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Dziękczynienie za plony
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Informacje

burmistrza
Dziękczynienie
za tegoroczne zbiory
23 sierpnia w kościele pw. św. Wojciecha w Bninie odprawiona została przez
ks. proboszcza Franciszka Sikorę msza
św., podczas której władze samorządowe wraz z rolnikami z naszego regionu
podziękowali za tegoroczne plony ziemi. Z powodu trwającej pandemii nie
odbyły się tradycyjne Dożynki Gminy
Kórnik.
Podsumowanie konsultacji
w Aquanet
24 sierpnia burmistrz Przemysław
Pacholski wraz z wiceburmistrzem
Bronisławem Dominiakiem brali udział
w Spotkaniu Gmin Akcjonariuszy Aquanet. Podsumowano indywidualne
konsultacje dotyczące zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie naszej
gminy. Omówiono również projekt Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
na lata 2020-2029.
Spotkanie z dyrektorami
placówek oświatowych
25 sierpnia burmistrz Przemysław Pacholski, wiceburmistrz Sebastian Wlazły
oraz kierownik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Ewa Soczyńska spotkali
się z dyrektorami szkół podstawowych,
przedszkoli i żłobka. Głównym tematem
spotkania była organizacja systemu
edukacji w nowym roku szkolnym,
w związku z istniejącą sytuacją epidemiczną.
Rozmowy z WODKOM
27 sierpnia burmistrz Przemysław Pacholski i wiceburmistrz Sebastian Wlazły
spotkali się z prezesem WODKOM Kórnik Robertem Przybyszem. Omawiano
m.in. sprawy związane z organizacją
funkcjonowania spółki oraz wachlarzem
oferowanych usług.
Podpisano akty
28 sierpnia wiceburmistrz Sebastian
Wlazły podpisał trzy akty notarialne:
jeden w sprawie ustanowienia służeb-

ności i dwa dotyczące wykupu gruntów
- fragmentu pasa drogowego w Bninie
(ul. Zwierzyniecka) i Czmoniu.
W rocznicę pamiętnego
września
1 września, w 81 rocznicę wybuchu
II wojny światowej, liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą rozstrzelanych na początku
okupacji niemieckiej obywateli Kórnika,
Bnina i okolic. Wiązanki kwiatów i znicze
ustawiono także w innych miejscach
pamięci związanych z II wojną światową.
Rozmowy
z przedstawicielami ENEA
2 września wiceburmistrz Bronisław Dominiak spotkał się z przedstawicielami

spółki Enea Jakubem Jarochem i Marcinem Woźniakiem. Dyskutowano na
temat współpracy w zakresie rozwoju
i modernizacji systemów oświetlenia na
terenie naszej gminy.
Comiesięczne spotkanie
3 września wiceburmistrz Bronisław
Domniak wraz z pracownikami Wydziału Inwestycji UMiG Kórnik spotkał się
z przedstawicielami spółki Aquanet.
Jak co miesiąc rozmawiano na temat
postępów prac projektowych i realizacji
zadań wodociągowych i kanalizacyjnych
na terenie naszej gminy.
◊ red.
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Sesja RMiG Kórnik

26 sierpnia 2020 roku odbyła się Sesja Rady
Miasta i Gminy Kórnik. W czasie jej trwania
radni:
- dokonali zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2020 oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik
na lata 2020-2030,
- udzielili pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na realizację
zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej
wzdłuż drogi powiatowej nr 2489P (ŻernikiWęzeł Koninko),
- zmienili uchwałę w sprawie przejęcia od
Powiatu Poznańskiego niektórych zadań
publicznego zarządzania drogami powiatowymi,
- podjęli uchwałę w sprawie nieodpłatnego
przejęcia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości położonej w obrębie Gądki,
- wyrazili zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy
najmu nieruchomości lokalowej położonej
w Kórniku: budynku przy ul. Poznańskiej 34
A, działki nr 240, 246/17 i 246/19,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Dachowa. Ul. Maków Polnych ma swój początek od
działki nr 231/3 i biegnie do granicy działki
230, a jej podstawę stanowi droga oznaczona jako działka nr 231/20,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Kamionki. Ul. Sielska ma swój początek od działki nr
100/2 i biegnie do granicy działki 1041, a jej
podstawę stanowi droga oznaczona jako
działki nr 83/2 i 1005/3,
- nadali nazwy ulicom w miejscowości Ko-

ninko. Ul. Sikorcza ma swój początek od
działek nr 91 i 92, biegnie do granicy działki
102/2, a jej podstawę stanowi droga oznaczona jako działka nr 101/1. Ul. Bażancia
rozpoczyna się od działki nr 92 i biegnie
do granicy działki 101/2, a jej podstawę
stanowi droga oznaczona jako działka nr
101/3. W miejscowości Koninko będzie ul.
Wilgowa, która ma swój początek od działki
nr 101/2 i biegnie do granicy działki 101/5,
a jej podstawę stanowi droga oznaczona
jako działka nr 101/4,
- nadali nazwy ulicom w miejscowości Robakowo. Ul. Miła ma swój początek od działki
nr 330 i biegnie do granicy działki 314/2,
a jej podstawę stanowi droga oznaczona
jako działka nr 321/10. W miejscowości
Robakowo będzie ul. Dobra, która ma swój
początek od działki nr 330 i biegnie do granicy działki 314/2, a jej podstawę stanowi
droga oznaczona jako działka nr 321/17,
- podjęli uchwałę w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki nr ewid. 15/1, obręb Szczytniki,
- przystąpili do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębie geodezyjnym Konarskie w rejonie
ulic Huby i Prawdziwkowej. A także przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radzewo oraz
dla obrębu geod. Skrzynki,
- uchylili uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek o numerach ewidencyjnych 861

Szanowni Państwo,
i 326/223, położonych w obrębie geodezyjnym Bnin,
- przystąpili do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębie geodezyjnym Bnin w rejonie ulic
Czołowskiej i Michałowskiego,
- podjęli uchwałę w sprawie Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku,
- ustalili średnią cenę jednostki paliwa
w Mieście i Gminie Kórnik na rok szkolny
2020/2021 w zakresie zwrotu rodzicom
kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych,
- zmienili uchwałę w sprawie przyjęcia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy
Kórnik,
- rozpatrzyli petycję w interesie publicznym
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,
- przedłużyli termin rozpatrzenia skargi na
Dyrektora Przedszkola w Kamionkach,
- przystąpili do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Kromolice,
Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części
wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik – etap I.
Szczegóły sesj:
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/96141
oraz retransmisjana profilu Rady Miasta
i Gminy Kórnik na portalu YouTube
◊ SK

Podczas sierpniowej sesji Rady Miasta
i Gminy Kórnik wreczono Nagrody Przewodniczącego rady Miasta i Gminy Kórnik
wyróżniajacym się swoimi wynikami i sukcesami uczniom naszych szkół.
Za osiągnięcia naukowe wyróżniono cztery
uczennice. Są to:
Milena Michałowska – SP Szczodrzykowo
średnia ocen 5,6, zachowanie wzorowe
wynik średni egzaminu ósmoklasisty
87,86%
Osiągnięcia:
- III miejsce Swarzędz Cup 2018- Międzynarodowy Puchar Polski (w kategorii Kadet)
- II miejsce XXIV Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży 2018 (w kategorii Kadet)
- III miejsce II Olecko Hidori Cup Puchar
Polski 2018 (w kategorii Kadet)
- III miejsce XXV Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży (w kategorii Kadet)
- III miejsce Legionowo Cup Puchar Polski
2019 (w kategorii Junior)
- III miejsce Olsztyn Cup Puchar Polski
2019 (w kategorii Junior)
Adrianna Serediuk – SP Kamionki
średnia ocen 5,67, zachowanie wzorowe
wynik średni egzaminu ósmoklasisty 95%,
Osiągnięcia:

W związku z koniecznością opracowania gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych zapraszam
Państwa do udziału w konsultacjach
dotyczących problemów społecznych w naszej gminie. Konsultacje
przeprowadzone będą w terminie
od 14 września do 16 października
2020 roku w formie zgromadzenia
opinii, uwag i propozycji od Państwa
na podstawie ankiety, która będzie
dostępna na stronie internetowej
www.kornik.pl oraz w formie papierowej między innymi w następujących
lokalizacjach:
- Urząd Miasta i Gminy Kórnik,
Plac Niepodległości 1 (w patio)
- KCRiS „Oaza”, ul. Krasickiego 1
(hol główny)
Zachęcam Państwa do udziału w
konsultacjach. Każda opinia i uwaga
jest dla nas bardzo cennym źródłem
informacji, które pozwolą na projektowanie zmian służących rozwiązywaniu
istotnych problemów społecznych
naszej rozwijającej się prężnie gminy.
Mam nadzieję, że będziecie Państwo
uczestniczyć w najbliższych konsultacjach dotyczących Waszego miejsca
zamieszkania i okolicy.
W konsultacjach warto wziąć udział,
ponieważ dotyczą one jakości Państwa
życia oraz są one szansą, że uwzględnione zostaną potrzeby wszystkich
grup mieszkańców.
To dobry sposób, aby stać się świadomym mieszkańcem naszej lokalnej
społeczności.

Przetargi rozstrzygnięte
Rozstrzygnięto kolejne przetargi. Dotyczą one następujących zadań:
- przebudowa południowej części rynku w Bninie – termin realizacji 30 listopada 2020 –
koszt 430 000,01 zł brutto

Fragment dokumentacji projektowej

- budowa sensorycznego placu zabaw „Jedynka” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku
– termin realizacji 30 października 2020 – koszt 179 808,78 zł brutto (w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2020)

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski
Osiągnięcia:
- Tytuł Laureata OLIMPUS z języka angielskiego- IX miejsce w Polsce 2020
- II miejsce Wielki konkurs Plastyczny
„OAZA Przyszłości” 2018
Wielokrotnie zajmowała czołowe miejsca
w etapach szkolnych konkursów z wielu
dziedzin.

- I miejsce w VII Wielkopolskim Konkursie
Chórów Szkolnych „Śpiewająca Wielkopolska 2018”
Anna Galubińska - SP2 Kórnik
średnia ocen 5,33, zachowanie wzorowe
wyniki średni egzaminu ósmoklasisty 88%,
Osiągnięcia:
- II miejsce w Gminnym Przeglądzie Kolęd,
Pastorałek i Piosenek Obcojęzycznych
oraz w całym etapie:
- II miejsce w XVII Gminnym Konkursie
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,

- I miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficzne Potyczki (2017/18)
- finalistka Ogólnopolskiej Stypendiady
Polonistycznej- konkurs literacki (2016/17)
- wyróżnienie w Powiatowym Konkursie
Palić, nie palić - oto jest pytanie?(2016/17)
- III miejsce w XV Gminnym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (2016/17)
Anna Stanisławska – SP Szczodrzykowo
średnia ocen 5,1 zachowanie wzorowe
wynik średni egzaminu ósmoklasisty
89,29%

Trzy uczennice nagrodzono za osiągnięcia
sportowe i bardzo dobre wyniki w nauce.
Są to:
Roksana Bazanowska – SP Radzewo
średnia ocen 4,89, zachowanie wzorowe,
wyniki średni egzaminu ósmoklasisty 64%,
Osiągnięcia:
- III miejsce w klasyfikacji końcowej Mistrzostw Polski w unihokeju w kategorii
juniorek młodszych,
- II miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski
SZS w unihokeju,
- I miejsce w Mistrzostwach Rejonu
SZS unihokeju,
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◊ ŁG
- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu
SZS w unihokeju,
- powołanie do Reprezentacji Polski
U-17 w unihokeju
Wiktoria Nowak – SP2 Kórnik
średnia ocen 4,33, zachowanie wzorowe,
wyniki średni egzaminu ósmoklasisty 43%,
Osiągnięcia:
- III miejsce w czwórce podwójnej młodziczek na Mistrzostwach Polski Młodziczek
w Poznaniu (4.08.2019 r.)
- I miejsce w czwórce podwójnej ze sterniczką młodziczek na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Poznaniu (29.09.2019 r.)
- I miejsce w czwórce podwójnej ze sterniczką młodziczek w Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego (8.09.2019 r.)
- I miejsce w czwórce podwójnej ze sterniczką młodziczek ma Mistrzostwach
Miasta Poznania (29.09.2019 r.)
- III miejsce w Mistrzostwach Gminy w Piłce Ręcznej

oraz w całym etapie:
- III miejsce w Wielkopolskim Rankingu
Młodzików w sezonie 2018/19
Amelia Karaszewska – SP2 Kórnik
średnia ocen 4,89, zachowanie wzorowe,
wyniki średni egzaminu ósmoklasisty 65%,
Osiągnięcia:
- III miejsce w czwórce podwójnej młodziczek na Mistrzostwach Polski Młodziczek
w Poznaniu (4.08.2019 r.)
- I miejsce w czwórce podwójnej ze sterniczką młodziczek na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Poznaniu (29.09.2019 r.)
- I miejsce w czwórce podwójnej ze sterniczką młodziczek w Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego (8.09.2019 r.)
- I miejsce w czwórce podwójnej ze sterniczką młodziczek ma Mistrzostwach
Miasta Poznania (29.09.2019 r.)
- III miejsce w Mistrzostwach Gminy w Piłce Ręcznej.
◊ SW
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Powszechny Spis Rolny 2020

Od 1 września 2020 r., przez trzy miesiące, na terenie całego kraju, prowadzony jest Powszechny Spis Rolny.
Zgodnie z ustawą z 31 lipca 2019 r.
o powszechnym spisie rolnym w 2020
r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 443), obowiązek
udzielenia informacji w spisie spoczywa
na użytkowniku gospodarstwa rolnego,
za którego uważa się osobę fizyczną lub
prawną oraz jednostkę organizacyjną
niemającą osobowości prawnej, faktycznie użytkującą gospodarstwo rolne
(tj. na której rachunek i w której imieniu
gospodarstwo jest prowadzone i która
jest odpowiedzialna za gospodarstwo
prawnie i ekonomicznie), niezależnie od
tego, czy jest właścicielem, dzierżawcą
tego gospodarstwa czy też użytkuje je
z innego tytułu (np. na podstawie umowy
ustnej lub bezumownie) i niezależnie
od tego, czy grunty wchodzące w skład
gospodarstwa rolnego są położone na
terenie jednej czy kilku gmin.

Pytania w ankiecie obejmują 11 działów:
użytkowanie gruntów; powierzchnia zasiewów i inna; zwierzęta gospodarskie;
nawożenie; ochrona roślin; budynki
gospodarskie; ciągniki maszyny i urządzenia rolnicze; działalność gospodarcza; struktura dochodów; aktywność
ekonomiczna; chów i hodowla ryb. Dane
zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym
2020 dotyczą zasadniczo stanu w dniu
1 czerwca 2020 r. , jednak część z nich
zawierać będzie odniesienie do 12 miesięcy poprzedzających tę datę.
Poprzedni spis rolny odbył się w roku
2010. Jego wyniki zestawione ze spisem
z 2002 roku, czyli na dwa lata przed
wejściem Polski do Unii Europejskiej,
uwidoczniły duże zmiany w użytkowaniu gruntów rolnych oraz powierzchni
i strukturze zasiewów w Wielkopolsce:
• korzystną tendencję zmniejszania się
liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście średniej powierzchni
użytków rolnych (UR) z 9,00 ha do 11,05
ha. Odnotowano również wzrost udziału
– w ogólnej liczbie gospodarstw – tych
podmiotów, które prowadzą działalność
rolniczą;
• zmiany w strukturze gospodarstw

rolnych. Znacznie spadła (o ponad
¼) liczba gospodarstw najmniejszych
o powierzchni 0–5 ha UR i 5–20 ha UR
(o 10,5%). Na zbliżonym poziomie utrzymała się liczba gospodarstw z grupy
obszarowej 20–50 ha UR. Natomiast
znacznie wzrosła liczba gospodarstw
największych o powierzchni UR 50 ha
i więcej (o 35,7%). Zmiany te są jednak
powolne, a udział gospodarstw o powierzchni użytków rolnych 15 ha i więcej
wynosił zaledwie 16,4%, podczas gdy gospodarstwa najmniejsze (o powierzchni
0–5 ha UR) stanowiły prawie 53% ogółu
gospodarstw w województwie wielkopolskim;
• zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych z działalnością rolniczą, głównie
na skutek zaniechania prowadzenia tej
działalności przez jednostki najmniejsze
(spadek o ponad ½ liczby gospodarstw
o powierzchni 0–1 ha UR i o 16,7% –
o powierzchni 1–2 ha UR). Jednocześnie
odnotowano korzystne zjawisko zwiększania się liczby gospodarstw największych prowadzących działalność rolniczą
(wzrost o ponad ¼ liczby gospodarstw
o powierzchni użytków rolnych 30 ha
i więcej, w tym o ponad 40% – gospodarstw o powierzchni 50 ha i więcej);
• niewielkie zmniejszenie ogólnej powierzchni gruntów w użytkowaniu gospodarstw rolnych z 2001,6 tys. ha do
1999,2 tys. ha, tj. o 2,4 tys. ha (o 0,1%);
• zmniejszenie powierzchni użytków
rolnych z 1819,3 tys. ha do 1797,0 tys.
ha, tj. o 22,3 tys. ha (o 1,2%). W ogólnej
powierzchni użytków rolnych dominował
udział powierzchni zasiewów (82,3%),
który w porównaniu z 2002 r. wzrósł
o 2,1 pkt. proc.;
• zwiększenie ogólnej powierzchni zasiewów z 1458,2 tys. ha do 1479,3 tys. ha,
tj. o 21,2 tys. ha (o 1,4%);
• zmiany w strukturze zasiewów i upraw,
w której zmniejszyła się powierzchnia
uprawy zbóż ogółem z 1142,4 tys. ha
do 1083,9 tys. ha (o 5,1%), ziemniaków
z 71,5 tys. ha do zaledwie 40,0 tys. ha
(o 44,1%) i buraków cukrowych z 54,0
tys. ha do 42,8 tys. ha (o 20,7%), wzrosła
natomiast powierzchnia upraw rzepaku
i rzepiku z 64,8 tys. ha do 138,2 tys.

ha (o 113,2%) oraz upraw pastewnych
z 85,5 tys. ha do 133,8 tys. (o 56,5%),
a także grupy upraw zaliczanych do
„pozostałych” z 36,7 tys. ha do 38,4 tys.
ha (o 4,6%);
• zwiększenie udziału powierzchni sadów
w ogólnej powierzchni użytków rolnych
z 0,9% do 1,3%;
Należy się spodziewać, że przemiany
polskiego rolnictwa, obserwowane
w ostatnich 3 dekadach, a zwłaszcza
od wejścia Polski do Unii Europejskiej,
wspierane przez programy Wspólnej
Polityki Rolnej, uległy nasileniu w ciągu
ostatniego dziesięciolecia. Znajdujemy
potwierdzenie tych tendencji w prowadzonych co roku reprezentacyjnych
badaniach rolniczych, czyli prowadzonych na części gospodarstw. Jednak
pełen ich obraz możemy uzyskać jedynie
w Powszechnym Spisie Rolnym, jedynym
badaniu pełnym, prowadzonym, zgodnie
z zaleceniami Komisji Europejskiej, co 10
lat i dającym możliwość dokonywania
porównań międzynarodowych.
Czy polskie rolnictwo podąża ścieżkami
przemian podobnymi do tych, wybieranych przez rolnictwo niemieckie, francuskie czy włoskie, czy znalazło własną
drogę rozwoju?
Czy potencjał ekonomiczny rodzimych
gospodarstw rolnych pozwala im konkurować na wspólnym europejskim rynku
rolnym?
I czy prawdą jest, że polskie rolnictwo
jest bardziej ekologiczne?
Na te i inne pytania szukamy odpowiedzi
w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.
Znajdziemy je gdy użytkownicy gospodarstw rolnych, zgodnie z nałożonym
na nich obowiązkiem wezmą udział
w badaniu prowadzonym od 1 września
do 30 listopada 2020 r.
Spiszmy się jak na rolników przystało!

Proklamacja Królewska

Proklamacja, czyli uroczyste oznajmienie
i wprowadzenie w „urzędowanie” nowego
króla kurkowego, w przeszłości odbywała
się w uroczystej oprawie. Proklamacja króla
kurkowego w Krakowie odbywa się z udziałem władz miasta, hierarchów kościelnych
i licznej widowni na Rynku Głównym.
W przeszłości na czas swojego panowania
król kurkowy uzyskiwał szereg przywilejów
łącznie ze zwolnieniami podatkowymi.
Drzewiej zasiadał także wśród rajców z prawem zabierania głosu jednak bez prawa
głosowania. W Kórniku, po reaktywowaniu
bractwa w 1987 r., uroczyste proklamacje
odbywały się na podzamczu, w programach
Święta Ludowego. Towarzyszyły im występy
taneczne zespołów ludowych oraz festyny.
Król kurkowy był prezentowany Radzie
Miejskiej i władzom miejskim.
W sobotę, 15 sierpnia 2020 r., delegacje
Rady i Urzędu Gminy Kórnik oraz KB-BK
złożyły hołd i wiązanki kwiatów pod tablicą
upamiętniającą poległych również w wojnie
na wschodzie w 1919/1920. O godzinie 12

Piękno architektury
Kórnika i Bnina
-wystawa prac Eryka Sieińskiego
25 września – 4 października 2020 roku
„Klaudynówka”
Patronat nad wystawą objęli:
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski
i
Dyrektor PAN Biblioteki Kórnickiej
prof. Tomasz Jasiński.
Wernisaż 25 września o godzinie 17:00

odbyła się uroczysta msza św. koncelebrowana z udziałem ks. Lecha Otta, kapelana
policji pow. średzkiego oraz kapelana
szpitala powiatowego w Śremie, O. CSsR
Przemysława Ilskiego (redemptorysty) oraz
kapelana KB-BK Grzegorza Zbączyniaka. Po
mszy św. bracia kurkowi, prowadzeni przez
orkiestrę pod batutą Jacka Kozłowskiego,
udali się na podzamcze. Na uroczystość
proklamacji królewskiej przybyli bracia
kurkowi z rodzinami, wiceburmistrz Kórnika Sebastian Wlazły, Adam Lewandowski
przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik,
Jerzy Lechnerowski radny sejmiku wielkopolskiego, Krzysztof Musiał król kurkowy
z Lubonia oraz licznie zaproszeni goście.
Uroczystość prowadził prezes KB-BK Marek
Baranowski zgodnie ze starym scenariuszem. Po otwarciu i przemówieniu prezesa
bractwa kurkowego, wiceburmistrz Miasta
Sebastian Wlazły odczytał okolicznościowy
adres gratulacyjny. Następnie prezes Marek
Baranowski przyjął od ustępującego króla
kurkowego Karola Jabłońskiego insygnia
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królewskie i przekazał je Zdzisławowi Jakubowskiemu. Adam Lewandowski po gratulacjach przypomniał obecnym o rycerzach:
Macieju Łabno i Wojciechu Antczaku. Po
gratulacjach i przemówieniach oficjeli oraz
ogłuszającym wystrzale z armatki brackiej
na cześć nowego króla kurkowego Zdzisława Jakubowskiego, wykonano pamiątkową
fotografię. Zgodnie z tradycją król kurkowy
zaprosił braci i gości na ucztę królewską do
siedziby bractwa na strzelnicy w Skrzynkach,
gdzie też udekorowano pamiątkowym
diademem jego towarzyszkę życia – Aleksandrę. Przybyli na uroczystość przekazali
królowi tradycyjnie upominki. Wszyscy byli
zachwyceni uroczystością i wspaniałą oprawą uczty królewskiej.
Król kurkowy z rycerzami Maciejem Łabno i Wojciechem Antczakiem zapraszają
wszystkich braci kurkowych, przyjaciół
oraz sympatyków na Bal Królewski, który
odbędzie się tradycyjnie w Restauracji „Podróżnik” w Koszutach.
					
◊ Kazimierz Krawiarz

8

nr 15/2020

4 września 2020 r.

„Rock And Fire“ na Browarowym
W ostatnią sobotę sierpnia kórnickiej publiczności i gościom, którzy spacerowali po
nadjeziornej promenadzie zaprezentował
się zespół „Rock And Fire”. Młodsi muzycy
wzięli przykład z weteranów kórnickiej
sceny, zespołu „Niepoważni”, który aż
dwukrotnie ostatnio koncertował na Browarowy.
Organizatorzy mieli ogromne szczęście trafiając na „okienko pogodowe”. Aura ostatniej sobota wakacji okazała się łaskawa,
Zespół Rock And Fire powstał jesienią
2015 roku. Tworzą go muzycy związani ze
znanymi projektami muzycznymi, między
innymi takimi jak: 2Tm 2,3, Arka Noego,
Armia, Bakszysz, MRR.

Zespół tworzą panowie: Ziemniak– gitara,
śpiew; Carlo – instrumenty klawiszowe i
chórki, Garściak – gitara basowa i chórki,
Kapsel – perkusja. Skład podczas kórnickiego koncertu uzupełnili: saksofonista
Szoszon i puzonista Beny.
Muzycy zaprezentowali ponad godzinny
koncert wypełniony kołyszącą syntezą rock
and rolla i reggae, osnutą wokół zaangażowanych tekstów.
Ci, którzy celowo przyszli posłuchać „Rock
And Fire” i ci, którzy trafili na koncert przypadkowo podczas wieczornego spaceru,
na pewno nie żałowali.
Członkowie zespołu nie tylko dostarczyli
publiczności pozytywnych wibracji, ale
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Wikingowie i Słowianie w Błażejewku

także sami dobrze się bawili. Po koncercie
zadeklarowali, że chętnie za jakiś czas
znów u nas zagrają. Szczególnie pomysł
ten spodobał się Carlowi, który na stałe
jest mieszkańcem Borówca.
Wydarzenie organizowane było przez
Kórnicki Ośrodek Kultury i Urząd Miasta i
Gminy Kórnik. Dopełniono oczywiście wymogów dotyczących dystansu społecznego
podczas tego typu imprez plenerowych.
Miejmy nadzieję, że podczas kolejnego
sezonu letniego muszla koncertowa na
Browarowym często wypełniana będzie
muzyką różnych stylów i gatunków.
◊ ŁG

Ks. zapo-biegł

Ksiądz proboszcz Jakub Lechniak z parafii
pw. św. Matki Teresy z Kalkuty znany jest nie
tylko ze swojej działalności duszpasterskiej.
Wielu wie o tym, że nowoczesne media nie
są mu obce, gdyż za pomocą internetowego
lokalizatora informował parafian, gdzie sie
znajduje podczas kolędy. Sporo osób kojarzy go również jako biegacza-maratończyka.
W ostatni wtorek sierpnia nowe media
(monitoring) nie wystarczyły, choć na archiwalnym nagraniu wyraźnie widać jak dwóch
rabusiów wchodzi do kaplicy w Kamionkach
i kradnie skarbonę z datkami. Przydały się
natomiast refleks i kondycja. „Byłem w zakrystii, robiłem porządki kiedy usłyszałem
hałas” wspomina ks. Jakub. „Gdy wszedłem
do kaplicy, zobaczyłem, że nie ma skarbony.
Przez okno zauważyłem, że biegnie z nią
jakiś facet. Zacząłem go ścigać. Uciekający na
mój widok przewrócił się, wyrzucił skarbonę
i pobiegł dalej. Tam, gdzie jechała też już
policja, którą wezwałem w trakcie pogoni”.
Sprawcę zatrzymał patrol łączony Straży
Miejskiej i Policji. Drugiego „uczestnika” wydarzenia przesłuchano jako świadka.
◊ ŁG

Z inicjatywy Klubu Sportowego Drużyna
Smoki Sigurda oraz Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego – Koło
Gminne w Kórniku przy współpracy z Radnymi: Radnym Powiatowym Filipem Żelaznym oraz Radnym Miasta i Gminy Kórnik
Adamem Zydroniem, w dniach 17-19 lipca
odbyło się zamknięte wydarzenie sportowo-kulturalne nad jeziorem w Błażejewku.
Celem zorganizowania imprezy była promocja miejsca, które Gmina Kórnik może
przejąć za darmo od Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa (pozostała część po
Ośrodku, która jeszcze nie została sprzedana – około 12 ha nad jeziorem Bnińskim).
Dzięki lokalnej gościnie Smoki Sigurda miały
przyjemność zaprosić do wspólnej zabawy-treningu, walki, rzemiosła i obyczajów
drużyny skupione wokół Red Wing – Armia
Bolesława, a także drużyny zaprzyjaźnione,
z którymi wspólnie trenują oraz odtwarzają
historię, kulturę i sztukę okresu Słowian
i Wikingów z czasów od IX do XI wieku.
Wspólne spotkanie obfitowało w liczne
walki-pojedynki, starcia, walki 5 na 5, trenowano różne koncepcje walki w bitwach,
a po zakończeniu zmagań wojowie oraz ich
rodziny zażywali kąpieli, korzystając z czystego jeziora w Błażejewku. A później wspólna
biesiada i śpiewy do białego rana.
W wydarzeniu udział wzięło 86 osób, będących członkami grup rekonstrukcyjnych
i drużyn sportowych, odtwarzających wczesne średniowiecze z czterech stron Polski:

Drużyna Najemno-Kupiecka Almogavar,
Drużyna Odtwórstwa Historycznego Nilfheim, Verhandi Vilia, Drużyna Grodu Horodna,
Drużyna Wojów Serbo-Łużyckich Bieloboh,
Najemnicy Gromu, Wojowie Siemomysła,
Wojowie Grodu Pobiedziska, Valknutt Hird,
Bartosz Dobkiewicz, oraz zaprzyjaźnieni
z nami Aurea Tempora i Stowarzyszenie
Historyczne Grodu Radzim, które reprezentował Czarodziej.
Wielkie podziękowania dla Stowarzyszenia
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego –
Koło Gminne w Kórniku, a przede wszystkim
dla pana prezesa Jacka Schmidta, sołtysa
Błażejewka Krzysztofa Sadowskiego oraz
Rady Sołeckiej za wsparcie w organizacji,
pomoc w udostępnieniu terenu, na którym
odbyło się wydarzenie (przygotowanie opa-

łu, zapewnienie sanitariatów).
Wydarzenie było zabezpieczone (ze względu
na koronawirus) – ograniczony teren, wewnętrzna ochrona oraz ratownicy medyczni. Każdy uczestnik i gość miał zmierzoną
temperaturę oraz wypełnił ankietę zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.
Być może Dragon Fest zawita jeszcze w to
urokliwe miejsce, którego walory turystyczne, rekreacyjne i sportowe warto podkreślać
tego typu działaniami organizacji non profit.

zostały w „Pamiętniku kolonijnym”, który
zapewne był bardzo pomocny w czasie
opowiadania rodzicom i najbliższym o tym,
co działo się przez te niezapomniane dwa
tygodnie wakacji.
W imieniu wszystkich uczestników kolonii
pragnę serdecznie podziękować pani
Krystynie Janickiej za zorganizowanie
cudownej kolonii, panu kierownikowi
Piotrowi Jankowskiemu za zapewnienie
bezpieczeństwa i ciekawego programu

kolonii oraz wychowawcom: pani Justynie
Pasternak, pani Martynie Piaseckiej i pani
Natalii Tłok za opiekę nad dziećmi oraz
prowadzenie zajęć.
Dziękujemy Firmie TFP Dziećmierowo oraz
Urzędowi Miasta i Gminy Kórnik za wsparcie finansowe.
Do zobaczenia za rok! Wdzięczni koloniści.
◊ Anastazja, Olga, Weronika, Jagoda,
Zosia, Kacper, Filip, Bartek, Jacek, Nadia,
Krysia, Julia, Oliwier, Gracjan i pozostali.

◊ Prezes Klubu Sportowego
Drużyna Smoki Sigurda
Paweł Szypulski
Radny Miasta i Gminy Kórnik
Adam Zydroń

Wakacje 2020
z KTPS

Po raz kolejny Kórnickie Towarzystwo
Pomocy Społecznej zorganizowało letni
wypoczynek dla dzieci w młodzieży. Od 6
do 19 sierpnia 40-osobowa grupa wypoczywała w gościnnych progach DW Dunajec
w Białym Dunajcu koło Zakopanego.
Pod opieką przewodnika i wychowawców koloniści poznawali ciekawe zakątki
naszego pięknego kraju. Wybraliśmy się
na wycieczkę Doliną Kościeliską, w której
niewątpliwą atrakcją było przejście przez
Jaskinię Mroźną. Mieliśmy okazję podziwiać panoramę Tatr ze szczytu Gubałówki,
płynęliśmy statkiem „Harnaś” po Jeziorze
Czorsztyńskim, zwiedzaliśmy Kopalnię
Soli w Wieliczce, jedliśmy przepyszne lody
w Nowym Targu, a także „papieskie kremówki” w Wadowicach. Mnóstwo radości
dostarczyły wszystkim zabawy na świeżym
powietrzu, takie jak rozgrywki sportowe
oraz spacery wzdłuż rzeki Dunajec, jak również zajęcia plastyczne – rysowanie oraz
robienie podkładek z koralików czy wieczór
filmowy. Wszystkie atrakcje zanotowane
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Sąsiedzka solidarność na os. Wczasowym

W Mościenicy wielu mieszkańców
przebywa na stałe, jednak jest też
sporo osób, które mają tu tylko
letnie domy. Zarówno moi sąsiedzi z osiedla
Wczasowego, jak i ja jesteśmy takimi sezonowymi mieszkańcami. Mamy tu urocze
otoczenie, bliskość jeziora i lasu, promenadę i plażę. Idealne miejsce na ucieczkę
od zgiełku miasta, ale i dystans społeczny
podczas pandemii. Mieszkamy w Mościenicy okresowo, ale od kilku dekad, więc po
sąsiedzku znamy się dobrze. Odwiedzamy
się i wspólnie biesiadujemy. Najczęściej jest
sielsko i radośnie. Jednak nie zawsze.
W drugiej połowie lipca tuż za moim płotem miała miejsce tragedia. Mieszka tam
pani Stefania, lat 74. Wcześniej po upadku
musiała przejść operację biodra i do dziś
rehabilituje się. Do letniaka w Mościenicy
przyjechała z pięćdziesięciojednoletnim
synem i ukochanym siedemnastoletnim
psem Morfim.
Tamtego lipcowego popołudnia padał ulewny deszcz. Okazało się, że zarówno sąsiadka
jak i jej syn potrzebują pilnej pomocy lekarskiej. On, człowiek o słusznej posturze, leży
bezwładnie na podłodze.
Razem z sąsiadami, państwem Zielińskimi
szybko zadecydowaliśmy by zadzwonić pod
nr 112. Ogromny szacunek dla obsługi numeru alarmowego i ratowników za błyskawiczne działanie. Niemniej w szczególnych
przypadkach należy pamiętać o tym, jak

ważna jest informacja o wadze pacjenta.
W przypadku chorego syna pani Stefanii
okazało się to szczególnie istotne. Dwoje
ratowników, którzy bardzo szybko przyjechali do Mościenicy nie było w stanie go
udźwignąć. Wezwano na pomoc jednostkę
OSP. Nim strażacy mogli przyjechać dojechała druga karetka. Czworo ratowników
dało radę! Zarówno pani Stefania, jak i jej
syn trafili do puszczykowskiego szpitala. On
w bardzo poważnym stanie nadal pozostaje
w szpitalu. Ona na własną prośbę szybko
wróciła do swojego letniaka w Mościenicy
i choć jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, potrzebuje opieki.
My, sąsiedzi, robimy co w naszej mocy. Ale
chcę też złożyć ogromne podziękowania
dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku.
Sąsiadka zameldowana jest w Poznaniu
gdzie mieszka przez większość roku (choć
oczywiście od 30 lat płaci w gminie Kórnik
podatek od nieruchomości). Pracownicy

Avia dla Patryka

W niedzielę 30 sierpnia br.odbył się
Festyn Charytatywny dla Patryka Kuberackiego z Klubu Sportowego Avia Kamionki. Patryk podczas treningu doznał
poważnej kotuzji kolana.
Zebrane fundusze, z licytacji gadżetów
i nie tylko, zostaną przeznaczone na
operację, leczenie i rehabilitację.

Podczas festynu rozegrano kilka meczów:
- o godz. 10:30 miniturniej chłopców
rocznika 2013 z udziałem Polonia Środa
i Champion Rokietnica (orlik),
- o godz. 11:00 mecz drużyn rocznika 2009
Avia vs. Kotwica Kórnik (murawa),
- o godz. 12:15 w szranki stanął rocznik
2008 (murawa), a gościem była Warta
Śrem oraz rocznik 2014 (orlik) gdzie zmierzyli się z Piłkarska Akademią Maratończyk
z Brzeźna,
- o godz. 13:30 na murawie zmierzył się
rocznik 2007 Avii z Przemysław Poznań,
a na orliku rocznik 2012 z Wartą Śrem,
- o godz. 14:45 swój mecz na murawie zagrał rocznik 2011, a na orliku Avia rocznik
2010 z Kłos Zaniemyśl,
- o godz 16:00 na murawie odbył się
mecz pomiędzy seniorami Avii a drużyną
Oldboys Avia.

Przeprowadzono ciekawe animacje dla
dzieci. Przygotowano „dmuchawca” oraz
„lodowóz”
z pysznymi lodami. Od godz. 16:00 do
godz. 17:30 na orliku trenerzy KS Avia
prowadzili zabawy, konkursy i animacje
dla najmłodszych z rocznika 2015/16 (nabór nowych zawodników i zawodniczek).

OPS zachowali się fantastycznie, po moim
zgłoszeniu od razu zorganizowali opiekę.
Pani dyrektor Agnieszka Mieloch wraz z pracownicami zadziałały skutecznie, a do tego
są zaangażowane w swoją pracę i zawsze
uśmiechnięte. Z powodzeniem funkcjonuje
współpraca lokalnego OPSu z MOPSem
w Poznaniu.
Równie skuteczna była też pomoc z kórnickiego ratusza. Sąsiedzi płacą za odbiór
odpadów w Poznaniu i tam wywożą swoje
śmieci. W tej nadzwyczajnej sytuacji pani
Aneta Nowak-Flaczyńska skoordynowała
działania WODKOM Kórnik i z działki sąsiadów usunięto odpady.
Jako osoba niedoświadczona w tak ciężkich
przypadkach szczególnie doceniam skuteczność i życzliwość tych osób i uważam, że
należy im podziękować. Daje mi to wiarę
w ludzi.
Są w śród nas osoby biedne i chore. Trzeba
im pomagać, a szczególnie jeśli łączą nas
relacje sąsiedzkie. Dzielmy się tym co mamy.
Uwrażliwiajmy też innych. Życie naprawdę
jest kruche.
„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł
wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest
miłości wobec drugiego” (Papież Franciszek).
„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli
się ją dzieli” (Albert Schweitzer)
◊ Kamila Maria Bittner

Dla biesiadujących zostały przygotowane
kiełbaski z grilla, ciasta i napoje. Podczas
festynu udało się zebrać (z aukcji, sklepiku
oraz dmuchańca i puszki) kwotę 5408,09 zł
plus to co w puszcze po meczu seniorzy-oldboye. Kwota została wpłacona na konto
bankowe zbiórki.
◊ Mikołaj Dobrzyński

Czasem cały świat oznacza mniej
niż jeden człowiek ,którego brak...
Jak trudno żegnać na zawsze kogoś
kto jeszcze mógł być z nami...
Serdeczne podziękowania dla
wszystkich, którzy w tych
bolesnych chwilach
dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele życzliwości
oraz uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej

śp. Radosława
Domagały
ks. Proboszczowi
Grzegorzowi Zbączyniakowi,
organiście,
rodzinie, przyjaciołom,
znajomym, sąsiadom,
za ofiarowane intencje mszalne ,
kwiaty i wspólną modlitwę
składa
Rodzina

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego
Kombatanta

św. Mariana Jankowiaka
ze Szczytnik
Żonie, Synom z Rodzinami serdeczne wyrazy współczucia
składają:
Zarząd i Członkowie
Związku Kombatantów w Kórniku

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy naszą sąsiadkę
z os. Wczasowego w Mościenicy

Janeczkę Torłop,
która od kilku dekad mieszkała wśród nas i była wspaniałym
i życzliwym człowiekiem. Wcześniej pracowała w najsłynniejszym
antykwariacie w Poznaniu. Zmarła 25 sierpnia 2020 roku
i została pochowana na cmentarzu miłostowskim w Poznaniu
Bliskim składamy wyrazy współczucia
Wczasowicze i mieszkańcy

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik – etap I
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.
U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XXIII/303/2020 z dnia
26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Kromolice, Pierzchno, Celestynowo,
Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik – etap I.
Granice obszaru objętego sporządzeniem zmiany planu
określone są na załączniku graficznym. Zmiana planu zatwierdzonego uchwałą nr IV/23/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDURA
PLANISTYCZNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 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 rozporządzenie 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 – Bachman, e - mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą
w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze w związku z realizowaniem

dnia 28 grudnia 2018 r., ma na celu wyłącznie doprecyzowanie zapisów odnoszących się do parametrów zabudowy na
terenach oznaczonych symbolami 1RU - 4RU oraz dokonanie
ewentualnych zmian lub korekt wynikających z konieczności
dostosowania ustaleń planu do wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2020 roku
(sygn. akt IV SA/Po 377/20).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski 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, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 28 września 2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

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 przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych, projektant sporządzający
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/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 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 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 Administratora. W przypadku braku podania przez
Państwa niezbędnych danych, będzie to miało
wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie
z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres
e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
procedury planistycznej.
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Na srebrnym ekranie

Podpoznańskie lasy, pałace czy muzea
to nie tylko idealne miejsca spędzania
wolnego czasu, ale też źródło inspiracji
i atrakcyjne plenery dla filmowców. Spora odległość od Łodzi – stolicy polskiego
filmu i warszawskich studiów filmowych
nie przeszkodziła w powstaniu licznych
filmów, za sprawą których okolice
Poznania stały się istotnym miejscem na
mapie rodzimej kinematografii.

Ważne, że filmy w regionie powstają również współcześnie. W tym roku budynek
dawnego aresztu w historycznej części Śremu stał się tłem dla zdjęć do filmu „Mój dług”
– kontynuacji słynnego „Długu”. Wcześniej
miasto zaistniało jako plener w „Najdłuższej
wojnie nowożytnej Europy” – serialu historycznym prezentującym losy wielkopolskich
organiczników. Znamienitych mieszkańców,
ale i samo miasto, przedstawia też „Tryptyk
Bukowski” – cykl filmów o rektorze Andrzeju,
skryptorze Stanisławie oraz opacie Stanisławie Reszce z Buku. W ostatnich latach plenery Swarzędza wykorzystano w thrillerze
historycznym „Chronology”, a w familijnej
komedii „Władcy przygód. Stąd do Oblivio”
pojawiły się zdjęcia z Owińsk.
Filmowy poligon
Co ciekawe, jednym z ulubionych miejsc
filmowców w regionie jest... poligon Biedrusko. Już w 1923 r. powstały tam sceny
batalistyczne z filmu „Bartek Zwycięzca” –
pierwszej produkcji fabularnej poznańskiej
wytwórni filmowej. Do wybuchu II wojny
światowej kręcono tam jeszcze „Szaleńców”/
„My Pierwsza Brygada”, „Ponad śnieg” oraz
„Gwiaździstą Eskadrę” – popularny film,
w którym z bolszewikami walczył pilot, kapitan… Bond. Później na poligonie powstawały też sceny kultowego serialu „Czterej
pancerni i pies”. Na potrzeby peerelowskiej
superprodukcji historycznej „Kazimierz
Wielki” wybudowano makietę zamku, która
przetrwała do dziś. Podobnym rozmachem
cechowała się realizacja „Ogniem i mieczem”. Na poligonie powstały wszystkie
sceny bitewne, ale i pierwsza scena filmu,
nakręcona w ruinach kościoła w Chojnicy.
Co ciekawe, te same ruiny zamienione na
czeczeński meczet odwiedził słynny Russel
Crowe jako bohater sensacyjnego „Dowodu życia”. Poligon Biedrusko jest nadal
używany przez wojsko, stąd też niestety
rzadko nadarzają się okazje, by obejrzeć je
na własne oczy.
Na rogalińskich łęgach
Kilka lat po premierze „Ogniem i mieczem”
Jerzy Hoffman powrócił do Wielkopolski, by
na rogalińskich łęgach nakręcić scenę wiecu
kmieci do filmu „Stara Baśń. Kiedy słońce
było bogiem”. Wcześniej jeden z dębów
stał się inspiracją dla książek, serialu i filmu

Patrząc głębiej, czyli po co nam mikroskopy?
Makieta zamku z filmu Kazimierz Wielki
na poligonie Biedrusko
(fot. Archiwum Urzędu Gminy Suchy Las)

„Magiczne drzewo”. Ostatnio łęgi odwiedziła
ekipa Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, przygotowująca krótkometrażowy
film „Mój ojciec, dęby i my” inspirowany
jedną z jego książek.
Kryminalne zagadki
Kradzież obrazu to bardzo popularny
motyw filmowy. Podobna historia pojawia
się również w filmie „Gdzie jest trzeci król”.
Kórnicki zamek stanowi tu doskonałe tło dla
opowieści o zmaganiach dzielnych milicjantów, którzy próbują uchronić bezcenny obraz przed międzynarodową szajką złodziei.
Fascynująca, a jednocześnie prawdziwa
historia kradzieży obrazu Moneta „Plaża
w Pourville”, posłużyła jako punkt wyjścia
fabuły przygodowego filmu familijnego
„Tarapaty 2” i towarzyszącej mu książki.
Podczas seansu na ekranie przewijać się
będą miejsca, dla których inspiracją były
prawdziwe lokalizacje: Muzeum Narodowe,
Stara Rzeźnia i komisariat policji w Poznaniu, dworzec kolejowy w Puszczykowie,
kąpielisko Mosina Glinianki, stacja kolejowa
Osowa Góra, Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach,
Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie oraz Lotnisko Kobylnica.
Premierę filmu zaplanowano na 25 września 2020 r., a póki co czekamy na kolejne
produkcje kręcone w sąsiedztwie Poznania.
Oby tylko nie zrealizowano planów, o których ostatnio donoszą media. Unikatowy,
zabytkowy most w Stobnicy nie został zniszczony ani przez polskich saperów w 1939 r.,
ani przez wycofujących się Niemców w 1945
r., liczymy więc, że uda się go uchronić także
przed planami wysadzenia na potrzeby
kolejnej części filmu „Mission: Impossible”.

◊ Piotr Basiński
Poznańska Lokalna
Organizacja Turystyczna

Nieczynny most kolejowy w Stobnicy
(fot. Szymon Piestrzyński)
Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie
w Uzarzewie - inspiracja dla filmu
i książki Tarapaty 2 (fot. Piotr Basiński)

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

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”
Wszystko zaczęło się od szkiełka,
pozwalającego oku mędrca dostrzec
niewidoczne wcześniej szczegóły.
Uzyskanie powiększonego obrazu jest
współcześnie generowane siłami przechodzącymi przez układ odpowiednio dobranych szkiełek (soczewek). To, jak daleko
zagłębimy się w naszych obserwacjach,
zależy tylko od typu mikroskopu i rodzaju
sił stosowanych do uzyskiwania pożądanych powiększeń. Do czego zatem możemy
wykorzystać mikroskop? Przede wszystkich
pozwala on dostrzec szczegóły budowy
żywego organizmu od poziomu organu,
poprzez tkanki, po strukturę zarówno pojedynczej komórki, jak i jej komponentów,
umożliwiając powiązanie budowy z pełnionymi funkcjami. Dla przykładu, korzenie
zaopatrujące roślinę w wodę i składniki
mineralne (Fot. a) najczęściej nie są zbudowane tylko z tkanek roślinnych. Przekrój
przedstawionego na fotografii korzenia sosny uwidacznia otaczającą go mufkę grzyba
ektomykoryzowego, którego strzępki, wielokrotnie cieńsze od korzenia, penetrując
glebę, zwiększają ilość pobranych z niej
i niezbędnych do wzrostu rośliny substancji
mineralnych oraz wody. Strzępki grzyba,
wnikając między komórki korzenia, tworzą
sieć Hartiga (Fot. b), stanowiącą miejsce
wymiany substancji między rośliną a grzybem. Poznanie szczegółów wzajemnych
asocjacji pomiędzy korzeniem a grzybem
jest możliwe tylko dzięki pocięciu korzenia
na cienkie skrawki, w wieloetapowym procesie obejmującym: utrwalanie, zatapianie,
cięcie oraz wybarwianie materiału roślinnego. Stosując specyficzne barwniki możemy
bowiem badać nie tylko skład chemicznych
tkanek, ale i procesy biochemiczne zachodzące w ich obrębie.
Odmianą mikroskopii świetlnej jest mikroskopia konfokalna, która do obserwacji
wykorzystuje zakres fal ze spektrum światła
widzialnego, UV (promieniowania ultrafioletowego) lub podczerwieni. Mikroskop
konfokalny pozwala uzyskać wysokiej jakości trójwymiarowe obrazy charakteryzujące
się dużym kontrastem i rozdzielczością,
niejednokrotnie bez konieczności wykonania długotrwałego i uciążliwego skrawania materiału. Wykorzystując określonej
długości fale do wzbudzenia znaczników,
przyłączonych specyficznie do określonych
związków, otrzymujemy charakterystyczny
obraz świecących punktów. Stosowanie
różnego zakresu fal, wzbudzających
w tym samym momencie różne znaczniki,
pozwala lokalizować jednocześnie różne
struktury lub związki, np. zielona fluorescencja znacząca mikrotubule, a niebieska
chromosomy w dzielącej się komórce
korzenia (Fot. e, f, g).

Obrazy uzyskane z różnego typu mikroskopów. (a) morfologia dychotomicznie rozgałęzionych korzeni drobnych drzew – mikroskop stereoskopowy; (b) przekrój poprzeczny
przez ektomykoryzę z widoczną mufką grzybniową (M) – mikroskop świetlny; (c) przekrój
poprzeczny przez strzępkę grzyba z widocznymi organellami komórkowymi– elektronowy mikroskop transmisyjny; (d) obraz jamek – elektronowy mikroskop skaningowy;
(e) chromosomy, (f) mikrotubule oraz ich kolokalizacja (g) – mikroskop konfokalny.
Niektóre rodzaje mikroskopów, wykorzystując wiązki elektronów, pozwalają uzyskać wielkość powiększeń nieosiągalnych
dla mikroskopów świetlnych (kilka milionów). Rodzajem mikroskopu, wykorzystującym elektrony do obserwacji interesujących nas elementów komórki, jest elektronowy mikroskop transmisyjny (TEM).
Obserwacja materiału przy jego użyciu
wymaga pocięcia próbek na bardzo cienkie
plasterki (średnio 100 razy cieńsze od najcieńszego włosa ludzkiego). Tylko tak cienkie skrawki pozwalają emitowanym z działa
elektronom uwidocznić najdrobniejsze
składowe poszczególnych komórek budujących organizmy. Na przykład na Fot. c
przedstawiono przekrój przez strzępkę
grzyba z widocznymi organellami komórkowymi. Obserwacje powierzchni obiektów
przy użyciu elektronowego mikroskopu
skaningowego (SEM) wymagają pokrycia

próbek materiałem odbijającym elektrony
(srebrem lub złotem) lub jego zamrożenia.
Dzięki takiemu przygotowaniu materiału
możemy zobrazować np. powierzchnie
jamek odpowiedzialnych w ścianach korzeni za przepływ wody między komórkami
(Fot. d).
Nowoczesne zaplecze badawcze Instytutu
Dendrologii PAN, złożone również z wysokiej klasy mikroskopów, umożliwia zgłębienie biologii roślin drzewiastych. Patrząc
głębiej możemy zrozumieć, że budowa
otaczających nas organizmów żywych jest
o wiele bardziej złożona niż wynikałoby to
z ich postrzegania nieuzbrojonym okiem.

◊ Joanna Mucha, Marcin Zadworny
Instytut Dendrologii PAN
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Zielone orzechy włoskie i inne… słodkości

Kuchnia Generałowej. Cz. III.
Najzdrowsze, chociaż nie najsmaczniejsze.
Tkwi w nich wielki potencjał, który nasze
prababki zatrzymywały w nalewkach
i syropach pomagających na problemy
z żołądkiem, odpornością i chorobami tarczycy. Mało kto pamięta dziś, że z orzechów
można robić konfitury będące intrygującą
ozdobą ciast i tortów.
Pisanie o przetworach z zielonych włoskich
orzechów pod koniec sierpnia jest tak samo
spóźnione, jak podejmowanie wysiłków
wychowawczych, kiedy człowiek jest już dorosły. Wiedziała o tym Generałowa Jadwiga
Zamoyska, która radziłaby nam orzechy na
konfitury zbierać w okresie od końca maja
do połowy lipca, a perfekcyjne panie domu
wychowywać, kiedy jeszcze są młodymi
dziewczętami. W obydwu przypadkach
ich potencjał wewnętrzny warto wówczas
zakonserwować i rozwinąć we właściwym kierunku. Zarówno
młoda panna,
jak i orzech
włoski wejść
musi najpierw
w odpowiednie stadium
rozwoju, a potem przejść
przez precyzyjny i długotrwały proces
przygotowania do spełnienia swej
właściwej
roli. Ta zasada
przyświecała
Szkole Domowej Pracy
Kobiet. Nad
miarę kategoryczne – jak mogłoby się dziś
wydawać – reguły obowiązujące wychowanki w zakresie stroju, planu dnia i sposobu zachowania, służyć miały zatrzymaniu
na zawsze wszelkich walorów nieskażonej
dziewczęcej duszy i wzmocnienia ich dzięki
umiejętnej konserwacji.
Szkoła Domowej Pracy Kobiet była kwintesencją myślenia Jadwigi Zamoyskiej
o wychowaniu i znaczeniu harmonii pomiędzy trzema rodzajami pracy: duchowej,
intelektualnej i fizycznej dla właściwego
kształtowania osobowości człowieka. Bo
choć Generałowa zajęła się kształceniem
kobiet i zdawała sobie doskonale sprawę,
że w jej czasach zadania człowieka-kobiety
są zdecydowanie inne niż te przypisane
mężczyznom, zasadniczy kierunek rozwojowy i metody pracy wychowawczej
proponowane przez nią miały charakter
uniwersalny.
Wychowanie według Jadwigi Zamoyskiej
obierało kurs na Boga i oparte było na ka-

techizmie. Stąd może współcześnie osoby
nie podzielające przekonań Generałowej,
skłaniać będą się do odrzucania myśli
pedagogicznej zawartej w książkach jej
autorstwa, szczególnie zaś w rozważaniach
„O wychowaniu”. Tym zdystansowanym do
religii podpowiadam, że oderwane od kontekstu katechizmu, metodyka i praktyczne
porady Generałowej pozostają do dzisiaj
nad wyraz aktualne i warte zastosowania
– bez względu na to, skąd czerpią inspiracje
duchowe wychowawcy, którzy zechcą po
nie sięgnąć. Dla wierzących katolików natomiast, system pedagogiczny proponowany
przez Zamoyską może być doskonałym
kompasem i spójnym zbiorem sposobów
postępowania, pozwalającym wychować
dziecko na dobrego człowieka, świadomego obywatela i gorliwego człowieka wiary.
Oczywiście zawsze warto i należy brać
poprawkę na inny kostium obyczajowy

i kontekst historyczny, w jakim czytamy dziś
słowa Generałowej, by nie gubić ich właściwego znaczenia – chociażby zarzucając
jej, że chciała młode dziewczyny wychować
na „kury domowe z Kórnika” (bądź z Zakopanego). Ona sama doskonale rozumiała,
że społeczeństwo w sposób naturalny się
zmienia. Stąd realizacja tak trudnego ideału
człowieka stałych wartości, który nie uchyla
się od udziału w zmieniającym się świecie,
dostosowuje do jego wymagań i potrzeb,
wręcz kształtuje nowe prądy, pozostając
jednocześnie na straży tego, co uważa za
prawdy obiektywne, niezmienne i niepodważalne. Może dzisiaj w wielu uszach brzmi
to nader niepopularnie, ale mnie bardzo
się podoba. U Zamoyskiej nie było miejsca
na „elastyczny stosunek do moralności”.
Generałowa starała się natomiast dopasować sposób działania własny do potrzeb
i oczekiwań, jakie stały przed polską kobietą
na przełomie XIX i XX wieku.
Szkoła Domowej Pracy Kobiet była jedną

z takich odpowiedzi na aktualne potrzeby
świata, w którym żyła córka Tytusa Działyńskiego. Wykształcone w Kórniku czy
Kuźnicach dziewczęta zyskiwały praktyczne, duchowe i intelektualne kwalifikacje
do radzenia sobie z rzeczywistością swoich
czasów. I nie chodziło tu tylko o umiejętność podejmowania gości, prowadzenia
domu, organizacji życia wewnętrznego
i umysłowego. Młode kobiety otrzymywały
konkretny fach, szanse na zatrudnienie
i samowystarczalność, co w kontekście
faktu, że część z nich pochodziła z ubogich
rodzin, ratowało je czasem nie tylko przed
niedostatkiem, ale i przed „ulicą”.
„Kuźnia perfekcyjnych pań domu” stworzona przez Generałową była także sposobem
na ocalenie kobiet wszystkich stanów przed
bolączkami, z jakimi mierzyć musiała się
sama Jadwiga jako młoda żona – zupełnie
nieprzygotowana do pełnienia tej roli.
O tym, czego
nie umiała
Jadwiga, zbawiennej roli cateringu, edukacyjnych inspiracjach czerpanych od matki
i trudnych
początkach
małżeństwa
z Generałem
Władysławem
Zamoyskim,
posłuchać będzie można
w trzecim odcinku „Kuchni
Generałowej”
zatytułowanym „Zielone
orzechy włoskie i inne słodkości”. Moim i Państwa
gościem po raz kolejny będzie dr Edyta
Bątkiewicz-Szymanowska z PAN Biblioteki
Kórnickiej, a obok przepisu na konfiturę
z orzechów, który przyda się dopiero
w przyszłym roku – znajdzie się tam wiele
innych przepisów przydatnych właśnie
teraz, kiedy na przykład mamy pod ręką
śliwki.
Receptury zaczerpnięte z podręcznika dla
wychowanek Szkoły Domowej Pracy Kobiet
zatytułowanego „Przepisy spiżarniane”
mogę Państwu zaprezentować dzięki
życzliwości Biblioteki Kórnickiej, która jest
wydawcą i właścicielem praw do publikacji.
Audycji „Kuchnia Generałowej” słuchać
można w serwisie YouTube i platformach
z podcastami. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę „Kuchnia Generałowej”.
Projekt realizowany jest ze środków Fundacji Zakłady Kórnickie.
◊ Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie

Liderzy pracy organicznej XXI wieku

Zwycięski zespół ubiegłorocznego finału Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
i Umiejętności „Praca organiczna 2.0”
odebrał w siedzibie Fundacji Zakłady
Kórnickie nagrodę za zdobycie
I miejsca.

Anna Kowalska i Hubert Borzuta, pod
opieką nauczycielki Marzeny PiotroskiejWąs, odnieśli wielki sukces nie tylko
dlatego, że pokonali w finale rywalizacji
reprezentantów pozostałych województw.
Najważniejsze owoce tego zwycięstwa pozostawią trwały ślad w miejscu, z którego
pochodzą. Drużyna z łódzkiego, realizując
konkursowy projekt, zebrała prawie 30
000 złotych i przeznaczyła pieniądze na
budowę hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim. Młodzi organicznicy zgromadzili
fundusze na ten szczytny cel dzięki kreatywnemu pomysłowi na uprawę kwiatów
i sprzedaży wyhodowanych roślin podczas
zorganizowanego przez siebie festynu.
Mający już kilkuletnią tradycję konkurs
„Praca organiczna 2.0” skierowany jest
do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Od początku ma zasięg ogólnopolski
i cieszy się wielką popularnością wśród
uczestników. W ten sposób „Zakłady Kórnickie” promują ideę pracy organicznej,
spełniając tym samym testament swoich
Fundatorów. Z pomocą metod i narzędzi
dostępnych w XXI wieku młodzi ludzie
redefiniują na nowo podręcznikowe

„Kórnik to nie kurnik”

22 sierpnia br. gościliśmy w Kórniku
przewodników z „Koła Przewodników
PTTK im. Marcelego Mottego” w Poznaniu.

Zwykle koleżanki i koledzy przewodnicy
zwiedzają z grupami wycieczkowymi zamek,
Arboretum, może trochę Prowent i… na tym
nasza wiedza przewodnicka się kończy.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od kuźni. Spotkaliśmy się tam z dr. Kazimierzem Krawiarzem – kórnickim regionalistą, panem
Józefem Mydlarzem – mistrzem kowalstwa
i panem Adamem Grzegorowskim – legendą
szewstwa kórnickiego, którzy zapoznali zebranych przewodników z historią „Wehikułu
Czasu” połączoną z pokazem sztuki kowal-

skiej i szewskiej, a następnie zwiedzaniem
pozostałych pomieszczeń.
Następnie udaliśmy się dalej, by zwiedzić
półwysep „Szyja”, rynek bniński i ratusz –
„Izbę Pamiątek Regionalnych” oraz kościół
pw. św. Wojciecha.
Kolejny punkt to Prowent.
Rozpoczęliśmy spacerem po Promenadzie,
oczywiście od ławeczki naszej noblistki, poznaliśmy historię Prowentu, miasta i miejsce
rozstrzelania mieszkańców w roku 1939.
Duże zainteresowanie wzbudziło „Ucho
Igielne”, dawna synagoga i historia kórnickich Żydów.
Naszą wędrówkę zakończyliśmy w kolegiacie kórnickiej, zwiedzając również kryptę
Zamoyskich.

pojęcie i tworzą projekty inspirowane
myślą wielkich dziewiętnastowiecznych
organiczników. Obok nowych kompetencji laureaci konkursu otrzymują cenne
nagrody, w tym – całoroczne stypendium
studenckie.
◊ Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie

Był to spacer bardzo nietypowy, prezentujący miejsca godne zwiedzania, a często
nieznane.
Dziś nasze koleżanki i koledzy mieli okazję
lepiej poznać Kórnik.
Przy tej okazji raz jeszcze bardzo dziękuję
panu K. Krawiarzowi, J. Mydlarzowi i A.
Grzegorowskiemu za poświęcony nam czas,
ciekawe opowieści i prezentację.
Również składam podziękowania Wydziałowi Promocji UMiG w Kórniku za otrzymane
materiały informacyjne.
Z przewodnickim pozdrowieniem
◊ Marek Kaczmarek
„Koło Przewodników PTTK
im. M. Mottego” w Poznaniu
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Kolarstwo

Tamara Szalińska z TFP Kórnik mistrzynia
Polski
W Kazimierzy Wielkiej (woj. świętokrzyskie)
odbyły się szosowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Kolarskiej Elity. Doskonałą formę
zaprezentowała zawodniczka UKS TFP Jedynka Kórnik Tamara Szalińska, która zdecydowanie najszybciej pokonała dystans 15 km.
W pokonanym polu zostawiła ubiegłoroczna
mistrzynię Natalię Krześlak – Pacific Toruń aż
o 30 sek, oraz Maję Wróblewską z Darłowa
o 36 sek. Czas Tamary (21 min 6 sek) daje
wyśmienitą średnią blisko 43 km/h. Na tych
samych zawodach startowały jeszcze dwie
zawodniczki TFP w kategorii do lat 23, które
zajęły kolejno miejsca Karolina Lipiejko 8, a
Joanna Golec 10. Po dwóch dniach rozegrano
mistrzowskie wyścigi ze startu wspólnego,
gdzie Szalińska wśród juniorek zajęła 5 miejsce, w klasyfikacji a do 23 lat Lipiejko i Golec
kolejno miejsca 13 i 16, a w wyścigu seniorek
Nikol Płosaj (pierwszy start po poważnej
kontuzji) była 8. Debiutująca w tak poważnej
imprezie Jagoda Szabelska (TFP) przyjechała
również w czołowej grupie z medalistami
i minęła linię mety na 21 pozycji. Tamara
Szalińska dzięki swoim sukcesom wyjechała
prosto z mistrzostw Polski na mistrzostwa
Europy do francuskiego Plouay. Niestety na
samych mistrzostwach Europy nie było już
tak różowo. Najpierw okazało się że polskie
juniorki nie startują w wyścigu mistrzowskim
na czas z powodu zbyt krótkiego czasu od

mistrzostw Polski. W opinii fachowców i
trenera klubowego Roberta Taciaka, Tamara
mogła na czas powalczyć we Francji nawet
o medal. Jeszcze smutniejsza wiadomość z
Plouay dotarła podczas wyścigu ze startu
wspólnego juniorek, gdyż okazało się, że
Szalińska uczestniczyła w bardzo groźnie
wyglądającej kraksie. Kórniczanka nie była
wstanie kontynuować wyścigu, a po licznych
prześwietleniach okazało się że ma lekko
uszkodzony obojczyk, dodatkowo wiele
innych potłuczeń i kolarskich „szlifów”. Wychodzi na to, ze przez co najmniej kilkanaście
dni musi zaprzestać treningów. Poważnie
ucierpiał również jej rower nie nadający się
do dalszej jazdy.

Julia Przymusińska wiemistrzynią w Górskich Szosowych Mistrzostwach Polski
W dalekiej Wysowej (woj. Małopolskie) rozegrano górskie szosowe mistrzostwa Polski.
Swój życiowy sukces odniosła zawodniczka
UKS TFP Jedynka Kórnik Julia Przymusińska,
robiąc sobie najlepszy z możliwych prezent
na 15 urodziny. Julka dotychczas była trochę
w cieniu bardziej utytułowanego starszego
brata Mateusza, ale po niedzielnym sukcesie startująca pierwszy sezon w kategorii
juniorka młodsza, wdarła się z przytupem
do ścisłej krajowej czołówki. Na niezwykle
ciężkiej i wymagającej trasie uległa jedynie
ubiegłorocznej dwukrotnej mistrzyni kraju
Malwinie Mul z Azalii Brzóza Królewska.
Trzecie miejsce na podium (strata aż 1 min
i 8 sek. do Julii) wywalczyła Marta Marek z
Włókniarza Częstochowa. Droga do sukcesu
Julii była niezwykle kręta i wyboista. Podczas
torowych mistrzostw Polski w Kaliszu (11-13
lipca) upadła tuż po wyścigu punktowym
z winy rywalki, a konsekwencją tego był
uszkodzony nadgarstek i mocne stłuczenia,
oraz konieczność wycofania się z wyścigu na
dochodzenie i madisiona. Lekarze zalecali
30 dniowy rozbrat z rowerem, ale niezwykle
zdeterminowana zawodniczka nie dała za
wygraną i po kliku dniach wsiadła z ortegą
na ręce na trenażer stacjonarny. Trenowała
zawzięcie, a na trzy dni przed mistrzostwami zdecydowała się w nich wystartować.
Największą nagrodą za wytrwałość i hart
ducha jest zdobyty medal w najcięższym
wyścigu w sezonie.
◊ PM

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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Kórnik Triathlon 2020

Szósta edycja Kórnickiego Triathlonu odbyła
się w tym roku 9 sierpnia na kórnickich
Błoniach. Z powodu trwającej epidemii
Covid-19 dostosowana była do wymogów
sanepidu, tak aby zapewnić maksymalne
bezpieczeństwo uczestnikom.
Od czterech lat rozgrywki te inaugurują
GREATMAN Trilogy, który jest największym
cyklem zawodów w Wielkopolsce, a sama
rywalizacja w Kórniku jest jedną z najlepszych tego typu imprez w Polsce.
Na starcie GREATMAN Kórnik Triathlon
2020 stanęło niemal 450 zawodników
startujących w dwóch turach – porannej na
dystansie 1/8 IM (475 m pływania, 22,5 km
na rowerze oraz 5,25 km biegu) i popołudniowej na dystansie 1/4 IM (950 m pływania, 45 km na rowerze oraz 10,5 km biegu).

W zawodach porannych zwyciężyli Sylwester
Swat i Karolina Jahnz, w popołudniowych
Maciej Bodnar oraz Alicja Pyszka-Bazan.
Zacięta rywalizacja trwała również w klasyfikacji mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik.
Na dystansie 1/8 IM zwyciężyli Rafał Wysmoliński z Biernatek oraz Iwona Szram
z Borówca, a na dystansie 1/4 IM Andrzej
Jakubczak z Robakowa.
W trakcie całego dnia zawodów dało się
słyszeć mnóstwo głosów zawodników chwalących przepiękne tereny Błoni oraz świetną
nawierzchnię na drodze do Mieczewa oraz
na obwodnicy Kórnika. Pogoda przywitała
nas niesamowitym upałem, tym bardziej
cieszymy się, że dzięki zapewnieniu maksymalnej ilości punktów odżywczych, schładzania i nawodnienia nie doszło do żadnej

interwencji medycznej wśród zawodników.
W ten upalny dzień triathlonistom bardzo
przypadła do gustu malownicza trasa
biegowa poprowadzona ścieżką w Lesie
Doświadczalnym i Arboretum Zwierzyniec.
Kórnicki Triathlon na dobre rozgościł się na
Błoniach, a organizatorzy podkreślają świetną współpracę z Urzędem Miasta i Gminy
oraz dyrekcją KCRiS „Oaza”. W tym roku
bardzo dobrze poradzono sobie z kwestią
parkingów, które nie stanowiły problemu
dla zawodników i mieszkańców. Cieszymy się bardzo z tego sportowego święta
propagującego aktywność fizyczną oraz
zdrowy styl życia, który w dobie epidemii
szczególnie warto pielęgnować.
Do zobaczenia za rok i w kolejnych latach!
◊ Ekipa Greatman

Wioślarze aktywni

Trudny czas, którego obecnie doświadczamy,
daje się nam wszystkim we znaki. Również
naszej młodzieży. Dlatego, gdy tylko pojawiła
się możliwość powrotu do aktywności, wznowiliśmy naszą sportową działalność. Rozpoczęliśmy treningi na Jeziorze Kórnickim,
poznańskiej Malcie oraz w Rogoźnie, gdzie
odbyło się zgrupowanie sportowe. Zawodniczki i zawodnicy spragnieni „normalności”
z radością przystąpili do treningów, czego
wynikiem są osiągnięcia podczas pierwszych
w tym roku regat, które odbyły się w lipcu
i sierpniu.
W lipcu zostały zorganizowane pierwsze
w tym roku Ogólnopolskie Regaty Wioślarskie, w których nasze młodziczki zadebiutowały na jedynkach. W tej trudnej konkurencji
Ewa Gąsiorowska zdobyła III miejsce i brązowy medal, a Ania Kucharska miejsce V. Prawdziwy sukces odniosły dziewczyny startujące
na czwórce podwójnej, w której to konkurencji po dużych problemach ze sprzętem,
zdobyły złoty medal (Anna Solarska, Patrycja
Ritter, Ania Kucharska, Ewa Gąsiorowska).
W starszej kategorii wiekowej juniorów kórniczanie również zaprezentowali się bardzo
dobrze. II miejsce i srebrne medale, startując
na skiffie (jedynce), zdobył Jacek Suszka, na
dwójce podwójnej Daria Nolberczak i Jacek
Suszka oraz na dwójce bez sternika Tomasz
Zawada. Daria Nolberczak zdobyła również
brązowy medal startując na jedynce, a Zosia
Śmigielska na dwójce bez sternika. Ola Gierszewska i Michał Suszka wrócili wprawdzie
bez medalu, ale podczas startu, jak zawsze,
wykazali się dużym zaangażowaniem i walecznością. Michał Suszka od lat wiosłuje
i jest jednym z najstarszych kórniczan – wio-

ślarzy. Od kilku lat jest reprezentantem kadry
narodowej. Ten trudny czas koronawirusa
spędzał w ośrodku przygotowań olimpijskich
oraz na poznańskiej Malcie. Obecnie przygotowuje się do udziału w Młodzieżowych
i Seniorskich Mistrzostwach Polski.
W połowie sierpnia na torze regatowym
w Kruszwicy odbyły się Mistrzostwa Polski
Juniorów Młodszych, z których kórniczanie,
startując w barwach „Posnania RBW”, wrócili
również z medalami. I miejsce i złoto zdobyli
Daria Nolberczak i Jacek Suszka startując
na dwójce podwójnej, srebrny medal Zosia
Śmigielska z czwórki podwójnej oraz Zosia
Śmigielska i Daria Nolberczak z czwórki bez
sternika. Brąz z regat przywiózł Jacek Suszka,

ścigając się na jedynce, oraz Wiktoria Nowak,
Amelia Karaszewska i Ola Gierszewska, startując na najszybszej i najdłuższej łodzi wioślarskiej, mającej blisko 20 metrów długości
– ósemce. Łódź ta osiąga średnią prędkość
regatową ponad 6 m/s.
Już we wrześniu czekają nas kolejne regaty.
Zaczniemy przygotowywać się do nich pod
koniec sierpnia, aby znowu dobrze się zaprezentować i aby przeciwnicy nie zapomnieli,
że w Kórniku też wiosłują.
UKS „Dwójka Kórnik” zaprasza chętne dzieci
i młodzież do uprawia sportów wodnych
oraz do kontaktu: www.facebook.com/
UksDwojkaKornik

Radzevia na obozie w Zaniemyślu

Na zawody triathlonowe Greatman Kórnik,
które odbyły się 9 sierpnia na Błoniach,
przyjechało około 450 zawodników z całej Polski. WIele wcześniejszych imprez
triathlonowych zostało odwołanych, dlatego zawodnicy niecierpliwie czekali na
to wydarzenie.
Wśród nich była też nasza nauczycielka
i trenerka pływania ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kórniku Magdalena Wiśniewska,
która wywalczyła II miejsce w kategorii
Open na dystansie 1/8 IM. Dodajmy,
że jest ona byłą wicemistrzynią Polski

w triathlonie oraz byłym członkiem Kadry
Narodowej w triathlonie. Mamy nadzieję,
że nasi uczniowie wezmą przykład z pani
trener i również będą mogli pochwalić się
takimi wynikami.
Była to pierwsza edycja z dwóch cykli Greatman. Następna odbędzie się w Kościanie
(Nowy Dębiec) 12 września, na której
triathloniści będą walczyć o tytuł Mistrza
Polski Grup Triathlonowych.

◊ SP1

Grupa unihokeistek z Radzewa w dniach
24-29 sierpnia wzięła udział w obozie
sportowym. Naszą bazą, podobnie jak rok
wcześniej była Hala Widowiskowo-Sportowa w Zaniemyślu. Dziewczęta z wielkim
zaangażowaniem podchodziły do wszystkich
treningów. Towarzyszył im przy tym uśmiech
na twarzy. Było widać, że lubią to, co robią.
Między treningami czas płynął równie miło.
Wspólne wyjścia, gry i zabawy pozwoliły zżyć
się grupie jeszcze bardziej. Obóz w Zaniemyślu przeprowadziliśmy dzięki wsparciu
z Ministerstwa Sportu. Miejmy nadzieję, że
rezultaty osiągnięte podczas tego tygodnia
zaprocentują w najbliższym czasie. Oby
tylko Covid-19 nie pokrzyżował rozgrywek
w sezonie 2020/2021. Jak zwykle plany
mamy bardzo ambitne. Nie spoczywamy
na laurach. Zdobyte w minionym sezonie
trzecie miejsce w rozgrywkach Polskiej Ligi
Unihokeja to wielki sukces, ale… apetyty
mamy jeszcze większe!
◊ Trener,
Karol Niemier

◊ M.I.
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Obóz szkoleniowy UKS Oaza Kórnik

Po raz kolejny UKS Oaza Kórnik w dniach
7-17 sierpnia 2020 r. brał udział w letnim
obozie sportowym w Darłówku. Uczestniczyło w nim wiele klubów taekwondo z całej
Polski, m.in. z Jarocina, Pleszewa, Śremu,
Poznania, Częstochowy i Leszna. W tym
roku w akcji obozowej wzięło udział około
110 uczestników, wśród których znaleźli
się też zawodnicy z kadr wojewódzkich.
Realizację obozu wspierały: Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego oraz Urząd
Miejski w Śremie.
Obóz sportowy ma dwa cele – szkolenie zawodników na poziomie grupy wyczynowej,
a także zapewnienie dzieciom aktywnego
wypoczynku. Dominującą grupą były dzieci, które nasz sport traktują rekreacyjnie.
Oczkiem w głowie sztabu trenerskiego
była grupa wyczynowa, która realizowała
ambitny i wymagający program szkoleniowy. Codzienna dawka 4-5 godzin treningu,
zdecydowanie podniosła formę zawodników. Kształtowanie siły dynamicznej
i wytrzymałości było głównym celem kadr
wojewódzkich. Na specjalnie zaadaptowanej salce do sportów walki stworzyliśmy
doskonałe warunki treningowe, które
niczym nie odbiegały od profesjonalnej

sali treningowej. Tam głównie odbywał się
trening techniczny i sparingi. Zawodnicy
mile wspominają trudne treningi w terenie
i codzienne zaprawy. Podstawowym atutem
efektywnego treningu w sportach walki była
możliwość zmierzenia się z różnymi sparingpartnerami z kilku klubów Polski. Poza tym
uczestnicy często też korzystali z walorów
nadmorskiego kurortu.
Natomiast najliczniejszą grupę obozowiczów stanowiły dzieci w wieku 6-12 lat, które
taekwondo traktują jako dobrą zabawę. Dla
nich treningi odbywały się jeden lub dwa

razy dziennie. Na szczęście mieliśmy bardzo dobrą pogodę, więc czas wolny dzieci
głównie spędzały na świeżym powietrzu i na
plaży. Wychowawcy i trenerzy organizowali
zabawy obozowe, wycieczki oraz kąpiele
w morzu – oczywiście pod okiem ratownika.
Zawsze po kolacji odbywały się zabawy integracyjne dla wszystkich uczestników obozu.
Miło było patrzeć, jak w zajęciach z radością
brały udział zarówno małe dzieci, jak i starsi
zawodnicy. Z każdym dniem narastała silna
integracja środowisk taekwondo, które
podzielają tę samą pasję.
◊ ZM

Złota drużyna
Po długiej przerwie wywołanej pandemią, do kalendarza warcabowego
wróciły Mistrzostwa Polski w warcabach
64-polowych, które odbyły się w Boszkowie. W tym roku została zmieniona nieco
forma rozgrywanych zawodów – zamiast
dwóch turniejów (indywidualny i drużynowy) rozegrany został jeden turniej
indywidualny, a jego wyniki zostały
zaliczone do wyników drużyny.
MUKS Wieża Kórnicka wystawiła aż cztery
drużyny: w kategorii do lat 16 chłopców,
w kategorii do lat 13 chłopców oraz dziewcząt, oraz najmłodszy narybek klubowy –
kategoria chłopców do lat 8.
Drużyna do lat 16 chłopców, grająca w składzie Samuel Kątny i Mikołaj Ostroróg, po 2
dniach walki zajęła ostatecznie II miejsce.
Indywidualnie najbliżej podium był Samuel,
który stracił szansę dopiero w ostatniej rundzie remisując z zawodnikiem z II miejsca.
Samuel ostatecznie uplasował się na IV
miejscu. Drugi z zawodników – po ponad
rocznej przerwie od warcabów – zagrał
świetnie i ostatecznie zajął VI miejsce.
Drużyna do lat 13 chłopców, grająca w składzie: Tymoteusz Kątny, Aleksander Zawitaj
oraz Tymoteusz Zawitaj, po 2 dniach walki
zajęła ostatecznie I miejsce, wywalczając
pierwszy raz w historii klubu drużynowe

złoto. Cała trójka zagrała fenomenalnie
i drużyna szła łeb w łeb przez 7 rund
z drużyną Komorzanka Komorze – dopiero
w ostatnich 2 rundach udało jej się odskoczyć rywalom i stanąć na najwyższym
podium.
Najwyżej w drużynie uplasował się Aleksander Zawitaj, który zdobył IV kategorię
warcabową oraz zajął III miejsce indywidualnie w Mistrzostwach Polski Juniorów do
lat 13. Niewiele niżej zostali sklasyfikowani
pozostali nasi zawodnicy: Tymoteusz Kątny
– V miejsce oraz Tymoteusz Zawitaj – XII
miejsce.
W tej kategorii był bardzo wyrównany
poziom, o miejscu na pudle decydowała
ostatnia runda.

Debiutująca drużyna dziewcząt do lat 13,
grająca w składzie: Julia Kotowicz, Lena Niemiec oraz Wiktoria Krzemińska – ostatecznie
zakończyła rywalizację na V miejscu. W drużynie jest spory potencjał, gdyż dziewczyny
potrafiły wygrać z dużo wyżej notowanymi
rywalkami, niestety zdarzały się również
przegrane z nieco słabszymi.
Nasza najmłodsza drużyna – chłopcy do lat
8 (drużyna broniąca III miejsca z roku ubiegłego), grająca w składzie: Mateusz Rubelek,
Sylwester Zgarda i Julian Zgarda, w tym roku
zagrała nieco gorzej. Ostatecznie drużyna
zajęła IV miejsce, tracąc szansę na podium
dopiero w ostatniej rundzie.
◊ MUKS Wieża Kórnicka

Wakacje z Kotwicą Kórnik

Przez ponad 4 tygodnie trwały obozy dochodzeniowe dla ponad 100 zawodniczek
i zawodników z Kórnickiego Stowarzyszenia
Sportowego „Kotwica” Kórnik.
Celem obozu było przygotowanie zawodników do rundy jesiennej sezonu piłkarskiego
i lekkoatletycznego, propagowanie sportu,
przezwyciężenie własnych słabości, integracja zespołu oraz podnoszenie własnej
wartości za pomocą sukcesów sportowych.
Podczas pobytu zapewnione były trzy posiłki
dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek),
które serwowała firma „Świeże i Zielone”
z Kórnika. Jedzenie było smaczne i zdrowe,
dostosowane do potrzeb żywieniowych
sportowców i z pewnością zaspokoiło
wysublimowane gusta nawet najbardziej
wybrednych smakoszy.
W trakcie trwania obozu dzieci i młodzież
brały udział w treningach i zajęciach sportowych organizowanych na obiekcie sportowym Oaza – Błonie w Kórniku. Wszyscy
uczestnicy oraz kadra aktywnie angażowali
się w realizację programu obozu.
Treningi odbywały się niezależnie od warunków pogodowych i ukierunkowane były na
podniesienie poziomu ogólnej sprawności
fizycznej oraz motorycznej. Prowadzone
były pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej, co pozwoliło na analizę i poprawę
indywidualnej techniki zawodników.

Rozegrano mecze sparingowe z przygotowującymi się do sezonu drużynami Calcio
Wągrowiec, Canarinhos Skórzewo oraz
innymi drużynami.
Podczas obozu organizowane były także
zajęcia rekreacyjne, takie jak wyjazdy do kina
Baszta, do parku trampolin – Jump-Arena,
na kręgielnię Gravitacja. Ponadto korzystaliśmy z kąpieliska strzeżonego na błoniach
i pływalni Oaza w Kórniku.
Obozy były współfinansowane przez Urząd
Województwa Wielkopolskiego.
Postawione cele obozu zostały osiągnięte,
a program zrealizowany. Powyższy obóz
sportowy był dobrą formą stworzenia wa-

runków do prawidłowego rozwoju dzieci
i młodzieży. Dla wielu z nich był to pierwszy
obóz w życiu. Nawiązane znajomości mogą
przetrwać długie lata. Miejmy nadzieję, że
także praca treningowa wykonana podczas
zgrupowania zaowocuje sukcesami w rywalizacji w nadchodzącym sezonie i będzie
kontynuowana podczas kolejnych obozów
sportowych Szkółki Piłkarskiej Klubu Sportowego KOTWICA Kórnik.
Ze sportowym pozdrowieniem
◊ Dariusz Śmigielski - koordynator
grup młodzieżowych szkółki piłkarskiej
„Kotwica” Kórnik
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WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Zatrudnię pomocnika cieśli-dekarza, praca w Kórniku i okolicach.
Tel. 601 329 453
Dziewczyna podejmie się sprzątania domu lub mieszkania.
Tel. 510 516 240
Podejmę pracę jako kierowca
z dobrym autem os. Cadillac –
dorywczo – przywiozę, odwiozę.
Tel. 503 582 788
Potrzebna osoba do pracy w ogrodzie, przycinanie drzewek, pielenie
itp. – dorywczo. Tel. 503 582 788

INNE
Sprzedam Fiat Punto. Biały. 2010 r.
1248 cm. 229 000 km. Diesel. 55 KM.
Tel. 728 781 485
Angielski korepetycje, NIE internetowo, nauczyciel z dużym doświadczeniem. Tel. 609 520 503
Pedicure leczniczy dla seniorów
z dojazdem. Tel. 798 914 299
Sprzedam sofę do siedzenia jednoosobową, używaną, cena 90 zł
(mała negocjacja). Tel. 515 379 549
Sprzedam tanio (od 10 do 60 zł)
damską odzież prywatną używaną
w rozmiarach od S do L, różności. Odbiór osobisty lub wysyłka.
Tel. 503 959 966
Sprzedam łóżko turystyczne dla
dziecka, wielokolorowe, w b. dobrym stanie, nadające się do spania
w domu lub w podróży. Cena 85 zł.
Tel. 503 959 966
Sprzedam siedzisko samochodowe dla niemowląt, typ kubełek, kolor
szary, firmy Graco, cena 45 zł. Stan
b. dobry. Tel. 503 959 966
Sprzedam tynk silikonowy, 8 razy
25 kg. Tel. 603 426 342

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

Wynajmę samodzielne mieszkanie, umeblowane, 37 m2, w Kórniku,
centrum. Tel. 509 059 909

Sprzedam komplet wypoczynkowy. Kanapa, duży fotel, kolor
beżowy, splot workowy, cena 450
zł. Tel. 531 18 78 78

Sprzedam mieszkanie, pow. 56,8 m2,
piwnica, garaż, działka 300 m, stan
idealny, prawie od razu do zamieszkania, w Rogalinie. Tel. 608 551 320

Naprawa rolet zewnętrznych.
Tel. 501 645 939

Wynajmę w centrum Kórnika
pomieszczenia na biura, gabinety.
Pow. 110 m 2. I piętro. Parking.
Tel. 691 793 249

Sprzedam stojak do transportu
okien, wys. 1,94 dł. 2,68 szer. 1,59.
Tel. 501 645 939
Montaż rolet zewnętrznych materiałowych, moskitery. Tel. 501 645 939
Wykończenia wnętrz: szpachlowanie, malowanie, kładzenie płytek (także w dużym formacie) itp.
Tel. 661 455 915
Toyota Corolla, z salonu w Polsce, r.
2001, drugi właściciel, silnik 1,4, moc
69 KM, przejechane zaledwie 169 tys.
km, benzyna. Tel. 696 090 964
Wypożyczalnia samochodów dostawczych w Kórniku. Tel. 516 238 231
Sprzedam rowery: damski i męski.
Stan bardzo dobry. Kolor czarny.
Tel. 691 164 600
Sprzedaż: piasku, żwiru, ziemi,
kruszywa, materiałów budowlanych, usługi koparko - ładowarką.
Tel. 604 422 606
Sprzedam zbiorniki paliwa do: 2x
wsk 100 zł, chart 50 zł, komar 50 zł.
Tel. 578 189 249
Sprzedam baloty słomy, 10 zł/szt.
Tel. 691 783 400
Naprawy rowerów. Tel. 887 02 88 02
Kórnik. Na działalność gospodarczą wynajmę pomieszczenie w budynku magazynowym o pow. 61 m2
z zapleczem socjalnym i biurowym.
Magazyn posiada bramy garażowe.
Parking. Tel. 691 793 249

Kórnik. Na działalność gospodarczą wynajmę pomieszczenie
w budynku magazynowym o pow.
61 m2 z zapleczem socjalnym i biurowym. Magazyn posiada bramy
garażowe. Do dyspozycji parking.
Tel. 691 793 249
Sprzedaż drewna kominkowego
i sosnowego. Pocięte i porąbane.
Transport gratis. Tel. 661 099 768
Oddam za drobiazg łóżeczko dziecięce o wym. 140x70, bez materaca
i śrubek. Tel. 799 837 426
Zaopiekuję się starszą osoba.
Posprzątam, ugotuje, dotrzymam
towarzystwa. Tel. 667 753 895
Sprzedam wózek dla dziecka,
typ parasolka, w bardzo dobrym
stanie, cena 100 zł (do negocjacji).
Tel. 512 303 888
Sprzedam wózek dla lalki (z lalką)
w dobrym stanie, cena 50 zł (do
negocjacji). Tel. 512 303 888
Sprzedam tornister szkolny niebieski (z piórnikiem i workiem) firmy
Hama, cena 70 zł. Tel. 512 303 888
Utrzymanie terenów zielonych,
koszenie trawy, wertykulacja,
cięcie krzewów itp. Zapraszamy.
Tel. 508 795 439
Pedicure dla seniorów, kochaj
swoje stopy, wizyty domowe, przystępne ceny. Tel. 532 253 951

Sprzątanie domów, mieszkań,
mycie okien, pranie tapicerki i dywanów, ciśnieniowe mycie tarasów,
podjazdów i bram garażowych.
Dobre ceny! Tel. 508 795 439
Wynajmę w Bninie pokój, 500 zł
z mediami. Tel. 507 555 135
Okno plastikowe używane nieotwieralne 150x155 tanio, butle do
wina sprzedam. Tel. 604 956 314
Sprzedam sofę 3 os. z funkcją
spania, dwa fotele stan dobry. Cena
350 zł. Tel. 691 228 400
Sprzedam ławę szklaną
110/60wys55 180 zł, lustro 80/60 25zł.
Tel. 691 228 400
Sprzedam drewno opałowe, 50 zł
metr przestrzenny. Tel. 509 599 866
Poszukuję partnerki lub partnera
do prowadzenia działalności gosp.,
posiadam pomieszczenia wraz
z mieszkaniem – oczekuję inicjatywy
i pomysłowości. Może być działalność internetowa. Tel. 503 582 788
Sprzedam nowy stół spawalniczy
3x1,5 m i prawie nową betoniarkę
małą. Tel. 503 582 788
Sprzedam kolekcję ok. 500 kaset magnetofonowych lata 80.
Tel. 503 582 788
Likwidacja poligrafii. Wyprzedaż papieru, farb, maszyn. Tel. 503 582 788
Serwis kotłów gazowych firmy
TERMET. Montaż, naprawa, przeglądy. Tel. 502 047 864
Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. Tel. 537 394 398
Sprzedam lodówkę, pralkę wąską
i szeroką. Możliwość transportu.
Tel. 511 120 011
Słoneczne ogrzewanie i fotowoltaika, kompleksowo, dotacje, ulga
w podatku. Tel. 791 091 901

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać około 15 słów, wraz z nr. telefonu. Większe ogłoszenia mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane
wcześniej ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia,
o publikacjidecyduje kolejność nadesłania. Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną
(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.
DRUK: Zakład Poligraficzny Antoni Frąckowiak
61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3.
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NAKŁAD: 4300 egz.

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

...

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

...

Schronisko dla zwierząt w Skałowie
Warzywna 25, 62-025 Kostrzyn
tel. 783 552 272
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne, ul. Poznańska 71c, Kórnik
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Awaria wodociągów
Tel. 602 319 756

...

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

...

Infolinia ds. odbioru odpadów komunalnych z terenu g. Kórnik 661 480 223
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 18 71, pon.-pt. 9:00-12:00
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel./fax. 61 817 00 54

...

Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, UMiG Kórnik, Pl. Niepodległości 1, tel. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

...

Przedsiębiorstwo Autobusowe
KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76
www.kombus.pl
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 16, tel. 61 819-02-69
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, Kórnik
tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, Kórnik
tel. 61 817 00 33
Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07

...

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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