UKAZUJE SIĘ OD 1988 ROKU

Fot. ŁG

DWUTYGODNIK • ROK XXXIII • 23 października 2020 r. • NR 18 (571) • ISSN 0867-3225 • BEZPŁATNY

Kizia przy promenadzie
- odsłonięto mozaikę nawiązującą do rymowanek Szymborskiej str. 11
Dawne cmentarze
i miejsca pochówków
czyli „...i w proch
się obrócisz” str. 8-9

Zmiany kadrowe
w OSP
str. 7
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Informacje

burmistrza
Delegaci RZSW Obradowali
30 września odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Rejonowego Związku
Spółek Wodnych w Śremie. Gminę Kórnik
reprezentował wiceburmistrz Sebastian
Wlazły wraz z Kierownikiem Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnica Sławomirem Zakrzewskim. W obradach uczestniczyli także: członek zarządu Powiatu
Poznańskiego Antoni Kalisz, członek
zarządu Powiatu Śremskiego Piotr Ruta,
burmistrz Dolska Barbara Wierzbińska,
naczelnik Pionu Gospodarki Komunalnej
w UM w Śremie Robert Mielcarek oraz
rolnicy z terenu rejonu. Zgromadzeni
podjęli uchwałę o przyznaniu absolutorium Zarządowi RZSW oraz zatwierdzono
sprawozdanie finansowe za rok 2019.
Zeszłoroczny zysk w kwocie 66.063,21
zł przeznaczono na kapitał zapasowy
i kapitał załogi.
Zatwierdzono także plan finansowy na
rok bieżący w kwocie 1.300.634,97 zł
i plan rzeczowy, który przewiduje konserwację rowów melioracyjnych na długości
79,65 km, na obszarze zlewni wynoszącej
1194,75 ha z ogólnej powierzchni gruntów zmeliorowanych objętych działalnością Związku (8198,61 ha).
Mistrzostwa Kamionek w Boule
3 października rozegrane zostały „III
Mistrzostwa Kamionek w Boule”. Na Bulodromie w Kamionkach gościł burmistrz
Przemysław Pacholski, który wręczał
puchary i nagrody najlepszym zespołom.
Spotkanie w sprawie
szkoły w radzewie
5 października burmistrz Przemysław
Pacholski i wiceburmistrz Sebastian
Wlazły spotkali się z dyrektor Krystyną
Kiełpińską ze Szkoły Podstawowej w Radzewie. Dyskutowano na temat bieżących
prac związanych z oddaniem do użytku
nowego skrzydła szkoły oraz organizacji
pracy placówki.
Wizyta w ZGO Jarocin
8 października wiceburmistrz Sebastian
Wlazły oraz Robert Przybysz - prezes spółki WODKOM Kórnik spotkali się z członkami zarządu ZGO Jarocin: Witosławem

Gibasiewiczem, Michałem Manowskim
i Jarosławem Warczygłową. Tematem
rozmów była współpraca oraz organizacja pracy Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów w Czołowie.
Kiedy modernizacja S-11?
12 października odbyło się XV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin,
Powiatów i Województw „Droga S11”.
Gminę Kórnik reprezentował wiceburmistrz Sebastian Wlazły. Podczas obrad
przedstawiono harmonogram kolejnych
działań związanych z wyborem wariantu
przebiegu i przygotowaniami budowy
nowego odcinka trasy od Kórnika do
Ostrowa Wlkp. Realizacja inwestycji, jeśli
rząd zapewni środki finansowe, ma nastąpić w latach 2024-2028.
Współpraca
w sprawie drogi 434
13 października w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu burmistrz Przemysław Pacholski rozmawiał
z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 434,
na odcinku Kórnik – Dachowa. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak zadeklarował
współfinansowanie budowy, dzięki czemu na tym odcinku drogi wojewódzkiej
powstaną m.in. bezpieczne przejścia dla
pieszych oraz sygnalizacja świetlna.
Rozmowy dotyczyły także przebudowy ww. drogi od trasy S-11 do Śremu.

Przy współudziale finansowym Urzędu
Marszałkowskiego, Gminy Śrem oraz
Miasta i Gminy Kórnik powstanie projekt
przebudowy drogi. W rozmowach udział
wzięli także członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski,
dyrektor WZDW w Poznaniu Paweł
Katarzyński, dyrektor Departamentu
Infrastruktury Agnieszka Kubiakowska-Michalak, Burmistrz Śremu Adam
Lewandowski oraz Bernard Rozmiarek
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy
Komunikacji Śrem–Poznań.
Rozmowy w Metropolii
Tego samego dnia burmistrz Przemysław
Pacholski, wiceburmistrz Sebastian Wlazły, koordynator Iwona Pawłowicz-Napieralska, audytor Maciej Jankowski wzięli
udział w telekonferencji Stowarzyszenia
„Metropolia Poznań”. Dyskutowano
na temat stanu przygotowań Poznania
i przyległych gmin do trudnej sytuacji
epidemicznej i obostrzeń związanych
z wprowadzeniem czerwonej strefy na
naszym terenie.
Podpisano umowę
14 października podpisano umowę z PGK
Śrem i firmą PUK Artur Zys na odbiór
i transport odpadów od mieszkańców
w roku 2021.

cd. na str. 4
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cd. ze str. 3
Aquanet zatwierdził Plan
15 października odbyły się obrady walnego Zgromadzenia spółki Auanet, podczas
którego zatwierdzono Wieloletni Plan
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych
będących w posiadaniu AQUANET SA
w Poznaniu na lata 2020 – 2029.
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Pamiętamy o 20 X 1939

Jesteśmy w czerwonej strefie

20 października czciliśmy ofiarę życia obywateli Kórnika, Bnina i okolic rozstrzelanych
przed 81 laty pod ratuszem. Liczne delegacje oraz mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów
i zapalili znicze pod tablicą pamiątkową oraz przy zbiorowej mogile.
◊ red.

20 października odbyła się wideokonferencja przedstawicieli Metropolii Poznań
i organów zarządzania kryzysowego przy
Wojewodzie Wielkopolskim. Przedstawiono stan przygotowań do uruchomienia
tymczasowego szpitala na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Reprezentant Starostwa Powiatowego
w Poznaniu poinformował o uruchomieniu oddziału dedykowanego chorym na
Covid-19 w Szpitalu w Puszczykowie. W wideokonferencji uczestniczył burmistrz
Przemysław Pacholski.
◊ red.

30 września 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,
- uchylili uchwałę w sprawie emisji obligacji Miasta i Gminy Kórnik oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- określili wysokości stawek podatku od
nieruchomości,
- zmienili uchwałę w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- podjęli uchwałę w sprawie wyznaczenia
obszaru i granic aglomeracji Kórnik,
- podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od powiatu poznańskiego dla Gminy Kórnik z przeznaczeniem
dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- zmienili uchwałę w sprawie przejęcia
od Powiatu Poznańskiego niektórych
zadań publicznego zarządzania drogami
powiatowymi,
- zmienili uchwałę w sprawie współdziałania Miasta i Gminy Kórnik z Gminą
Śrem w zakresie gminnych przewozów
pasażerskich,
- wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Borówiec gmina
Kórnik,
- wyrazili zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek
lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa
w przestrzeni publicznej.
Na czym polega? Usta i nos musisz
zasłonić w przestrzeni zamkniętej – np.
w sklepach, w komunikacji zbiorowej,
a także w przestrzeni otwartej - na ulicy,
na bulwarach, na cmentarzach.
Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać
m.in.: na ulicy, na drogach i placach, na
terenie cmentarzy, promenad, bulwarów,
miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w autobusie, tramwaju i pociągu,
w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz
z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,

Tymczasowy szpital na MTP

Sesja RMiG

OBOWIĄZKOWE ZASŁANIANIE
UST I NOSA
W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Radzewie gmina Kórnik,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Błażejewo. Ul. Serdeczna ma swój początek
od działki nr 77 i biegnie do granicy działki
169/9, a jej podstawę stanowi droga
oznaczona jako działki nr 169/5, 169/6,
169/7, 169/10,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości
Czmoń. Ul. Leśna Ostoja ma swój początek od działki nr 136/2 i biegnie do granicy
działek 532, 531, a jej podstawę stanowi
droga oznaczona jako działka nr 514,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości
Żerniki. Ul. Fabryczna ma swój początek
od działki nr 11/24 i biegnie do granicy
działki 1/22, a jej podstawę stanowi droga
oznaczona jako działki nr 1/24, 2/3, 2/6,
3/2, 6/19, 6/21, 7, 8/12, 9/6, 10/7, 11/10,
- uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Robakowie w rejonie ul. Polnej,
gmina Kórnik,
- uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki
o numerze ewidencyjnym 109 położonej
w obrębie geodezyjnym Pierzchno, gmina
Kórnik,
- uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Kamionkach,
w rejonie ulic: Mieczewska, Spacerowa
i Leśny Zakątek – do granicy z lasem,
gmina Kórnik,
- przystąpili do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Robakowo
w rejonie ulic: Szkolnej, Polnej i Szerokiej,
gmina Kórnik,
- rozpatrzyli skargi na dyrektora Przedszkola w Kamionkach.

Podczas sesji dyskutowano między innymi na temat rozstrzygnięcia przetargu
na odbiór i transport odpadów. Wiceburmistrz Sebastian Wlazły omówił przebieg
procedury przetargowej i zakomunikował, że wstępne wyliczenia wskazują, iż ze
względu na wzrost kosztów w roku bieżącym i kwoty, jakie wynikają z przetargu,
w przyszłym roku stawka miesięczna na
każdego mieszkańca za odbiór i transport
będzie oscylowała pomiędzy 35 a 40 zł
(podczas dyskusji na komisjach RMiG
uszczegółowiono, że będzie to najprawdopodobniej 36 zł).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy
Walczyk poinformował o działaniach kontrolnych jakie podjęto w zakresie zakupu
sprzętów i wyposażenia dla OSP. Zebrane przez Komisję, na podstawie analizy
dokumentów i zeznań, informacje wskazują jednoznacznie na nieprawidłowości.
Były Komendant Gminny OSP podczas
obrad komisji przyznał się do procedury
wyłudzenia środków finansowych w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej i zobowiązał się do dobrowolnego zwrotu
wyłudzonego mienia. komisja zaleciła
między innymi złożenie zawiadomienie
o możliwości popełnienia przestępstwa
oraz opracowanie przez Urząd Miasta
i Gminy skutecznych procedur kontroli
i nadzoru.
Relacja z sesj na kanale Rady Miasta
i Gminy Kórnik na platformie YouTube.
Szczegóły sesji na stronie:
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/100673
◊ SK iŁG

W Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp.
I Wydziale Cywilnym toczy się pod
sygn. akt I Ns 906/15 postępowanie
z wniosku Ireny Rozmiarek i Janiny
Niemir o stwierdzenie nabycia spadku
po Weronice Paluszkiewicz z domu
Średnicka zmarłej dnia 19.07.1929r.
w Kórniku w swoim ostatnim miejscu
zwykłego pobytu i Marcinie Paluszkiewiczu zmarłym 06.06.1940r. w Kórniku
w swoim ostatnim miejscu zwykłego
pobytu synu Michała i Marianny
z domu Lewicka. W skład spadku

w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie, w kinie i teatrze, u lekarza,
w przychodni, w szpitalu, salonie masażu
i tatuażu, w kościele i szkole, na uczelni,
w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś
sprawę) i innych budynkach użyteczności
publicznej.
Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?
W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach
botanicznych, ogrodach zabytkowych,
w rodzinnych ogródkach działkowych
i na plaży.

- niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
- trudności w samodzielnym odkryciu lub
zakryciu ust lub nosa.
Ważne! Od 10 października Zasłanianie
ust i nosa w miejscach publicznych jest
obowiązkowe w całym kraju.

Ważne! Z obowiązku zakrywania ust
i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub
dokument potwierdzający:
- całościowe zaburzenia rozwoju,
- zaburzenia psychiczne,

wchodzi prawo własności nieruchomości położonej w Kórniku zapisanej
w KW Kórnik Tom IV wykaz 172 Sądu
Rejonowego w Środzie Wlkp. Wzywa
się wszystkich zainteresowanych,
w tym także zstępnych syna spadkodawców - Władysława Paluszkiewicza
zmarłego 03.07.1916r. aby w terminie
3 miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili
i udowodnili nabycie spadku, gdyż
w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu
nabycia spadku.
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Szanowni Mieszkańcy
w dniu 1 listopada otwarta będzie
brama lapidarum

UCHO IGIELNE

przy pl. Niepodległości w Kórniku.
Prosimy o uszanowanie
tego miejsca.
Wspomnijmy dawnych
mieszkańców Kórnika
wyznania mojżeszowego
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Inwestycje

Budowa chodnika w ulicy Jana Kantego
w Kórniku
Zakończono budowę chodnika przy ulicy
Kantego w Kórniku. Wzdłuż krawędzi jezdni,
w miejscu nieumocnionych chodników oraz
trawników, wykonano obustronne chodniki
dla pieszych. Zapewniono odwodnienie ulicy i chodników poprzez wykonanie wpustów
ulicznych i studzienek ściekowych z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej
kanalizacji deszczowej.
Wykonawcą była firma Langras S.C. Andrzej
Latanowicz Tomasz Latanowicz, z Runowa 4.
Koszt inwestycji: 177 735,59 zł brutto

Budowa sieci wodociągowej
w Skrzynkach
Zakończono budowę sieci wodociągowej
wraz z przyłączem do Sołeckiego Placu
Zabaw w Skrzynkach. Nowo wybudowana
sieć wodociągowa włączona została do istniejącej sieci w ulicy Kwiatowej i zakończona
na wysokości placu sołeckiego (ul. Leśna)
hydrantem. Instalacja, na terenie Placu Sołeckiego zamontowano hydrant ogrodowy
mrozoodporny, wyposażonym w kolumnę
czerpalną (z punktami poboru) umożliwiającą pobór wody na potrzeby podlewania
zieleni na terenie placu. Inwestycja zreali-

zowana przez firmę: F.H.U. Majchrzakowie
z siedzibą w Stęszewie. Koszt inwestycji 66
440,07 (brutto).
Budowa przyłącza energetycznego do
boiska sportowego w Żernikach.
Firma ENERGOSIEĆ Marek Wardeński, z siedzibą w Pyzdrach była wykonawcą przyłącza
energetycznego do boiska sportowego
w Żernikach. Cała inwestycja z nadzorem
kosztowała: 10.396,75 zł.
◊ Wydział Inwestycji UMiG Kórnik

Zmiany w OSP

Zmiany dotyczące Komendanta Miejsko-Gminnego OSP

Komisja Rewizyjna Zarządu Miejsko Gminnego ZOSP RP w Kórniku informuje, iż na
początku roku 2020 dopatrzyła się nieprawidłowości w wydatkowaniu środków
finansowych przy zakupach sprzętu dla
jednostek OSP przez byłego Komendanta
Gminnego OSP.
Następnie Komisja Rewizyjna Zarządu
Miejsko-Gminnego ZOSP RP na podstawie
zebranych dokumentów, informacji oraz
skontrolowaniu wybranych faktur stwierdziła, że doszło do niegospodarności oraz
nadużycia finansowego dokonanego
przez byłego Komendanta. Po analizie
wszystkich dokumentów i zdobyciu informacji sprawa została przedstawiona burmistrzowi. W toku sprawy Komisja złożyła
wniosek do Zarządu Miejsko-Gminnego
ZOSP RP w Kórniku dotyczący zawieszenia
ówczesnego Komendanta Gminnego.
Kolejny wniosek został złożony do Komisji

Zmiany osobowe we włdzach Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kórniku oraz w Zarządzie Miejsko-Gminnym ZOSP RP w Kórniku
Rewizyjnej Miasta i Gminy Kórnik w celu
skontrolowania faktur za zakupy sprzętu
dla OSP w latach 2015-2020.
Komisja Rewizyjna Miasta i Gminy Kórnik na nasz wniosek rozpoczęła dnia 24
czerwca 2020 kontrolę, a zakończyła ją
10 września 2020 roku. Jak poinformował przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Miasta i Gminy Kórnik Pan Jerzy Walczyk
– „W trakcie procesu i składania wyjaśnień
były Komendant Gminny OSP przyznał
się do procederu wyłudzenia w celu uzyskania korzyści majątkowej. Jednocześnie
zobowiązał się do dobrowolnego zwrotu
wyłudzonego mienia.”
Komendant Gminny został odwołany jednogłośnie na ostatnim posiedzeniu Zarządu Miejsko Gminnego ZOSP RP, a w jego
miejsce została powołana nowa osoba.
◊ Komisja Rewizyjna
Zarządu Miejsko Gminnego ZOSP RP

Utrudnienia
w Dachowie

Przybywa zieleni!

Ruszają prace związane z przebudową drogi
powiatowej (ul. Poznańska) w Dachowie.
W ramach inwestycji wybudowana zostanie nowa nawierzchnia drogowa, chodniki
i ścieżka rowerowa oraz sieć wodociągowa,
kanalizacja deszczowa i linia oświetlenia.
Dla potrzeb przyszłej kanalizacji sanitarnej,
pod nową nawierzchnią wykonany zostanie
kolektor sanitarny.
Już od dziś mogą pojawić się utrudnienia
oraz wprowadzona zostanie tymczasowa
organizacja ruchu. Prace na tym odcinku
potrwają do czerwca przyszłego roku. Prosimy zwracać uwagę na nowe znaki drogowe
i zachować ostrożność. Inwestycje prowadzi
Zarząd Dróg Powiatowych i firma Strabag

◊ ŁG

Mieszkańcy Robakowa-Wsi stworzyli aleję
z dwudziestu grabów kolumnowych. Poza
tym w nawiązaniu do tradycji starych alei
czereśniowych, za namową Burmistrza
Miasta i Gminy Kórnik Przemysława Pacholskiego, posadziliśmy dwanaście takich
drzew oraz trzy papierówki. Dodatkowo
powstało jedno zadrzewienie śródpolne

z dwudziestu drzew sosny z myślą o
dzikiej zwierzynie. Już nie możemy się
doczekać wiosny, wtedy powstanie nasza
łąka kwietna.
W akcji wzięło udział 19 osób. Dziękujemy
wszystkim za pomoc i zaangażowanie!
◊ Sołtys i Rada Sołecka

W dniu 6 czerwca 2020 odbyło się zebranie
sprawozdawcze za rok 2019 w Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kórniku. Oprócz sprawozdań oraz planu działalności wpłynął
również wniosek strażaków w sprawie
odwołania naczelnika, a za razem członka
zarządu, który został po przeprowadzonym
głosowaniu przyjęty. Powołany został nowy
zarząd, w skład którego wchodzą następujący druhowie:
1. Andrzej Szyc – Prezes Zarządu
2. Łukasz Jaskuła – Naczelnik/I v-e prezes
3. Szymon Andrzejczak – Z-ca Naczelnika
4. Grzegorz Maliczak – Skarbnik
5. Krzysztof Jędrzejczak – Sekretarz
6. Marcin Lejman – II v-e prezes
7. Paweł Walerczyk – Gospodarz
Ponadto na wrześniowym posiedzeniu
Zarządu Miejsko Gminnego ZOSP RP w Kórniku po jednogłośnym odwołaniu z funkcji
dotychczasowego Komendanta Gminnego,
nowym Komendantem Gminnym został
jednogłośnie wybrany druh Andrzej Szyc
obecny Prezes Zarządu OSP Kórnik.
◊ OSP Kórnik

Rusza budowa
21 października rozpoczęły się prace przy
budowie „placówki wsparcia dziennego
osób starszych, dzieci i młodzieży w Kórniku”.
Planowany koszt inwestycji to prawie
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Nieodpłatna pomoc prawna
na terenie powiatu poznańskiego.
2,5 miliona złotych. Prace potrwają do 30
października 2021. Do sfinansowania inwestycji wykorzystano środki z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych
◊ ŁG

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
obsługiwany jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie,
Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze.
Lokalizacja punktu oraz harmonogram
jego działania dostępny jest na stronie https://www.bip.powiat.poznan.
pl/3588,nieodplatna-pomoc-prawna,
stronie stowarzyszenia www.siswir.pl
oraz na www.facebook.com/siswir/.
W związku z COVID-19 obsługa interesantów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w powiecie
poznańskim odbywa się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na
odległość (telefon, poczta elektroniczna). Udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej odbywa się według kolejności
zgłoszeń po wcześniejszym umówieniu
terminu wizyty. Aby umówić wizytę w
punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej
należy dokonać rejestracji online pod
adresem http://np.ms.gov.pl, dokonać
rezerwacji telefonicznie pod numerem
telefonu: 61 8410-797 lub dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres
e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.
pl. W przypadku rejestracji drogą elektroniczną w treści e-maila należy podać
lokalizację punktu, w którym osoba
chciałaby uzyskać nieodpłatną pomoc
prawną oraz imię i nazwisko osoby
rezerwującej wizytę. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://
www.bip.powiat.poznan.pl/3588,nieodplatna-pomoc-prawna.
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Dawne cmentarze - „... i w proch się obrócisz“

Początek listopada, ze względu na
wspomnienie Wszystkich Świętych,
kojarzy nam się z przemijaniem.
Odwiedzamy cmentarze i pielęgnujemy
pamięć o przodkach. Nie zapominajmy,
że poza czynnymi cmentarzami, na
terenie naszej gminy istnieją dawne, niewykorzystywane już, miejsca
pochówków. Prochy przodków odnajdujemy też czasami tam, gdzie się ich
nie spodziewamy i mijamy bezwiednie
podczas codziennych spacerów.

Tysiące lat temu
Na półwyspie „Szyja” wcinającym się w Jezioro Bnińskie, jak wiemy dzięki badaniom
archeologicznym z lat 60tych XX wieku,
przez około trzy stulecia istniała osada
ludności kultury łużyckiej. Mieszkający
tam od VIII do V wieku przed naszą erą
ludzie uprawiali rolę, hodowali zwierzęta,
trudnili się rzemiosłem i polowali. Gdzie
grzebali swoich zmarłych? W tamtych
odległych czasach często zdarzało się,
że nekropolie od osad oddzielała woda.
Być może chodziło o magiczną barierę?
W przypadku osady na bnińskiej „Szyi”
cmentarzysko istniało także za wodą.
Nieopodal zbiegu dzisiejszych ulic Debieckiej i Wiatrakowej w Biernatkach
archeolodzy odnaleźli ślady cmentarzyska
ludności kultury łużyckiej. Z ponad hektarowego terenu przebadano dokładniej
około 10%. Udokumentowano 87 grobów
całopalnych, tzw. popielicowych czyli
takich, w których prochy deponowano
w glinianych naczyniach. Cmentarzysko
to funkcjonowało równolegle z osadą
kultury łużyckiej. Szacuje się, że przez
10-12 pokoleń pochowano tu kilka tysięcy
osób. Jest to jedno z największych cmentarzysk z przełomu epoki brązu i żelaza
w Wielkopolsce.
Czasy piastowskie
Podczas prac budowlanych prowadzonych na działce w okolicach Koninka
odnaleziono ludzkie kości. Wezwani na
miejsce archeolodzy odkopali 16 grobów,
które datowali na przełom XI i XII wieku
naszej ery. Pochowanych tu ludzi cechował większy od ówczesnej średniej wzrost.
Odnaleziono przy nich ciekawe ozdoby
i przedmioty codziennego użytku. Szczególne zainteresowanie badaczy wzbudził
zdeponowany w jednym z grobów miecz
z obosieczną głownią i siodełkowatym
zakończeniem rękojeści (głowicą). Zarówno wyposażenie mogił jak i cechy
anatomiczne wskazują, że pochowani tu
zostali ludzie należący do ówczesnej elity.
Być może byli członkami świty panującego
władcy, który swą siedzibę miał przecież
niespełna 11 kilometrów od Koninka, na
Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

Bardzo możliwe, że groby znajdują się także
na terenie, gdzie stały dawne świątynie
w Radzewie czy Pierzchnie.
Kiedy powstały obecne cmentarze w Kórniku i Bninie? W drugiej połowie XVIII wieku
we Francji zaczęto, z powodów sanitarnych,
przenosić cmentarze na obrzeża miast.
Być może w tym czasie utworzono także
nowy cmentarz w Kórniku. W dokumentach z 1789 roku czytamy o ulicy „przy
cmentarzu farnym” – jak pisze dr Wanda
Karkucińska w swoim opracowaniu o czasach staropolskich w monografii „Z dziejów
Kórnika i Bnina”, „być może był to już obecny cmentarz”.
Ewangelicy i żydzi
Nie zapominajmy jednak, że w naszej okolicy żyli również mieszkańcy innych wyznań
niż katolicy. Protestanci swoje cmentarze
sytuowali niedaleko miejsc, w których się
osiedlali. Mamy więc na naszym terenie,
często zapomniane i zaniedbane, cmentarze ewangelickie w Czołowie, Czmońcu,
Biernatkach, Błażejewku, Bninie, Borówcu,
Kamionkach i Radzewie.
Ten bniński, który powstał w 1789 roku,
przed kilku laty uporządkowano, o co zabiegał Bogdan Wesołek i koło seniorów przy

PKPS. O stworzenie lapidarium w miejscu
cmentarza w Borówcu zabiegała grupa
tamtejszych mieszkańców. Projektu nie
udało się zrealizować, a teren cmentarza
wpisano niedawno do rejestru zabytków.
W Kamionkach nekropolię uporządkowano, a komitet społeczny Kamionki-Steindorf planuje upamiętnić to miejsce
monumentem. W Błażejewku mieszkańcy
też chcieliby uporządkować teren dawnego
cmentarza, ale muszą czekać na przejęcie
tego terenu przez gminę. W Radzewie i Czołowie pozostała tylko charakterystyczna
roślinność i kilka kamieni. Najlepiej zachował się cmentarz w Czmońcu, na którego
terenie funkcjonuje dziś katolicka kaplica.
Tradycja chrześcijańska pozwala na naruszenie grobu i na dokonanie nowego
pochówku po określonym czasie. Cmentarz
nieużywany przez długi czas może być
pod pewnymi warunkami zlikwidowany.
Niewielu dziś wie, że na terenie zajmowanym dziś przez Miedzynarodowe Targi
Poznańskie mieściły się, czynne jeszcze na
początku XX wieku trzy cmentarze. Dziś nie
ma już po nich śladu.
Mieliśmy w Kórniku także cmentarz żydowski. W jednym z opracowań przeczytałem,
że być może początkowo usytuowany był

Zabezpieczanie szczątków
z dawnego cmentarza
przed kolegiatą w Kórniku
Wokół świątyń
W późniejszych wiekach, wraz z rozwojem chrześcijaństwa, grzebanie zmarłych
odbywało się najczęściej w murach lub
w otoczeniu kościoła. Stąd między innymi
niemieckie słowo określające cmentarz –
kirchhof, pochodzące od kirche – kościół
i hof – otoczenie, teren przy budynku.
Przez kilkaset lat cmentarze ograniczały
się więc u nas głównie do terenów przy
świątyniach.
Przy dawnym kościele w Bninie, jak upamiętniają nagrobki, pochowano między
innymi powstańca styczniowego, osoby
duchowne i członków zasłużonego rodu
Celichowskich. Ale pod powierzchnią ziemi znajdują się szczątki tysięcy bnińskich
parafian.
Podobnie jest w Kórniku. Możnych chowano w kryptach pod kaplicami. Mogił
mniej znaczących umiejscawiano wokół
kolegiaty – także na placu przy głównym
wejściu. Przed rokiem 1830 świątynia
otoczona była przecież ceglanym murem
także z przodu. Cały teren przykościelny

aż do tego muru wykorzystywany był od
wieków jako nekropolia. Dopiero Tytus
Działyński remontując świątynię po pożarze zadecydował o rozebraniu zdobnej
bramy i frontowego ogrodzenia. Idąc dziś
z rynku w kierunku ul. Średzkiej mamy pod
stopami prochy naszych przodków. Podczas prac związanych z remontem placu
Niepodległości, gdy budowano instalacje
podziemne przy kolegiacie, w wykopach
widoczne były warstwy kolejnych pochówków a archeolodzy zabezpieczali je przez
kilka dni. Na murze kościoła pozostało
kilka płyt nagrobnych z XIX wieku.
Nie wszyscy wiedzą, że do XVIII wieku
w Kórniku funkcjonował drewniany kościół
św. Ducha, który mieścił się w okolicach
dzisiejszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Także wokół niego przez kilkaset
lat, przynajmniej do roku 1739, funkcjonował cmentarz. Dziś o świątyni i nekropolii
przypomina krzyż na budynku LO, a prochy naszych przodków spoczywają pod
powierzchnią gruntu.
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Lapidarium „Ucho igielne”
przy synagodze. Dobrze udokumentowane
jest jednak Kierkowo, czyli teren cmentarza
żydowskiego na terenie administrowanym
obecnie przez Instytut Dendrologii PAN,
niedaleko ul. Średzkiej. To właśnie tam
mieścił się dom pogrzebowy z sześcioramienną gwiazdą na elewacji i nekropolia
starozakonnych.
Według zasad judaizmu, każdy nagrobek
i cały cmentarz jest nienaruszalny, tak długo, jak znana jest jego lokalizacja. Niestety
podczas okupacji Niemcy nie tylko wymordowali kórnickich żydów, ale próbowali też
usunąć wszystkie ślady ich kultury i tradycji.
Rozebrano synagogę. Z nagrobków wywleczonych z cmentarza robiono krawężniki,
wzmacniano nimi rowy i niszczono. Czterdzieści lat temu członkowie Kórnickiego
Towarzystwa Kulturalnego odnaleźli wiele
takich macew i stworzyli lapidarium „Ucho
igielne” przy kórnickim rynku.
Prochy pozostały na Kierkowie.
Cmentarze powstawały też w nadzwyczajnych sytuacjach. W Czołowie, mniej więcej
tam, gdzie stoi dziś pomnik Marcina Kasprzaka, chowano niegdyś ofiary epidemii.
Pochowano tam też niemieckiego lotnika,
który zginął po zestrzeleniu samolotu zwiadowczego we wrześniu 1939 roku.

Dawny cmentarz ewangelicki
w Borówcu

Naturalny cykl narodzin i śmierci wpisany
jest w historię ludzkości. Gdy 1 listopada
wspominać będziemy naszych najbliższych
zmarłych, pamiętajmy także o tych, których
prochy spoczywają w ziemia w tak różnych
miejscach. Szanujmy relikty dziejów naszej
małej ojczyzny.
◊ ŁG
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Zwiedzanie z Legionem

Pełne emocji nocne życie kórnickiego
zamku.
Ostatnio miałam okazję uczestniczyć w Nocnym Zwiedzaniu Zamku w Kórniku organizowanym przez Stowarzyszenie Teatralne
Legion we współpracy z Biblioteką Kórnicką
Polskiej Akademii Nauk w ramach Kórnickich Dni Nauki 2020 – projekcie Legionu
„Upamiętnienie rodu Działyńskich: w 230
rocznicę śmierci Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej, 140 rocznicę śmierci Jana
Działyńskiego oraz 160 rocznicę urodzin
Marii Zamoyskiej”.
Było to dla mnie niezapomniane wydarzenie, ponieważ organizatorzy stworzyli
niezwykłą atmosferę. Oprowadzająca,
pani Małgorzata Potocka, z ogromnym
wdziękiem i pasją pokazywała kórnicki Zamek, opowiadała o jego historii, a przede
wszystkim o życiu jego właścicieli. Towarzyszyła temu nietypowa inscenizacja teatralna.
Aktorzy Stowarzyszenia Teatralnego Legion
wcielili się w role dawnych mieszkańców
Zamku, co połączone z nocną porą, klimatycznym oświetleniem i atmosferą tworzoną
przez aurę opowieści przewodniczki dawało
niezapomniane wrażenie. Angażowało emocjonalnie zupełnie w inny sposób niż zwykłe
zwiedzanie. Oczywiście, że podczas takiej
wycieczki trudno było się przyjrzeć dokładnie wszystkim eksponatom. W żadnym razie
nie zastąpi to tradycyjnej wizyty w muzeum.
Jednak forma nocnego zwiedzania, połączona z dodatkowymi emocjami, okazała
się niezwykła i oryginalna. Działała bardzo
sugestywnie i dzięki połączeniu pamięci
z emocjami pozostawiła wspaniałe wspomnienia, które mają szansę towarzyszyć
mi na zawsze.
Scenki z dawnego życia na Zamku wprowadziły dużo autentycznego kolorytu.
Dowiedzieliśmy się z nich więcej niż z niejednej publikacji, towarzysząc „na gorąco”
ożywionym z przeszłości postaciom. Weszliśmy jakby w środek dawnych spraw,
zaczynając od holu, w którym spotkaliśmy
się z duchem Białej Damy, pełniącej do dziś
rolę strażniczki Zamku.
W gabinecie właściciela widzieliśmy starego hrabiego Władysława Zamoyskiego
w ostatnich latach jego życia. Pogrążony we
śnie zbudził się właśnie, by snuć refleksje
na temat, obecnej w latach dwudziestych
dziewiętnastego wieku, sytuacji w kraju,
który tak ukochał. Dowiedzieliśmy się o jego
dziwactwach i nietypowych zwyczajach,
na przykład o tym, że spał codziennie na
siedząco przy biurku i dlaczego tak robił.
W następnych komnatach został zaś na
chwilę ożywiony świat hrabiego Tytusa
Działyńskiego, przywołany wspomnieniami
najpierw jego córki Jadwigi, przeżywającej
swój dramat związany z małżeństwem
z dużo starszym wujem, a następnie jego
wnuczki Marii, opisującej dramatyczny moment ukrycia się dziadka w kominku przed

Poetycki spacer Promenadą Szymborskiej
Idąc kórnicką Promenadą od zamku
w stronę Bnina, wkraczamy na półkolisty
pomost. Schodząc z niego, naszą uwagę
przyciąga nowy obiekt…
To mozaika „Kizia” autorstwa Justyny Budzyn. Jest to kolejna odsłona jej projektu
„Z humorem i bez patosu - dokąd poszła
Wisława Sz.?” poświęconego poezji Wisławy
Szymborskiej. Poprzez swoje prace, autorka
zaprasza widzów do poetyckiej podróży
w krainę poezji oraz do „miejsc ” pani Szymborskiej. Wszystkie mozaiki składają się
z obrazu i tekstu. Ta kórnicka odwołuje się
do tekstów o Kizi, kotce Kornela Filipowicza.
Mozaika w żartobliwy sposób przypomina
o patronce Promenady i pozwala skupić
naszą uwagę na odkrywaniu śladów jej
obecności na Prowencie. Wystarczy kontynuować spacer, a dojdziemy do ławeczki
Szymborskiej z kotką Kizią, do budynku
w którym się urodziła i dalej, do miejsc

Prusakami.
Wolno przechodziliśmy z jednego pięknego
pokoju do kolejnych, aż w sali jadalnej przyjęła nas Biała Dama i opowiedziała o swoim
życiu pełnym wyzwań, cierpienia i sukcesów
związanych z rozwojem pod jej patronatem
Kórnika i Bnina.
W pewnym momencie znaleźliśmy się
w świecie szkolnych przeżyć końca XIX wieku, dokąd nas przenieśli podopieczni Marii
Zamoyskiej. Zobaczyliśmy, jak hrabianka
Zamojska wraz z chłopcami ćwiczyła śpiew
– „bo świetnie wentyluje płuca” – a z dziewczętami ze Szkoły Domowej Pracy Kobiet
– hymn szkoły. Rozbrykane uczennice
w końcu zostały przywołane do porządku
ostatecznym argumentem: „Bóg na was
patrzy”. W bibliotece spotkaliśmy się kolejny
raz z hrabią Tytusem Działyńskim, dumnym
ze swoich książkowych zakupów i zbiorów,
choć świadomym, że żona z tych wydatków
się nie ucieszy. Duch Białej Damy stale towarzyszył nam w tle, przemykając przez pokoje
podczas całego zwiedzania.
Nocna wizyta w Zamku była tak udana
również dzięki temu, że nasza przewodniczka, pani Potocka, umiała bardzo spójnie połączyć oprowadzanie po Zamku

z inscenizacjami teatralnymi, czyniąc to
z ogromnym wdziękiem. Całość wypadła
bardzo interesująco. To niezwykłe wydarzenie zostało utrwalone i w każdej chwili
możemy je odtworzyć, oglądając film-relację
zamieszczony na stronie Stowarzyszenia
Teatralnego Legion. Podziękowania należą się organizatorom, Studiu Emma oraz
wszystkim wykonawcom.
Film Nocne Zwiedzanie Zamku: Scenariusz
Małgorzata Potocka BKPAN, Biała Dama
– Monika Szczepaniak BKPAN, Przewodnik – Małgorzata Potocka, Władysław hr.
Zamoyski – Włodzimierz Rocławski, Jadwiga
Zamoyska – Genowefa Michalak, Młoda
Jadwiga – Julia Mikołajczak, Tytus Działyński – Artur Buda, Maria Zamoyska – Joanna
Brylewska, Sługa Tytusa – Wiktor Klajn,
Uczennice – Kornelia Kozłowska, Emilia
Szczepańska, Julia Wielińska, Gabriela Wysocka, Chłopcy – Wiktor Klajn, Iwo Pietryga,
Czarny Rycerz – Iwo Pietryga, Turyści –
Halina Buda, Anna Łazuka-Witek, Monika
Brzóstowicz-Klajn, kostiumy – Halina Buda.
Polecam ten film.
◊ Monika Brzóstowicz-Klajn

pachnących sztuką.
Uroczystość odsłonięcia mozaiki odbyła się
w południe 17 października 2020 r. Nieliczni
świadkowie, a wśród nich dyrektor Kórnickiego Ośrodka Kultury Sławomir Animucki,
główna księgowa KOK Anna Andrzejewska
z rodziną, redaktor naczelny Kórniczanina
Łukasz Grzegorowski, kustosz Izby Pamiątek
Regionalnych Kazimierz Krawiarz, główny
plastyk KOK Piotr Mastalerz oraz znajomi
i przyjaciele autorki pracy poddali się poetyckim klimatom dzięki występom duetu
Przemysława Mazurka i Pawła Głowackiego.
Spacer w rytmie przyśpiewek o Kizi, z przerwami na deklamację wierszy Szymborskiej,
których teksty rozwieszono wzdłuż Promenady wzbudził radość zebranych oraz
ciekawość nielicznych zamaskowanych
spacerowiczów. Finałem uroczystości był
mini koncert na schodach budynku KOK.
Wszystko odbyło się zgodnie z wymogami

O autorce mozaiki
Justyna Budzyn, urodzona w Krakowie,
zamieszkała na polskim Dzikim Zachodzie, na obrzeżach Puszczy Barlineckiej
w maleńkiej wsi Podgórze.
Twórczyni mozaik, wielkoformatowej
ceramiki architektonicznej, rzeźb ceramicznych i kinetycznych.
Uczestniczka wystaw i międzynarodowych spotkań artystów muralu w Chile,
Kolumbii, Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Hiszpanii, Niemczech i Polsce.
sanitarnymi, a maseczki nie były w stanie
ukryć doskonałego humoru uczestników.
Zapraszając na spacer śladami Szymborskiej, serdecznie dziękuje za pomoc techniczną Pawłowi Przybylskiemu prezesowi
firmy Komet.
◊ Sławek Animucki

Wernisaż wystawy Marii Romany Gierczyńskiej
W czwartek 15 października 2020 roku
w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu
OAZA odbył się XXVI wernisaż. Wystawa
scenografii Marii Romany Gierczyńskiej
„Gra o…” z cyklu „Myśli ważne na ziemi,
myśli ważne w niebie”, która wpisuje się
w obecną sytuacje nie pewności i zadumy
dla wszystkich z nas. Jak zawsze goście
zostali powitani przez Dyrektora Centrum
Wojciecha Kiełbasiewicza. Podczas otwarcia
wystawy dyrektor przywitał odwiedzających,
a następnie odczytał list, własnoręcznie
napisany przez artystkę, która z powodów
zdrowotnych nie mogła osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu. Prace artystki
będą zdobiły wnętrze OAZY do końca 15
listopada, a scenografia zbudowana została
i przystosowana do przestrzeni centrum
tworząc unikalną kompozycje stworzoną
przez artystkę.
◊ KCRS „Oaza”
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Wycieczka do Wrocławia

Wieści
z „Jedynki“
Nowe miejsca w SP1
1 września, po pięciu miesiącach przymusowej izolacji – zdalnym nauczaniu i wakacjach – rozpoczęliśmy nowy rok szkolny
2020/2021. W cieniu koronawirusa wróciliśmy do szkoły spragnieni normalności.
Jednak musimy nauczyć się funkcjonować
w nowych warunkach i na nowych zasadach – wszystkich obowiązuje DYSTANS,
DEZYNFEKCJA, MASECZKI.
Już przy wejściu do szkoły widoczne są zmiany – każdemu mierzona jest temperatura,
stoi dozownik z płynem dezynfekującym;
osobom trzecim/postronnym nie wolno
wchodzić na teren placówki.
W szkole wydzielono strefy z osobnymi
wejściami (żółtą, zieloną i niebieską), do
których przypisane zostały poszczególne
klasy. Uczniowie nie przemieszczają się po
szkole, mają lekcje w jednej sali i jeśli tylko
nie pada, każdą przerwę spędzają na wolnym powietrzu wyłącznie w swoich strefach.
Nowa sytuacja uniemożliwiła uczniom zapoznanie się ze zmianami, jakie zaistniały
na terenie szkoły.
Po pierwsze: przy szkolnej bibliotece
powstała, współfinansowana przez Radę
Rodziców, strefa chilloutu – miejsce relaksu, przyjazne uczniom, gdzie mogą się
zrelaksować, odrobić lekcje, poczekać na
zajęcia lub rodziców. Oczywiście zgodnie
z regulaminem: zachowując ciszę i kulturę
osobistą, nie spożywając jedzenia ani napojów, do 15 osób. Faktycznie miejsce to
cieszy się dużym uznaniem i powodzeniem,
co potwierdza poniższa wypowiedź:
„Strefa chilloutu jest super. Kolory na ścianach sprawiają, że jest tu bardzo przytulnie,
te słoniki przy oknach są urocze. Fajnie, że
są lampki i długie biurko przy oknie, a na
parapetach wiklinowe koszyczki, storczyki,
świeczki; jest zegar i wieszaki na magazyny,
a przed strefą wieszak na kurtki. Wiszące
lampy dodają klimatu. Wygodnie jest rozsiąść się na pomarańczowych i granatowych
pufach lub sofach. (…) Niczego nie brakuje.”
Po drugie: powstała sala integracji sensorycznej wyposażona w specjalistyczny
sprzęt: podwieszane platformy, hamaki,
tunele, piłki gimnastyczne, równoważnie,
a także materiały do stymulacji dotykowej
(o różnych fakturach), wzrokowej i słuchowej. Dzięki temu szkolni specjaliści do
spraw terapii sensorycznej będą mogli
w pełni realizować metody terapii SI, pracując z dziećmi mającymi trudności w uczeniu
się, z zaburzeniami artykulacyjnymi oraz
komunikacji, a także usprawniać dzieci
z mózgowym porażeniem dziecięcym,
upośledzonych umysłowo, akustycznych
i niewidomych.

Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest
4 października w dzień wspominania świętego Franciszka z Asyżu – patrona zwierząt,
ekologów i ekologii. Tradycja tego dnia
sięga początków XX wieku. W 1931 roku na
zjeździe ekologów we Florencji ustanowiono
4 października Światowym Dniem Zwierząt.
W Polsce po raz pierwszy święto zorganizowano w 1993 roku.
Z okazji tego Dnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Radzewie udali się na wycieczkę
do Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego,

Ponadto powstaje nowa duża sala informatyczna z nowoczesnym umeblowaniem,
a wkrótce rusza budowa sensorycznego
placu zabaw.
Miejmy nadzieję, że szczęśliwie doczekamy
czasów, gdy te przyjazne przestrzenie będą
dostępne wszystkim naszym uczniom.
Cieszy, że nasza szkoła, dzięki staraniom
wielu, staje się coraz piękniejsza.
◊ HannaBorsut
Europejski Dzień Języków w „Jedynce”
Tegoroczne obchody Europejskiego Dnia
Języków Obcych w Szkole Podstawowej Nr
1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku były
kolorowym i pełnym humoru pokazem
kreatywności naszych podopiecznych,
począwszy od pełnych życia, tańczących,
śpiewających i rysujących uczniów zerówek,
poprzez równie doskonale przygotowane
do imprezy klasy 1-3, aż do pełnych pomysłów nastolatków z oddziałów 4-8. Na
korytarzach poszczególnych stref można
było zmierzyć się z łamańcami w rożnych
językach oraz poznać ciekawe obcojęzyczne przysłowia. Sale lekcyjne oszałamiały
feerią barw, a uczniowie oraz nauczyciele
wychowawcy przybrali kolory flag państw
europejskich. Szkolne korytarze przemierzały postacie, których nikt by się w „Jedynce”
nie spodziewał: przybyły wprost z Rumunii
hrabia Dracula, Jej Wysokość Elżbieta II, nasi
południowi Sąsiedzi gotowi do naprawy
wszelkich usterek. Wielki comeback na scenę disco świętowała szwedzka grupa ABBA,
która w trasę zabrała ze sobą prawdziwego
Wikinga dla ochrony. Pinokio pilnował,
aby mu się nosek nie wydłużał, a Janosik
budził respekt na przerwach. Dziewczynki
w strojach narodowych Słowacji urzekały
urodą, a włoski kucharz prawdopodobnie
odwiedził nas w przerwie pomiędzy podrzucaniem kolejnych pizza italiana w swojej
ristorante. Kaszubskie rytmy przeplatały się
z portugalskimi hitami muzycznymi, jedna
z Pań nauczycielek pięknie recytowała w języku rosyjskim, gdzieniegdzie zasłyszano
całkiem ciekawą rozmowę po niemiecku.

gdzie obserwowali egzotyczne zwierzęta
oraz poznawali ich zwyczaje. Uczniowie
przekonali się, że ogród zoologiczny jest
bardzo często azylem dla zagrożonych
gatunków. W programie wycieczki było
zwiedzanie liczącego ponad 150 lat Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
– Hydropolis. Multimedia, interaktywne
instalacje zobrazowały uczniom potencjał
wody tkwiący w miastach, głębinach, atmosferze, a także w ludzkim ciele.
◊ A. Starosta

Pragnę podziękować Rodzicom uczniów za
podjęcie wyzwania, jakim jest wspólne przygotowanie do Europejskiego Dnia Języków
oraz zaangażowanym nauczycielom - za
pomoc, jaką okazali swoim podopiecznym.
Myślę, że pomimo rozrywkowego charakteru imprezy udało Nam się wspólnie zainteresować uczniów „Jedynki” językami obcymi
i krajami Starego Kontynentu, a pandemia
nie zatrzymała nas przed odbyciem niesamowitej jednodniowej podróży po Europie.
Do zobaczenia za rok!
◊ BarbaraRozmiarek
KoordynatorEDN
X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku już po raz trzeci wzięła
udział akcji z okazji Światowego Dnia
Tabliczki Mnożenia. Tym razem uczniowie
klas czwartych, piątych i szóstych 2 lub 5
października 2020r. mierzyli się zadaniami
– zagadkami związanymi z tabliczką mnożenia. Rozwiązywanie zadań dostarczyło
niemało emocji – w powietrzu aż czuło się
przemykające w myślach dzieci iloczyny
i zagwozdki: „7 ∙8- ile to było?!” Część zadań
wprost sprawdzała znajomość tabliczki
mnożenia. Były jednak też takie, które wymagały zastosowania powiązania ze sobą
różnych zależności i, np. odgadnięcia reguły
wypisywania liczb. Poza tym nie mogło też
zabraknąć sudoku – nieco w zmienionej
formie.
Uczniowie chętnie i z zapałem rozwiązywali
zadania konkursowe, traktując je jako świetną zabawę i możliwość rywalizacji z rówieśnikami – każdy chciał być najlepszy! A nas,
nauczycieli matematyki niezwykle cieszy
fakt, że mimo iż, część uczniów początkowo
miała obawy, czy sobie poradzą, akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem.

◊ NauczycielematematykiwSP1

Edukacyjna wycieczka do WPN
Uczniowie SP w Radzewie uczestniczyli
w zajęciach przyrodniczych na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Czwartoklasiści poznali formy krajobrazu
polodowcowego, a także najbardziej naturalne zbiorowiska leśne charakteryzujące
się dużą bioróżnorodnością. Na trasie

ścieżki edukacyjnej rozpoznawali gatunki
rośli, obserwowali ukształtowania terenu,
podziwiali pomniki przyrody, szukali śladów
zwierząt. Słoneczna, jesienna aura sprzyjała
spacerom leśnym nad pięknym Jeziorem
Góreckim.
◊ A. Starosta

Dla Kamila
i Karola
W dniu 17 września br. podczas zebrań
z rodzicami w kórnickiej „Jedynce” szkolne koło wolontariatu zbierało datki dla
naszego osiedlowego bohatera – pana
Stanisława i jego synów.
W dramatycznej sytuacji jest rodzina
Złotnickich, gdyż Kamil i Karol to dorosłe już chłopaki walczące z mózgowym
porażeniem dziecięcym wymagające
całodobowej opieki. Jednakże pan Stanisław sam zmaga się z chorobą w szpitalu, a pałeczkę opieki nad chłopcami
przejął ich brat. Pojawiła się potrzeba
uzbierania sporej sumy pieniędzy na leki
i środki higieniczne. I tutaj wkroczył zespół wolontariuszy szkolnych pod skrzydłami Rady Rodziców, który dołączył
do akcji poznańskiego stowarzyszenia
„Żurawinka”.
Niestety pandemiczne, coraz trudniejsze
warunki utrudniły aktywne włączenie się
w tę akcję naszym młodym wolontariuszom. Dlatego trzeba było poszukać społeczników wśród grona pedagogicznego,
którzy natychmiast się znaleźli.
Warto podkreślić też wielką hojność
rodziców, którzy ochoczo wrzucali do
puszek i tym samym przyłączali się do
wspomagania rodziny pana Stanisława.
W naszych puszkach znalazło się:
2633,11 zł oraz jedna korona czeska, 10
eurocentów i 2 złote z czasów PRL!
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do niesienia pomocy i dobra!
Oby następne akcje zbiórkowe przynosiły te same efekty!

◊ opiekunowie
szkolnego koła wolontariatu
Gosia Niemier i Łukasz Fogel
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Pasowanie na Przedszkolaka

„Pasowanie na przedszkolaka” to pierwsza
wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, które
we wrześniu po raz pierwszy rozpoczęły
swoją przygodę z przedszkolem.
15 października br. dzieci z Przedszkola
Truskawkowa Polanka z uśmiechami na
twarzach recytowały wierszyki, śpiewały
piosenki, tańczyły i grały na instrumentach.
Po przepięknych występach pani dyrektor
za pomocą „czarodziejskiego ołówka” dokonała uroczystego „Aktu pasowania”. Nie
obyło się oczywiście bez życzeń i drobnych
upominków oraz dyplomów i książeczek

dla każdego przedszkolaka. Dla naszych
maluszków było to ogromne przeżycie.
Uwieńczeniem uroczystości był słodki
poczęstunek. Święto to na pewno długo
zostanie w pamięci zarówno dzieci, jak
i całego grona pedagogicznego, gdyż był to
dzień pełen emocji, pięknych wrażeń oraz
wzruszających chwil. Było to pasowanie inne
niż do tej pory... Inne, bo po raz pierwszy
bez udziału rodziców. Jednak cieszymy się,
że mimo ciężkiego czasu jaki nastał, nasze
przedszkolaki tak pięknie sobie poradziły.
◊ Wych. Agnieszka Stróżyk

Wrzesień w kolorowym Świecie

Wrzesień to miesiąc zawsze szczególny
dla każdego przedszkola. Tegoroczny
był także niezwykły. Dzieci po wielu
miesiącach rozłąki mogły wreszcie wrócić do przedszkola, do koleżanek, kolegów i swoich Pań! Radościom nie było
końca! We wrześniu swoją wyjątkową
przedszkolną przygodę rozpoczęły także
najmłodsze dzieci z grup Ślimaki i Żuczki,
które fantastycznie odnalazły się w Kolorowym Świecie!
Pierwszy miesiąc pobytu w przedszkolu
upłynął wszystkim przedszkolakom na
rozmowach o bezpieczeństwie, szczególnie drogowym, którego zwieńczeniem
było spotkanie z Policjantami z Komisariatu w Kórniku. W połowie września
dzieci z grup Jeżyki, Sówki oraz Żabki
uczestniczyły w plenerowych warsztatach
garncarskich, podczas których odkrywały właściwości gliny i tworzyły własne
talerzyki. A to był dopiero początek
naszych artystycznych działań. Tradycją Przedszkola w Szczodrzykowie jest
witanie pór roku poprzez uczestnictwo
w plenerach malarskich. Tak też było
pierwszego dnia jesieni. Korzystając ze

U Misia
Uszatka

słonecznej pogody i otoczenia ogrodu przedszkolnego, wszystkie dzieci z
wielkim zaangażowaniem tworzyły przy
sztalugach małe dzieła sztuki, które
do chwili obecnej ozdabiają galerie na
przedszkolnych korytarzach. Wrzesień
upływał także pod znakiem wytężonej
pracy w starszych grupach, które mierzą
się teraz z dodatkowymi obowiązkami,
dzielnie przygotowując się do nauki czytania i pisania. Mimo intensywnej pracy,
nie zabrakło czasu na świętowanie Dnia
Kropki, Dnia Przedszkolaka, czy uroczyste
obchody Dnia Chłopca.
Wierzymy, że październik przyniesie nam
równie dużo wrażeń, tym bardziej, że
we wszystkich grupach rozpoczynamy
realizację innowacji pedagogicznej „Pokazywane wierszyki jako narzędzie pracy
nauczyciela” autorstwa M. Koc, która
wzbogaci treści podstawy programowej
oraz wpłynie na rozwój procesów poznawczych i aktywność werbalną u dzieci.

Nadeszła jesień, a wraz z nią spacery
i wycieczki do sadu, lasu, parku. Jak przystało na przedszkolaków zafascynowanych
przyrodą, obchodziliśmy Dzień Drzewa.
Dziękujemy panu Marcinowi Jańczykowi za
ugoszczenie nas w sadzie i za pyszne jabłka.
Panom Markowi i Damianowi za pokazanie
ciekawych owoców drzew w Kórnickim
Arboretum. Do naszej społeczności przyjęliśmy maluchy, które od teraz są prawdziwymi przedszkolakami. Grupy starsze
przygotowały występy i dyplomy dla swoich
młodszych kolegów. W tym czasie trwa też
w naszej placówce Code Week pod hasłem:
Kodowanie z Misiem Uszatkiem 2020. To
już trzeci rok, kiedy bierzemy udział w tym
ogólnoeuropejskim wydarzeniu mającym
na celu przybliżenie dzieciom pojęć z zakresu kodowania i programowania. Na
koniec wspomnimy o Dniu Uśmiechu, który
najlepiej, żeby trwał cały rok!
◊ MS

					
		
◊ Katarzyna Kofel

Król Kurkowy na sesji

Zdzisław Jakubowski, Król Kurkowy Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego
(KBBK) na XXIV. Sesji Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Kórnik Adam
Lewandowski, tradycyjnie już, zaprosił na
Sesję Rady delegację Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego.
Tradycję tę przywrócono w 1990 r.
W czasach staropolskich król kurkowy cieszył się licznymi przywilejami, w tym prawem zasiadania w
Radach Miejskich. Dnia 30 września
2020 r. na sali OSP w Kórniku zaprezentował się aktualny król kurkowy
Zdzisław Jakubowski. W składzie
delegacji KBBK byli: prezes Marek
Baranowski i wiceprezes Maciej
Łabno. W imieniu króla sprawozdanie dokonań KBBK w 2019/2020
r. złożył Maciej Łabno.
Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe od 1987 r. prowadzi ożywioną
działalność na skalę krajową i europejską.
Z inicjatywy KBBK reaktywowano Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.
Od 1989 r. współpracujemy z bractwami w
Holandii, Niemczech i Belgii. Nawiązaliśmy
kontakty z 400-letnią Strażą Miejską w Murau w Austrii. Wybudowana rękami braci
kurkowych strzelnica na Skrzynkach jest

obiektem sportowo-rekreacyjnym i służy
Bractwu, policji, strażakom oraz sołtysom
powiatu poznańskiego. Krótkie wystąpienie Macieja Łabno zostało przez radnych
i obecnych przyjęte z aplauzem. Wersja

pisemna sprawozdania trafiła do akt Rady.
Współpraca KBBK z władzami miasta daje
obopólne korzyści – Bractwo Kurkowe jest
ambasadorem Kórnika w kraju i za granicą.
Burmistrz Miasta i Gminy Przemysław Pacholski w swoim wystąpieniu wspomniał,
że na terenie gminy działa 80 stowarzyszeń, które swoją pracą wzbogacają klimat

kulturowy i sportowy gminy – jednej z najbogatszych w kraju. Podziękował delegacji
KBBK za aktywność społeczno-sportową
stowarzyszenia i zapewnił, że zawsze może
liczyć na wsparcie Urzędu.
Marek Baranowski w odpowiedzi
wspomniał, że działalność organizacji pozarządowej opiera się na
bezinteresownej pracy społecznej
jej członków. Atutem organizacji
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego jest jej 275-letnia tradycja.
W 1990 r. jako pierwsza polska
organizacja kurkowa została pełnoprawnym członkiem EGS (Europejskiej Federacji Historycznych
Bractw Kurkowych). Byliśmy inicjatorami i odnowicielami ogólnopolskiego Zjednoczenia Kurkowych
Bractw Strzeleckich RP. W wielu momentach nasza działalność oparta
na bezinteresowności przewyższa
działalność instytucjonalnych organizacji
sowicie czerpiących z finansów publicznych.
Nieliczni radni zapoznali się z codzienną
pracą KBBK, dobrze udokumentowaną – a
często docierają do nas lekceważące opinie,
nieuzasadnione, o pracy Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego.
					
◊ Kazimierz Krawiarz
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In vitro wsparciem dla współczesnego leśnictwa

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Las jest wyjątkowym układem ekologicznym (ekosystemem), swoistym dla
każdego kontynentu. Tworzą go nie tylko
drzewa, rosnące na ogół w dużym zwarciu,
ale także inne rośliny oraz grzyby i zwierzęta, jak również różne elementy przyrody nieożywionej. Jego podstawową funkcją
gospodarczą jest dostarczanie cennego
surowca w postaci drewna, które współcześnie ma wielorakie zastosowanie. Las
to również ekosystem filtrujący powietrze
i akumulujący węgiel pochodzący z atmosfery, gdzie występuje w postaci dwutlenku
węgla. W dzisiejszych czasach las stanowi
ponadto niezastąpioną przestrzeń rekreacyjną i turystyczną dla jego miłośników.
Dla naukowców jest niepowtarzalnym
laboratorium, dzięki któremu pozyskują

Fot 1.
oni cenne informacje w wielu obszarach,
nie tylko nauk przyrodniczych. Warto
sobie również uświadomić, że chociaż
las jest ostoją życia na Ziemi dla niemal
2/3 gatunków, które zasiedlają naszą
planetę, to ochroną objętych jest zalewie 11% powierzchni leśnych. Pozostała
część poddana jest znacznej ingerencji
człowieka, który na ogół nadmiernie go
eksploatuje. Taka sytuacja prowadzi nie
tylko do utraty bezcennych drzewostanów
i lasów oraz unikatowych gatunków flory,
fauny i mykobioty. Eksploatacja lasów
i redukcja ich powierzchni przyczynia się
do ograniczenia roli lasów w łagodzeniu
globalnych zmian klimatycznych wywołanych działalnością człowieka.
Obecnie w wielu krajach podejmowane
są liczne działania w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania ekosystemów leśnych w oparciu o tzw. zrównoważoną, wielofunkcyjną gospodarkę
leśną, która uwzględnia tak ochronne,
jak i gospodarcze oraz socjalne funkcje
lasu. Jednym z kluczowych elementów tej
gospodarki są różnego rodzaju programy
hodowli drzew realizowane przez sektor
leśny od połowy XX w. Mają one na celu
m.in. zwiększenie produkcji leśnej przy
wykorzystaniu ulepszonego materiału

do regeneracji lasu. Wypracowane od
dziesięcioleci metody i osiągnięcia programów hodowli drzew leśnych dają obecnie
szansę na zwiększenie ilości oraz poprawę
jakości surowca drzewnego, na którego
popyt nieustanne wzrasta. Oprócz metod
opartych na wykorzystaniu ulepszonych
roślin z sadów nasiennych pierwszej generacji, leśnictwo sięga także po metody
bazujące na rozmnażaniu wegetatywnym,
takie jak: ukorzenianie zrzezów pędowych,
szczepienie, odkłady czy mikrorozmnażanie drzew. Rozmnażanie wegetatywne posiada ogromną zaletę, ponieważ
pozwala skuteczniej niż rozmnażanie
generatywne zachować pożądane cechy
hodowlane u potomstwa i ułatwia szybkie
wprowadzenie do praktyki leśnej wyników
selekcji drzew. Zapewnia również duży
zysk genetyczny i jednorodność produkowanego materiału.

starszych niż 5-letnie. Dlatego w związku
z ograniczeniami tradycyjnych metod
mnożenia wegetatywnego w ostatnich
dziesięcioleciach wzrosło znaczenie
technologii kultur in vitro w rozmnażaniu
drzew leśnych na skalę przemysłową.
Technologia ta pozwala na wykorzystanie
małych fragmentów roślin (eksplantatów)
do produkcji materiału roślinnego. Z jednego eksplantatu w krótkim czasie można
uzyskać w szkle setki roślin, niezależnie od
pory roku i warunków pogodowych przez
cały rok (Fot. 1). W ten sposób dla potrzeb
leśnictwa produkuje się m.in. topolę osikę,
brzozę brodawkowatą, czereśnię ptasią,
robinię akacjową, świerk pospolity czy
modrzew europejski. Ostatnio spośród
dostępnych technik mikrorozmnażania
szczególnym zainteresowaniem cieszy się
metoda somatycznej embriogenezy. Daje
ona możliwość uzyskania nieograniczonej

Fot 2.

Fot 4.
W latach 70. i 80. XX wieku założono pierwsze na świecie plantacje drzew leśnych
wykreowane na potrzeby przemysłu,
opierając się na rozmnażaniu wegetatywnym i klonalnym (stosowano głównie
metodę ukorzeniania zrzezów pędowych).
Były to plantacje topoli oraz tropikalnych
i subtropikalnych eukaliptusów. Jednakże
produkcja sadzonek w wyniku ukorzeniania zrzezów okazała się efektywna
przede wszystkim dla drzew liściastych.
W przypadku drzew iglastych zrzezy do
ukorzeniania mogły być pozyskiwanie
co najwyżej z młodszych sadzonek, nie

Fot 3.

Fot 4.
liczby siewek z zarodków somatycznych,
uzyskanych z komórek wegetatywnych
bez udziału procesu zapłodnienia i zygoty. Większość protokołów rozmnażania
drzew leśnych z wykorzystaniem somatycznej embriogenezy opracowano dla
gatunków drzew iglastych m.in. z rodzaju
jodła, świerk, modrzew, sosna czy metasekwoja. Metoda ta jest potencjalnie bardzo
wydajna, albowiem pozwala na uzyskanie
od 200 do 1000 zarodków z 1 grama tkanki
roślinnej (tkanki embriogennej) w zależności od gatunku i genotypu drzewa.

Rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego

Zbudował sobie pomnik trwalszy niż ze
spiżu... chociaż nigdy nie zabiegał o próżną
chwałę i uznanie innych. Pokorny, oddany
sprawie, którą było dobro narodu polskiego, wierny Bogu i własnym przekonaniom.
Polsce zostawił Morskie Oko, Bibliotekę
Kórnicką, Arboretum, podwaliny pod
instytucje naukowe działające na terenie
jego dawnych dóbr i Fundację Zakłady
Kórnickie; kolejnym pokoleniom - wzorzec
postępowania naznaczonego autentycznością i siłą charakteru. I to właśnie pamięć
o Nim i inspiracji płynącej z Jego życiorysu
jest najcenniejszym darem ofiarowanym
rodakom. Źródłem, z którego czerpiemy
nadal i które, dzięki projektom edukacyjnym FZK, pozostaje żywe dla młodych ludzi
wrażliwych na kwestie społeczne i piękno

Tkanka embriogenna zawiera liczne
zarodki we wczesnych fazach rozwoju
zwane prazarodkami (Fot. 2), które po
przeniesieniu na specjalne pożywki dojrzewają (Fot. 3), a następnie rozwijają się
w siewki. Tkankę embriogenną można
długotrwale przechowywać w kulturze in
vitro lub w ciekłym azocie. Tak więc, za pomocą embriogenezy somatycznej możliwa
jest produkcja zarodków adekwatna do
aktualnych potrzeb oraz długoterminowe przechowywanie zasobów genowych
gatunków drzewiastych w postaci tkanki
embriogennej w ciekłym azocie. Ponadto
produkcję zarodków można zautomatyzować, stosując w hodowli specjalne urządzenia, tzw. bioreaktory, które pozwalają
na masowe rozmnożenie roślin (Fot. 4).
Kultury in vitro wspomagają także produkcję drzew transgenicznych, czyli drzew
o zmienionych genomach, pozwalając
na uzyskanie osobników o pożądanych,
korzystnych dla leśnictwa cechach jakościowych. Geny kodujące określone cechy,
np. odporność na patogeny grzybowe,
szkodniki owadzie czy herbicydy, integrują
się z DNA gospodarza i powstają w ten
sposób drzewa GMO (ang. genetically
modified organism, organizm zmodyfikowany genetycznie) łatwiejsze w uprawie plantacyjnej. Hodowla zmienionych
genetycznie komórek i selekcja siewek
transgenicznych prowadzona jest na pożywkach w kulturach in vitro. Najczęściej
modyfikowanym gatunkiem drzewa w warunkach laboratoryjnych jest topola, która
posiada najprostszą budowę DNA i łatwo
regeneruje in vitro. Z kolei gatunki drzew
iglastych, takie jak np. sosna czy świerk,
posiadają bardziej skomplikowany genom,
w związku z czym trudniej jest uzyskać
odmiany transgeniczne w przypadku tych
drzew leśnych.
Teresa Hazubska-Przybył
Instytut Dendrologii PAN

przyrody. Fundacja Zakłady Kórnickie
czci pamięć Władysława Zamoyskiego
w sposób czynny, ożywiając bliskie mu
idee w programach promujących pracę

organiczną, troskę o dzieło stworzenia,
wspierających rolnictwo oraz działalność
prospołeczną, sportową i kulturotwórczą
wielu instytucji. Wszystkie te działania są
hołdem złożonym Fundatorowi i nowoczesną realizacją jego testamentu. Władysławowi Zamoyskiemu i jego matce, Generałowej Jadwidze Zamoyskiej niezmiernie bliska
była jednak również wiara, która stanowiła
podwaliny niezłomności ich charakterów
i siłę napędową do wszystkich działań
na rzecz innych. Dobrem, które możemy
ofiarować niezwykłemu arystokracie ducha i jego przodkom jest zatem modlitwa,
do której zachęcam wierzących członków
naszej społeczności.
◊ Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie

Kolejne Drzewa Franciszka

Foto. Andrzej Stachura, redaktor
naczelny portalu drzewofranciszka.pl
Tradycji stało się zadość! Co roku jesienią Fundacja Zakłady Kórnickie zaprasza
do prowadzenia nasadzeń drzew w ramach Programu Drzewo Franciszka. Tym
razem uroczystość - niezwykle skromna
ze względu na pandemiczne okoliczności
- odbyła się w Dachowie. Uczestniczyli
w niej członkowie Zarządu FZK, w towarzystwie Burmistrza Miasta i Gminy
Kórnik, Przemysława Pacholskiego
i proboszcza Parafii Wszystkich Świętych
w Kórniku, ks. Grzegorza Zbączyniaka.
Fundacja Zakłady Kórnickie realizuje od
kilku lat, ogólnopolski obecnie, Program
Drzewo Franciszka, którego kolebką
jest gmina Kórnik. Ważnym elementem
projektu pozostaje niezmiennie sadzenie
drzew realizowane w okresie między 4
a 10 października. Te daty - Święto Św.
Franciszka (4X) i Święto Drzewa (10X) wyznaczają naturalny o tej porze cykl
nasadzeń.

W związku z ograniczeniami spowodowanymi stanem zagrożenia epidemiologicznego, wydarzenie miało mniejszy zasięg
niż zazwyczaj. Lipy drobnolistne w Dachowie, przy Krzyżu Szymanderskich z 1927 r.
, zasadzili wspólnie Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik, Przemysław Pacholski,
proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych
w Kórniku, ks. Grzegorz Zbączyniak, prezes Fundacji Zakłady Kórnickie, dr Dariusz
Grzybek, członkowie Zarządu Fundacji:
prof. Grzegorz Skrzypczak, dr Zbigniew
Kalisz, Maciej Musiał oraz przedstawiciele
zespołu Programu Drzewo Franciszka –
koordynator krajowy Programu, Krzysztof
Mączkowski, redaktor naczelny, powstającego właśnie portalu drzewofranciszka.pl,
Andrzej Stachura i Maciej Tomkowiak.
Drzew dostarczyli i w nasadzeniu pomagali pracownicy Szkółek Kórnickich pod
kierownictwem Janusza Kamyczka.
◊ Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie
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To już 5 lat…

W niedzielę, 4 października, obchodziliśmy
Światowy Dzień Zwierząt. Właśnie wtedy
przypada św. Franciszka, patrona zwierząt
i ekologii. W tym właśnie dniu, w 2015 roku
otwarto Schronisko dla Zwierząt w Skałowie. Schronisko zbudowało i finansuje jedenaście gmin, w tym gminy Kostrzyni Kórnik.
„Ktoś powie, że bezdomne psy i koty to
nie problem. Ale kiedy takie zwierzę błąka
się po ulicy, to ktoś musi się nim zająć.
Zwierzęta do Skałowa przywożone są przez
służby miejskie. W sumie, przez te pięć lat,
przyjęliśmy 2820 zwierzaków, najwięcej
z gminy Swarzędz – 743. Z terenu gminy
Kórnik 242” – mówi Paweł Kubiak, dyrektor
Schroniska. „Nowy dom znaleźliśmy dla
2100 zwierząt i to jest bardzo dobry wynik.
Te statystyki podkreślają sens naszej działalności” – dodaje dyrektor.
Schronisko w Skałowie spełnia także wiele innych funkcji. Na jego terenie działa
od dwóch lat krematorium dla zwierząt
i cmentarz.
Pożegnanie z ukochanym zwierzakiem jest
zawsze bardzo trudne. I tak jak naszym
obowiązkiem było troszczenie się o niego
za jego życia, tak również naszym obowiązkiem jest sprawić mu odpowiedni pochówek. Co zrobić ze zwłokami? Przed takim
dylematem staje każdy właściciel zwierząt
domowych. Jedno jest pewne – nie wolno
ich samowolnie zakopać. Zakaz ten dotyczy
nie tylko terenów publicznych, jak las czy
park, ale także własnej działki. Specjalistyczne firmy zajmujące się utylizacją zwierząt
domowych traktują zwłoki naszych pupili
tak jak odpady. Poddawane są one procesowi spalenia masowego. Nasza oferta
to godne pożegnanie swojego przyjaciela,
który bardzo często jest prawdziwym
członkiem rodziny. Proponujemy np. kremację indywidulną. Jest wtedy możliwość
zabrania urny z prochami ze sobą lub
umieszczenia prochów w indywidualnym
grobie na terenie Schroniska w Skałowie.
„Na naszym terenie prowadzimy również
hotel dla psów. W okresie wakacyjnym jest
nim ogromne zainteresowanie. Czasami
brakuje nawet miejsc. Hotel działa identycznie jak hotele dla ludzi. Jego standard
jest wysoki, a ceny nie są wygórowane” –
wyjaśnia Paweł Kubiak.
„Jako były nauczyciel i dyrektor szkoły
doceniam rolę edukacji. Dlatego prowadzimy różnego rodzaju akcje edukacyjne
wspierane m.in. przez powiat poznański.
W placówce posiadamy dużą salę edukacyjną, w której prowadzimy zajęcia z dziećmi
i młodzieżą, zdarzają się także studenci.
Uczymy ich postępowania ze zwierzętami,
oprowadzamy po schronisku. Korzystając
z okazji, zachęcam szkoły do zapoznania
się z naszą ofertą” – zaprasza dyrektor.
Schronisko w Skałowie ma do dyspozycji
przeszło 5 hektarów terenu.

„Dzięki posiadaniu tak dużego obszaru
proponujemy właścicielom czworonogów
miejsce do bezpiecznego spacerowania.
Działa u nas tzw. wybiegalnia, z której mogą
korzystać wszyscy mieszkańcy pobliskich
gmin. Zwłaszcza w weekendy przyjeżdża
do nas mnóstwo ludzi ze swymi pieskami.
Na jej terenie odbywają się także szkolenia
Związku Kynologicznego i zajęcia psów
sportowych, jest staw z czystą wodą, w którym nasi podopieczni mogą się wykąpać”
– informuje dyrektor.
A czego można życzyć jubilatowi?
„Przede wszystkim jak najmniej zwierząt przybywających do Schroniska i jak
największej liczby adoptowanych. Także
dalszej tak owocnej współpracy z samorządami gmin tworzących nasz Związek
i służbami gminnymi. Liczę, że nasz zespół
pracowniczy nadal będzie tak oddany i niezastąpiony wraz z niestrudzonym zespołem
młodzieżowych i dorosłych wolontariuszy. Liczę także na dalszą współpracę ze
sponsorami i darczyńcami. Jednocześnie
chciałbym poprosić wszystkich naszych

przyjaciół o wsparcie w formie karmy,
ponieważ czas pandemii spowodował
opróżnienie naszych zapasów. Chętnie
przyjmujemy także wszelkiego rodzaju
ręczniki, pościel i małe kocyki. Na Państwa
wsparcie oczekuje 187 psów i kotów aktualnie przebywających w Schronisku. Schronisko dla Zwierząt w Skałowie można także
wesprzeć przekazując dowolną kwotę na
konto Stowarzyszenia Przyjaciół Schroniska
dla Zwierząt w Skałowie 98 1090 1450 0000
0001 3127 8097 – tytuł wpłaty: Pomoc dla
Schroniska (całość wpłaty przekazywana
jest na pomoc podopiecznym naszego
Schroniska). Natomiast na początku przyszłego roku wypełniając PIT za 2020 rok,
można również przekazać 1% podatku
dochodowego – numer KRS: 0000490587.
Zapraszam także na naszą stronę internetową (www.schronisko-skalowo.pl) i profil
fb” – kończy dyrektor placówki w Skałowie.
◊ „Schronisko”

„Photo walk”

Kórnicki „Photo walk” – projekt realizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspaniała Siódemka” – odbył się 3
października 2020 r. Pierwszy wykład dla
kórnickich seniorów dotyczący fotografii
miał miejsce zimą 2020 r. Obecnie chcemy
wykorzystać teorię w praktyce. Zrobiliśmy
spacer po rynku, który jest idealnym „poligonem” dla fotografa.
Obecnie każdy ma aparat fotograficzny
przy sobie… w swoim telefonie. I właśnie te
aparaty wykorzystywaliśmy. Staraliśmy się
unikać podstawowych błędów. Skupiliśmy
się na poprawnym kadrowaniu z wykorzystaniem „trójpodziału kadru” (włączyliśmy
bardzo przydatną funkcję w telefonie, tzw.
„linie siatki”), robiliśmy zdjęcia z wykorzystaniem światła i „pod słońce”, uczyliśmy się
komponować kadr, robiąc zdjęcia z różnych
pozycji, nawet z poziomu chodnika. Kilka
ujęć poświęciliśmy „portretowaniu”. Nieoceniona była tu pani Kazimiera, która pięknie
pozowała, nawet na rowerze, co pomogło
uczestniczkom szkolenia doskonalić swoje
umiejętności.
Jesienna pogoda była bardzo łaskawa i dodała uroku naszemu kórnickiemu plenerowi
w centrum miasta. Zapraszamy kolejne
osoby do wspólnej fotograficznej zabawy.
Będziemy rozwijać projekt, szukać talentów
„obiektywnych” – przecież wiek nie ma tu
znaczenia. Kolejne spotkanie odbędzie się
możliwie szybko, jak tylko warunki epidemiologiczne na to pozwolą.
Bardzo chętnie spotkamy się znowu
◊ Jarosław Janowski
Małgorzata Klary- Janowska
KGW Borówiec.ONe

Przedszkolaki biegały

W dniu 30 września 2020 r oraz 1 października 2020 r w naszym Przedszkolu w Kamionkach odbyła się impreza sportowa
zorganizowana w ramach ogólnopolskiej
akcji promującej zdrowy tryb życia zachęcającej do ruchu na świeżym powietrzu
pod hasłem „Sprintem do Maratonu - VI
Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków”.
W wydarzeniu wzięły udział wszystkie dzieci
z przedszkola, zaczynając od dzieci 3-letnich
do 6-latków, łącznie 191 dzieci.
Centralnym punktem imprezy był bieg.
Dzieci starsze pokonywały dystans 100
m (bieg w okolicznym lesie), natomiast
młodsze 60 m (odcinek na przedszkolnym
placu). Łącznie dzieci pokonały dystans
77 321 metrów. Rodzice dopilnowali, aby
dzieci przyszły w strojach sportowych i odpowiednich butach.
Celem projektu było popularyzowanie
biegów wśród dzieci oraz upowszechnienie
zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu.
◊ Przedszkole Kamionki
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Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
dla Pani Barbary Śmiechowskiej z powodu śmierci

Matki
skłądają
Dyrekcja oraz Pracownicy
Szkoły Podstawowej w Kamionkach

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie geodezyjnym Konarskie w rejonie ulic Huby
i Prawdziwkowej, gmina Kórnik
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/293/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie
geodezyjnym Konarskie w rejonie ulic
Huby i Prawdziwkowej, gmina Kórnik.
Granice obszaru objętego sporządzeniem planu określone są na załączniku
graficznym. 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 16 listopada 2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczą.
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

„W momencie śmierci bliskiego, uderza człowieka świadomość,
niczym nie dającej się zapełnić pustki”
Józef Tischner
Panu Waldemarowi Wlazłemu
wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu śmierci

Mamy
skłądają
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie
Szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego w Radzewie

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie geodezyjnym Robakowo w rejonie ulic: Szkolnej,
Polnej i Szerokiej, gmina Kórnik
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
XXIV/321/2020 z dnia 30 września 2020
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Robakowo w rejonie ulic: Szkolnej,
Polnej i Szerokiej, gmina Kórnik. Granice
obszaru objętego sporządzeniem planu
określone są na załączniku graficznym.
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 16 listopada 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

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie geodezyjnym Bnin w rejonie ulic Czołowskiej
i Michałowskiego, gmina Kórnik
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/297/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Bnin w rejonie ulic Czołowskiej
i Michałowskiego, gmina Kórnik. Granice
obszaru objętego sporządzeniem planu
określone są na załączniku graficznym.
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
16 listopada 2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczą.
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.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dachowie, w rejonie ulic Nowina i Chabrowa,
gmina Kórnik
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 XLI/557/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dachowie, w rejonie ulic Nowina i Chabrowa, gmina Kórnik,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 listopada 2020 r. do
24 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości,
62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na
stronie www.kornik.pl w dziale ,,Aktualności” w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone
do publicznego wglądu”. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 r. w świetlicy
wiejskiej w Dachowie, ul. Okrężna 34, 62-023 Dachowa o godz. 16:00. 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 9 grudnia 2020 r.
Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie
Miasta i Gminy Kórnik.

„Ludzie, których kochamy, zostają na
zawsze w naszych sercach”
Panią Profesor Krystynę Boratyńską
wraz z Rodziną proszę o przyjęcie
szczerych kondolencji z powodu
odejścia do Pana – brata –

śp. Grzegorza

Brat Pani spoczywa w kochających
ramionach Boga. Bóg też Jest pocieszeniem i daje siłę w tym trudnym
czasie. Wieczny odpoczynek
racz mu dać Panie.
Danuta Nowak

„Proszę Cię Panie Boże, jeśli Ona
stanie u Twych bram i opowie Ci >żart<,
uśmiechaj się czule. Obejmij Ojcowskim
ramieniem. A potem szepnij, że bardzo
Ją kochamy”
Ze smutkiem i wspomnieniami
minionych lat oraz chrześcijańską
nadzieją spotkania drogiej Ewie
Sarnowskiej oraz Bliskim i Rodzinie
z powodu odejścia do Domu Ojca
siostry

śp. Elżbiety Wlazły
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radzewo,
gmina Kórnik

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skrzynki, gmina Kórnik

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/294/2020 z dnia
26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radzewo, gmina Kórnik.
Granice obszaru objętego sporządzeniem planu określone są na załączniku
graficznym.
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 16 listopada 2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczą.

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/295/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu
geodezyjnego Skrzynki, gmina Kórnik.
Granice obszaru objętego sporządzeniem planu określone są na załączniku
graficznym.
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 16 listopada 2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczą.

składam wyrazy serdecznego współczucia i wsparcia w tych trudnych
dla Was chwilach. Pokój Tobie.
Danuta Nowak,

„Myślę o innej nocy,Która odeszła,
Gdy oczy moje po raz ostatni / Ujrzały
światło ziemi. Zasypiając ofiaruję Ci
duszę moją Panie. Oto jestem. Ojcze,
przyjmij mnie.”
Koledze Marianowi Nowaczykowi
z powodu odejścia do Domu Pana
siostry

śp. Elżbiety Wlazły

– w ten bolesny czas żałoby
– składam wyrazy współczucia
i otuchy.Niech spoczywa w pokoju.
Danuta Nowak,

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego Prezesa

śp. Andrzeja
Kujawy
z Mieczewa

Żonie, dzieciom i całej rodzinie serdeczne wyrazy współczucia
składają:
Zarząd, Członkowie Rady Nadzorczej
i pracownicy Spółdzielni
Kółek Rolniczych w Kórniku
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Pomóc Antkowi

Antoni Bukczyński od 2018 roku jest podopiecznym Kórnickiego Stowarzyszenia
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”. Jego
rodzice są zadowoleni ze wsparcia, jakie
udziela chłopcu Stowarzyszenie.
Mama opowiada o Antku:
- Urodził się 22 października 2017 r.
w Instytucie Matki Polki w Łodzi. Ma zdiagnozowany zespół wad genetycznych,
opóźnienie rozwoju psycho-ruchowego
oraz słabowidzenie (nadwzroczność). Jest
dzieckiem niesprawnym ruchowo, najczęściej przebywa w pozycji półleżącej lub
w specjalnym siedzisku. Ma wszczepioną
zastawkę komorowo-otrzewnową. Już
w brzuchu swojej mamy w 24 i 30 tygodniu
ciąży miał zakładane shunty komorowo-odwodnieniowe w Łodzi. W 2018 r. przeszedł silne zapalenie płuc, a w listopadzie
nastąpiła wymiana drenu komorowego
zastawki. Ma obniżone napięcie, niską
sprawność małej motoryki oraz opóźnienie rozwoju mowy. Ze względu na zaburzony rozwój psychoruchowy, wymaga
ciągłej stymulacji rozwoju oraz terapii
logopedycznej. Nie siedzi, nie mówi, ale
gaworzy śpiewnie, tworzy rytmiczne ciągi
samogłoskowe, a także reaguje na swoje
imię. Rozpoznaje i żywo reaguje na osoby
bliskie i dobrze znane. Antek jest chłopcem
pogodnym, często się uśmiecha i chętnie
nawiązuje kontakty społeczne. Najchętniej
lubi zabawy dotykowe - wszelkiego typu
masaże, kołysanie i bujanie sprawiają mu
radość i zadowolenie.
Leczenie i rehabilitacja chłopca jest kosztowna, dlatego jego rodzice oprócz własnych środków, zmuszeni są pozyskiwać
dodatkowe pieniądze. Antek jest jednym
z wielu podopiecznych „Klaudynki”, którzy
otrzymują od niej wsparcie.
Za pieniądze pozyskane ze sprzedaży
zbieranych dla Stowarzyszenia nakrętek
raz w tygodniu chłopiec bierze udział
w zajęciach rehabilitacyjnych. Dwa razy
w miesiącu uczestniczy w integracji sensorycznej finansowanej w ramach projektów
„Klaudynki”. Raz dzięki Stowarzyszeniu
wziął udział w hipoterapii. Ponadto pozostałe zajęcia rehabilitacyjne i hipoterapię
rodzice opłacają za własne pieniądze.
Antek jest podopiecznym Kórnickiego
Towarzystwa Pomocy Społecznej. 9 czerwca 2019 roku na obiektach KCRiS Oaza
Błonie odbyła się impreza charytatywna
„Wielkie grillowanie” (główny organizator
– Magdalena Pawlaczyk), której celem
było zebranie pieniędzy na rehabilitację
oraz leczenie chłopca. Dzięki temu został
dofinansowany jego pobyt na turnusie
rehabilitacyjnym oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
W tym roku w czerwcu Antek wziął udział
w drugim turnusie dofinansowanym przez

Kolejne udane starty karateków Raven

„Klaudynkę”, KTPS oraz z środków uzyskanych z 1% podatku.
Rodzice Antka martwią się, iż na skutek
pandemii koronawirusa Covid- 19 zostały
ograniczone możliwości pozyskiwania
pieniędzy, nie ma akcji charytatywnych,
festynów i koncertów. Rodzice chłopca
czekają aż wpłyną środki pozyskane za
ubiegły rok z 1% podatku.
Chłopiec musi być pod stałą opieką, dlatego mama musiała zrezygnować z pracy,
a utrzymaniem rodziny zajmuje się tata.
Mama Antka mówi:
- Od września br. dowożę go codziennie
samochodem do Przedszkola Specjalnego
„Bartek” w Poznaniu. Antek z dużą radością korzysta z zajęć przedszkolnych. Praca
w grupie z innymi dziećmi, wzmożona
rehabilitacja, logopedia, integracja sensoryczna przynoszą mu wymierne korzyści.
Rodzice chłopca cały czas czynią starania
o pozyskanie środków na kosztowne
leczenie i rehabilitację Antka, zwracając
się z apelem:
- W związku z chorobą naszego syna wołamy o pomoc ludzi o dobrym i ciepłym
sercu. Nie tracimy nadziei i nie poddajemy
się - bo nie możemy i nie chcemy. Żyjemy
nadzieją, że rehabilitacja i ciągłe ćwiczenia mogą pomóc naszemu kochanemu
synkowi.
Wierzymy że Państwa pomoc sprawi, iż będziemy mogli pomóc naszemu Skarbowi.
Wszelkie wpłaty prosimy kierować na
konto:
FUNDACJA DZIECIOM
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Alior Bank S.A.
42249000050000460075493994
Tytułem: 33608 Bukczyński Antoni
- darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia

Darowizny można też wpłacać online
przez stronę:
www.dzieciom.pl/podopieczni/numer
podopiecznego
Można też przekazać 1% podatku.
Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać:
KRS: 0000037904,
a w polu „CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”:
33608 Bukczyński Antoni

Pracowity weekend za nami. Zawodnicy
Ravena w dniach 3-4.10.2020 r. brali udział
w dwóch turniejach karate. Pierwszy turniej
pod nazwą Ogólnopolski Turniej Karate Satorii CUP odbył się w Złotowie. Oczywiście
również Raven Kórnik miał na tym turnieju
swojego przedstawiciela. W zawodach wystartował Gabriel Cholewa, który zwyciężył w
swojej kategorii wiekowej w kumite. Gabryś
już nas przyzwyczaił do zdobywania miejsc
na podium – praktycznie z każdego turnieju
wraca z medalem. Jednak wiemy, że każdy
dobry start okupiony jest wieloma godzinami ciężkiej pracy na treningach.
Kolejnym turniejem, w którym wystartował
Gabriel, był Puchar Polski w Brodnicy, który
odbył się na drugi dzień w niedzielę. Tam
nasz mały wojownik znakomicie prowadził
swoje walki i zdecydowanie wygrywał pojedynki, które pozwoliły mu zameldować się
w finale. Walka była bardzo zacięta i mimo
iż Gabriel zrobił wszystko aby wygrać, ostatecznie zajął drugie miejsce. Jest to bardzo
dobry wynik, zważywszy na taki maraton

startowy, gdzie w ciągu dwóch dni Gabriel
stoczył około 12 pojedynków. Trener Gabriela Jacek Kruk stwierdził, iż widzi bardzo
duży potencjał w tym zawodniku. Wyniki
Gabrysia świadczą o tym, iż mimo trudnych
warunków i długiej przerwy treningowej
jest w stanie nawiązać walkę z najlepszymi
zawodnikami zarówno z Polski, jak i zza
granicy, gdyż, jak pamiętamy, Gabriel zajął
drugie miejsce w Pucharze Świata, który
odbył się na początku września w Szczecinie.
Kórnicki Klub Karate Shotokan Raven
prowadzi obecnie nabór do nowej grupy.
Kierujemy zaproszenie do dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zapraszamy dzieci od 6 do 8 roku życia. Zajęcia
odbywają się w SP nr 1 w Kórniku we wtorki
o godz. 18.00 – 19.00 oraz czwartki o godz.
19.00 – 20.00.
Szczegółowe informacje znajdziecie państwo na stronie internetowej www.karateraven.pl oraz Facebooku Karate Shotokan
Raven. Zapraszamy !
◊ Raven

Sukcesy zawodników MUKS Wieża Kórnicka

Ponadto, rodzice Antka postanowili
spróbować nowych możliwości tworząc
zbiórkę na Siepomaga.pl, którą można
znaleźć pod tytułem „By zapewnić Antosiowi przyszłość”.
Prezes Stowarzyszenia „Klaudynka”
Jadwiga Woźniak podkreśla, iż historia
Antka jest jedną z wielu trudnych historii,
z którymi spotyka się na co dzień pracując
w Stowarzyszeniu. „
Klaudynka” rocznie wspiera ponad 100
rodzin osób z niepełnosprawnościami,
które tak jak rodzina Antka próbują podjąć
się wielu różnych działań, by wesprzeć
swoich bliskich, którzy mierzą się ze swoją
niepełnosprawnością”- zaznacza prezes,
która zachęca do wspierania zarówno
bezpośrednio Antosia, jak i wszystkich
podopiecznych „Klaudynki”.

◊ Robert Wrzesiński
Fot.Robert Wrzesiński
(Od lewej: mama, tata, Antek, oraz
Jadwiga Woźniak – prezes „Klaudynki”

W dniach 21-27 września odbyły się w Sypniewie Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Szachach. Nasz klub wystawił
na Mistrzostwa czterech zawodników. Byli
to: Julian Zgarda – startujący w kategorii do
lat 9, Tymoteusz Kątny – startujący w kategorii do lat 13 oraz Karol Ullrich i Samuel
Kątny – startujący w kategorii do lat 15.
To był wyjątkowo trudny rok – również
dla szachistów. Brak startów i rywalizacji
z innymi zawodnikami mocno utrudnił
im przygotowanie się do Mistrzostw
Wielkopolski. Również frekwencja na
Mistrzostwach była mniejsza niż zwykle,
ale zawodów nie odpuścili najlepsi zawodnicy, więc rywalizacja stała się jeszcze
trudniejsza.
Po tygodniu ciężkich walk i trudach codziennych dojazdów Samuel oraz Karol

startujący w kategorii do lat 15 po ośmiu
rundach stanęli przed szansą zajęcia podium – w obu przypadkach warunkiem
było wygranie ostatniej partii. Obaj nasi
zawodnicy wyróżniali się tym, że kończyli
partie jako ostatni na sali – nie tylko
w swojej kategorii, ale spośród wszystkich
kategorii – męcząc przeciwników przez
cztery godziny. Nie inaczej było i w ostatniej rundzie, ale co najważniejsze w obu
przypadkach, pojedynki zakończyły się
zwycięstwem, więc bez spoglądania na
wyniki innych zawodników pewne było
zdobycie dwóch miejsc na podium.
W Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego na II miejscu uplasował się
Samuel Kątny, a na III miejscu Karol Ullrich.
W tym samym czasie, gdy trwały szachowe
Mistrzostwa Województwa, nasi warcabi-

ści pojechali na jeden z największych turniejów w Polsce – „Kryształowy Kamień”,
który odbył się w Dąbkach. W turnieju wystartowali Aleksander Zawitaj i Tymoteusz
Zawitaj. Od pierwszych rund zawodnicy
sprawiali niespodzianki starszym zawodnikom i pięli się w górę stawki.
Ostatecznie po kilku dniach zmagań 11
miejsce w turnieju wywalczył Tymoteusz
Zawitaj, jego brat Aleksander zajął 25
miejsce. Dzięki 11 miejscu, grając w stawce
z dorosłymi zawodnikami, Tymoteuszowi
udało się zdobyć III kategorię warcabową
oraz puchar dla najlepszego zawodnika
do lat 13.
Gratulujemy naszym zawodnikom, życzymy następnych sukcesów i wytrwałości
w treningach.
◊ MUKS Wieża Kórnicka
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Łucznicze starty – wracamy z tarczą!

Kolarstwo

Joanna Błaszczak Mistrzynią Europy!
Wielkim sukcesem dla Asi Błaszczak zakończyły się rozegrane we włoskiej Fiorenzuolii
Mistrzostwa Europy juniorów w kolarstwie
torowym. Młodziutka zawodniczka UKS TFP
Jedynka Kórnik w swym debiucie zdobyła
złoty medal w olimpijskiej konkurencji sprint
drużynowy. Wraz z koleżankami z kadry
Nikolą Wielowską i Natalią Nieruszalską
zdobyła złoty medal. Polki z najlepszym
czasem zwyciężyły również w eliminacjach,
a w wyścigu finałowym pokonały reprezentantki Włoch o ponad 2 sekundy. Na trzecim
miejscu uplasowały się faworyzowane Rosjanki. Jak na konkurencje sprinterskie to
spore osiągnięcie. Asia startowała jeszcze
w konkurencjach indywidualnych. W sprincie zajęła 8 miejsce, a w kirinie 9. Jak na
debiutantkę to bardzo ładne osiągnięcia,
tym bardziej, że okazała się najmłodszą
uczestniczką w całych mistrzostwach. Medal
Asi nie był jedyną zdobyczą UKS Jedynka europejskiego championatu. Karolina Lipiejko
w kategorii do lat 23 wraz z koleżankami
z kadry zdobyła brązowy medal w wyścigu
drużynowym na dochodzenie, pokonując
w finałowym wyścigu o brązowy medal
przez doścignięcie reprezentację Ukrainy.
Karolina startowała jeszcze w wyścigu
australijskim gdzie wywalczyła 7 miejsce.
We Fiorenzuolii startowała jeszcze jedna
zawodniczka UKS do lat 23 Wiktoria Polak,
która w wyścigu punktowym zajęła 7 miejsce. Czwartą reprezentantką Kórnika w Mistrzostwach Europy była juniorka Tamara
Szalińska, która w wyścigu drużynowym

na dochodzenie wraz z koleżankami zajęła
ostatecznie 4 miejsce, ulegając w biegu
finałowym o brązowy medal reprezentacji
Niemiec, natomiast w wyścigu punktowym
wywalczyła dla Polski 6 miejsce.
Mateusz Przymusiński z rekordem Polski
Świetną formę zaprezentował zawodnik
UKS TFP Mróz Jedynka Kórnik Mateusz
Przymusiński w rozegranych w Pruszkowie
torowych Mistrzostwach Polski juniorów
i juniorów młodszych. Mateusz zdobył złoty
medal na 500 m ze startu zatrzymanego
z czasem 33,611 sek. poprawiając tym samym rekord Polski juniorów młodszych

i obronił tytuł zdobyty w ubiegłym roku.
W tej samej konkurencji świeżo upieczona
Mistrzyni Europy Joanna Błaszczak zdobyła
srebrny medal wśród juniorek. To nie koniec
sukcesów zawodników TFP Jedynka Kórnik
na tych mistrzostwach. Julia Przymusińska
zdobyła brąz w wyścigu punktowym juniorek młodszych, a Tamara Szalińska dwa
srebrne medale w scretchu i eliminacyjnym
juniorek. Świetnie wypadł również sprint
drużynowy juniorek (Szalińska, Błaszczak
i juniorka młodsza Emilia Jurga), który wywalczył również srebrny medal.
PM

Wioslarskie wieści

Medale na Mistrzostwach Polski
Jak w całym naszym obecnym funkcjonowaniu, tak i w sporcie dosięgły nas problemy
związane z koronawirusem. Regaty, które
corocznie odbywały się w sierpniu i były
zwieńczeniem letnich przygotowań młodzików-wioślarzy, w tym roku odbyły się
dopiero w połowie września. Do końca nie

było wiadomo, ile osad zgłosi się do zawodów oraz jaki będzie poziom przygotowania
sportowego, gdyż wiele klubów zawiesiło
lub częściowo ograniczyło zajęcia sportowe
w tym trudnym czasie. Kórnicki UKS działał
prężnie od czasu, jak tylko pojawiła się możliwość powrotu do zajęć sportowych, czego
efekty mogliśmy obserwować w torze.

12 września w Kruszwicy odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików. Wbrew przewidywaniom, biegi były dobrze obsadzone, a do
wyścigu dwójek podwójnych młodziczek,
w którym startowały nasze reprezentantki,
zgłosiło się 18 załóg, z czego ostatecznie
wystartowało 10.

Ostatnie miesiące dla zawodników sekcji
łuczniczej UKS – Jedynka Kórnik były czasem
intensywnych przygotowywań i startów w
zawodach. W sierpniu zawodnicy byli na
zgrupowaniu szkoleniowym w Białym Borze
(zachodniopomorskie). Zadanie to było dofinansowane ze środków powiatu poznańskiego oraz z gminy Kórnik. Wraz z nami
trenowali tam także zawodnicy klubu Surma
i KS Leśnik. W ciągu ośmiu dni zgrupowania
codziennie odbywały się dwa treningi łucznicze i jeden trening siłowy. Był oczywiście
również czas na odpoczynek i poznawanie
uroków przyrody i historii – kąpiel w jeziorze,
pływanie kajakami czy zwiedzanie bunkrów.
Na zakończenie zgrupowania odbył się Letni
Puchar Białego Boru, w którym zwyciężyła w
kategorii juniorka młodsza Gabriela Kmiecik,
a w kategorii dzieci Oliver Zieliński.
Zaraz po zgrupowaniu byliśmy na turnieju
łuczniczym o puchar Starosty Nowego
Tomyśla. Nasi zawodnicy spisali się wyśmienicie: w kategorii dzieci złoto zdobyła
Zofia Kmiecik, srebro Olivier Zieliński, brąz

Nadia Janczak. W kategorii młodzików, w
której strzela się na dwie odległości: 40 m
i 20 m, brązowy medal zdobył Jędrzej Brylewski. Najważniejsze starty w tym sezonie
miały miejsce 19 września, kiedy to 10
zawodników brało udział w Wielkopolskich
Mistrzostwach Dzieci i Młodzików w Bukowcu. Wicemistrzami Wielkopolski w kategorii
dzieci zostali: Nadia Jańczak i Olivier Zieliński,
drugą wicemistrzynią została Zosia Kmiecik.
3 października w Poznaniu, na torach AZS
Surma, odbyły się Otwarte Mistrzostwa
Wielkopolski w łucznictwie klasycznym dla
kategorii od juniora młodszego do seniora.
Nasz klub reprezentowali: Gabriela Kmiecik i
Jakub Sobiech. Gabrysi udało się wystrzelać
na odległościach 60 m, 50 m, 40 m i 30 m
tytuł wicemistrzyni Wielkopolski w swojej kategorii. Jakub zajął szóste miejsce. Równolegle na tych torach zmagania w LI Memoriale
Czesława Ochockiego w Poznaniu toczyli
Kinga Banecka, Julia Nogaj, Marzena Brylewska, Kajetan Ratajczak i Jędrzej Brylewski.
Następnego dnia nasze juniorki–- Gabrysia

i Paulina – startowały w Ogólnopolskim IX
Memoriale Jana Konopczyńskiego w Żołędowie, na który to pojechały z trenerem
Mateuszem Malakiem – wciąż aktywnym
zawodnikiem, który wygrał tam zawody w
swojej kategorii. 11 października na torach
KS Leśnik w Poznaniu aż 13 zawodników
naszego klubu brało udział w III Pucharze
Wielkopolski w łucznictwie – równocześnie
zawody te były uwieńczeniem całorocznych
zmagań łuczniczych. Po podsumowaniu
wyników w klasyfikacji generalnej w Wielkopolsce możemy pochwalić się dwoma
srebrnymi medalami – Zosi Kmiecik w kategorii dzieci oraz Gabrysi Kmiecik w kategorii
junior młodszy oraz dwoma brązowymi
medalami – Nadii Janczak w kategorii dzieci
oraz Pauliny Bukczyńskiej w kategorii juniorka młodsza. Tymi zawodami zakończyliśmy
sezon letni, a po miesiącu roztrenowania
rozpoczną się przygotowania do startów
na hali.

Odbyły się przedbiegi i repasaże jako
eliminacje. Najlepsze załogi spotkały się
w biegach finałowych. Nasze zawodniczki
stawiły się na starcie świadome swoich
umiejętności i gotowe do podjęcia wyzwania. Pokonując 1500 m walczyły z każdym
pociągnięciem wiosła. Cały czas trzymały
się czołówki i ostatecznie zabrakło ułamka
sekundy do zdobycia srebrnego medalu.
U dziewcząt pojawił się pewien niedosyt,
jednak III miejsce na najważniejszych zawodach w roku to duże osiągnięcie.
W tym samym czasie i na tym samym torze
odbywały się również Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, w których startował Michał
Suszka, mieszkaniec gminy Kórnik, obecnie
zawodnik „Posnanii”. Michał odniósł wielki
sukces, startując na skiffie – jedynce oraz
czwórce podwójnej. W jednej i drugiej konkurencji był niepokonany, zdobył dwa złote
medale i tym samym dwa tytuły MISTRZA
POLSKI. Gratulacje!

Ergometry w podstawówce
W środę, 23 września, już po raz szesnasty
odbyły się Mistrzostwa Gminy o Puchar
Przechodni Dyrektora Szkoły nr 2 w Kórniku na Ergometrze Wioslarskim GMINY
O PUCHAR PRZECHODNI. Zawody otworzyła
wicedyrektor Agnieszka Półchłopek, która
powitała zawodników, opiekunów i sędziów,
życząc wszystkim dobrych wrażeń, sportowej walki i sukcesów. Rywalizacja odbywała
się na dystansie 300 m dla klas V – VI szkół
podstawowych.
Zawody przebiegały w dobrej, sportowej
atmosferze. O wyniku decydowały często
ułamki sekund, a atrakcji dodawała możliwość obserwowania każdego startu na
ekranie.
Zwycięzcami drużynowymi zostali uczennice
i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku: Weronika Potocka i Wiktoria Warzybok
oraz Maciej Trybulski i Bartek Ogórkiewicz.
Obie drużyny zostały udekorowane medalami, nagrodami oraz z rąk wicedyrektor
Agnieszki Półchłopek otrzymały zwycięskie

puchary. Drugie miejsce zdobyły drużyny
z Bnina i Radzewa a trzecie przedstawiciele
szkół z Kamionek i Radzewa. W klasyfikacji
indywidualnej zwyciężyli: I miejsce Weronika Potocka i Maciej Trybulski ze SP nr
2, II miejsce Amelia Pietrasz z Kamionek
i Bartek Ogórkiewicz ze SP nr 2 a trzecie Ola
Kuberacka ze SP nr 2 i Tymoteusz Zawitaj
z Radzewa. Wszyscy ci zawodnicy otrzymali
medale i nagrody, a pozostali startujący
drobne upominki.
Po zakończonej rywalizacji uczniowie zostali
zaproszeni na drożdżówki, następnie podsumowano zawody, nastąpiła dekoracja
oraz wręczenie nagród i medali.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę, a startującym gratulujemy oraz
życzymy wielu sukcesów w różnych dyscyplinach, nie tylko sportowych.

◊ MB

Aktualne wydarzenia można śledzić na naszej stronie, na Facebooku: www.facebook.
com/UksDwojkaKornik.
◊ IM
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WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Uczciwą Panią do prac domowych
i porządkowych 2x tydzień w Kórniku. Tel. 604 077 773
Firma ogólnobudowlana przyjmie
do pracy. Tel. 785 180 818

ści. 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

Instytut Dendrologii PAN poszukuje
pracownika inżynieryjnego, więcej
inf. www.idpan.poznan.pl/home lub
tel. 618 170 033

Telewizor czarno-biały sprzedam za 40 zł, w dobrym stanie.
Tel. 503 959 966

Zaopiekuję się osobą starszą lub
dzieckiem. Tel. 784 605 101

Sofa do siedzenia, 1–os., w cenie
70 zł (do negocjacji). Tel. 503 959 966

Poszukuję dorywczo osoby do
opieki nad 2,5 letnim synkiem.
Tel. 506 046 747

Ława pokojowa, z chromowanymi
nóżkami, z regulacją wysokości, kolor
ciemne bordo – do przemalowania,
wym. 112x59 cm, cena 40 zł (do
negocjacji). Tel. 503 959 966

INNE
Sprzedam 4 felgi stalowe: Toyota
Yaris Et39 4x100 5,0J 4,5 J. Stan
b. dobry. Cena do uzgodnienia.
Tel. 604 789 383
Wynajmę kawalerkę lub mieszkanie 2-pokojowe w Kórniku lub
okolicy. Tel. 602 452 309
Angielski i hiszpański na każdym
poziomie. Tel. 605 548 427
Jabłka Złota Reneta-Boskop i inne
oraz winogrona zielone i granatowe
z upraw ekologicznych. Zamówienia
tel. 609 987 243
Firma remontowo-budowlana
wykonuje: płytkarstwo, malowanie,
szpachlowanie, pol-bruk, instalacje wod-kan, krótkie terminy.
Tel. 782 513 000
Rower damski nowy sprzedam,
koła 26. Tel. 513 697 520
Sprzedam siedzisko samochodowe
dla niemowląt, typ kubełek, kolor
szary, firmy Graco, cena 45 zł. Stan
b. dobry. Tel. 503 959 966
Sprzedam tanio (10-60zł) damską odzież prywatną używaną
w rozmiarach od S do L, różno-

Sprzedam stół do masażu firmy
Omnes, drewniany, składany. Stan
idealny. Tel. 506 046 747
Sprzątanie klatek schodowych,
mycie okien, pranie tapicerki i dywanów, ciśnieniowe mycie tarasów,
podjazdów i bram garażowych.
Dobre ceny! Tel. 508 795 439
Mycie nagrobków dobre ceny!
Tel. 508 795 439
Żywe ryby już w sprzedaży, Biernatki ul. Główna 51. Tel. 793 395 595 lub
691 096 750
Kupię garaż w Kórniku i okolicach.
Tel. 724 133 999
Sprzedam nowy rower koła 26 cali.
506490723/513697520
Kupię lub wynajmę garaż w Kórniku
- Bninie . Tel: 506490723

Transport gratis. Tel. 661 099 768
Kupię mieszkanie lub dom
do remontu Kórnik i okolice.
Tel. 66 66 77 003
Szkoła językowa zaprasza na zajęcia
języka angielskiego i hiszpańskiego.
Tel. 515 071 240
45latek pozna wolna panią z Kórnika i okolic. Tel./sms 506 367 621
Oddam w wynajem pokój w Kórniku z dostępem do kuchni i łazienki.
Tel. 501 645 939
Naprawa rolet zewnętrznych.
Montaż rolet zewnętrznych, materiałowych, moskitery. Tel. 501 645 939
Oddam w wynajem mieszkanie
o pow. 55 m2 firmie wykonującej
usługi lub obywatelom Ukrainy,
w okolicach Kórnika. Tel. 501 645 939
Do wynajęcia, obszerny parter
umeblowany z tarasem w Robakowie (dwa pokoje 30 m2 i 20 m2, kuchnia z jadalnią, łazienki, pralnia) blisko
Dino i przystanek autobusowy.
Tel. 782 119 440
Wynajmę mieszkanie w Kórniku,
ul. Staszica (parter, 3 pokoje – 56
m2, piwnica). Wolne od 1 stycznia.
Tel. 665 889 134
Sprzedaż ziemniaków z domu
ul. Błażejewska 43 Kórnik. Bardzo
dobre odmiany.
Sprzedaż: Thuja „Smaragd” i inne
ozdobne z gruntu – korzystne ceny.
Dachowa. Tel. 781 552 501
Protezy zębowe – na NFZ bez kolejki.
Ortodonta - prywatnie aparaty. Borówiec, Szkolna 1c. Tel. 692 756 100

Kupię traktorki- kosiarki, motocykle, quady. Tel. 601 754 862
Sprzedam rower stacjonarny 150
zł i młodzieżowy składak 350 zł. Tel.
504 802 285
Sprzedam orzechy włoskie tegoroczne 8 zł/kg. Tel. 507 155 477
Sprzedam wózek dziecięcy 2w1
Amelis Deltim Pro szary w kropki.
Stan bdb! Tel. 507 155 477
Sprzedam wielofunkcyjne krzesełko (białe drewniane) do karmienia
marki KLUPŚ, Agnieszka III, Sweet
Bear. Tel. 507 155 477
Sprzedam łóżeczko Radek VIII
z szufladą marki KLUPŚ (białe) MIŚ.
Tel. 507 155 477
Usługi remontowe: płytki, gładzie,
malowanie, g-k. Tel 888 171 661
Sprzedam w dobrym stanie, używaną kabinę prysznicową kwadratową,
wymiary 80 x 80 cm z drzwiami rozsuwanymi, szkło, profile aluminiowe,
firmy Koło. Tel. 534 303 035
Bramy, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa. Tel. 692 241 023
Sprzedam białego Fiata Punto
r. 2010, silnik 1.2, 230 000 km, w bardzo dobrym stanie. Tel. 728 781 485
Posiadam do wynajęcia piętro
domu w Robakowie. Tel. 666677003
Kupię dom lub mieszkanie do
remontu. Tel. 66 66 77 003
Sprzedam mieszkanie w Dziećmierowie. Tel. 66 66 77 003

Wypożyczalnia samochodów dostawczych w Kórniku. Tel. 516 238 231

Sprzedam srebrną Toyotę Corollę
r. 2001 (przejechanych 169 tys. km)
w dobrym stanie. Tel. 696 090 964

Firma sprzątająca nawiąże współpracę ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi dot. sprzątania klatek schodowych, oraz utrzymania
terenów zielonych. Zapraszam.
Tel. 508 795 439

Sprzedaż drewna kominkowego
i sosnowego. Pocięte i porąbane.

Kupię ciągniki, przyczepy, maszyny
rolne, stare motory. Tel. 604 989 218

Sprzedam działkę budowlaną
7500 m, Śródka. Tel. 575 524 692

Dynie różnych gatunków jadalnych
i do dekoracji sprzedam. Biernatki
ul. Główna 35

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.
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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

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

Następny numer
Kórniczanina ukaże się

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

6
listopada 2020 R.

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

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 29 pażdziernika 2020 r.

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. 47 77 130 30
w razie zgłoszeń interwencji nie cierpiących zwłoki tel. 661 518 075
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, tel. kom. 790 775 009
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,
618 170 254, recepty 513 877 146
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



Nowe zajęcia
od LISTOPADA
w poniedziałki

20:15

Więcej szczegółów na stronie: www.oaza.kornik.pl

Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA
ul. Ignacego Krasickiego 1
62-035 Kórnik
w w w. o a za . ko r n i k . p l
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