siostry miłosierdzia 

Miłość nie zna zapomnienia... Żal, że się za mało kochało, 
Że się myślało o sobie. Choćby się łzy wypłakało,  

To teraz wszystko za mało...       ks. J. Twardowski
Po walce z chorobą odszedł do Domu Pana

składamy Pani Magdalenie, Synom i Rodzinie  
wyrazy głębokiego smutku i żalu.
Prosimy o modlitwę w intencji Radosława. Pokój Tobie!

 śp. Radosław Domagała

Danuta, Przemysław Nowak 

Przedwcześnie i niespodziewanie odszedłeś/Okryłeś nas żałobą, 
Że ani uwierzyć ani się pogodzić ... Ty śpisz spokojnie 

My tęsknimy za Tobą 
Z głęboką wiarą, że Bóg jest Dawcą Życia, a Jezus Chrystus 
zwycięzcą śmierci, a także chrześcijańskiej nadziei  
na spotkanie, przekazujemy Panu Jarkowi Mielochowi jak 
również rodzinie i bliskim serdeczne wyrazy współczucia i żalu 
z powodu doczesnego zakończenia życia 

Prosimy o modlitwę w Jego intencji. Spoczywaj w pokoju

 śp. Damiana

Danuta, Przemysław Nowak 

„ Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”ą 
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci byłej 
wieloletniej nauczycielki naszej szkoły

Odeszła od nas 16 lipca 2020 roku. Pozostanie w naszej  
pamięci i sercach na zawsze. Rodzinie Zmarłej wyrazy szczere-
go współczucia składa

Bogumiły Kurpińskiej 
(z domu Sołtysiak)lat 76

Społeczność Szkoły Podstawowej 
im. Jana Wójkiewicza w Radzewie

Kwiaty i  znicze pod umieszczoną na 
kolegiacie kórnickiej tablicą upamiętnia-
jącą nazwiska naszych krajan poległych 
w walce o niepodległość Polski przedsta-
wiciele Fundacji Zakłady Kórnickie złożyli 
w sobotę 15 sierpnia. Oddali w ten spo-
sób symboliczny pokłon pamięci miesz-
kańców Ziemi Kórnickiej, którzy złożyli 
ofiarę życia za Ojczyznę, wspominając 
szczególnie tych, którzy ponieśli śmierć 
w roku 1920.

Hołd wszystkim Poznańczykom, w  tym 
– mieszkańcom Kórnika, Bnina i okolic, 
sto lat temu walczącym w  wojnie pol-
sko-bolszewickiej o  kształt wschodniej 
granicy II Rzeczpospolitej, Fundacja zło-
żyła natomiast wspólnie z  pozostałymi 
organizatorami uroczystości pod tablicą 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, znajdu-
jącą się na Wieży Zegarowej CK Zamek 

w  Poznaniu. Setną rocznicę Cudu nad 
Wisłą i czczone 15 sierpnia Święto Woj-
ska Polskiego uhonorowało wydarzenie 
zorganizowane 13 sierpnia 2020 roku 
o  godz. 18.00 przez Fundację Zakłady 
Kórnickie, Wielkopolskie Muzeum Nie-
podległości, Instytut Pamięci Narodowej 
w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Po-
znaniu, Zarząd Regionu Solidarność oraz 
Towarzystwo Miłośników Wilna i  Ziemi 
Wileńskiej.

Uroczystość rozpoczęły wystąpienia 
I  Wicewojewody Wielkopolskiego, Ane-
ty Niestrawskiej oraz Zastępcy Prezy-
denta Poznania, Jędrzeja Solarskiego.  
Wykład okolicznościowy na temat udzia-
łu Wielkopolan w wojnie polsko-bolsze-
wickiej wygłosił prezes honorowy To-
warzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 
15. Pułku Ułanów Poznańskich, Tadeusz 

Jeziorowski.  Pod tablicą złożone zostały 
kwiaty i znicze. Pamięć bohaterów uczci-
ły także śpiewy pieśni patriotycznych 
prowadzone przez Jacka Kowalskiego 
z zespołem.
Patronat nad uroczystością objęli Wo-
jewoda Wielkopolski i Prezydent Miasta 
Poznania.

Wydarzeniu towarzyszyły dwie wystawy: 
przygotowana przez Muzeum Powstania 
Wielkopolskiego pn. „Powstanie Wielko-
polskie – Droga Wielkopolan do Niepod-
ległości” oraz “Niech się Polska przyśni 
Tobie” Towarzystwa Miłośników Wilna 
i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu.

FZK uczciła 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej

◊  Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie
Foto. Wielkopolskie Muzeum
Niepodległości
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Epidemia koronawirusa zmusiła członków 
KBBK do zmian w  kalendarzu. „Turniej 
Świętojański” odbył się 18 lipca 2020 r. nie-
omal miesiąc później od planowanego ter-
minu. Brać kurkowa spragniona zawodów 
strzeleckich licznie stawiła się na strzelnicy. 
Turniej odbył się przy zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa sanitarno-epidemiolo-
gicznych. 
Do 29-letniej listy zwycięzców, dopisał się 
Maciej Łabno. Drugie miejsce zajął Robert 
Kolwicz a trzeci był Grzegorz Toboła.
Największą atrakcją był nocny turniej świę-
tojański na dystansie 100 m. Strzelano do 
tarcz papierowych, następnie do tarczy 
drewnianej, ufundowanej przez Karala 
Jabłońskiego, a wykonanej w zakładzie sto-
larskim „Dąbek” przez ojca Karola, Romana 
Jabłońskiego. Oto nazwiska dziesięciu 
finalistów, którzy uzyskali największą ilość 
punktów: Vanesa Wojciechowska z  Lu-
bonia, Marek Balcerek z Jutrosina, Marek 
Pochylski (KBBK), Maciej Łabno (KBBK), 
Roman Fludra (KBBK), Krzysztof Musiał 
z  Lubonia, Zdzisław Jakubowski (KBBK), 
Małgorzata Szefel z Jutrosina, Jacek Szmidt 
z Poznania, Jędrzej Frynas (KBBK), Marek 
Nowicki (KBBK). Zwycięzcą tego turnieju 
został Roman Fludra. Marek Pochylski 
(KBBK) był drugi. Trzecie miejsce zajął Ma-
rek Balcerek z KBS w Jutrosinie.
Tarczę ufundowaną przez Stanisława 
Szczęsnego z  okazji swoich 76. urodzin 
zdobył Marek Balcerek z KBS w Jutrosinie. 
II miejsce zajął Maciej Łabno (KBBK). III 
miejsce zajęła Beata Mruczyńska radna 
i sołtys wsi Skrzynki. 
Tarczę ufundowaną przez Jacka Gramsza, 

kandydującego do KBBK zdobył Zdzisław 
Jakubowski. Marian Błaszak (KBBK) i Marek 
Balcerek z KBS w Jutrosinie zajęli odpowied-
nio II i  III miejsce, za co otrzymali cenne 
nagrody. Zdzisław Jakubowski swoje cenne 
trofeum, tarczę, przekazał fundatorowi 
tarczy Jackowi Gramszowi.
W strzelaniu do kura zwyciężyła Renata Ma-
ciejewska z Poznania. Wiesław Łyczkowski 
z  Poznańskiego Bractwa Kurkowego był 
drugi, a trzecie miejsce zajął Maciej Łabno 
(KBBK).
Nocny turniej świętojański tradycyjnie 
jest turniejem otwartym. Na strzelnicę 
licznie przybywają goście. Przyjechali do 
nas z  Jutrosina, Lubonia, Poznańskiego 
Bractwa Kurkowego, Bractwa Kurkowego 
Poznań 1253, Bractwa Kurkowego Grodu 
Przemysława, z Tarnowa Podgórnego. Jest 
to czas rekreacji i zabawy. W bufecie ser-
wowano pyszne dania. Impreza tradycyjnie 
zakończyła się o świcie. Tradycja turniejów 
świętojańskich w Kórniku trwa od 30 lat 
i cieszy się powodzeniem. 
Warto wspomnieć o historii tego nocnego 
turnieju świętojańskiego. W 1991 r. Andrzej 
Niemier mieszkaniec Bnina, wtedy członek 
KBBK, pracownik Instytutu Dendrologii 
PAN z  zawodu inż. leśnik, a  z  zamiłowa-
nia myśliwy, był inicjatorem zawodów 
świętojańskich w Kórniku. Warto również 
przytoczyć listę zwycięzców turniejów świę-
tojańskich. Główną nagrodą dla zwycięzcy 
oprócz tarczy jest przechodni pucharek 
ufundowany przez Andrzeja Niemiera. Na 
drewnianej podstawie znajdują się nazwi-
ska kolejnych zwycięzców i napis: „TUR-
NIEJ ŚWIĘTOJAŃSKI Kórnicko-Bnińskiego 

Bractwa Kurkowego/Fundator Pucharku 
Andrzej Niemier”
1991 Andrzej Niemier, 1992 Andrzej 
Niemier, 1993 Zbigniew Kościelniak,1994 
Marian Błaszak, 1995 Henryk Ordanik, 1996 
Kazimierz Krawiarz, 1997 Piotr Błaszak, 
1998 Jacek Wojciechowski, 1999 Andrzej 
Tomiak, 2000 Marek Baranowski, 2001 Ma-
rek Nowicki, 2002 Stanisław Świerzewski, 
2003 Teodor Bałęczny, 2004 Marian Bła-
szak, 2005 Andrzej Tomiak, 2006 Marek Ba-
ranowski, 2007 Marian Olejnik, 2008 Marek 
Fludra, 2009 Marian Błaszak, 2010 Marek 
Fludra, 2011 Maciej Olejnik, 2012 Zbigniew 
Tomaszewski, 2013 Norbert Biniek, 2014 
Maciej Łabno, 2015 Marian Błaszak, 2016 
Andrzej Tomiak, 2017 Norbert Biniek, 2018 
Maciej Olejnik, 2019 Robert Siejak. Maciej 
Łabno wpisze swoje nazwisko i rok 2020.

     

XXX Turniej świętojański K-BBK

Dnia 23 lipca Kórnicko-Bnińskie Bractwo 
Kurkowe gościło delegację Euro-
pejskiej Federacji Bractw Kurko-
wych (EGS), której przewodniczył 
Paweł Przychodniak z żoną He-
leną. Pełni on funkcję sekretarza 
regionu V EGS. Jest on również 
Komandorem V. Komandorii 
Rycerstwa św. Sebastiana w Eu-
ropie. W 1998 r. z jego inicjatywy 
powstało Kurkowe Bractwo Strze-
leckie w Czarnkowie którym aktu-
alnie kieruje. Celem wyprawy była lustracja 
bractw kurkowych i wyłonienie najlepszego 
strzelca wyprawy. 
Trasa wyprawy EGS „EUROPA 2020” prowa-
dziła do bractw kurkowych w: Gadebusch 
(Niemcy), Krakov am See (Niemcy), Tuchola 
(Polska), Kórnik (Polska), Czarnków (Polska). 

Goście poruszali się czterema motocyklami: 
Suzuki Intruder, Yamaha XVS 1300, BMW 
1500 GLS, BMW 650 C.
Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe od-
wiedzili: Stefan Hinneman, Andrea Brock 
z Güterloh koło Dortmundu oraz Halina 
i Paweł Przychodniakowie. Goście zamiesz-
kali w Hotelu „Nestor”, zwiedzili Zamek, 

Izbę Pamiątek Regionalnych oraz Kórnicki 
Wehikuł Czasu. Największe wrażenie na nich 
zrobiła zabytkowa Kuźnia na Piaskach. Nie 
omieszkali zwrócić uwagę na kiepski stan 
pokrycia dachu na budynku kuźni. Spotka-
nie na strzelnicy z członkami KBBK przyjęto 
z podziwem i  zadowoleniem z osiągnięć 

KBBK. Turniej strzelecki na strzelnicy KBBK 
zakończył się sukcesem Romana Fludry, 
członka KBBK.
Przy okazji należy wspomnieć, że Kórnic-
ko-Bnińskie Bractwo Kurkowe 4 marca 
1990 r. jako pierwsze w  Polsce zostało 
pełnoprawnym członkiem EGS. Wcześniej 
w 1999 r. delegacja KBBK brała udział w VIII 

Europejskim Zlocie w Valken-
burg aan de Geul, położonym 
w południowo-wschodniej Lim-
burgii. Rok później, w Kórniku 
gościliśmy delegację władz 
EGS na czele z jej prezydentem 
Kurtem Ortmannem. Droga 
polskich bractw kurkowych do 
Europy wyprzedziła o  15 lat 
przyjęcie Polski do Unii Euro-
pejskiej. Nasze liczne kontakty 

kulturalne bractw kurkowych z podobnymi 
organizacjami w Niemczech, Holandii, Bel-
gii, Francji, Austrii pozwoliły nam na lepsze 
zrozumieniu Europy, niż to co reprezentują 
polskie władze, które Europy nie rozumieją. 
Czas na głębszą refleksję.
  

Zgłoś projekt 
do BOGK 2018

Utworzony w 2008 r. staraniem śp. sołtysa Macieja Słowińskiego przy 
zaangażowaniu Wojciecha Wierzbickiego i niżej podpisanego - Borówiecki 
Ring Rekreacyjny po latach uległ degradacji. Na 15 km trasie, dokonano 
wycinki leśnej, prywatny właściciel postawił płot, a w wyniku wandali-
zmu zniszczono mostek na Głuszynce co uniemożliwiło korzystanie z jej 
przebiegu.
Pomysł powrotu do tej atrakcji turystyczno-rekreacyjnej w Borówcu pod-
chwyciły p. sołtyski Borówca Agnieszka Plucińska i Sylwia Brzoskowska. 
Wyasygnowane z budżetów środki, pozwoliły zakupić niezbędne materiały 
do oznakowania trasy, a nade wszystko na odtworzenie mostku. Dzięki 
wsparciu strażaków z OSP Kamionki mostek znów połączył dwie enklawy 
leśne Borówca.
Wytyczona trasa, która rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Głównej 
i Spółdzielczej biegnie dalej przez las pomiędzy tzw. „wielkimi polami”, 
wzdłuż linii wysokiego napięcia, ul. Krzemienną do ul. Kamiennej. Ul. 
Kamienną do ul. Poznańskiej w Kamionkach, gdzie w lewo za przejściem 
dla pieszych ul Leśną przez las dociera do mostku na Głuszynce i dalej 
lasem przedłużeniem ul. Szczelinka w prawo do Borówca na wysokość ul. 
Dębowej, którą dochodzi lasem do prywatnych łąk, by miedzą wkroczyć 
na umocniony mostek na Ģłuszynce i po uważnym jego pokonaniu, ścież-
ką leśną wyjść na ul. Nad Potokiem, skąd do skrzyżowania z ul. Główną 
w  lewo za przedszkolem Tajemnicza Wyspa po przejściu dla pieszych 
zamknąć 11,4 km, pętlę BRR .
Trasa biegnie plenerowo, wchodząc w zabudowania obrzeży Borówca 
i Kamionek. Jest atrakcyjna  dla rowerzystów i pieszych. Łatwa dla poko-
nania w każdym wieku i bezpieczna.
W imieniu Pań Sołtysek i tych wszystkich ,którzy przyczynili się do reak-
tywacji tej niewątpliwej atrakcji turystycznej Borówca (a nie znam wsi, 
która by mogła się czymś takim pochwalić), zachęcam do aktywnego 
z niej korzystania dla ducha i zdrowia.

BRR reaktywacja

◊  Tomasz Grześkowiak

Konkurs Europejska Nagroda Młodzieżowa
organizowany jest przez naszą partnerską 
gminę Kӧnigstein im Taunus w Niemczech
a biorą w nim udział młodzi ludzie z kilku 
krajów europejskich.

Laureaci: 
Kategoria wiekowa: 10-13 lat 
1. miejsce Daria Nowak
2. miejsce Wiktoria Gielniak, Dominik Giel-
niak, Daria Serba

3. miejsce Marta Krzyżanowska, 
Wiktoria Krzemińska
Kategoria wiekowa: 14-17 lat 
4. miejsce Martyna Szeląg

Wyróżnienia:
Kategoria wiekowa: 6-9 lat
Nadja Trojanowicz
Roksana Perdoch
Anna Bielecka i Antonina Hudziak
Oliwier Siejak

Kategoria wiekowa: 10-13 lat
Piotr Szymaniak
Oliwia Trojanowicz
Gabriela Siejak
Patrycja Szymaniak
Marta Wlazła 

Kategoria wiekowa 14-17 lat
Oktawian Kiljańczyk
Gabriela Hudziak i Tomasz Buda

Europejska Nagroda Młodzieżowa - wyniki

◊  MMB

◊  Kazimierz Krawiarz 

◊  Kazimierz Krawiarz 
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Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z gminy 
Kórnik udały się w dniach 21.07. - 01.08.2020 
r. na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy 
do Dźwirzyna. Mimo pandemii COVID-19 
wszystko odbyło się bez problemu.

Obóz nie różnił się pod względem zajęć 
i atrakcji od tych z poprzednich lat. Każdy 
dzień rozpoczynał się syreną o godz. 7.00 
i rozgrzewką 5 minut później. Po rozruchu 
porannym oraz śniadaniu, dzień zaczynali-
śmy uroczystym apelem. Pomiędzy posiłka-
mi mieliśmy chwilę odpoczynku, a następ-
nie szliśmy z oboźnymi na zajęcia. Pozna-
waliśmy tajniki ochrony przeciwpożarowej 
(w tym musztrę), jak również relaksowaliśmy 
się w promieniach słonecznych oraz kąpiąc 
sie w morzu. W niektóre dni bawiliśmy się 
też na dyskotekach lub przebieraliśmy się 
w śmiesznie stroje.
W harmonogram zajęć wpisywały się rów-
nież kursy pierwszej pomocy (KPP), oraz 
ćwiczyliśmy powiadomienia służb ratow-
niczych. Zajęcia prowadziły druhny z MDP 
OSP Czmoń: dh Sylwia, dh Kinga, dh Sylwia 
Sz., dh Magdalena. Na temat uzależnień 
i zagrożeń z nimi związanych mówiła nam 
w czasie wykładów dh Maria.
Nie obyło się również bez wycieczki do 
Kołobrzegu, gdzie jak w poprzednich latach 
wybraliśmy się w rejs statkiem. Natomiast 
w  kolejnych dniach obozu zwiedzaliśmy 
Rewal i Trzęsacz.
Podsumowanie każdego dnia stanowił apel 
wieczorny, podczas którego Kadra przed-
stawiała nam plany szkoleniowe na kolejny 
obozowy dzień.
Flagi Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych oraz flagi naszej gminy w godzinach 
od 22.00 do 7.00  pilnowały warty wraz 
z  oficerem dyżurnym. W  poprzednich 
latach pilnowaliśmy również samochodu 
strażackiego.
Nasze umiejętności z zakresu musztry za-
prezentowaliśmy strażakom z OSP Karcino, 
gdzie wybraliśmy się w drugim tygodniu 
obozu. Strażacy przekazali nam cenną wie-
dzę o swoim zawodzie. Później oprowadzili 
nas po remizie oraz pokazali nam sprzęt 
m.in. łódź ratowniczą czy też zawartość 
wozu strażackiego.
Nasze miejsce obozowe odwiedził wraz 
z małżonką Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Kórnik – pan Adam Lewandowski, 
któremu przedstawiliśmy tajniki naszych 
obozowych szkoleń.
W przeddzień zakończenia obozu co niektó-
rzy młodzi strażacy otrzymali zaświadczenia 
ukończenia szkoleń Członków oraz Dowód-
cze MDP, jak również odznaki MDP.
I tak:
- Złotą Odznakę MDP otrzymała dh Klaudia 
Rumińska z MDP OSP Czmoń,
- Srebrną Odznakę MDP otrzymali:  dh Jakub 
Cieślewicz - MDP OSP Kórnik, dh Monika 

Okoniewska - MDP OSP Radzewo, dh Ga-
briela Banyś - MDP OSP Radzewo, dh Mirella 
Rozmiarek – MDP OSP Radzewo, dh Anita 
Szafraniec - MDP OSP Szczytniki, Wiktor 
Szafraniec - MDP OSP Szczytniki,
- Brązową Odznakę MDP otrzymali: dh Ce-
zary Koper – MDP OSP Szczytniki, dh Oskar 
Małecki MDP OSP Radzewo.
Były również podziękowania i upominki dla 
obozowych dowódców: dh Sylwii Rumńskiej 
oraz dh Wojtka Radziejewskiego.
Podziękowania i upominki otrzymały rów-
nież obozowi sekcyjni: Agata Zygmańska, 
Martyna Plichta, Sylwia Sznura.

Po powrocie do Kórnika młodzi strażacy 
upamiętnili 76. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Dokładnie o godzinie 17.00, 
dh Wojtek rozkręcił naszą obozową syrenę. 
Reszta obozowiczów odśpiewała hymn 
straży pożarnej, którym to oddaliśmy cześć 
i chwałę bohaterom. 

 Oprócz jedzenia na stołówce, otrzymaliśmy 
również słodycze i  napoje orzeźwiające, 
które na rzecz uczestników obozu przekazali 
nieodpłatnie druhowie Monika i Sławek So-
bolewscy z OSP Szczytniki - za co składamy 
serdeczne podziękowania.
Podziękowanie należy się również kierow-
nictwu Kórnickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu „OAZA” Kórnik za przekazanie na 
rzecz obozowiczów wspaniałych upomin-
ków, które zostały wręczone jako nagrody 
rzeczowe.
Bezpieczną podróż i dojazd zapewnił nam 
pan Michał Sut - kierowca Kórnickiego 
Przedsiębiorstwa Autobusowego Kombus 
- jemu również bardzo dziękujemy.
Podziękowanie kierujemy także do pana 
Dariusza Damskiego za przekazanie ga-
dżetów, którymi byli obdarowani wszyscy 
obozowicze.
Dziękujemy też wszystkim oboźnym, którzy 
się nami dzielnie opiekowali i edukowali, 
a w szczególności dh Ewie Sieroń oraz dh 
Bożenie Kiełtyce za organizację obozu w tym 
roku oraz w ostatnich pięciu latach.

Bardzo nam przykro, bo z oświadczeń dh 
Ewy i dh Bożeny dowiedzieliśmy się, że tego-
roczny obóz jest naszym ostatnim obozem!?
No cóż, coś się zaczyna i kiedyś się kończy 
- ale te szkoleniowe strażackie obozy będą 
dla nas niezapomnianą przygodą, którą na 
pewno zapamiętamy do końca życia.

W  imieniu wszystkich uczestników obozu 
Dźwirzyno 2020 pragniemy jeszcze raz 
podziękować za organizację naszych wspa-
niałych obozów.

Będzie ich na pewno nam brakowało!!!

Uczestniczki obozu strażąckiego
 Dźwirzyno 2020
                               

Obóz strażacki - Dźwirzyno 2020

◊  Agata Zygmańska 
oraz Martyna Inda

W dniu 25 lipca 2020 odbył się pierwszy 
Borówiecki Spływ Kajakowy, organizowany 
przez Koło Gospodyń Wiejskich „Borówiec.
ONe”. Projekt był dofinansowany przez 
Miasto i  Gminę Kórnik. Było kolorowo, 
sportowo i smacznie. Trzydziestka uczest-
ników wyruszyła z plaży KCRiS Oaza-Błonie 
i w wakacyjnym tempie przepłynęła wzdłuż 
brzegów JezioroaKórnickiego pokonując ok. 
6 km. Uczestnicy aktywnie spędzili czas na 
wodzie, podziwiając fantastyczne widoki, 
których często nie zauważamy przebywając 

na lądzie. Kórnik zwiedzany z „wody” był za-
gadkowy, ciekawy a zarazem bardzo bliski.  
Po wysiłku dzieci i dorośli dzielili się swoimi 
wrażeniami z pokonanej trasy oraz  inte-
growali się przy ognisku z kiełbaskami. Była 
to też okazja do poznania się z sąsiadami, 
których na co dzień mijamy w biegu i nie 
mamy czasu na rozmowę. 
Cieszymy się, że mogliśmy zorganizować to 
wydarzenie dla wspaniałych mieszkańców 
naszej gminy oraz dla sympatyków i człon-
ków naszego KGW. Z pewnością w przy-

szłym roku znowu spotkamy się na kajakach.
Dziękujemy uczestnikom za świetną zaba-
wę, a  zainteresowanych zapraszamy do 
śledzenia naszego profilu na Facebooku 
KGW „Borówiec ONe”.
Dziękujemy kierownictwu KCRiS Oaza-Bło-
nie za pomoc organizacyjną oraz firmie 
„Kajakuj.pl” za udostępnienie kajaków oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie.

Borówiecki Spływ Kajakowy

W dniu 1 sierpnia 2020 r. zorganizowali-
śmy zbiórkę potrzebnych rzeczy: pościeli, 
ręczników, kocyków i zabawek dla naszych 
„włochatych przyjaciół” ze schroniska 
w Skałowie.
Spontaniczna akcja okazała się dużym 
sukcesem. Mieszkańcy gminy okazali 
ogromne serca, dzięki czemu zrealizowa-
liśmy cel zbiórki. Za wszystko jeszcze raz 
bardzo dziękujemy.

Podarowane rzeczy przekazaliśmy pra-
cownikom schroniska. Była to okazja do 
rozmowy o funkcjonowaniu ośrodka oraz 
jego potrzebach, szczególnie w  zakresie 
pomocy w  adopcji psów i  kotów. Chce-
my zachęcać m.in. naszych seniorów do 
stworzenia nowego, kochającego domu 
dla tych zwierząt. 
Pies czy kot to stworzenia, które mogą być 
przyjaciółmi na całe życie, a te ze schroni-

ska szczególnie zasługują na naszą uwagę.
Zachęcamy do śledzenia naszego profilu 
na Facebooku, gdzie będziemy przed-
stawiać zdjęcia i  informacje dotyczące  
wspaniałych milusińskich ze schroniska.

KGW Borówiec.ONe  dla schroniska dla zwierząt

◊  Małgorzata Klary-Janowska 
KGW Borówiec.ONe
Fotorelacja Jarosław Janowski

◊  Małgorzata Klary-Janowska 
KGW Borówiec.ONe
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Muszla koncertowa na Placu Browarowym 
w Kórniku rozbrzmiewała muzyką 
Na Placu Browarowym w Kórniku odbyły się 
dwa koncerty plenerowe lokalnego zespołu 
„Niepoważni” organizowane przez Kórnicki 
Ośrodek Kultury. 
8 sierpnia o godz. 16.00 odbył się pierwszy 
koncert. W pełnym słońcu dla mieszkańców 
gminy Kórnik oraz turystów muzykę swojej 
młodości zagrali kórniccy artyści. W  re-
pertuarze znalazły się utwory znane m.in. 
z repertuarów The Beatles i The Ventures. 
Cały występ trwał ponad godzinę. 
Drugi koncert odbył się 15 sierpnia. Tym 
razem rozpoczął się o  godzinie 20.00. 

Urok zachodzącego słońca spowodował, 
że spacerowicze chętnie zatrzymywali się 
na placu przy promenadzie, aby posłuchać 
muzyki w wykonaniu „Niepoważnych”. Po 
zmierzchu muszla koncertowa zmieniła się 
nie do poznania. Zastosowanie kolorowego 
oświetlenia spowodowało, że scena nabrała 
nowego życia. Tego dnia koncert zakończył 
się gromkimi brawami i jednym bisem.
Pamiętano także o  zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami sanitarnymi i wytycznymi 
dla organizatorów imprez kulturalnych 
i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa 
SARS-CoV-2 w Polsce. Artyści oraz uczestni-

cy wydarzenia utrzymywali odległość 1,5m 
od innych osób. Plac Browarowy w Kórniku 
sprawdził się jako dobre miejsce do organi-
zowania niewielkich wydarzeń kulturalnych. 
Koncerty poprowadził Robert Jankowski 
– Radny Miasta i Gminy Kórnik. 
Za nami już pierwsze małe koncerty plene-
rowe, ale mamy nadzieję, że nie ostatnie. 
Zachęcamy wszystkie lokalne zespoły oraz 
solistów do zgłaszania chęci wystąpienia 
w muszli koncertowej. W tym celu prosimy 
o kontakt z Wydziałem Promocji Gminy, 
Kultury i  Sportu, pl. Niepodległości 41,  
tel. 61 8 170 411.

Kuchnia Generałowej. Cz. II.
Święta z  kwaśną miną, męczenniczka 
stanu małżeńskiego i surowa admiratorka 
perfekcji duchowej, intelektualnej i prak-
tycznej. Taki wizerunek Jadwigi Zamoyskiej 
przeszedł do stereotypu, który wyznacza 
sposób postrzegania twórczyni Szkoły 
Domowej Pracy Kobiet i  kandydatki na 
ołtarze. Generałowej jednak daleko było 
do stereotypu – wymykała się normom 
zarówno swej epoki, jak i stanu. Nie była 
seryjną przedstawicielką ówczesnej arysto-
kracji w takim samym stopniu, jak gruszki 
w occie nie są klasyczną kwaśną marynatą.
O tym, jak bardzo Jadwiga Zamoyska da-
leka jest od kostycznego wizerunku, który 
utrwalił jeden z jej portretów, w kolejnym 
odcinku „Kuchni Generałowej” opowiadać 
będzie dr Edyta Bątkiewicz-Szymanowska 
z PAN Biblioteki Kórnickiej. Współautorka 
opracowania do dwóch tomów wspomnień 
Generałowej, stworzonego 
wraz z  prof. Magdaleną 
Biniaś-Szkopek, na co dzień 
obcuje z  korespondencją 
Jadwigi Zamoyskiej. Dzięki 
temu ma możliwość ob-
serwowania jej najbardziej 
intymnych relacji – z matką 
i mężem, w oparciu o teksty 
tworzone na bieżąco, często 
w pośpiechu, który odzierał 
je z  kostiumu epistologra-
ficznej konwencji.
Z korespondencji tej wyłania 
się obraz daleki od potocz-
nych wyobrażeń, w zgodzie 
z którymi przyjęło się postrzegać i opisywać 
córkę Tytusa Działyńskiego. Wieść gminna 
(i uwagi turystów zwiedzających kórnicki 
Zamek) wskazują często na kwaśną minę 
kobiety, która cierpi, bo wydano ją za pod-
starzałego wuja, jest chłodna emocjonalnie 
i niebywale konserwatywna.
Tymczasem Jadwiga wprawdzie nie czuła 
się stworzona do małżeństwa, swego męża 
jednak kochała i podziwiała. Sam Generał 
Władysław Zamoyski był natomiast męż-
czyzną nie tylko wybitnym, ale i wybitnie 
przystojnym. Wszelkie mylne przekonania 
o  fizycznej odrazie, jaką miałby budzić 
w młodej żonie, należy więc włożyć między 
czcze bajania. Powściągliwość natomiast 
budziła w niej sama fizyczność, biologiczny 
wymiar istnienia człowieka. Nie planowała 
spędzać życia u  boku męża i  zostawać 
matką. Ta postawa nie miała nic wspól-
nego z  uchylaniem się od obowiązków 
kobiety, lecz wiązała się ze szczególnym, 
własnym ich pojmowaniem. Pracę ducho-
wą i  intelektualną przedkładała zawsze 
nad klasyczne niewieście zadania. Stąd 
początkowa trudność w zaakceptowaniu 
myśli o małżeństwie. Choć kiedy jednak zo-
stała żoną i urodziła pierworodnego syna, 
także Władysława, przyjęła na siebie trudy 

i uroki macierzyństwa nie tylko z zaangażo-
waniem, ale i z zachwytem.  Jeśli zostawiła 
małego Władzia pod opieką dziadków Ty-
tusa i Gryzeldy Działyńskich, podążając za 
mężem do Turcji, gdzie dowodził Polakami 
w wojnie krymskiej po stronie europejskich 
sojuszników Imperium Otomańskiego, to 
dlatego, że czuła się zobowiązana przede 
wszystkim wywiązywać się z zadań żony. 
Wbrew usposobieniu wypełniała obowiązki 
ciążące na towarzyszce życia Generała, któ-
ry jako jeden z najbliższych współpracowni-
ków księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, 
z  jego ramienia kierował polityką zagra-
niczną Hotelu Lambert. Wbrew obyczajom 
epoki panującym wśród arystokracji karmi-
ła swoje dzieci piersią. Dzieci, których me-
tody wychowania były częstym tematem 
listów wymienianych między małżonkami. 
To było szczęśliwe, pełne wzajemnego 
szacunku i głębokiej miłości małżeństwo. 

Matkę Jadwigi, znającą doskonale własną 
córkę i ukochanego, podziwianego brata, 
podejrzewać można o niezwykłą przenikli-
wość. Znając i kochając tych oboje jak nikt 
inny, wiedziała zapewne, że ze względu na 
specyfikę ich charakterów i wyznawanych 
wartości stanowią dla siebie najlepsze, 
jeśli nie - jedyne możliwe, partie. Generał 
Władysław Zamoyski nie mógłby się ożenić 
z „pierwszą lepszą” (choćby z najznamienit-
szego rodu) arystokratką, która nie byłaby 
w stanie zrozumieć jego oddania sprawom 
ojczyzny i wiary, pojmowanym jako jedno, 
spojone w całość zadanie. Jadwiga także 
nie mogłaby zostać żoną przeciętnego 
arystokraty równego jej pochodzeniem. 
Nie złożyłaby siebie w ofierze na żadnej 
imitacji ołtarza. Będąc oddaną żoną czło-
wieka służącego Bogu i Ojczyźnie, widziała 
głęboki sens zadań małżeńskich, z którymi 
wcześniej się nie identyfikowała. Pozostając 
żoną konserwatysty, wcale nie miała jednak 
konserwatywnych przekonań. Była raczej 
emancypantką o  stałych wartościach, 
z  mocą wierzącą w  sens wychowania 
opartego na katechizmie i  jednocześnie 
przekonaną o  konieczności podążania 
z  duchem czasu. Nie była zwolenniczką 
bronienia zastanego obrazu świata, lecz 

obserwowania zmian społecznych, co 
więcej – czasem nawet generowania ich, 
przy jednoczesnym zachowaniu stałego 
zestawu nienaruszalnych wartości. Zamęż-
na feministka (w szczególnym znaczeniu 
tego słowa) z katechizmem w dłoni - wy-
przedziła swą epokę. Arystokratka skłonna 
do życia w świecie idei, stworzyła szkołę 
przygotowującą dziewczęta wszystkich 
stanów, także te najuboższe, do bardzo 
praktycznego życia. Dziewczyna niechętna 
do macierzyństwa została matką czworga 
dzieci, z wychowania tych, które dotrwały 
lat dorosłych, czyniąc największe dzieło 
swego życia.
Jadwiga Zamoyska była jak gruszki w occie 
– skromna, ale wykwintna, pełna sprzecz-
ności, a jednak doskonała. Spod jej pełnej 
powagi twarzy wyziera dusza naznaczona, 
przynajmniej w latach dzieciństwa i wcze-
snej młodości, pewnym rysem „Ani z Zie-

lonego Wzgórza” zanurzonej 
w realia dziewiętnastowiecz-
nej, podległej zaborcom, Pol-
ski i życia arystokratycznego 
rodu z  wielkimi tradycjami. 
Prawdomówność, uczciwość, 
szczerość i  wysokie wyma-
gania stawiane samej sobie 
– swego rodzaju duchowy 
maksymalizm, nabierały nie-
kiedy w zestawieniu z prak-
tycznymi realiami życia tego 
właśnie wymiaru: dziewczyny 
o  pięknej, wrażliwej duszy, 
która mierzy się z  trudnym 
światem, i tę wrodzoną wraż-

liwość ciosa i przystosowuje do wartości 
i potrzeb, które uważa za słuszne.
 Prawdziwe oblicze Generałowej próbuje-
my wydobyć z ram portretu wspólnie z dr 
Edytą Bątkiewicz-Szymanowską w najnow-
szym odcinku podcastu realizowanego ze 
środków Fundacji Zakłady Kórnickie. A po-
nieważ – zasadniczo – jest to „podcast kuli-
narny z historią w tle”, nie zabraknie w nim 
receptur zaczerpniętych z podręczników 
służących edukacji dziewcząt w Szkole Do-
mowej Pracy Kobiet. Wydawcą tych książek 
i dysponentem praw do nich jest Biblioteka 
Kórnicka, dzięki której życzliwości „Kuchnia 
Generałowej” może dzielić się z Państwem 
sprawdzonymi recepturami kulinarnymi 
prosto z „kuźni perfekcyjnych pań domu” 
stworzonej przez bohaterkę tego artykułu. 
Tym razem będą to przepisy na marynaty 
w occie, których przedsmak i jednocześnie 
kwintesencję stanowią gruszki w occie.
Audycji słuchać można w serwisie YouTube, 
na Spotify i  innych platformach z podca-
stami. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę 
nazwę „Kuchnia Generałowej”.

Mina kwaśna jak gruszki w occie

◊  Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie

„Niepoważni“ na Browarowym

Koncert 
na zakończenie wakacji

29 sierpnia 
(sobota)

godzina 20:00

Plac Browarowy 
przy promenadzie w Kórniku

◊  SK
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Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Istnienie w Kórniku Ogrodów Kórnickich 
i powstanie tu placówki badawczej - Zakładu 
Badania Drzew i Lasu, stanowiło podwaliny 
dzisiejszego Instytutu Dendrologii PAN. Pra-
cami Zakładu kierował dr Antoni Wróblew-
ski. Dzięki pracy jego i współpracowników 
Arboretum w  Kórniku stało się ważnym 
miejscem na dendrologicznej mapie kraju, 
a  szeroki zakres ówczesnych badań do 

dziś jest ważnym źródłem wiedzy na temat 
naszej kolekcji. Jednakże dzięki działalności 
przedwojennych dendrologów na tym tere-
nie, mamy informacje o dendrologicznych 
ciekawostkach zlokalizowanych również 
poza terenem parku, w naszej najbliższej 
okolicy.
Przeglądając przedwojenne publikacje 
dendrologiczne z Kórnika natrafiamy na 
informacje i  zdjęcia dotyczące głównie 
gatunków drzew zgromadzonych w Arbore-
tum, ale można tam też znaleźć fotografie 
wykonane w miejscach, które nam, kórni-
czanom, są bardzo dobrze znane, choć od 
czasu ich publikacji minęło już kilkadziesiąt 
lat. Współczesna technologia pozwala nam 
sięgnąć do tych źródeł bez konieczności 
wybrania się do tradycyjnej biblioteki, wiele 
materiałów dostępnych jest w zasobach 
bibliotek cyfrowych i mamy możliwość ko-
rzystania z nich bez wychodzenia z domu. 
Mogą Państwo w ten sposób zaznajomić 
się również z pierwowzorem naszego cyklu 
w  „Kórniczaninie”, czyli przedwojennymi 
„Wiadomościami z Ogrodów Kórnickich”. 
Podczas lektury III Rocznika Polskiego To-
warzystwa Dendrologicznego z roku 1930 
w artykule Antoniego Wróblewskiego pt. 
„Wpływ zimy 1928-29 na roślinność drze-
wiastą w  Kórniku” natrafiłam na zdjęcie 
budynku, który wydawał mi się bardzo 
znajomy, mianowicie na rycinie 5 przed-
stawiono obserwacje dotyczące glicynii 
chińskiej (Wisteria sinensis) wspinającej się 
po ścianie domu. Autor pisze o przemarz-
nięciu pnącza zimą 1928-29 r., zauważając 

jednocześnie, że rośliny jednak zachowały 
żywotność i wypuszczają nowe pędy. Na 
zdjęciu widoczny jest budynek u zbiegu ulic 
Armii Krajowej i Szerokiej w Bninie, który 
pomimo mijających lat, wielu mroźnych 
zim i z pewnością kilku remontów, nadal 
obrośnięty jest glicynią. To nieczęste, gdyż 
pnącza, które wspinają się po budynkach, 
na ogół nie mają szansy przetrwać tak długo 
ze względu na prowadzone prace remon-
towe, zmiany elewacji, termomodernizacje 
i często przy okazji tych prac są niszczone 

i usuwane, a w przypadku bnińskiej glicynii 
jednak udało się zachować rośliny do dziś. 
Wspaniałe glicynie cieszą oko wszystkich 
przejeżdżających z Bnina do Kórnika.
W tym samym numerze pisma, w kolejnym 
artykule pt. „Spostrzeżenia aklimatyzacyj-
no-hodowlane nad topolami” autorstwa 
Antoniego Wróblewskiego i Karola Wallisha, 
również natrafiamy na ciekawe zdjęcie. Poza 
wieloma fotografiami topól z kolekcji Arbo-
retum, na tablicy 1 (strona 9) przedstawiono 
fotografię wykonaną przez Antoniego Wró-

blewskiego (najprawdopodobniej w 1930 r.) 
 przedstawiającą aleję topoli włoskich (Popu-
lus nigra ‘Italica’) rosnącą wzdłuż drogi z Za-
niemyśla do Kórnika (w opisie czytamy „… 
przy drodze w Jeziorach koło Zaniemyśla”). 
Aleja topól włoskich przebiegająca wzdłuż 
drogi od Prusinowa w kierunku Zaniemy-
śla stanowiła bardzo charakterystyczny 
fragment krajobrazu tej części naszej 
gminy. Topole rosnące w  tym założeniu 
miały potężne rozmiary, pomiary w 2019 r. 
wskazywały, że największa z nich ma ponad 

4 m obwodu (405 cm). Z konsultacji, jakie 
przeprowadzono ze znawcami najwięk-
szych polskich drzew wynikało, że może 
to być najgrubsza topola włoska w kraju. 
Topole w tej odmianie charakteryzują się 
wąskim strzelistym pokrojem i w założeniu 
alejowym wyglądają bardzo efektownie. 
Niestety widok ten pozostanie jedynie wspo-
mnieniem, gdyż topól tych już nie ma. Aleja 
została wycięta w związku z planowanym 
remontem drogi (jak poinformował Zarząd 
Dróg Powiatowych w Poznaniu), podjęte 

Tropem starych zdjęć

przez sympatyków starych drzew próby 
ratowania choć jednej z topól (tej najwięk-
szej), niestety nie powiodły się. Ostatecznie, 
19 grudnia 2019 r. ostatnie topole z pięknej 
alei zostały wycięte.
Na szczęście dzięki pomocy miłośnika 
i znawcy starych drzew – pana Krzysztofa 
Borkowskiego –  młode sadzonki sporzą-
dzone z najgrubszej z topól z prusinowskiej 
alei ukorzeniają się już w naszej szkółce i jeśli 
wszystko się powiedzie, za kilka lat będą 
posadzone w Arboretum. 
Ale to nie koniec historii alei topolowej. 
Zdjęcia z  1930 r. i  współczesne mogły 
wskazywać, że to ta sama aleja, i pozwalały 
szacować wiek drzew na ponad 100 lat, co 
byłoby ewenementem, zważywszy na krót-
kowieczność topól, które dożywają najczę-
ściej niewiele ponad 70-ciu lat. Wzbudziło to 
więc pewne wątpliwości, które skłoniły nas 
do przeprowadzenia dokładniejszych ob-
serwacji. Po przeprowadzonych badaniach 
dendrochronologicznych w 2019 r. (bardzo 
dziękuję Panu dr. Krzysztofowi Ufnalskiemu 
z naszego Instytutu za pomoc) okazało się, 
że… topole te mają około 65 lat. Zatem, była 
to kolejna aleja topoli włoskich założona 
około 1955 r. w miejscu tej, którą podziwiał 

Antoni Wróblewski w 1930 r. Czy to rozcza-
rowanie? Nie. Choć oczywiście posiadanie 
założenia alejowego z topoli w wieku ponad 
100 lat byłoby wyjątkową nobilitacją, to fakt 
posadzenia w latach 50-tych XX wieku nowej 
alei, jako następczyni usuwanej, jest pozy-
tywnym przejawem dbałości o krajobraz, 
przyrodę, a  jednocześnie o historię. Nie 
znam szczegółowych planów Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu odnośnie gatun-
ków drzew, jakie mają zostać posadzone 
w miejsce wyciętej alei, jest jednak deklara-
cja, że aleja będzie (może posadzona trochę 
dalej od jezdni, może z  użyciem innych 
gatunków, ale będzie). Aleje przydrożne są 
bardzo ważnym elementem krajobrazu, 
a co najważniejsze mają ogromne znaczenie 
przyrodnicze, jako ostoje różnych organi-
zmów (ptaki, nietoperze, owady, porosty) 
i ważne elementy korytarzy ekologicznych. 
Mam więc nadzieję, że modernizacja drogi 
w kierunku Zaniemyśla zakończy się posa-
dzeniem nowej, pięknej alei. 
Rośliny drzewiaste należą do organizmów 
długowiecznych, ich okres życia najczęściej 
przewyższa nasz, dzięki temu możemy 
skryć się pod drzewem posadzonym przez 
dziadka lub spojrzeć na las sadzony przed 

naszym urodzeniem. Najczęściej nie uświa-
damiamy sobie tego, dopóki nie wpadnie 
nam w  rękę jakaś pamiątka dawnych 
czasów, jak te zdjęcia ze starych publikacji. 
Zachęcam do poszukiwań i odkrywania hi-
storii splecionych z drzewami. Może znajdą 
Państwo w swoich starych albumach zdjęcia 
przedstawiające drzewa i jeśli mają Państwo 
wiedzę o miejscu i  czasie ich wykonania 
– proszę o kontakt, stwórzmy historyczną 
galerię drzew Kórnika i  okolic (informa-
cje proszę przesyłać na adres e-mail:  
knd@man.poznan.pl ).

Fot. 1 Glicynia Fotografia autorstwa An-
toniego Wróblewskiego zamieszczona 
w Roczniku Polskiego Towarzystwa Den-
drologicznego z 1930 r.
Fot. 2 Glicynie na budynku u zbiegu ulic 
Szerokiej  i  Armii krajowej z  roku 2020  
(fot. Kinga Nowak)
Fot. 3  Aleja topolowa w 2008 r. (fot. Krzysz-
tof Borkowski)
Fot. 4 Aleja Jeziory Wielkie - Prusinowo  
w 1930 r. (fot. A. Wróblewski)

Fot. 1 Fot. 2

Fot. 3 Fot. 4

◊  Kinga Nowak
Instytut Dendrologii PAN

Na kórnickiej ziemi  
i w koszuckim niebie
19 – go czerwca w samo południe, Klaudy-
nówka zapełniła się gośćmi, by uczestni-
czyć w wernisażu prac poznańskiej artystki 
Marii Gierczyńskiej. 
Działalność twórcza plastyczki znana jest 
kórniczanom – zwłaszcza uczestniczącym 
w projektach „Legionu”.
W przedsionku powitano gości i uroczyście 
otwarto wystawę. Są gratulacje, kwiaty, 
podziękowania. 
Przechodzimy do sąsiedniego pomiesz-
czenia. A  na podestach widać kompo-
zycje przestrzenne o  różnej tematyce,  
w różnym ujęciu. Każda grupa elementów 
wystawy przedstawia inną treść.
Oto „Sarmaci”. Ustawieni na najwyższym 
podeście.
Widać postacie szlachcianek i szlachciców 
w  tanecznym korowodzie i  zdaje się, że 
za chwilę usłyszymy głos podkomorzego: 
„Poloneza czas zacząć!” I  ruszą w  tany. 
Rzeźby są dynamiczne i żywo gestykulu-
jące. Ekspresji dopełnia dopracowanie 
detali i wykorzystanie pełnej palety barw. 
Religie świata – kompozycja przestrzenna, 
przedstawiająca tłum zakapturzonych 
mnichów, zmierzających w  sobie tylko 
wiadomym celu i kierunku.
Są też anioły – postacie statyczne, skupio-
ne na swych modlitwach – czyżby za nas???
Jest też Droga Krzyżowa zrealizowana 
w  konwencji przydrożnych kapliczek. 
Tragizm sytuacji podkreślają materiały 
służące do realizacji projektu – surowe 
drewno i podbarwione płótno.

Oddzielnie usytuowane są grupki bła-
znów. W  barwnych uniformach, swymi 
pozami – wręcz karykaturalnymi, wyrazistą 
gestykulacją pełnią rolę prześmiewców ze 
współczesnej cywilizacji. A obok „Stańczyk” 
w swej typowej siedzącej pozie – zaduma-
ny nad losami ojczyzny – tak jak zawsze…
Nad wszystkimi kompozycjami góruje 
dużych rozmiarów ryngraf M. B. Często-
chowskiej. 
Pełna wrażeń, dzielę się uwagami z prze-
miłą twórczynią kulturalnego wydarzenia. 
Otrzymuję zaproszenie na druga edycję 
tej wystawy do dworu w  pobliskich Ko-
szutach.
No i nadszedł ten dzień. 7 – go sierpnia 
przed dworem, przy cudnej letniej po-
godzie zbierają się gospodarze obiektu, 
bohaterka dnia dzisiejszego i zaproszeni 
goście.
Dyrektor muzeum otwiera wystawę i za-
prasza do wnętrza. Wchodząc do dworu 
mam wrażenie, iż poprzez machinę czasu 
ląduję w XVIII wieku. 
Wystrój pokoi i zastane tam postaci nadają 
tego charakteru. 
Jadalnia z  nakrytym stołem do biesiady 
oczekuje na gospodarzy, którzy powrócą 
ze spaceru i  siądą do obiadu. Tuż obok 
spotkać można owych „biesiadników 
sarmackich”. Ci odeszli właśnie od stołu. 
Jeszcze toczą rozmowy, ale już ustawieni 
w  pary czekają na taneczny przerywnik. 
Wsłuchując się w melodię znanego wszyst-
kim staropolskiego utworu, zabawią się 
podkręcając przy tym swego szlacheckiego 
wąsa.

W saloniku zwracam uwagę na bierki sza-
chowe, będące fragmentem scenografii 
do „Szachów” Jana Kochanowskiego. To-
warzyszą im „Legioniści” z przedstawienia 
w strojach z epoki.
W innych pokojach wtapiają się we wnę-
trza eksponaty z różnych kompozycji. 
Mnisi w swym nieustannym pielgrzymo-
waniu, rozmodlone anioły, błazny kpiące 
z postaw ludzkich.
W sali na piętrze bardzo okazała ekspozy-
cja szesnastu obrazów o tytule „Modlitwa 
– różaniec”. Każdy obraz składa się z oko-
ło pięciuset kwadracików – wycinanek. 
Wszystkie elementy to paciorek różańca, 
odmawianego przez autorkę. Zawiera 
prośby, podziękowania lub smutki i żale. 
Na telebimie oglądam film z  przedsta-
wienia pt. „Szachy”, wystawionego w Ar-
boretum kórnickim przez stowarzyszenie 
teatralne „Legion”. 
Nakarmiona do syta kulturą, przysiadam 
na werandzie, oplecionej dzikim winem. 
Dzielę się wrażeniami z innymi gośćmi.
Wznosimy toast za pomyślność twórczyni 
tego jakże ujmującego i oryginalnego wy-
darzenia artystycznego. Lecz wszystko co 
dobre, szybko się kończy.
Żegnamy gościnny dwór i  park, pełen 
kwiatów i  starych drzew, pamiętających 
dawnych właścicieli. Czas powrócić do 
rzeczywistości.
Do zobaczenia na kolejnej odsłonie wysta-
wy w KCRiS „Oaza” w Kórniku.

Tradycja w dwóch odsłonach

◊  Irena Fogel



Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii 
Nowotworów w Poznaniu,

 na podstawie umowy zawartej 
z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego 
przeprowadzi bezpłatne 
badania profilaktyczne 

dla Mieszkańców Gminy Kórnik
„Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób 

układu moczowo – płciowego 
mężczyzn” 

(oznaczenie poziomu PSA 
dla mężczyzn od 50 r.ż.)

SPOTKANIE 
EDUKACYJNE
16.09.2020 r.
o godz. 11:00

POBRANIE KRWI
22.09.2020 r. 

w godz. 
od 10:00 do 12:00

 
w OSP w Kórniku, 

ul. 20 Października 93,  62-035 Kórnik 

Informacje dodatkowe:
- zapisy na badanie prowadzane są przez  

Wydział Oświaty i Polityki Społecznej  
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik  (tel. 61 8 301 014)

- na badanie należy zabrać ze sobą  
dokument tożsamości

- na edukację oraz badanie należy przyjść  
w maseczce

- wyniki nieprawidłowe  
zostaną wysłane pocztą na wskazany  

przez uczestnika adres 
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Do zobaczenia na szlaku! – to popularne 
pożegnanie rasowych wędrowców. A na 
jakich szlakach tematycznych mają szan-
sę się spotkać turyści przemierzający 
okolice Poznania?

Jednym z najważniejszych szlaków regionu 
jest Szlak Piastowski, który przypomina 
czasy pierwszych polskich władców. Na 
trasie łączącej dawne warownie w Poznaniu 
i Ostrowie Lednickim znajdują się Pobiedzi-
ska, gdzie funkcjonują aż dwie średniowiecz-
ne atrakcje. W Skansenie Miniatur Szlaku 
Piastowskiego można obejrzeć ponad 30 
kopii najciekawszych obiektów architek-
tonicznych z Wielkopolski, a wizyta w są-
siadującym Grodzie Pobiedziska pozwala 
spróbować swych sił w walce wręcz i przy 
użyciu bojowych machin. Duże nadzieje 
wiąże się również z powstającym szlakiem 
kulinarnym Smaki Powiatu Poznańskiego.

Podpoznańskie hity
Najważniejsze atrakcje turystyczne okolic 
Poznania łączy Trasa Kórnicka. Ten szlak 
samochodowy w  formie pętli pozwala 
dotrzeć z Poznania do kórnickiego zamku 
i arboretum, Muzeum Pałacu w Rogalinie, 
Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego 
Fiedlera w Puszczykowie, Muzeum Przyrod-
niczego Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go w Jeziorach oraz Muzeum Narodowego 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie. Ze Szreniawy blisko już do 
lasu między Dąbrówką a  Sierosławiem, 
przez który przebiega Szlak Pamięci łączący 
zbiorowe mogiły ofiar hitlerowskich zbrodni. 

Przez Puszczę Zielonkę
Rejon Puszczy Zielonki to obszar, na któ-
rym krzyżuje się kilka szlaków sakralnych. 
Najbardziej znany jest Szlak Kościołów 
Drewnianych wokół Puszczy Zielonki, łączą-
cy 12 zabytkowych świątyń o unikatowym 
wystroju i cennym wyposażeniu. Pomiędzy 
kościołami w Kicinie i Wierzenicy dodatkowo 
ustawiono drewniane, rzeźbione kapliczki 
Drogi Tajemnic Różańcowych (Wierzenica 
słynie też z Alei Filozofów). Charakterystycz-
na muszla to znak rozpoznawczy Wielkopol-
skiej Drogi Świętego Jakuba, która wiedzie 
z Gniezna do Głogowa, z kościołem świętego 
Jakuba w Murowanej Goślinie. To miasto 
jako jedyne z Wielkopolski wchodzi w skład 
Cittaslow, czyli sieci miast dobrej jakości 
życia. Kolejną trasą tematyczną Puszczy Zie-
lonki jest Cysterski Szlak Rowerowy, którego 
kluczową atrakcją jest klasztor pocysterski 
w Owińskach. Całkiem niedawno listę sa-
kralnych szlaków tematycznych uzupełniła 
sieć szlaków pielgrzymkowych do Dąbrówki 
Kościelnej. System obejmuje sześć tras, któ-
rymi co roku pątnicy wędrują na odpust do 
tamtejszego sanktuarium. Zdecydowanie 
odmienny charakter od wyżej wymienio-

nych ma Szlak Legend Puszczy Zielonki. 
Tablice rozmieszczone w atrakcyjnych zakąt-
kach, opowiadają historie o złotym tronie, 
śpiącym wojsku i dziesięć innych legend.

Szlakiem rzemiosła i przemysłu
Swarzędzki Szlak Meblowy to trasa tema-
tyczna, która przedstawia rozwój stolarstwa 
od niewielkich warsztatów rodzinnych aż 
po ogromne fabryki. Prawdziwym sercem 
szlaku jest ekspozycja Swarzędzkiego Cen-
trum Historii i Sztuki. O fabrykach, ale już 
o innym profilu działalności (fabryki drożdży, 
przetworów ziemniaczanych, nawozów 
mineralnych) mieszczących się w okazałych 
budynkach opowiada Luboński Szlak Archi-
tektury Przemysłowej. Obie trasy można 
zwiedzać korzystając ze specjalnie przygo-
towanych broszur albo podczas wycieczek 
z przewodnikiem, a po Luboniu prowadzi 
też dedykowana aplikacja.

Miejskie trasy spacerowe
Miejska Trasa Turystyczna po Prawobrzeż-
nym Śremie prezentuje najciekawsze 
obiekty historycznej części miasta. Przy 
najważniejszych obiektach ustawiono 
plansze edukacyjne, a dodatkową atrakcją 
są półprzezroczyste tablice z archiwalnymi 
fotografiami przedstawiającymi dawną za-
budowę. Starówkę w Buku można poznać, 
korzystając ze drukowanego przewodnika 
albo tablic, zamontowanych na zabytko-
wych obiektach. Nieco inaczej wygląda spra-
wa w Puszczykowie, gdzie rolę przewodnika 
po Szlaku Pereł Architektury oraz Szlaku 
Letniska Puszczykowo spełnia miejska 
aplikacja. Do listy tras tematycznych okolic 
Poznania niebawem dołączy Obornicki Szlak 
Tajemnic, łączący najciekawsze miejsca 
Obornik i okolicznych miejscowości.

Na szlaku

◊  Piotr Basiński
Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna

„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu 
wspólnie z Poznańską Lokalną Organi-
zacją Turystyczną (PLOT) przybliżamy 
nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, 
by zachęcić do mikroturystyki – samo-
dzielnego zwiedzania najbliższej okolicy 
i poznawania mniej lub bardziej znanych 
turystycznych perełek okolic Poznania. 
Kolejne teksty cyklu ukażą się równole-
gle na łamach informatorów samorzą-
dowych 12 gmin członkowskich PLOT, 
w  Naszym Głosie Poznańskim oraz 
w Prasowej Powiatowej 17.

Cysterski Szlak Rowerowy w Puszczy 
Zielonce (fot. Archiwum Urzędu Miasta 
i Gminy w Murowanej Goślinie)

O parkowaniu pod Zamkiem słów kilka 

Jesteśmy w trakcie sezonu wypoczynkowe-
go. Do Kórnika przybywają liczni turyści. To 
wszystko cieszy. Chciałem jednak zwrócić 
uwagę na dość wstydliwą kwestię. Kwestię 
parkowania pod zamkiem. Kilka dni temu 
byłem świadkiem sytuacji, która mną 
wstrząsnęła. 
Zapewne z powodu alarmu, pod zamkiem 
zagościły wozy strażackie. Jako pierwszy 
OSP z Kórnika, chwilkę później jednostka 
PSP z Poznania. Jakie było moje zdziwienie 
gdy drugiemu z samochodów strażackich 
nie udało się nawet wjechać na zapełniony 
parking pod zamkiem i stanął on w bramie. 
Jak Ci ludzie mają nieść pomoc, skoro nie 
mają nawet możliwości dotrzeć tam gdzie 
są potrzebni z  tak idiotycznego powodu? 
To jednak nie koniec bo za stojącym i nie 
mogącym wjechać na teren podzamcza wo-
zem ratunkowym PSP na sygnale, zaczęły się 
ustawiać kolejne auta chcące zaparkować 
na parkingu, a dzielna pani parkingowa nie 
zważając na całą sytuację zaczęła prosić stra-
żaków, by przestawili samochód i nie tamo-
wali ruchu (zapewne bo psują jej interes?).

Potrafię zrozumieć dużo. Potrafię zrozu-
mieć, że zamek chce zarobić na wynajmie 
parkingu. Potrafię zrozumieć rację wynaj-
mującego parking, że skoro zainwestował, 
to chce na nim zarobić, ale czy to wszystko 
musi odbywać się kosztem naszego bez-
pieczeństwa?  To był na szczęście fałszywy 
alarm. Ale co byśmy zrobili, co byście Pań-
stwo zrobili, gdyby alarm był uzasadniony, 
a  w  płonącym zamku uwięzione zostały 
nasze rodziny które spłonęłyby tylko dla-
tego, że akurat przejazd dla Straży był za-
blokowany? Wszyscy widzimy co się dzieje 
w cieplejsze dni na tym parkingu, co się 
dzieje w święta i dni wolne. Czasami ciężko 
tam wcisnąć szpilkę, o wozie strażackim jak 
widzimy nie wspominając.

Niech ten tekst będzie również apelem do 
włodarzy gminnych. Oznaczmy alterna-
tywne parkingi dobrymi drogowskazami 
dojazdowymi. Nie licząc rzadkich okazji, 
parking przy Domu Parafialnym, parking na 
Prowencie czy ten przy cmentarzu świecą 
pustkami. 

Popularne w  Polsce powiedzenie mówi 
„mądry Polak po szkodzie”. Bądźmy mą-
drzejsi „przed”.

Czytelnicy
piszą

◊  Zatroskany Kórniczanin
(imię i nazwisko znane Redakcji)

Kościół w Kicinie - Szlak Kościołów 
Drewnianych wokół Puszczy Zielonki 
(fot. Marcin Deckert)

Tablica Miejskiej Trasy Turystycznej po 
prawobrzeżnym Śremie przy budynku 
gimnazjum (fot. Piotr Basiński)
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1 sierpnia na boisku Oaza Błonie odbyły się 
I Mistrzostwa Wielkopolski w Warcabach 
Bieganych. Zawodnicy oprócz tradycyjnie 
rozgrywanej partii warcabowej mieli do-
datkowo do pokonania po każdym ruchu 
dystans 15 metrów. Średnio każda partia to 
przynajmniej 500 przebiegniętych metrów. 
Na mistrzostwa łącznie dotarło 23 zawodni-
ków. W bieżącym roku do tej pory odbyło się 
zaledwie kilka turniejów warcabowych, więc 
nasz turniej był ostatnim sprawdzianem dla 
wielu juniorów przed zbliżającymi się Mi-
strzostwami Polski. Przyjechała do nas więc 
cała elita juniorów z naszego województwa.  
Gościliśmy 5 zawodników, którzy w ostat-
nich latach stawali na podium Mistrzostw 
Świata lub Europy.
Dotarli do nas między innymi: Amadeusz Zy-
ber-Moszak (Mistrz Europy do lat 13 – 2018, 
2 miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 16 
- 2019 ), Wysokiński Mateusz (Mistrz Świata 
do lat 10 – 2017, 2 miejsce na Mistrzostwach 
Europy do lat 10 - 2018), Aleksandra Łukam-
ska (2 miejsce na Mistrzostwach Świata do 
lat 13 - 2019), Myszuk Tymoteusz (3 miejsce 
na Mistrzostwach Świata do lat 16 - 2019), 
oraz nasz zawodnik Samuel Katny (2 miejsce 
w Mistrzostwach Europy do lat 13 -2019).
Podobnie jak podczas niedawnego turnieju 
w szachach bieganych – zawodnicy musieli 
zmagać się w blisko 30 stopniowym upale. 
Ostatnie 2 rundy sprawiały wyraźnie trud-

ności zawodnikom, by zmieścić się w czasie. 
Nie obyło się również bez niespodzianek.
Najlepszymi zawodnikami w turnieju oka-
zali się:
1 miejsce Amadeusz Zyber-Moszak (UKS Ro-
szada Lipno), 2 miejsce Tymoteusz Myszuk 
(UKS Roszada Lipno), 3 miejsce Przemysław 
Maślona (LUKS Gry Logiczne Wronki). 
Najlepsza kobieta: Patrycja Tomczak (UKS 
Komorzanka Komorze).
Najlepszym juniorem do lat 15 okazał się 
Samuel Kątny (MUKS Wieża Kórnicka).
Najlepsza juniorka to Aleksandra Łukomska 
(UKS Komorzanka Komorze).

Nasi zawodnicy spisali się w tej elitarnej gru-
pie wyśmienicie, na wyróżnienie zasługują:
5 miejsce Samuel Kątny (zwycięzca kategorii 
do lat 15), 8 miejsce Tymoteusz Kątny (2 
miejsce w kategorii do lat 15), 9 miejsce 
Aleksander Zawitaj (3 miejsce w kategorii 
do lat 15).

Naszym zawodnikom gratulujemy i życzymy 
powodzenia w  zbliżających się Mistrzo-
stwach Polski Juniorów.

Miło było zobaczyć kilkaset osób na meczu 
Pucharu Polski pomiędzy Kotwicą a trze-
cioligową Polonią Środa. Po pierwszej 
wyrównanej połowie utrzymywał się wynik 
0:0, choć zawodnicy Kotwicy byli bliżsi 
zdobycia bramki. Po przerwie prowadziła 
Kotwica, po samobójczej bramce zawodni-
ka Polonii. Taki wynik utrzymywał się do 70 
minuty, wtedy po stałych fragmentach gry 
Polonia zdobyła 3 bramki. Mecz mógł się 
podobać zgromadzonej widowni. Polonia 
Środa w finale przegrała z KKS Kalisz 1:0, 
na szczeblu centralnym KKS spotka się 
z Koroną Kielce. 

IV liga Wielkopolska ruszyła
1 sierpnia meczem wyjazdowym rozpoczę-
liśmy rozgrywki. W upalną sobotę w samo 
południe Kotwica spotkała się z TPS Wino-
grady na ich kameralnym obiekcie. Przez 
kilka pierwszych minut zespoły badały 
swoje możliwości – było mało gry, a więcej 
fauli, po jednym z  nich przeciwnik zdo-
bywa bramkę z rzutu karnego. Do szatni 
schodziliśmy na przerwę z wynikiem 1:1, 
bramkę zdobył dla nas D. Urbanek. Upał 
nie odpuszcza, emocje również, tracimy 
bramkę po rzucie wolnym i jest 2:1 dla TPS. 
D. Urbanek daje wtedy sygnał do walki 
i zdobywa bramkę, jest 2:2. Gospodarze 
opadają z sił, Kotwica z rzutu karnego zdo-
bywa bramkę na 3:2 – strzelec P. Bordych. 
Trener Sołtysiak dokonuje zmian wpro-
wadzając świeżych zawodników i  tak O. 
Baraniak w 90+3 min zdobywa 4 bramkę 
dla Kotwicy. Końcowy wynik 4:2 dla nas, 
kameralny obiekt opuszczamy szczęśliwi. 

Nowe twarze w Kotwicy
Bramkarze – B. Pawłowski oraz T. Czerwiń-
ski (wychowanek Lecha, ostatnio zawodnik 
Rakowa Częstochowa). W okresie jesienno-
-zimowym powrócili do nas D. Chandze,  
M. Stańczyk, Ł. Słabolepszy, B. Wieśko oraz 
A. Khynchuk – zawodnik grający w Wołyniu 
Łuck (Ukraina). Z wypożyczenia powrócili 
także W. Giczela, F. Soroko, M. Kujawa. 
Natomiast P. Ostrowski i B. Zgarda mimo 
propozycji z klubów trzecioligowych, wybrali 
Kotwicę – swój macierzysty klub. 
Pożegnaliśmy zawodników
Z naszego zespołu odeszli bramkarz A. Biba 
– długotrwała kontuzja, O. Machowski – do 
Polonii Chodzierz, J. Budzyń - Lipno Stęszew, 
A. Babuszkiewicz – Meblorz Swarzędz,  
K. Owczarzak i A. Kram – Avia Kamionki. 

II mecz mistrzowski  
Kotwica – Obra Kościan
Miło i sympatycznie na Błoniach było tylko 
do końca 1 połowy zawodów, Kotwica pro-
wadziła 2:0. Tuż po przerwie zawodnicy nie 
wykorzystali sytuacji na zdobycie trzeciej 
bramki. Natomiast Obra zagrała zdecydo-
wanie lepiej i zdobywa dwie bramki. W 67 
minucie po niefortunnej interwencji nasze-
go obrońcy tracimy trzecią bramkę i również 
naszego zawodnika – czerwona kartka. 
Kończymy mecz w dziesięciu, jednocześnie 
przegrywając 2:3. Następny mecz gramy 
w Gołuchowie 15.08 o godz. 12, natomiast 
na Błoniach spotykamy się 19.08 w środę 
o godz. 18 z Centrą Ostrów. Do zobaczenia 
na Błoniach. 

Mistrzostwa  w Warcabach Bieganych

Pięć medali zawodniczek  UKS TFP 
Jedynka Kórnik w Młodziezowych Mi-
strzostwach Polski
W  doskonałej dyspozycji przystąpiły do 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski na torze 
w  Pruszkowie zawodniczki UKS Jedynka 
Kórnik. Już pierwszego dnia, aż trzykrotnie 
stawały na podium. Na początek srebrne 
medale wywalczyły Natalia Szymczak 
i Wiktoria Polak w sprincie drużynowym 
do lat 23. Druga nasza dwójka Dominika 
Bykowska i Joanna Golec zajęły 4 miejsce. 
Również srebro przypadło w  sprincie 
juniorkom (Joanna Błaszczak i Zofia Picz), 
które do końca dzielnie walczyły o złoty 
medal, ulegając minimalnie zespołowi 
z Darłowa. Trzeci medal przypadł w wyści-
gu drużynowym na dochodzenie do lat 23. 
Zespół z Kórnika jechał w składzie Natalia 
Szymczak, Karolina Lipiejko, Wiktoria Po-
lak i  Joanna Golec i Dominika Bykowska 
w finale. Kolejne dwa, tym razem brązo-
we medale zdobyła młodziutka Joanna 
Błaszczak w kategorii juniorek w sprincie 
klasycznym i w kirinie. Zofia Picz zajmowa-
ła w tych konkurencjach kolejno miejsca 4 
i 5. Bardzo dobre 5 i 6 miejsca zajęły w kla-
syfikacji wieloboju do lat 23 (omnium) Ka-
rolina Lipiejko i Wiktoria Polak. O dużym 

pechu wspomniane zawodniczki mogą 
mówić o  kończącym całe mistrzostwa 
wyścigu madison. Kórniczanki prowadziły 
dość zdecydowanie na punkty, niestety 
wypadek Wiktorii Polak spowodowany 
niesportowym zachowaniem jednej z ry-

walek spowodował, że mocno poturbowa-
na nie była wstanie kontynuować wyścigu. 
Jej partnerka niezwykle dzielnie walczyła 
w pojedynkę, ale niestety wystarczyło to 
jedynie na zajęcie 5 miejsca. Druga nasza 
dwójka Natalia Szymczak i  Joanna Golec 

Kibice wrócili na kórnickie Błonie

◊  Wiktor Stempowski 

zajęły 4 miejsce. Natalia świetnie walczyła 
również w sprintach, zajmując ostatecznie 
4 miejsce. 

Trzy medale kolarzy na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży
W  miniony weekend na kaliskim torze 
odbyły się Mistrzostwa Polski w kolarstwie 
torowym w ramach Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży. Na początek rozegrano 
sprinty drużynowe, w  których damski 
zespół UKS Mróz Jedynka Kórnik Emilia 
Jurga i  Julia Przymusińska w  pięknym 
stylu wywalczyła brązowy medal w finale 
B pokonując ekipę Rometu Bydgoszcz. 
Niewiele do podium zabrakło zespołowi 
męskiemu. kórniczanie w składzie Mate-
usz Przymusiński, Bartosz Golec i  Alek-
sander Leśniewski zajęli w  eliminacjach 
4 miejsce. W finale Golca zastąpił Dawid 
Wika-Czarnowski, ale nasz zespół minimal-
nie uległ faworyzowanemu zespołowi Stali 
Grudziądz i zajął ostatecznie miejsce tuż za 
podium. W finale o złoty medal zwyciężyła 
ekipa Copernikusa Toruń pokonując KTK 
Kalisz. Drugiego dnia rozegrano sprinty 
w których srebrny medal zdobył Mateusz 
Przymusiński, a  Aleksander Leśniewski 

wywalczył 8 miejsce. W  wielobojowym 
omnium (4 konkurencje), świetnie wypa-
dły nasze zawodniczki Julia Przymusińska 
i  Emilia Jurga, które zajęły w  klasyfikacji 
generalnej doskonałe 5 i 6 miejsca. Nieste-
ty tuż po zakończeniu ostatniego wyścigu 
przez błąd rywalki wypadkowi uległa Julia, 
której pękła kość nadgarstka, a co za tym 
idzie została wyeliminowana z ostatniego 
dnia zawodów. Julka była jedną z fawory-
tek wyścigu na 2 km indywidualnie a wraz 
z Emilią również w madisonie. Ostatniego 
dnia Mateusz Przymusiński wywalczył 
srebrny medal w kirinie, a dwójka Bartosz 
Golec i Dawid Wika-Czarnowski 4 miejsce 
w madisonie.

Zwycięstwo  
Franciszka Cierpikowskiego w Grucznie
W  Kujawsko Pomorskim Grucznie roze-
grano w  silnej obsadzie międzynarodo-
wej kryterium uliczne. Pokaz świetnego 
kolarstwa pokazał w młodziutki zawodnik 
UKS Mróz Jedynka Kórnik w kategorii mło-
dzików Franciszek Cierpikowski. Franek 
w połowie wyścigu ku zaskoczeniu najsil-
niejszych rywali, samotnie zaatakował nie 
dając konkurencji żadnych szans. Warto 

dodać, iż startuje w  wyścigach dopiero 
pierwszy sezon, a  zwycięstwo i  to w  ta-
kim stylu robi ogromne wrażenie. Swoim 
zmysłem i postawą zaskoczył wszystkich 
z trenerem Taciakiem włącznie. 

TamaraSzalińskanajlepsza w Golubiu-
-Dobrzyniu
W  Golubiu-Dobrzyniu w  międzynarodo-
wej obsadzie rozegrano dwuetapowy 
wyścig kolarski dla kobiet „Śladami Kró-
lewny Anny Wazówny”. Pierwszego dnia 
w jeździe indywidualnej na czas juniorek, 
zdecydowane zwycięstwo wywalczyła 
zawodniczka TFP Jedynka Kórnik Tamara 
Szalińska. Pokonała ona na odcinku 15 km 
drugą na mecie Nikolę Wielowską z Dar-
łowa aż o 29 sek .Po tym wyścigu Tamara 
była również zdecydowaną liderką i  fa-
worytką do zwycięstwa w całym wyścigu. 
Niestety drugiego dnia wzięła udział w du-
żej kraksie, po czym Na wskutek obrażeń 
nie była w stanie kontynuować zawodów, 
dodatkowo znacznemu zniszczeniu uległ 
rower naszej liderki.
                                                                                                         

◊  MUKS Wieża Kórnicka

Kolarstwo

◊ PM 

Z lewej srebrna druyna UKS „J”TFP



Dołącz do licytacji 

dla Marcina
https://www.facebook.com/

groups/199608944477643/

Przekaż przedmiot/usługę
lub licytuj!



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

Rada Miasta i Gminy Kórnik
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277
e-mail:radamiejska@kornik.pl

Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75, kornik@kornik.pl

Gminne Centrum Zarządzania 
Kryzysowego
tel. 61 8 170 126, 604 607 104  

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 lub 61 84-156-13
i 61 84-156-12 

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, tel. kom. 602 740 481

Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
tel./fax. 61 817 01 26
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring 
tel. kom. 604 607 104

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59

Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02

Przychodnia w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, Kórnik-Bnin
tel. 61 8170 050

C.M.MedHeart, ul. Armii Krajowej 27, 
 tel. 511 988 999 i 61 278 79 99

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

Centrum Medyczne KORMED 
ul. Szkolna 18, Robakowo
tel. 61 28 11 256, kom.  668 700 807

W przypadku konieczności wezwa-
nialekarza na wizytę domową w no-
cylub dni wolne od pracy:

Wielospecjalistyczny Szpital Miej-
ski im. Józefa Strusia z Zakładem 
Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ,  
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Tel. 61 873 90 81, 61 873 91 90
61 873 94 08
lub Szpital w Puszczykowie im. prof. 
S.T. Dąbrowskiego S.A. ul. Kraszew-
skiego 11, 62-041 Puszczykowo.
Tel. 61 898 42 40
bądź inna placówka z listy dostępnej 
na stronie:  http://nfz-poznan.pl/
page.php/1/0/show/13328/

Lecznice dla zwierząt/gabinety  
weterynaryjne
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22, 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22
tel. 608 244 949
Kamionki, Szafirowa 52
tel. 602 464 664

Schronisko dla zwierząt w Skałowie
Warzywna 25, 62-025 Kostrzyn
tel. 783 552 272

Wodociągi Kórnickie i Usługi Ko-
munalne, ul. Poznańska 71c, Kórnik
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Awaria wodociągów
Tel. 602 319 756

AQUANET - tel. alarmowy: 994
centrala telefoniczna
tel. (61) 8359 100

Infolinia ds. odbioru odpadów komu-
nalnych z terenu g. Kórnik 661 480 223

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 18 71, pon.-pt. 9:00-12:00
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel./fax. 61 817 00 54

Gminny Rzecznik Osób Niepełno-
sprawnych, UMiG Kórnik, Pl. Niepod-
ległości 1, tel. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

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

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 16, tel. 61 819-02-69

Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka 
ul. Zamkowa 10, Kórnik
tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30

Zakład Doświadczalny PAN
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 01 55

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

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07

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 125
Parafia pw. Wszystkich Świętych
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 515 371 910
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
tel. 61 8788010
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Ogłoszenia drobne:
Praca

 Spółka Grupy Top Farms poszuku-
je osób  do objęcia stanowiska Pra-
cownik działu ziemniaka w Pierzch-
nie. Wymagania: prawo jazdy kat. 
B, atutem będą uprawnienia do ob-
sługi ładowarki i wózka widłowego. 
Zadania: obsługa i dozór linii tech-
nologicznych załadunku i rozładun-
ku przechowalni, dozór deszczowni 
i pomp podczas irygacji pól, obsługa 
wózków widłowych i  ładowarek 
teleskopowych, prace gospodarcze 
związane z utrzymaniem maszyn 
i przechowalni. Więcej informacji 
http://www.topfarms.pl/praca/ lub 
mbialkowska@topfarms.pl

 Hurtownia elektryczna PHU EL-
-DABEX do nowej siedziby zatrud-
ni handlowca. Mile widziane do-
świadczenie w branży elektrycznej.  
Tel. 606 588 891

 Zakład Ogólnobudowlany Robert 
Walkowiak Kórnik-Bnin przyjmę 
uczniów w  zawodach: murarz, 
monter urządzeń sanitarnych, 
monter suchej zabudowy i  robót 
wykończeniowych w budownictwie. 
Tel. 606 89 49 73

 Firma WBI DACHY Poznań-Szcze-
pankowo zatrudni blacharza, deka-
rza lub do przyuczenia w zawodzie. 
Tel. 602 298 806, 606 320 887

 Firma zatrudni panią do sprzątania 
w Konarskim. Tel. 605 642 313

 Podejmę pracę jako kierowca 
z  dobrym autem os. Cadillac – 
dorywczo – przywiozę, odwiozę.  
Tel. 503 582 788

 Potrzebna osoba do pracy w ogro-
dzie, przycinanie drzewek, pielenie 
itp. – dorywczo. Tel. 503 582 788

 Zatrudnię malarza, pracownika 
robót wykończeniowych – umowa 
o pracę, pełen etat. Tel. 601 77 42 05

 Kamionki - praca  przy układaniu 
kostki brukowej.  Doświadcze-
nie i  prawo jazdy mile widziane. 
Umowa i  dobre wynagrodzenie.  
Tel. 783 479 762

 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-
niku zatrudni pracownika na sta-
nowisku magazynier - sprzedawca, 
oferty składać na adres sekreta-
riat@gskornik.pl lub osobiście w sie-
dzibie firmy ul. Średzka 17

 Szukam stałej, lekkiej pracy biu-
rowej, w  ochronie, magazynie, 
kierowca busa, 8 godzin dziennie, 
na umowę o pracę, lekki stopień 
niepełnosprawności. Mężczyzna, lat 
48. Tel. 603 882 345

 Biuro Matrymonialno-Towarzyskie 
zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Tel. 505 006 319

 Naprawa pralki, lodówki, zmywar-
ki. Tel. 537 394 398

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

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

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

 Sprzedam aparat słuchowy nowy, 
nieużywany, firmy „Starkej”. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 693 798 502

 Sprzedam baloty słomy, 10 zł/szt. 
Tel. 691 783 400

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

 Rower do sprzedania młodzieżowy 
damski + góral. Tel. 505 371 572

 Profesjonalne usuwanie gniazd os 
i szerszeni. Tel. 607 945 179

 Angielski indywidualnie, nie on-
line. Program szkolny, wieloletnie 
doświadczenie. Tel. 609 520 503

 Angielski - zajęcia indywidualne 
z nauczycielem, korepetycje, ma-
tura, business, aplikacja o pracę.  
Tel. 603 031 414

 Sprzedam działkę budowlaną 
w ok. Powidza. Tel. 66 66 77 003

 Kupię mieszkanie lub dom do 
remontu. Tel. 66 66 77 003

 Sprzedam kuchenkę gazową – 
komplet: kuchenka 4 palnikowa, re-
duktor, butla 11 kg. Tel. 605 940 375

 Sprzedam przyczepkę do roweru 
(dla 2-je dzieci). Tel. 515 65 88 80, 
wieczorem

 Sprzedam rowery dziewczęce (7-
12 lat), koła 20 cali. Tel. 515 65 88 80, 
wieczorem

 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-
niku. Wydzierżawi lokal o  pow. 
110 m2 i 90 m2 mieszczący się przy  
ul. Plac Niepodległości 32 na I pię-
trze, wejście od ul. Pocztowej.  
Tel. 663 977 343

 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-
niku wydzierżawi lokal użytkowy 
o pow. 150 m2 przy ul. Plac Niepod-
ległości 15 nad Sklepem „TĘCZA”. 
Tel. 663 977 343

 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-
niku wydzierżawi pow. magazynową 
216 m2 na ul. Średzkiej 17 oraz biuro 
o pow. 13 m2. Tel. 663 977 343

 Sprzedam mieszkanie, pow.  56,8 m2, 
piwnica, garaż, działka 300 m, stan 
idealny, prawie od razu do zamiesz-
kania. Tel. 608 551 320

 Sprzedam działki budowlane 
Huby Konarskie, ul. Prawdziwkowa,  
nr dział. 240/12, 879 m2, cena 80 tys. 
zł, nr dział. 240/13, 863 m2, cena 75 
tys. zł. Bezpośred. tel. 508 053 637

 Sprzedam mieszkanie k. Kórni-
ka 70 m2, z  garażem i  ogrodem.  
Tel. 66 66 77 003

 Borówiec, ul. Letnia - działka na 
sprzedaż 875 m2. Tel. 722 241 890

 Sprzedam mieszkanie w  Słupi 
Wielkiej 52 m2. Tel. 66 66 77 003

 Sprzedaż kaczek z wolnego wy-
biegu. Konarskie ul. Długa 29.  
Tel. 695 796 757

 Wypożyczaln ia  samocho -
dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231

 Protezy zębowe – NFZ - bez kolejki, 
ortodonta, Borówiec, Szkolna 1c. 
Tel. 692 756 100

 Sprzedam fotelik samochodo-
wy dziecięcy, nowy. Cena 50 zł.  
Tel. 603 895 578

 Likwidacja firmy budowlanej sprze-
dam 4 przecinarki do płytek, elektro-
narzędzia, urządzenie do przykleja-
nia papy termo zgrzewnej i sporo 
innych rzeczy. Tel. 602 214 931

 Chętnie przyjmę niepotrzebne 
książki. Tel. 721 731 124

 Sprzedam grill wędzarnę, 1 raz 
używaną, za 200 zł. Tel. 606 463 172

 Sprzedam domki dla psów (duży 
i mały). Ocieplane. Tel. 515 65 88 80, 
wieczorem

 Sprzedam nowy stół spawalniczy 
3x1,5 m i prawie nową betoniarkę 
małą. Tel. 503 582 788

 Sprzedam kolekcję ok. 500 ka-
set magnetofonowych lata 80.  
Tel. 503 582 788

 Likwidacja poligrafii. Wyprzedaż pa-
pieru, farb, maszyn. Tel. 503 582 788

 Sprzedam 3 ha lasu k. Śremu.  
Tel. 66 66 77 003

 Wynajmę 2-pokojowe miesz-
kanie na parterze przy Staszica.  
Tel. 665 852 085

 Warzywa i  jajka z  dowozem.  
Tel. 721 731 124

 Sprzedaż ziemniaków z  domu, 
worki 5 kg, 15 kg, b. dobre odmiany, 
Bnin ul. Błażejewska 43

 Potrzebującemu, oddam za sym-
boliczną opłatą używaną, na cho-
dzie, kosiarkę spalinową do trawy. 
Tel. 600 023 897

 Sprzedam wózek typu parasolka, 
użyty kilka razy, stan bdb, 150 zł.  
Tel. 781 942 127

 Szybka spersonalizowana pożycz-
ka. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 
Tel. 661 263 107

 Serwis kotłów gazowych firmy  
TERMET. Montaż, naprawa, przeglą-
dy. Tel. 502 047 864

 Sprzedaż drewna kominkowego 
i  sosnowego. Pocięte i porąbane. 
Transport gratis. Tel. 661 099 768

 Oddam zestaw do koszykówki 
(kosz + podstawa). Tel. 663 740 623

 Sprzedam łóżko piętrowe, me-
talowe 200/90 cm. Cena 200 zł.  
Tel. 691 036 935

 Sprzedam działki budowlane  
k.  Kórnika i  k.  Zaniemyśla.  
Tel. 66 66 77 003 

 Sprzedam mieszkanie 3- pokojowe 
w Pierzchnie z garażem i działką.  
Tel. 66 66 77 003

 Wynajmę w centrum Kórnika 
pomieszczenia na biura, gabinety. 
Pow. 110 m2. I piętro. Parking.  
Tel. 691 793 249

 Montaż rolet zewnętrznych materia-
łowych, moskitery. Tel. 501 645 939 

inne

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać około 15 słów, wraz z  nr. telefonu. Większe ogłosze-
nia 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.



 

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,   
tel. 61 8170411 wew. 693,  
aders e-mail: korniczanin@kornik.pl

WSPÓŁPRACA: Sylwia Kowalska, Agata Podsiadły, 
Anna Rauk, Kazimierz Krawiarz, Robert Wrzesiński

SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski

WYDAWCA: Miasto i Gmina Kórnik 

DRUK:  Zakład Poligraficzny Antoni Frąckowiak 
61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3.

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

NAKŁAD: 4300 egz.

ADRES REDAKCJI: 62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41,  
tel. 61 8170411 wew. 693,                                                  
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji 
tekstów oraz listów. 
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.  
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer
Kórniczanina ukaże się

4
WRZEśNIa 2020 R.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać  

do 27 sierpnia 2020 r.


