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Koncerty z okazji Dnia Kobiet
B u r m i s t r z  M i a s t a  i  G m i n y  K ó r n i k   P r z e m y s ł a w  P a c h o l s k i

z a p r a s z a  n a

Koncerty z okazji Dnia Kobiet
B a r b a r a  S z e l ą g i e w i c z  z  z e s p o ł e m

P r z e b o j e  m u z y k i  f i l m o w e j ,  m u s i c a l o w e j  o r a z  o p e r e t k o w e j

7  m a r c a  2 0 2 0  r.  K C R i S  “ O a z a ” 
g o d z .  1 5 : 0 0  /  1 7 : 0 0  /  1 9 : 0 0

Z a p r o s z e n i a
 d o  o d b i o r u :

2 2  l u t e g o  o d  g o d z .  1 0 : 0 0
w  k ó r n i c k i m  r a t u s z u

( p a t i o )
( d o  w y c z e r p a n i a  z a p a s u )

cd. na str. 4
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Sprawozdanie 
burmistrza

65 lat razem

Burmistrz Przemysław Pacholski i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyna 
Obiegałka odwiedzili 5 lutego obchodzących 65. rocznicę ślubu państwa Janinę 
i Władysława Hypkich z Dziećmierowa. Czcigodnym jubilatom złożono najserdecz-
niejsze życzenia kolejnych wspólnych lat życia w zdrowiu i pomyślności.

„lider rozwoju”

22 stycznia wyróżnienie w konkursie Lider 
Rozwoju odebrała w imieniu Miasta i Gmi-
ny Kórnik Iwona Pawłowicz-Napieralska. 
Wręczenie nagród oraz wyróżnień odbyło 
się podczas konferencji „Liderzy Zrówno-
ważonego Rozwoju – Technologia, Środo-
wisko, Inwestycje” w budynku Concordia 
Design w Poznaniu. Organizatorami wyda-
rzenia były: INEA, Ministerstwo Rozwoju 
i Ministerstwo Cyfryzacji.

OSP KamiOnKi nadal w KSR-G

23 stycznia w  Urzędzie Miasta i  Gminy 
Kórnik wraz z  Prezesem OSP Kamionki 
Leszkiem Walkowiakiem w towarzystwie 
Naczelnika OSP Kórnik - Leszka Orlewicza, 
burmistrz Przemysław Pacholski podpisał 
porozumienie z Komendantem Miejskim 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 
bryg. mgr inż. Jackiem Michalakiem, dzięki 
któremu OSP Kamionki będzie włączone 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego przez kolejne 5 lat. Znaczny wpływ 
na kształt przedmiotowego porozumienia 
mieli również m.in. Zastępca Naczelnika 
OSP Kamionki Dariusz Krzak oraz Za-
stępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-
-Szkoleniowego KM PSP w Poznaniu kpt. 
Adam Szyda.

ObRady w SateR KóRniK

Również 23 stycznia miało miejsce Zgro-
madzenie Wspólników spółki Sater Kórnik. 
Zatwierdzono plan finansowy na 2020 rok.

nie będą RóżnicOwać

Tego samego dnia odbyło się w Poznaniu 
spotkanie przedstawicieli akcjonariuszy 
spółki Aquanet z  prezydentem Jackiem 
Jaśkowiakiem. Miasto i  Gminę Kórnik 
reprezentował burmistrz Przemysław 
Pacholski. Dyskutowano na temat różni-
cowania cen wody w gminach, jednak wło-
darze podpoznańskich gmin przekonali 
prezydenta Poznania, że taryfa powinna 
być taka sama w całej Metropolii Poznań. 
Omawiano także możliwość wypłaty re-
kompensat w związku z utworzeniem stre-
fy ochronnej wokół ujęcia wody w Mosinie 
oraz sprawę wypłat dywidendy. 
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Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że dochody Miasta 
i Gminy Kórnik w roku 2019 wyniosły 211 
mln zł. Na dochody własne naszej gminy 
znaczący wpływ mają podatki i  opłaty 
lokalne, z  tytułu których w  roku 2019 
uzyskaliśmy kwotę ponad 112 mln zł. 
Wciąż rosnący dochód pozwala zapewnić 
realizację zadań na dotychczasowym 
poziomie. Możemy także planować i reali-
zować nowe inwestycje, służące wszystkim 
mieszkańcom. Każdy z mieszkańców może 
przyczynić się do rozwoju całej gminy 
regulując podatki zgodnie z  obowiązu-
jącymi przepisami prawa podatkowego. 
Pamiętajmy zatem o zgłaszaniu do Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik nowych budynków, 
każdej zakupionej nieruchomości na te-
renie naszej gminy, a  także o  wszelkich 
zmianach mających wpływ na wysokość 
podatku. 
Równie ważny dla budżetu gminy jest 
udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych. 
Z  całego podatku dochodowego, który 
odprowadzili mieszkańcy do urzędu skar-
bowego w 2019 roku, 38,08% wróciło do 
budżetu gminy, w której mieszkają. We-
dług ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być 
składane w urzędzie skarbowym według 
miejsca zamieszkania, a nie zameldowa-
nia. Wystarczy złożyć PIT do Pierwszego 
Urzędu Skarbowego w Poznaniu (ul. Dolna 
Wilda 80, 61-501 Poznań), wskazując tam 
faktyczne miejsce zamieszkania, a  więc 
adres na terenie naszej gminy. Powin-
niśmy także zaktualizować swój adres 
zamieszkania, wypełniając druk ZAP-3 
(dla osób nieprowadzących działalności 
gospodarczej) lub CEIDG-1 (dla osób 
prowadzących samodzielnie działalność 
gospodarczą). Złożenie przedmiotowych 
dokumentów we wskazanej instytucji jest 
całkowicie bezpłatne. Spowoduje to, że 
udział z Państwa podatku dochodowego, 
trafi do Miasta i Gminy Kórnik. W tym miej-
scu chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim mieszkańcom, którzy złożyli 
zeznania podatkowe (PIT) zgodnie z miej-
scem zamieszkania. W roku 2019 kwota 
tego udziału przekazana na rzecz Miasta 
i Gminy Kórnik wyniosła ponad 46,5 mln 
zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku 
2018 o ponad 7 mln zł. 

 
Z wyrazami szacunku   

Płać podatki
u siebie

◊  Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski

w SPRawie FeStiwalu 
muzyKa z KóRniKa

 W dniu 24 stycznia burmistrz Przemysław 
Pacholski spotkał się z prezesem zarządu 
Fundacji Zakłady Kórnickie Dariuszem 
Grzybkiem oraz dyrektorem artystycznym 
Letniego Festiwalu Muzyka z  Kórnika 
Tomaszem Raczkiewiczem. Omówiono 
wstępne założenia dotyczące tegorocznej 
edycji festiwalu. 

zmiany w OPS

Także 24 stycznia burmistrz Przemysław 
Pacholski pożegnał odchodzącą na eme-
ryturę długoletnią Dyrektor Kórnickiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Bożenę 
Kiełtyke. 

ROzmOwy z wOdKOm

Tego samego dnia burmistrz Przemysław 
Pacholski spotkał się z przedstawicielami 
rady nadzorczej spółki WODKOM Kórnik. 
Rozmawiano na temat przygotowania 
spółki do wywozu odpadów z  terenu 
Miasta i Gminy Kórnik. 

wędKaRze ObRadOwali

Wiceburmistrz Sebastian Wlazły wraz 
z Kierownikiem Wydziału Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa UMiG Sławomirem 
Zakrzewskim wzięli udział w  obradach 
sprawozdawczego zebrania Kórnickiego 
Koła Polskiego Związku Wędkarskiego, 
które odbyło się 26 stycznia w Domu Rol-
nika w Dziećmierowie. 
Organy koła złożyły roczne sprawozda-
nia, w  tym Zarząd na czele z  Prezesem 
Mirosławem Grewlingiem, które przyjęto 
w głosowaniach. Wręczono także puchary 
i wyróżnienia za miniony rok dla wędkarzy 
oraz osób wspierających Kórnickie Koło. 

zmiany w Radzie nadzORczej 
KomBuS

W dniu 28 stycznia odbyło się zgromadze-
nie wspólników spółki KOMBUS. W związ-

ku z rezygnacją dotychczasowego członka 
rady nadzorczej pana Sławomira Hinca, 
burmistrz Przemysław Pacholski powo-
łał do rady nadzorczej panią Katarzynę 
Szamałek.

w SPRawie chOdniKa
w RObaKOwie

Burmistrz Przemysław Pacholski, wice-
burmistrz Sebastian Wlazły Kierownik 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Lidia Noskowiak oraz radny Andrzej Sur-
dyk spotkali się 30 stycznia w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik z  właścicielami 
nieruchomości położonych wzdłuż ul. 
Dworcowej w Robakowie. 
Dyskutowano na temat możliwości wy-
kupu przez gminę pasa gruntu wzdłuż 
drogi, który umożliwiłby pobudowanie 
chodnika. 

ROzmOwy w SPRawie GRuntu 
POd inweStycje w KOninKu

Dnia 31 stycznia 2020 roku w  Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik odbyło się spotka-
nie wiceburmistrza Sebastiana Wlazłego 
z użytkownikami działki oznaczonej nu-
merem geodezyjnym 90/10, położonej 
w miejscowości  Koninko.
Celem spotkania było omówienie możli-
wości przejęcia przez Miasto i Gminę tego 
terenu w celu realizacji inwestycji, która 
w swoim wstępnym projekcie przewiduje 
przeznaczenie tego obszaru pod tereny 
sportu i rekreacji, zakłada między innymi 
budowę boisk z  zapleczem i  miejscami 
parkingowymi. Wskazana działka jest 
własnością Skarbu Państwa i  jest dzier-
żawiona. 
Miasto i Gmina Kórnik nie posiada grun-
tów własnych w obrębie Koninka, które 
mogłyby być przeznaczone na te cele.
Stanowisko obecnych użytkowników, bez 
których zgody inwestycja ta nie mogłaby 
być zrealizowana, jest pozytywne i wyra-
zili oni aprobatę działań Urzędu Miasta 
i Gminy zmierzających do przekazania tej 
działki przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa na rzecz Miasta i Gminy Kórnik. 

◊  red.

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
Koło Kórnik

zaprasza wszystkich członków i sympatyków
na zebranie sprawozdawcze za rok 2019,

które odbędzie siędnia 13. lutego 2020 roku (czwartek)
o godz. 17.00w sali sesyjnej w Ratuszu w Kórniku–Bninie.

Zarząd Koła



Pisaliśmy już o zmianach przepisów 
dotyczących utrzymania czystości i 
porządku, w szczególności odbioru 
odpadów w kontekście wzrostu opłaty 
za wywóz śmieci. 
Jak się okazuje nowe uregulowania, 
znacząco zmieniają obowiązki zarówno 
mieszkańców jak i gmin w zakresie 
segregacji. 

Jak już informowaliśmy, każdy mieszka-
niec został ustawowo zobowiązany do 
segregowania odpadów. Za brak dzie-
lenia nieczystości na frakcje zgodnie z 
przyjętymi w zeszłym roku przez Sejm RP 
przepisami naliczana ma być opłata sank-
cyjna (za dany miesiąc, w którym odpady 
zostały pomieszane) – od dwukrotności do 
czterokrotności opłaty podstawowej. W 
naszej gminie ustalono ją na kwotę 42 zł, 

 czyli jako dwukrotność stawki podstawo-
wej, która wynosi 21 zł. 
Ale to nie koniec odpowiedzialności, jaką 
na mieszkańców nakłada ustawa o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, 
której nowelizacja weszła w życie 1 wrze-
śnia 2019 roku. Poza opłatą sankcyjną, 
za brak segregacji można spodziewać się 
wszczęcie postępowania na podstawie 
Kodeksu wykroczeń. Wynika to z art. 10 
ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.
Organy samorządowe są zobowiązane do 
realizacji przepisów ustawy. W naszej gmi-
nie kontrolami w tym zakresie zajmie się 
Straż Miejska. Również firma realizująca 
usługę odbioru odpadów jest zobowiąza-
na do zgłaszania nieprawidłowości z tym 
związanych.

Za co między innymi 
można otrzymać karę grzywny?

Jak wynika z ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach takie sankcje 
grożą między innymi za:
-  niewykonanie obowiązku wyposażenia 
nieruchomości w worki lub pojemniki, 
przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, utrzymanie tych pojemni-
ków w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym oraz utrzy-
manie w odpowiednim stanie sanitarnym 
i  porządkowym miejsc gromadzenia 
odpadów,
- niewykonanie obowiązku zbierania 
w  sposób selektywny powstałych na 
terenie nieruchomości odpadów komu-
nalnych zgodnie z określonymi wyma-
ganiami,
- niezłożenie deklaracji o wysokości opłat 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi,
- niezgodne z prawdą zgłoszenie posia-

dania kompostownika, lub brak kom-
postowania bioodpadów w przypadku 
zgłoszenia informacji o jego posiadaniu.
- brak przyłączenia nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przy-
padku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest 
technicznie lub ekonomicznie nieuzasad-
niona, za brak wyposażenia nieruchomo-
ści w zbiornik bezodpływowy nieczystości 
ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię 
ścieków,
- nieuprzątnięcie błota, śniegu, lodu 
i  innych zanieczyszczeń z  chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości, przy 
czym za taki chodnik uznaje się wydzie-
loną część drogi publicznej służącą dla 
ruchu pieszego położoną bezpośrednio 
przy granicy nieruchomości; właściciel 
nieruchomości nie jest obowiązany do 
uprzątnięcia chodnika, na którym jest do-
puszczony płatny postój lub parkowanie 
pojazdów samochodowych, 
- nieprzestrzeganie gminnego regulaminu 
utrzymania czystosci i porządku.

Lepiej segregować odpady
Wielkopolski Oddział Wojewódzki  
Narodowego Fundusz Zdrowia (NFZ) 
zaprasza do udziału w programach  
profilaktycznych.  

W 2020 r. realizowane są programy w za-
kresie:
1) profilaktyki raka piersi (etap podstawowy 
i pogłębiony) w pracowni stacjonarnej,
2) profilaktyki raka piersi (etap podstawowy 
w pracowni mobilnej - w mammobusach),
3) profilaktyki raka szyjki macicy,
4) badań prenatalnych,
5) profilaktyki chorób odtytoniowych,
6) profilaktyki chorób układu krążenia (reali-
zowanych przez lekarzy rodzinnych),
7) profilaktyki gruźlicy (realizowanych przez 
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowot-
nej).
Szczegółowe informacje dotyczące re-
alizacji ww. programów znajdują się na 
stronie internetowej: https://pacjent.gov.pl/ 
(Zakładka: Programy profilaktyczne) oraz 
można uzyskać pod bezpłatnym numerem 
telefonu 800 190 590 (Telefoniczna Infor-
macja Pacjenta, czynna 24 godziny na dobę,  
7 dni w tygodniu).
Jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia 
informuje o  realizowanym projekcie pod 
nazwą „Środa z profilaktyką”, w ramach 
którego w każdą środę w Oddziale Woje-
wódzkim NFZ w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 
158) pracownicy NFZ wraz z ekspertami oraz 
przedstawicielami stowarzyszeń pacjentów 
będą udzielać informacji dotyczących troski 
o zdrowie oraz możliwości komfortowego 
życia w chorobie.

W okresie od 5.02.2020 r. do 22.04.2020 r. 
planowane są akcje profilaktyczne dotyczą-
ce poniższych tematów:
 5.02.2020 r. – „Dzień walki z rakiem”,
 12.02.2020 r. – „Dzień chorego na pa-

daczkę”,
 19.02.2020 r. – „Walka z depresją”,
 26.02.2020 r. - „Cukrzyca”,
 04.03.2020 r. – „Ucho i słuch”,
 11.03.2020 r. – „Profilaktyka chorób nerek”,
 18.03.2020 r. – „Rak jelita grubego”,
 25.03.2020 r. – „Otyłość”,
 1.04.2020 r. – „Profilaktyka stresu”,
 08.04.2020 r. – „Choroba Parkinsona”,
 15.04.2020 r. – „Tydzień dla serca”,
 22.04.2020 r. – „Cukrzyca”.

Szczegółowe informacje można znaleźć na 
stronie internetowej: 
www.nfz-poznan.pl 
(Kolumna: Dla Pacjenta, Zakładka:  
Profilaktyka).

Programy  
profilaktyczne 29 stycznia 2020 r. odbyła się XVIII Sesja Rady 

Miasta i Gminy Kórnik bieżącej kadencji. 
W czasie jej trwania radni:
- powołali zespół ds. zaopiniowania kandy-
datów na ławników do sądów powszech-
nych,
- wyrazili zgodę na ustanowienie nieodpłat-
nego prawa użytkowania nieruchomości 
położonej w miejscowości Robakowo,
- nadali nazwy ulicom w Kórniku obręb Bnin 
oraz w miejscowości Biernatki. Ul. Bolesława 
Smoczyńskiego ma swój początek od działki 
nr 18/2 w obrębie Bnin i biegnie do granicy 
działki nr 18/14, a  jej podstawę stanowi 
droga oznaczona działkami nr 18/5 oraz 
18/13. W miejscowości Biernatki nazwano 
ul. Władysława Dylewskiego, która ma swój 
początek od działki nr 270/3 i biegnie do 
granicy działki nr 270/12, a  jej podstawę 
stanowi droga oznaczona działką nr 270/13,
- zmienili nazwę ulicy w miejscowości Czmo-
niec. Drodze wewnętrznej zlokalizowanej na 
działkach o numerach ewidencyjnych 21/1 
oraz 4 nadano nazwę: ulica „Ku Słońcu”,
- uchwalili zmiany Statutu Miasta i Gminy 
Kórnik,
- rozpatrzyli skargi na działalność sołtysa 
Sołectwa Kamionki Stare („odstępując od za-
jęcia stanowiska”) oraz działalność dyrektora 
Przedszkola w Kamionkach (uznając zarzuty 
jako w części za zasadne),
- rozpatrzyli petycje,
- zadecydowali o zasięgnięciu informacji od 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Po-
znaniu o kandydatach na ławników,
- przedłużyli termin rozpatrzenia wniosku 
mieszkanki miejscowości Skrzynki,
- zmienili uchwałę w sprawie górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieru-
chomości za usługi w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i  transportu 
nieczystości ciekłych,
- wyrazili zgodę na wykonanie prawa pier-
wokupu prawa własności nieruchomości 
położonej w obrębie Biernatki gmina Kórnik, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
nr 101/5 o powierzchni 0,0955 ha, zapisana 
w księdze wieczystej nr PO1D/00028151/7,
- podjęli uchwałę w sprawie zmiany w skła-
dzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miasta i Gminy Kórnik.
Poza comiesięcznymi sprawozdaniami 
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy 
Kórnik, wykonania przetargów i pozyski-
wania środków pozabudżetowych oraz 
komisji Rady Miasta i Gminy, komisje: skarg 
wniosków i petycji oraz rewizyjna poprzez 
swoich przewodniczących złożyły sprawoz-
danie z działalności w 2019 roku. Całoroczne 
sprawozdanie złozył równiez komendant 
Straży Miejskiej. Szczegóły w relacji na por-
talu YouTube (profil Rady Miasta i Gminy 
Kórnik) oraz
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/74873

 Sesja RMiG

◊  SK

Od 4 lutego bieżącego roku na placu Nie-
podległości funkcjonuje Biletomat, w któ-
rym można kupić bilety ZTM Poznań oraz 
doładować kartę PEKA oraz tPortmonetkę.
Płatności można dokonywać gotówką, 
kartą płatniczą, a także telefonami ko-
mórkowymi za pomocą systemu BLIK. 
Urządzenie wyposażone jest w dodatkowe 

zasilanie w postaci panelu solarnego. 
Nadal oczywiście można doładować kartę 
PEKA oraz tPortmonetkę w dotychczas 
funkcjonujących punktach:
- centrali Banku Spółdzielczego w Kórniku
- filii w Borówcu.

◊  red.

Biletomat na rynku w Kórniku
nr 3/2020 7 lutego 2020 r.6 7

◊  ŁG
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Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2020.

Konkurs ofert rozstrzygnięty
Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia 

otwartego konkursu ofert z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania
Kwota 

przyznana 
na rok 2020

1. Stowarzyszenie Grupa Rowerowa
Szczytniki-Koninko VIII Rodzinny Rajd Rowerowy – pt. „Rowerem do gwiazd” 3 400,00 zł

2. UKS AVIA Kamionki Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie taekwondo 
olimpijskiego w Uczniowskim Klubie Sportowym AVIA 3 000,00 zł

3. KS AVIA Kamionki Szkolenie i udział w rozgrywkach piłki nożnej 
oraz organizacja imprez sportowych 45 000,00 zł

4. UKS „TKD-Kórnik”
Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo taekwondo 

olimpijskim, przygotowanie i uczestnictwo uzdolnionych zawodników 
w zawodach regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

30 000,00 zł

5. Stowarzyszenie Zielony Peryskop Bieg przełajowy Borówiecka Za-dyszka 2 500,00 zł
6. UKS „Dwójka Kórnik” Wioślarstwo w gminie Kórnik 24 000,00 zł

7. Fundacja PBG Basket Junior Całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w klubie koszykówki  
PBG Basket Junior 9 000,00 zł

8. Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA 19. Otwarty Maraton Kajakowy „Warta Challenge 2020” 0,00 zł

9. Kamionkowi Bulożercy III Mistrzostwa Kamionek w Bule – otwarty ogólnopolski turniej w Bule. 1 500,00 zł
10. Stowarzyszenie Wiara Lecha Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej 5 000,00 zł

11. Stowarzyszenie Rodan Club

Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w różnych 
dyscyplinach sportowych, prowadzenie całorocznych zajęć sportowych 
dla różnych grup społecznych, środowiskowych z terenu gminy Kórnik. 

Współorganizowanie różnych imprez sportowych.
10 000,00 zł

12. Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe
im. Ks. Szczepana Janasika

Organizowanie i realizacja przez Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe 
turniejów strzeleckich dla Gminnych służb mundurowych. 4 000,00 zł

13. Kórnickie Stowarzyszenie Sportowe 
„Kotwica”

Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie 
sportowej – piłka nożna 200 000,00 zł

14. Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie 
sportowej – lekka atletyka 12 000,00 zł

15.
MUKS „Wieża Kórnicka”

Organizacja szachów i warcabów 15 000,00 zł
16. X Ogólnopolski Błyskawiczny Turniej Szachowy „Biała Dama” 2 500,00 zł
17. Stowarzyszenie Miłośników Sportu 

KAMIONKI
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w badmintonie 2 000,00 zł

18. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej 0,00 zł

19.
Fundacja Piotra Reissa

Treningi Piłkarskie oraz udział w rozgrywkach  Wielkopolsko-Lubuskich Lig 
dla dzieci i młodzieży z gminy Kórnik 0,00 zł

20. Reiss Cup – mikołajkowy turniej piłki nożnej 0,00 zł

21.
UKS OAZA Kórnik

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 
w UKS Oaza Kórnik – klubie taekwondo olimpijskiego 20 000,00 zł

22. Współorganizowanie imprezy sportowej I Kolejki XX Ligi Taekwondo Wesołek 
o Puchar Burmistrza Kórnika 4 000,00 zł

23. Stowarzyszenie 
„Kórnickie Bractwo Rowerowe” VI Kórnicki Maraton Turystyczny 3 000,00 zł

24.
Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy

Organizacja i przeprowadzenie III Międzynarodowego Turnieju Koszykówki
„Tytus Cup” – Kórnik 2020 8 000,00 zł

25. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach 
Kórnickiego Centrum Koszykówki 22 000,00 zł

26. Polski Związek Wędkarski
Koło nr 19 w Kórniku

Zawody o Puchar Burmistrza Kórnika 2 000,00 zł
27. Kórnickie Spotkania z Białą Damą 2 000,00 zł

28.
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Niepełnosprawnością 

intelektualna i Ruchową „Klaudynka”
Sportowa KLAUDYNKA. 2 400,00 zł

29.

Kórnicki Klub Karate Shotokan Raven

Organizacja szkoleń i treningów karate dzieci dla uzdolnionych sportowo 
z miasta i gminy Kórnik 7 000,00 zł

30. Organizacja Wielkopolskiej Otwartej Ligi Karate Kórnik 2020 6 000,00 zł

31.

Przygotowanie i uczestnictwo Kórnickiego Klubu Karate Shotokan Raven 
w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach 

oraz zgrupowaniach i stażach karate
2 000,00 zł

32.

UKS Radzevia Radzewo

Unihokej super sprawa, to coś więcej niż zabawa – organizacja szkolenia dzieci 
i młodzieży uzdolnionej sportowo w unihokeju. 10 000,00 zł

33. Junior Ostravia Cup 2020
 – Międzynarodowy Turniej Unihokeja z udziałem UKS Radzevia Radzewo 0,00 zł

34. Udział w rozgrywkach V ligi tenisa stołowego 1 000,00 zł
35. IX Radzewskie Spotkania z Badmintonem 1 000,00 zł
36. Radzevia Cup 2020 oraz organizacja innych turniejów unihokeja 0,00 zł
37.

Stowarzyszenie 
„UKS – Jedynka Kórnik”

Szkolenie dzieci młodzieży w sekcji kolarskiej „UKS - Jedynka Kórnik” 140 000,00 zł
38. Amatorska Liga Piłki Nożnej 10 000,00 zł
39. Kórnicka Liga Siatkówki Amatorów 3 000,00 zł
40. XI Memoriał Marka Serwatkiewicza w tenisie stołowym i rzucie lotką. 1 000,00 zł

41.
Udział Szkółki kolarskiej „UKS – Jedynka Kórnik” w Narodowym Programie 

Rozwoju Kolarstwa 7 000,00 zł

42. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji pływackiej 30 000,00 zł
43. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji łuczniczej „UKS – Jedynka Kórnik” 11 000,00 zł

Ogółem 661 300,00 zł

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowa-
dzenia otwartego konkursu ofert z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania
Kwota 

przyznana 
na rok 2020

1.
Stowarzyszenie „Grupa Rowerowa 

Szczytniki – Koninko”

Wyjazd kultywujący pamięć narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Gminy Kórnik. 4 000,00 zł

2. Wyjazd integracyjno-kulturalny do Bukowiny Tatrzańskiej będącej miastem 
partnerskim gminy Kórnik. 0,00 zł

3.
Stowarzyszenie Zielony Peryskop

Koncert Wiosna 2020 8 000,00 zł
4. Kultura zdrowego gotowania – warsztaty kulinarne 0,00 zł
5.

Stowarzyszenie Teatralne Legion

Warsztaty artystyczne w Kórniku 4 000,00 zł

6.

Upamiętnienie zasłużonego dla Kórnika i Polski rodu Działyńskich: w 230 
rocznicę śmierci Teofilii z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej, 140 rocznicę 

śmierci Jana Kantego oraz 160 rocznicę urodzin Marii Zamoyskiej.
5 000,00 zł

7. Wystawa w Klaudynówce: Tradycja polska w twórczości plastycznej. 2 000,00 zł
8. III Kolędowanie z Legionem 1 000,00 zł
9. Stowarzyszenie Zaangażowani Spotkanie z kulturą – cykl koncertów operetkowych 8 000,00 zł

10. Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze Koncerty „Castellum Cantans” 5 000,00 zł
11. KGW Prusibabki w Prusinowie Prusinowo to ludzie i miejsce – dawniej i dziś. 2 000,00 zł
12. Stowarzyszenie Smartness Batyskaf – żywa muzyka! VII edycja - 2020 0,00 zł
13. Towarzystwo Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego 1918/1919
Organizacja Obchodów 102. Rocznicy  

Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 5 000,00 zł

14. Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru 
„Tutti Santi” przy Parafii Wszystkich 

Świętych w Kórniku
Śpiewajmy z Radością 2 000,00 zł

15. Parafia Rzymskokatolicka w Kórniku/
Bninie pw. Św. Wojciecha Półwysep Szyja w Bninie – zapomniany skarb 10 000,00 zł

16. ZHP Chorągiew Wielkopolska
Hufiec Kórnik XX Jubileuszowy Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wpisani w historię” 2 500,00 zł

17. Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe
im. Ks. Szczepana Janasika

Udział reprezentacji strzeleckiej Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego 
w uroczystościach Burgfest 2020 w mieście partnerskim Koenigstein - Niemcy 5 000,00 zł

18. Udział reprezentacji strzeleckiej Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego 
w Zjeździe Europejskich Stowarzyszeń Strzeleckich w Hanowerze 2020. 7 000,00 zł

19. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kamionkach

VIII Festiwal produktu lokalnego 1 000,00 zł
20. XIX Festyn Rodzinny u strażaków w Kamionkach 3 000,00 zł

21. Stowarzyszenie  
„Kórnickie Bractwo Rowerowe” Odjazdowy Bibliotekarz – VIII edycja, Kórnik 3 500,00 zł

Ogółem 78 000,00 zł

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowa-
dzenia otwartego konkursu ofert z zakresu: ratownictwa i ochrony ludności:

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania
Kwota 

przyznana 
na rok 2020

1. OSP Kamionki Pierwsza pomoc dla każdego 3 000,00 zł
Ogółem 3 000,00 zł



... w Przedszkolach na terenie  
Miasta i Gminy Kórnik

Zapraszamy wszystkich przyszłych 
przedszkolaków, wraz z rodzicami, 

na „Dzień Otwartych Drzwi”. 
W programie:

Zwiedzanie przedszkola
Zabawy w salach przedszkolnych
Punkty informacyjne dla rodziców

Kawiarenka ze zdrowymi przekąskami

„Dzień Otwartych Drzwi” 
odbędzie się 

w sobotę 29 lutego w godzinach:

 9:00 do 11:00 w Przedszkolu  
„Kolorowe Pole” w Dachowie
 9.00 do 11:00  w Przedszkolu nr 1  

im. Misia Uszatka w Kórniku
 9:00 do 11:00 w Przedszkolu  

w Kamionkach
 10:00 do 12:00 w Przedszkolu nr 2 

„Cztery Pory Roku” w Kórniku- Bninie
 10.00 do 12:00  w Przedszkolu  

Kolorowy Świat w Szczodrzykowie
 w piątek 28 lutego w godzinach:

16:00 do 18:00 w Przedszkolu Kolorowy 
Zaułek w Błażejewie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Rekrutacja do przedszkoli

W dniach od 24.02.2020 r. – 12.03.2020 r. zostanie przeprowadzona rekrutacja 
dzieci do przedszkoli publicznych, innych form wychowania przedszkolnego oraz 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rekrutacja do klas I  
szkół podstawowych

W dniach od 23.03.2020 r. – 03.04.2020 r. zostanie przeprowadzona rekrutacja 
dzieci do klas I szkół podstawowych. 

Nabory do przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzone będą,  
przy wsparciu systemu elektronicznego  

z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru.

Szczegóły dot. naboru na rok szkolny 2020/2021 znajdują się 
na stronie internetowej urzędu www.kornik.pl w zakładce „strefa nauki”.

Serdecznie zapraszamy.

Nabór do szkół i przedszkoli  
w Mieście i Gminie Kórnik 
na rok szkolny 2020/2021 

Dzień Drzwi
Otwatych...

◊  Agnieszka Askutja
Magdalena Jankowiak
Iwona Justkowiak
Beata Krakowska
Aneta Maciejewska
Katarzyna Mrówczyńska 

nr 3/2020 7 lutego 2020 r.10 11

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowa-
dzenia otwartego konkursu ofert z zakresu: działalności na rzecz młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania
Kwota 

przyznana 
na rok 2020

1. Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA

22. Spływ Kajakowy „Integracja – Warta 2020” 2 000,00 zł
2. 4 pory roku w kajaku 1 000,00 zł

3. Kórnickie Towarzystwo 
Pomocy Społecznej Akcja Lato 2020 20 000,00 zł

4. ZHP Chorągiew Wielkopolska
Hufiec Kórnik

Harcerska eko-zima – obóz zimowy Hufca ZHP Kórnik 2 000,00 zł
5. Harcerski obóz szkoleniowo – wypoczynkowy Hufca ZHP Kórnik 8 500,00 zł
6. Fundacja Piotra Reissa SpotujMy.pl – obóz zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa z Gminy Kórnik 0,00 zł

7. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kamionkach Dwudniowa impreza turystyczno - edukacyjna 1 500,00 zł

Ogółem 35 000,00 zł

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowa-
dzenia otwartego konkursu ofert z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania
Kwota 

przyznana 
na rok 2020

1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Senior

Wyjazd kultywujący tradycje, pielęgnowanie polskości – Gniezno, Żnin, Wenecja. 2 000,00 zł
2. Obchody 15-lecia Stowarzyszenia Senior 3 000,00 zł
3. Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Okręgowy w Poznaniu
Zorganizowanie spotkań świątecznych dla samotnych i ubogich 3 500,00 zł

4. Organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy z Unii Europejskiej. 8 900,00 zł

5. Stowarzyszenie „Nasze Błażejewo” Nauka atrakcyjna dla wszystkich. Równe szanse edukacyjne dla dzieci  
i młodzieży z terenów wsi Błażejewo 2 000,00 zł

6.

Związek Kombatantów R.P. i B.W. P.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki 

w Poznaniu
Spotkanie wigilijne dla kombatantów 1 900,00 zł

7.
Kórnickie Towarzystwo 

Pomocy Społecznej Pomoc Społeczna mieszkańcom gminy Kórnik 11 000,00 zł

8. Stowarzyszenie ROGĄDA Spotkanie wigilijne dla seniorów 3 000,00 zł
9. Zabiegi rehabilitacyjne dla seniorów 2 000,00 zł

Ogółem 37 300,00 zł

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowa-
dzenia otwartego konkursu ofert z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania
Kwota 

przyznanana 
rok 2020 

1. Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec Festyn wiejski: „Biesiada na Koniec Lata – edycja 12-a” 5 000,00 zł
2. Polski Komitet Pomocy Społecznej Organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności lokalnej 2 000,00 zł
3. KGW w Błażejewie Kulinarne podróże w sołectwie 1 000,00 zł
4. Stowarzyszenie Wsi Czołowo Dzień twórczości dzieci w Czołowie 1 000,00 zł
5. OSP Czmoń Festyn rodzinny „Bezpieczne wakacje” 1 000,00 zł
6. KGW Borówiec.ONe Borówiecki spływ kajakowy 1 000,00 zł

Ogółem 11 000,00 zł

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowa-
dzenia otwartego konkursu ofert z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania
Kwota 

przyznanana 
rok 2020

1. Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”

Wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów 
tematycznych i przedmiotów dla dzieci i młodzieży uzdolnionej. Konkurs dla 

uczniów Szkół Podstawowych „Złota Żaba” – drugi etap i zakończenie 27. 
edycji.

2 000,00 zł

Ogółem 2 000,00 zł

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowa-
dzenia otwartego konkursu ofert z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania
Kwota 

przyznana na 
rok 2020

1. Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Niepełnosprawnością 

Intelektualną i Ruchowa „Klaudynka”

Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy. 3 000,00 zł
2. Wycieczki Klaudynki. 0,00 zł
3. W zdrowym ciele, zdrowy duch. 27 000,00 zł

Ogółem 30 000,00 zł



Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Arboretum Kórnickie jest miejscem, w któ-
rym spotkały się tysiące gatunków drzew 
i krzewów pochodzących z różnych, czasem 
bardzo odległych zakątków świata. Nasza 
kolekcja powstająca nieustannie od czasów 
Tytusa i Jana Działyńskich jest najlepszym 
przykładem intencjonalnego przenoszenia 
roślin ze względu na ich ozdobne walory. 
Oprócz oczywistego piękna Ogrodów Kór-
nickich obiekt ten stał się również doskona-
łym poligonem badawczym. Od niedawna 
w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii 
Nauk prowadzone są badania dotyczące 
występowania obcych gatunków grzybów. 
Grzybów, które coraz częściej można też 
spotkać w  kórnickich, przydomowych 
ogrodach.

Najlepszy przyjaciel daglezji…
Maślak daglezjowy, bo o nim mowa, jest 
grzybem, który przywędrował do Euro-
py z  Ameryki Północnej, gdzie wchodzi 
w związki symbiotyczne z daglezją zieloną. 

Ten rodzaj symbiozy mykoryzowej ma cha-
rakter obligatoryjny, co znaczy, że daglezja 
potrzebuje grzyba do prawidłowego wzro-
stu i rozwoju. Dodatkowo maślak nie może 
związać się z innym drzewem niż daglezja. 
Współwystępowanie dwóch związanych 
ze sobą organizmów poza ich miejscem 
naturalnego występowania nazwano ko-
introdukcją. Z  reguły daglezja jest znana 
jako ładna choinka o pachnących igłach, 
bardzo często rosnąca w przydomowych 
ogrodach. Od kilku lat w tychże ogrodach 
w Kórniku i okolicach, jak również w Arbo-
retum Kórnickim, możemy spotkać także 
daglezjowe maślaki. Grzyby te nie przy-
pominają naszych rodzimych maślaków. 
Ich kapelusze są jaskrawoczerwonawe 
z charakterystycznie łuszczącą się skórką. 
Hymenofor (spód kapelusza, w  którym 
powstają zarodniki) ma formę gąbki, jak 
przystało dla jadalnego grzyba. Na trzonie 

widoczna jest pozostałość po delikatnej 
błonce, która w momencie wzrostu owoc-
nika połączona była z brzegiem kapelusza.  
Co ciekawe i  nietypowe, owocniki ma-
ślaków daglezjowych pojawiają się już 
wiosną! Jest ich wtedy mniej niż późnym 
latem i jesienią, kiedy to pod pojedynczymi 
drzewami mogą pojawić się ich dziesiątki. 
Owocniki maślaków są twarde, doskona-
le nadają się do suszenia oraz do zalew 
w  occie. Prawdziwym przysmakiem jest 
natomiast maślakowe risotto.**

Daleki kuzyn pieczarek...
Na terenie Arboretum, ale i w przydomo-
wych ogrodach w Kórniku i okolicach, mo-
żemy również spotkać inne gatunki grzy-
bów obcego pochodzenia. Jednym z nich 
jest pierścieniak uprawny, zwany również 
łysiczką uprawną. Grzyb ten pochodzi 
z  Ameryki Północnej, a  do Europy trafił 
w połowie XX wieku. Miał być alternatywą 
dla naszych pieczarek, ponieważ można go 
uprawiać w kontrolowanych warunkach. 
Pierścieniak nigdy nie podbił stołów Euro-
pejczyków, jednak uciekł z hodowli i  jest 

obecnie spotykany w  naturze, głównie 
w przydomowych ogrodach. Bardzo często 
tworzy duże, dorodne owocniki rosnące 
gromadnie na trocinach, zrębkach czy ko-
rze drzew. Ich kapelusze są jasnobordowe 
z lekkim odcieniem fioletu. Obok typowej 
formy spotykane są również owocniki 
odmiany żółtej, o intensywnej słomkowej 
barwie. Hymenofor ma formę blaszek, 
które podobnie jak u pieczarek są ciemno 
zabarwione. Pierścieniak swoją polską na-
zwę wziął od wyraźnego pierścienia, który 
obecny jest na trzonie. Kulinarnie owocniki 
pierścieniaka mogą być wykorzystywane 
tak jak pieczarki, tyle że nie powinny być 
spożywane na surowo.

W Polsce, poza maślakiem daglezjowym 
i pierścieniakiem uprawnym, spotykanych 
jest kilkanaście innych gatunków grzybów 
obcego pochodzenia, takich jak przypomi-

Obce gatunki grzybów w  Ogrodach Kórnickich

◊ Marcin Pietras, 
Katarzyna Szwed-Pietras
Instytut Dendrologii PAN

Maślak daglezjowy

**
Risotto z maślaków daglezjowych (ory-
ginalny przepis autorów)
- grzyby oczyścić, bez konieczności 
ściągania skórki z kapeluszy, dokładnie 
opłukać, osuszyć;
- grzyby wrzucić na dużą ilość rozpusz-
czonego masła, dodać sosu sojowego 
i kolorowego pieprzu świeżo tłuczone-
go wraz z kolendrą, dusić pod przykry-
ciem ok. 15 minut wraz z posiekaną 
pietruszką, szczypiorkiem i czerwoną 
cebulą lub szalotką;
- dodać śmietanę 18%, dusić na małym 
ogniu, aż do momentu zredukowania 
sosu, doprawić solą i  pieprzem do 
smaku;
- ryż przygotować wedle upodobań; 
na przygotowany ryż położyć sparzony 
por, drobno pocięty w krążki, następnie 
dodać kremowy sos z maślakami, po-
sypać parmezanem i świeżą, drobno 
posiekaną pietruszką;
- SMACZNEGO!

nający czerwony kwiat okratek australijski, 
czy północnoamerykański złotak wysmu-
kły. Pomimo że grzyby te jeszcze nie są 
w naszym Arboretum znajdowane, należy 
przypuszczać, że mogą one już w niedługim 
czasie zawędrować również do naszych, 
kórnickich i okolicznych ogrodów i lasów. 
Należy jednak pamiętać, że pomimo oczy-
wistych walorów kulinarnych obce gatunki 
grzybów mogą być potencjalnie inwazyjne 
i  zagrażać naszym rodzimym grzybom, 
czy też przyczyniać się do inwazyjności 
drzew, z którymi są związane. Nie jest to 
problemem, gdy patrzy się z perspektywy 
własnego ogródka, natomiast w szerszej 
skali występowanie obcych gatunków 
może mieć duże znaczenie dla rodzimej 
przyrody.

Pierścieniak uprawnyMaślak daglezjowy
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Na skraju rezydencji w Rogalinie stoi kościół 
św. Marcelina, znany jako mauzoleum rodu 
Raczyńskich. Nie wszyscy wiedzą, że budy-
nek stanowi kopię rzymskiej świątyni z fran-
cuskiego Nîmes. Do jeszcze wcześniejszych, 
greckich wzorców nawiązuje kościół św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku, 
choć jego plany powstały w… Berlinie. Po-
cysterską świątynię w Owińskach zdobią 
spiralne kolumny, inspirowane grobowcem 
świętego Piotra w bazylice watykańskiej, 
a w ołtarzu kościoła w Kicinie znalazła się 
kopia rzymskiego obrazu Matki Boskiej 
Śnieżnej. 

Świat w Puszczy Zielonce
By zobaczyć spektakularne widowiska hi-
storyczne nie trzeba jeździć do Francji. Od 

kilku lat plenerowe spektakle wzorowane 
na słynnym parku Puy du Fou są znakiem 
rozpoznawczym Parku Dzieje w Murowanej 
Goślinie. W Puszczy Zielonce można też 
spotkać się z myśliwymi (Traperska Osada 
w  Bolechówku) i  rdzennymi mieszkań-
cami (Wioska Indiańska w Łopuchówku) 
legendarnego Dzikiego Zachodu. Zamiast 
podróży w dalekie strony wystarczy wizyta 
w arboretum w Zielonce lub Kórniku, gdzie 
zebrano bogate kolekcje roślin świata.

Architektura krajów niemieckich
Wybitny niemiecki projektant Hans Poelzig 
pozostawił swój ślad również w Luboniu. 
Zaprojektowaną przez niego imponującą 
halę magazynową można zwiedzać w czasie 
wycieczek Lubońskim Szlakiem Architektury 

Przemysłowej. Równie efektownie prezen-
tuje się kolejowa przeprawa przez Wartę 
w  Stobnicy. Most powstał w  konstrukcji 
systemu Gerbera, rzadkiej na ziemiach 
polskich, a  wykorzystywanej w  Bawarii 
albo w szkockim Forth Bridge. Niemieckie 
korzenie ma również Pałac Jankowice, któ-
rego pierwotna bryła łudząco przypominała 
berlińską Starą Mennicę. Alpejski styl uzdro-
wiskowy reprezentują budynki dworców 
kolejowych Puszczykowo i Puszczykówko 
oraz zabudowania pobliskiego Ludwikowa.

Szczypta egzotyki
Przedsmakiem egzotyki może być Sala 
Mauretańska na zamku w Kórniku, wzo-
rowana na architekturze pałacu Alhambra 
w hiszpańskiej Grenadzie. Kórnickie zbiory 
obejmują też pamiątki z dalekich Antypo-
dów: od bumerangów po wypchanego dzio-
baka. Nieco inne trofea myśliwskie (m.in. 
Wielką Piątkę Afryki) prezentuje Muzeum 
Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie. Wo-
kół Poznania nie brak też miejsc z żywymi 
egzotycznymi zwierzętami. Ara araurana 
i kakadu mieszkają w Papugarni Ara w Trze-
bawiu, lemury i alpaki – po sąsiedzku w Deli 
Parku, a emu i kangury – w Śremskim Zoo.

Śladami podróżników
Odwiedzając muzeum im. Ojca Mariana 
Żelazka w Chludowie można zawędrować 
w dwa odmienne zakątki świata. W części 
indyjskiej znalazły się tradycyjne stroje, 
przedmioty liturgiczne, a nawet rekonstruk-
cja klasy szkolnej. Obok nich prezentowane 
są zbiory z Ameryki Południowej. Bajecznie 
kolorowe motyle, murzyńskie maski i tam-
-tamy zobaczymy też w Muzeum Arkadego 
Fiedlera w  Puszczykowie. Na zewnątrz 
ustawiono kopie słynnych rzeźb – od Bramy 
Słońca z Boliwii po egipskiego Sfinksa. Na 
zakończenie zwiedzania warto wsiąść na 
pokład Santa Marii – repliki statku Krzysztofa 
Kolumba, zamknąć oczy i wyruszyć w „rejs”.

W siedem dni dookoła świata
Fileas Fogg, bohater słynnej powieści Juliusza Verne’a, potrzebował 80 dni, by 
okrążyć świat. A gdyby tak udało się to w tydzień, w dodatku nie ruszając się 
z Wielkopolski? Niemożliwe? A jednak! Po sąsiedzku, na wyciągnięcie ręki mamy 
tu wiele atrakcji, które przy odrobinie wyobraźni pozwolą przenieść się do mniej 
lub bardziej odległych zakątków kuli ziemskiej. Pozostaje więc ruszyć w drogę 
wokół Poznania – dookoła świata!

◊  Piotr Basiński
Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna

Jedna z rzeźb w Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie (fot. Marek Fiedler)

Kościół św. Marcelina w Rogalinie (fot. Piotr Łysakowski)

Niniejszy tekst inauguruje cykl „Tury-
styczne PLOTki”. Wspólnie z Poznań-
ską Lokalną Organizacją Turystyczną 
(PLOT) będziemy przybliżać nasze 
atrakcje i  ofertę naszych sąsiadów, 
by zachęcić do samodzielnego po-
znawania mniej lub bardziej znanych 
turystycznych perełek okolic Poznania. 
Kolejne teksty cyklu ukażą się równole-
gle na łamach informatorów samorzą-
dowych 12 gmin członkowskich PLOT. 



◊  SK

Wiosna w środku zimy

Na kalendarzową wiosnę przyjdzie 
nam poczekać do 21 marca, astrono-
miczną powitamy dzień wcześniej. 
Wyjątkowo ciepły styczeń spowodował, 
że wiele roślin pomyliło środek zimy 
z wiosną. Kwitną już śnieżyce w Arbo-
retum, a w naszych ogrodach, lasach 
i na polach pojawiają się pąki, kwiaty, 
zalążki...

Średnia temperatura stycznia była w Pol-
sce około 4 stopnie wyższa od średniej 
z lat minionych. W wielu miejscach mak-
symalna temperatura dnia nie spadła ani 
razu poniżej zera. Tak było na przykład 

w Rzeszowie, gdzie taki przypadek w całej 
historii pomiarów zdarzył się dopiero dru-
gi raz (poprzednio w 1994 roku). 
Na początku lutego zanotowano w  Po-
znaniu nawet 14 st. C. W czasie kończenia 
składu tego numeru nieco się ochłodziło, 
ale prognoza długoterminowa nie wskazu-
je na długotrwałe ochłodzenie. W połowie 
miesiąca temperatura maksymalna ma 
znów poszybować do kilkunastu stopni.
Rekordy średnich temperatur notowane 
są także w innych krajach Europy. 
Spowodowany brakiem mrozów falstart 
przyrody może spowodować osłabienie 
roślin w późniejszym okresie. 

Dodatkowo zapowiada się inny problem 
dla rolników i ogrodników. 
Zarówno grudzień minionego roku, jak 
i  styczeń bieżącego były bardzo suche. 
Województwa: zachodniopomorskie, 
pomorskie, wielkopolskie oraz połowa re-
gionu łódzkiego i warmińsko-mazurskiego 
to obszary określane przez hydrologów 
jako dotknięte intensywną „suszą atmos-
feryczną i rolniczą”. 
Czy przyroda poradzi sobie z anomaliami 
jakie obserwują meteorologowie? 

Kwitną już śnieżyce... ... pigwowiec... ... i rozwijają się liście róż.

◊  ŁG

AFISZ

8 – 9 LUTEGO

IV SPOTKANIE EWANGELIZACYJNE UZDRO-
WIENI Z CIERPIENIA. KCRiS OAZA na hali 
sportowej. Więcej na parafiawszystkich.pl

9 LUTEGO

WARSZTATY FOTOGRAFII PT. „PORTRET 
POD DACHEM I NIEBEM”. Sesja fotogra-
ficzna w  Kórnickim Ośrodku Kultury, ul. 
Prowent 6, od godz. 11:00 - dzieci oraz od 
godz. 13:00 - fotomodelki.

10 LUTEGO

AKADEMIA SENIORA. MUZYKA Z  KASIĄ 
NABZYK. Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:45.

12 LUTEGO

UNIWERSYTET SREBRNEGO WIEKU W PO-
ZNANIU. Wyjazd, godz. 15:25. Szczegóły:  
tel.w  886-111-091

13 LUTEGO

TURNIEJ WARCABOWY DLA DZIECI. KCRiS 
OAZA (salka konferencyjna), start godz. 
17:00. Zapisy: mailowo na adres wiezakor-
nicka@gmail.com lub w dniu imprezy 30 
minut przed turniejem. Ilość miejsc ograni-
czona, decyduje kolejność zgłoszeń.

15 LUTEGO

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU.  Świetlica 
przy ul. Parkowej w budynku Polskiej Akade-
mii Nauk, godz. 10:00. Kazimierz Krawiarz 
- „Prof. Boleslaw Susza pro memorium”, 
Łukasz Grzegorowski „Dawne cmentarze 
i miejsca pochówku w gminie Kórnik”.

17 LUTEGO

AKADEMIA SENIORA. Kabaret z  Jackiem 
Schmidtem. Strażnica OSP Kórnik, godz. 
16:30.

19 LUTEGO

AKADEMIA SENIORA. GIMNASTYKA Z KA-
SIĄ. Strażnica OSP w Kórniku, godz. 16:30.

WERNISAŻ MALARSTWA: WOLNOŚĆ W PO-
SZUKIWANIU HORYZONTU. Piotr Paraniak, 
absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Po-
znaniu. Szkoła Podstawowa w Kamionkach, 
ul. Mieczewska 36, wejście B, godz. 18:00, 
wstęp wolny.

20 LUTEGO

AKADEMIA SENIORA. WARSZTATY KRA-
WIECKIE II GRUPA. Dendrologia świetlica 
przy ul. Parkowej w Kórniku, godz. 16:00.

TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI. KCRiS 
OAZA (salka konferencyjna), start godz. 
17:00. Zapisy: mailowo na adres wiezakor-
nicka@gmail.com lub w dniu imprezy 30 
minut przed turniejem. Ilość miejsc ograni-
czona, decyduje kolejność zgłoszeń.

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM JĘDRZEJEM 
CHOLEWCZYŃSKIM: Moja rowerowa pasja. 
„Ventus” Kórnik, godz. 19:00. Klub Podróżni-
ka z Kórnika. Zapisy pod nr tel. 618 170 021. 

22 LUTEGO

KRAKOWSKI SALON POEZJI W  ZAMKU 
W KÓRNIKU. Gościem będzie dwoje akto-
rów teatralnych, filmowych i serialowych, 
Marta Żmuda-Trzebiatowska i Kamil Kula. 
Na fortepianie zagra Marcin Baranowski. 
Godz. 17:00. Zgłoszenia mailowe na adres: 
sekretariat.zamek@bk.pan.pl. Liczba miejsc 
ograniczona.  

ZIMOWY MARATON FITNESS - XXVI EDYCJA. 
KCRiS OAZA, start godz. 17:00. Bilety w cenie 
19 zł (27.01-16.02), 29 zł (17-22 lutego), dla 
uczniów szkół za okazaniem legitymacji 5 zł.

25 LUTEGO

AKADEMIA SENIORA. MUZYKA Z  KASIĄ 
NABZYK. Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:45.

26 LUTEGO

AKADEMIA SENIORA. GIMNASTYKA Z KA-
SIĄ. Strażnica OSP w Kórniku, godz. 16:30.

7 MARCA

KONCERTy Z OKAZJI DNIA KOBIET. KCRiS 
OAZA, bilety wstępu będą wydawane 22 
lutego w patio kórnickiego ratusza (plac 
Niepodległości 1), od godziny 10:00 do wy-
czerpania zapasów.

15 MARCA

WERNISAŻ: III EDYCJA KONKURSU FOTO-
GRAFICZNEGO PT. „POJEDYNEK”. Kórnicki 
Ośrodek Kultury, godz. 18:00. Pracę o  te-
macie przyrodniczym należy wysłać do: 2 
marca, do godz. 22:00 na adres pojedy-
nek.2020@interia.pl.

W i e s z  o   c z y m ś  c i e k a w y m ?  
Poinformuj nas o tym: 
kultura@kornik.pl

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

Są w naszym języku bardzo ważne 
słowa, słowa klucze, słowa fundamen-
ty, na których budować powinniśmy 
nasze codzienne relacje. Są to między 
innymi słowa:proszę, dziękuję  
i przepraszam.
Przypomnijmy sobie o ich mocy, a jeśli 
sami używamy ich często, pokażmy 
innym, że chcemy być także adresata-
mi takich sformułowań.

Akcja promocji słów „Proszę, dziękuję, 
przepraszam”, która wykiełkowała w Kór-
niku, rozwija się i dociera wraz z naszy-
mi znaczkami także do innych miejsc 
w Polsce ale także za granicę. Grafika na 
znaczku  zaprojektowanym przez Jarka 
Wojciechowskiego przypomina nam, że 
używanie wspomnianych słów to ważny 
element szacunku dla drugiej osoby, ale 
i szacunku dla społeczności. Idąc tym 
tropem, jest to także wyraz troski o dobro 
ojczyzny.
Znaczki z logiem akcji trafiły w ostatnim 

czasie do Edyty Krzemień, Mateusza 
Damięckiego i Mieczysława Hryniewicza – 
gwiazd Krakowskiego Salonu Poezji, który 
gości cyklicznie w Zamku Kórnickim. Akcja 
zagosciła na „Kolędowaniu Ogończyka”. 
Sprawą zainteresował się przedstawiciel 
jednej z  marek motoryzacyjnych na 
Polskę. 

Przypomnijmy, że wcześniej do pro-
mocji „Proszę, dziękuję, przepraszam” 
włączyło się wiele firm z Kórnika. Dzięki 
zaangażowaniu burmistrza Przemysława 
Pacholskiego także Urząd Miasta i Gminy 
promuje akcję, a w lokalnych przedszko-
lach realizowany jest specjalny program 
edukacyjny.
Udało się nam zainteresować naszą 
akcją jednego z bardzo znanych języko-
znawców, który być może już niedługo 
przyjedzie do Kórnika by wesprzeć nasze 
starania swoim autorytetem.

Wszystkich, którzy mają ochotę aby 
wesprzeć naszą akcję zapraszamy do 
kontaktu pod nr telefonu 508 736768 
lub 601179596.
W Wydziale Promocji Gminy UMiG Kórnik 
(plac Niepodległości 41) można odebrać 
znaczek lub magnes z logiem akcji.

Używajmy na co dzień „magicznych” słów 
i chwalmy się tym!

Chwalimy się kulturą na co dzień

◊  AP i ŁG

Dyrekcja oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej w Kamionkach

„ Człowiek żyje tak długo, jak długo żyje nasza pamięć o Nim…”

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy  
dla Pana Piotra Justkowiaka 
z powodu śmierci 

składają

 Mamy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza 
Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020!

Aplikuj o dotację do 40 tys. zł. 

szczegóły w Internecie pod adresem 
https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etap
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Praca uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie 
nagrodzona przy okazji zeszłorocznego Konursu Krajoznaczego o Gminie Kórnik.

Praca uczennic Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej z Bnina 
nagrodzona przy okazji zeszłorocznego Konursu Krajoznaczego o Gminie Kórnik.



O  tym, że brudne dzieci, to szczęśliwe 
dzieci, przekonali się rodzice najmłod-
szych przedszkolaków z grupy „Ślimaczki” 
przedszkola „Kolorowe pole” w Dachowie, 
którzy wzięli udział w zajęciach z Sensopla-
styki® o tematyce zimowej.
Fantastyczna zabawa z  wykorzystaniem 
kolorowych, pachnących, o różnej konsy-
stencji i strukturze produktów, stymuluje 

wszystkie zmysły jednocześnie. Wpływa 
na rozwój poznawczy - opisuje elementy 
świata, pokazuje procesy przemiany sub-
stancji oraz związki przyczynowo-skut-
kowe. Sprzyja budowaniu świadomości 
ciała i  przestrzeni, oraz rozwija niczym 
nieskrępowaną aktywność na wszelkich 
płaszczyznach.
Serdecznie dziękujemy rodzicom za 

przybycie, gdyż wspólne działanie inte-
gruje naszą przedszkolną społeczność, 
a  wzmacnianie naszych inicjatyw, daje 
motywację do dalszego działania.
Do zobaczenia na kolejnych zajęciach.

Pół setki gości Ogończyka spotkało się 
na dorocznym jedenastym już kolędo-
waniu. Tym razem w restauracji „KafeJa” 
przy ulicy Pocztowej. To niegdyś kultowe 
dla młodzieży miejsce w styczniowy 
wieczór zapełniło się Paniami i Panami, 
którzy pełnoletność osiągnęli o wiele 
dawniej niż wczoraj.
Zgodnie z uświęconą przez lata tradycją, 
na naszych gości czekała artystyczna 
niespodzianka. Gwiazdą wieczoru w tym 
roku był znany radiowiec Polskiego Radia 
pan Sławomir Bajew, który specjalnie 
na tę okazję przygotował audycję „na 
żywo”- poetycki recital złożony z  wybra-

nych utworów Zbigniewa Herberta, Ro-
mana Brandstaettera, Cypriana Norwida  
i księdza Jana Twardowskiego z  piękną 
muzyką - suitą na  wiolonczelę Jana Se-
bastiana Bacha. W  nastrojowej scenerii, 
ulegliśmy magii radia, opartej wyłącznie 
na słuchaniu i uruchomieniu wyobraźni. 
W  skupieniu i  ciszy chłonęliśmy piękno 
poezji w doskonałej interpretacji. 
Zgodziliśmy się z  twórcą akustycznego 
spektaklu, że radio jest tym medium, które 
pozwala poruszyć najgłębsze, najbardziej 
intymne sfery naszej wrażliwości.
Po chwilach pełnych refleksji, śpiewanie 
kolęd, które w polskiej tradycji, na szczę-

ście wciąż wiążą się z prawdziwie chrześci-
jańskimi doznaniami, było dopełnieniem 
tych rozważań.  
W  przyjemnej, świąteczno-noworocznej 
atmosferze, przy lampce wina, smacznej 
kolacji i kawie serwowanej przez restau-
rację Oskar czerpaliśmy radość z Bożego 
Narodzenia.

Pokłońmy się Królowi, 
Królowi Anielskiemu,
Dziś nam narodzonemu, 
pokłońmy się!
 

Dla członków Stowarzyszenia „Klau-
dynka” początek stycznia jest czasem 
szczególnie radosnym – zyskują wtedy 
możliwość spotkania się przy jednym sto-
le ze swoimi najbliższymi, kolegami oraz 
koleżankami z  zajęć, wolontariuszami, 
a także członkami zarządu na organizo-
wanym co roku Spotkaniu Noworocznym 
,,Idzie styczeń, niesie wiele życzeń…”. 
Dzięki uprzejmości OSP w  Kórniku  
19 stycznia spędziliśmy popołudnie 
w  budynku strażnicy, zajadając się 
ciastami oraz popijając kawę i herbatę. 
Odwiedzili nas przemili goście: pani 
Irena Kaczmarek- radna Miasta i Gminy 
Kórnik, pan Andrzej Szyc – prezes OSP 
Kórnik, pan Leszek Orlewicz- naczelnik 
OSP Kórnik, pani Anetta Szarzyńska, któ-
ra przez wiele lat pełniła funkcję prezesa 
w  naszym stowarzyszeniu oraz Siostry 
Miłosierdzia. 

Swoją obecnością ucieszyła nas również 
Wincentyńska Młodzież Maryjna, która 
zaśpiewała kolędy dla wszystkich zgroma-
dzonych gości, a także uczestnicy Środowi-
skowego Domu Samopomocy „Gościnni” ze 
spektaklem nawiązującym do Świąt Bożego 
Narodzenia oraz występem muzycznym. 
Każdy z „Klaudynkowiczów” otrzymał z rąk 
przedstawicielek zarządu prezent – część 
podarunku została ufundowana przez 
grupę przyjaciół Klaudynki pod przewod-
nictwem pani Agaty Gajewskiej, za co ser-
decznie dziękujemy! Zwieńczeniem naszego 
spotkania była wspólna taneczna zabawa.
Mamy szczerą nadzieję, że tradycja Spotkań 
Noworocznych będzie kontynuowana, a do-
bre emocje i uśmiech pozostaną z nami aż 
do stycznia 2021 roku.

„Klaudynka“ wspólnie wita Nowy Rok
Pond 3000 kg wyniosły tegoroczne 
zbiory kasztanów w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Kórniku.
Zbiórka kasztanów dla Koła Łowieckiego 
nr 73 „Kogut” były nie lada wyzwaniem dla 
naszych uczniów. Najwytrwalsi  zbieracze 
zebrali nawet ponad 250 kilogramów. 
Wśród laureatów byli uczniowie : Marcel K. 
i ex aequo Krzysztof M., którzy zebrali po 
256 kg kasztanów, a drugie miejsce  Joanna 
W.                                                                                                                                                                              
Dumni z  uczniów myśliwi postanowili 
podziękować im wspaniałymi nagrodami.   
Na samym początku uczniowie biorący 
udział w  konkursie zostali przywitani  
sygnałem zagranym przez jednego z my-
śliwych na rogu myśliwskim. Sygnał taki 
oznacza nie tylko  przywitanie, ale również 
oddanie czci zwierzynie łownej. Po krótkiej 
prelekcji dotyczącej sensu dokarmiania 
zwierząt łownych oraz roli myśliwego 
w  środowisku przyrodniczym przedsta-
wiono naszym uczniom dwie sowy ho-
dowlane. Jeden z myśliwych opowiedział 
nam o ich zwyczajach i życiu w środowisku 
naturalnym i hodowlanym.    
Uczniowie, którzy zebrali największą ilość 
kasztanów zostali uhonorowani nagrodą 

główną, czyli wyjazdem w  teren. Najwy-
trwalszych czekała wycieczka w  okolice 
Leśniczówki Drapałka, gdzie mogli poznać 
jak wygląda paśnik, lizawka lub poletko 
łowieckie. Każdy mógł wysypać samodziel-
nie trochę kasztanów w lesie i zobaczyć jak  
wygląda praca myśliwego w  praktyce… 
A  pogoda tego dnia nie rozpieszczała, 

na szczęście można było się ogrzać przy 
tradycyjnym myśliwskim ognisku.   To była 
piękna wycieczka i niesamowita przygoda.
W imieniu Uczniów, Dyrekcji  i Organiza-
torów konkursu  serdecznie dziękujemy.  
Darz Bór !!!                            

Kasztany dla mieszkańców 

◊ Dawid W.

Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia

Kórnickie Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom 

z Niepełnosprawnością 
Intelektualną i Ruchową 

„Klaudynka”
serdecznie zaprasza na 

Walne Zebranie 
Sprawozdawcze Członków 

w dniu 21.02.2020 r. o godz. 18.00 
w siedzibie Stowarzyszenia 

w Kórniku 
przy ul. 20 Października 69.

◊ Daria Rozmiarek 
– wolontariuszka
 Stowarzyszenia „Klaudynka”

Pokłonić się Królowi

◊  Maria Kuczńska-Nowak

W Przedszkolu Kolorowe Pole nie ma nudy!

◊  Mariola Kajdan
Przedszkole 
Kolorowe Pole w Dachowie
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23 stycznia w Oazie rozegrano turniej 
szachowy dla dzieci. 

Oto wyniki:
1. miejsce Samuel Kątny 6 pkt, 2. miejsce 
Tymoteusz Kątny 5 pkt, 3. miejsce Tymo-
teusz Zawitaj 4 pkt, 4. miejsce Aleksander 
Zawitaj 4 pkt, 5. miejsce Kajetan Olszewski 

3,5 pkt, 6. miejsce Kacper Kopczyński 3 pkt, 
7. miejsce Karol Bartkowiak 3 pkt, 8. miej-
sce Aleksandra Gettler 3 pkt, 9. miejsce 
Lena Niemiec 3 pkt, 10. miejsce Michał 
Gettler 2,5 pkt, 11. miejsce Julian Zient-
kowski Julian 2 pkt, 12. miejsce Oskar 
Zientkowski 2 pkt, 13. miejsce Marika 
Bugzel 1 pkt.

Turniej rozegrano systemem „szwajcar-
skim” na dystansie 6 rund. Dzieci otrzyma-
ły upominki i dyplomy, które ufundowało 
KCRiS  „OAZA” w Kórniku.     
Turnieje w lutym: 13 lutego – warcabowy, 
20 lutego – szachowy. 
Zapraszam do udziału. 
                                                                                                                                      

Ferie w Oaza Kids dobiegły końca. Program zajęć jak zawsze obfitował 
w moc atrakcji, a szczęśliwe i radosne buzie to najlepsza ocena
minionych ferii. Oto krótka foto relacja.

Ferie w „Oazie“

Turniej szachowy dla dzieci

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrum Zdrowia Rodziny
ul. Mostowa 12, Kamionki
tel. 885 029 029
email: kamionki@centrum-zdrowia-
-rodziny.pl

Centrum Medyczne Kamionki
Platanowa 18, Kamionki
tel. 661 203 203
email: kontakt@cmkamionki.pl

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

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

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

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

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

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

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

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel./fax. 61 817 00 54

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

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

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

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

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

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

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

Kórnicko-Bnińska
Izba Pamiątek Regionalnych
Ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik – Bnin
Kustosz dr Kazimierz Krawiarz
Tel. 785 749 287

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819 80 11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170 125
Parafia pw. Wszystkich Świętych
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 61 8170162
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
tel. 61 8788010

...
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...
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Następny numer
Kórniczanina ukaże się
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Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać  
do 13 lutego 2020 r.

SEKCJA LEKKOATLETYCZNA KOTWICY KÓRNIK ZAPRZASZA!!!!
Działająca od października 2019 r. 

sekcja LA 
zaprasza  wszystkie chętne dzieci i młodzież  na treningi ogólnorozwojowe z lekkiej atletyki.

 Przyjmujemy dzieci od 7 roku życia!!!
Treningi odbwają się we wtorki - hala OAZA godz. 16.30 

oraz czwartek 16.30 stadion Błonie 
pod nadzorem doświadczonych trenerów Magdaleny Bytniewskiej oraz Iwony Rauk.

Pierwszy miesiąc treningów gratis, a następne tylko 90 złotych za miesiąc.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem sekcji tel. 724-140-528
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Ogłoszenia drobne:
PRaca

 Poszukiwani magazynierzy z upra-
wieniami UDT, 2 zmiany, premie, 
wolne weekendy. Tel. 668 895 918
 Clipper Logistics w Robakowie po-

szukuje kandydatów na stanowisko 
specjalista magazynowy. Szczegóły: 
www.clippergroup.pl (zakładka 
kariera)
 Zatrudnię elektryka lub pomocni-

ka elektryka do przyuczenia zawo-
du. Praca od poniedziałku do piątku. 
Tel. 600 553 362
 Zatrudnię pracownika biuro-

wego, praca od poniedział-
ku do piątku 8-16. Cv na maila:  
biuro@elkoinstalacje.pl
 Poczta Polska S.A. zatrudni listo-

noszy z samochodem w UP Kórnik. 
Tel. 502 016 636

 Opróżnianie mieszkań, piwnic 
z  mebli. Przeprowadzki, porząd-
kowanie ogródków działkowych.  
Tel. 796 233 660 
 Sprzedam choinki, różne gatunki, 

kopanie z gruntu. Plantacja Zanie-
myśl. Od 20 zł. Tel. 604 816 095

 W y n a j m ę  l o k a l  w   K ó r -
niku, 2 pomieszczenia, 80 m2.  
Tel. 500 22 65 14

 Wynajmę powierzchnie biurowe 
o pow. 18 m2, ul. Stodolna. Tel. 501 
177 641
 Naprawa pralki, lodówki, zmywar-

ki. Tel. 537 394 398
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011
 Kupię kamienicę. Tel. 663 808 241
 Szybkie pożyczki gotówkowe,  

do 2 tyś zł na dowód, Mateusz.   
Tel. 502 788 616

 Sprzedam ba loty  s łomy.  
Tel. 691 783 400 
 Sprzedam ziarno: jęczmień, owies, 

przeżyto. Tel. 691 783 400
 Sprzedam przyczepkę dwuosio-

wą Brenderup oraz profesjonalny 
zestaw do układania papy termo-
zgrzewalnej. Tel. 602 214 931
 Kredyty dla firm szeroki wachlarz 

produktów, zapraszamy do kontak-
tu. Tel. 532 726 130
 Kredyty dla firm na różne cele,  

fachowe oraz indywidualne rozwią-
zania. Tel. 532 726 130
 Kredyt samochodowy bez wpła-

ty, zabezpieczeń i  zastawu, wiek 
oraz przebieg auta nieistotny.  
Tel. 532 726 130
 Montaż i naprawa rolet zewnętrz-

nych. Tel. 501 645 939

 Montaż roletek vertekali, moskite-
ry. Tel. 501 645 939

 Wypożyczaln ia  samocho -
dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231
 Dom na sprzedaż - Młyńska 10, 

Kórnik. Kontakt tel. 48 618 171 901
 Sprzedaż drewna sosnowego 

i  kominkowego, różne rodzaje. 
Transport gratis. Tel. 661 099 768 
 Naprawa pralki, lodówki, zmywar-

ki. Tel. 537 394 398
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011
 Sprzedam markizę tarasową, przy-

ścienną, szerokość 4,8 m, wysięg  
3,5 m. Tel. 501 507 172
 Tanio sprzedam stół rozsuwany 

i 6 krzeseł. Tel. 664 432 681
 Sprzedam dwupokojowe miesz-

kanie w Kórniku. Tel. 66 66 77 003
 Usługi glazurnicze, remonty łazie-

nek i inne drobne prace wykończe-
niowe. Tel. 888 171 661
 Biuro matrymonialno-towarzyskie 

zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Tel. 505 006 319
 Utrzymanie terenów zielonych, 

koszenie trawy, wertykulacja, cię-
cie krzewów  itp. Zapraszamy.  
Tel. 508 795 439

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

 Sprzedam Mercedesa W210 klasa 
E 2.2 CDI 4.000 zł. Tel. 501 924 409

 Sprzedam drzwi wew. klatkowe  
80 cm, stan bardzo dobry, cena 200 zł. 
Tel. 660 42 30 76

 Sprzedam całą kolekcję monet 
2-złotowych. Tel. 501 177 641

 Zamienie mieszkanie w Poznaniu 
na Zawadach, 33 m2, na mieszkanie 
w Kórniku. Tel. 501 653 813

 Świętuj z nami 30 lat WADER! Za-
praszamy do sklepu z zabawkami, 
Konarska 7, 62-035 Bnin, 618190253, 
biuro@wader-zabawki.pl

 Wyprzedaż  - Lazura ochronna  3v3  
na drewno 9 i 6 letnia  różne kolory. 
Niskie ceny. Tel. 603 165 255

 Serwis kotłów gazowych firmy TER-
MET. Montaż, naprawa, przeglądy. 
Tel. 502 047 864

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z  nr. telefonu. Większe ogło-
szenia mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowa-
ne 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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