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POWITANIE WAKACJI
 

W KÓRNIKU
 

3  L I P C A  2 0 2 1  R O K U
 

G O D Z . :  1 5 . 0 0  -  2 0 . 0 0
 

P L A C  N I E P O D L E G ŁOŚC I  

K o n k u r s y ,  z a b a w y ,  g r y  i  a t r a k c j e  d l a  d z i e c i

W a t a  c u k r o w a ,  p o p c o r n  i  l o d y

K a r u z e l a ,  e u r o b u n g e e ,  t r a m p o l i n a  i  d m u c h a ń c e

D r z e w o  F r a n c i s z k a  w  K o l e g i a c i e  ( 1 5 : 0 0 - 1 7 : 0 0 )

W y s t ę p y  m u z y c z n e

Z b i ó r k a  n a k r ę t e k

G r a  m i e j s k a

K o n c e r t y  o r g a n o w e  w  K o l e g i a c i e   

W a k a c j e  b e z  a l k o h o l u  

W  P R O G R A M I E :

Za udział w konkursach, grach, zabawach
oraz w zbiórce nakrętek przewidziane

nagrody dla dzieci
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Sprawozdanie 
burmistrza

Rozmowy w spRawie 
oRganizacji tRanspoRtu

14 czerwca wiceburmistrz Bronisław Do-
miniak uczestniczył w  zorganizowanym 
przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
spotkaniu przedstawicieli samorządów 
tworzących związek powiatowo-gminny, 
który ma zająć się organizacją transportu 
regionalnego, w przeszłości prowadzonego 
przez PKS Poznań.

Dofinansowanie z RfRD

Również 14 czerwca burmistrz Przemysław 
Pacholski z panią Skarbnik Katarzyną Sza-
małek brali udział w spotkaniu w Urzędzie 
Wojewódzkim w  Poznaniu, na którym 
przekazano informacje o  dofinansowa-
niu inwestycji drogowych. Z  Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg otrzymaliśmy 
372.761 zł dofinansowania na budowę 
drogi przy ul. Jaśminowej w Kamionkach. 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) 
stanowi instrument wsparcia realizacji 
zadań na drogach zarządzanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego. Jego 
celem jest przyspieszenie powstawania 
infrastruktury drogowej na szczeblu 
lokalnym, stanowiącej ważny element 
prawidłowego funkcjonowania i  rozwoju 
gospodarki oraz przyczyniającej się do 
poprawy poziomu życia obywateli.
W uroczystości wręczenia symbolicznego 
czeku udział wzięli: wojewoda Michał 
Zieliński, sekretarz stanu ds. polityki euro-
pejskiej, Polonii oraz dyplomacji publicznej 

ZgromadZenie w Zgo Jarocin

11 czerwca wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
uczestniczył w zgromadzeniu wspólników 
ZGO Jarocin. Podczas obrad omówiono 
zaawansowanie starań o dofinansowanie 
projektu rozbudowy Zakładu Zagospo-
darowania Odpadów Jarocin - Wielkopol-
skiego Centrum Recyklingu i  realizację 
inwestycji.
Przedstawiono sprawozdania finansowe 
oraz merytoryczne za rok 2020 wraz z wy-
nikami badań wykonanych przez biegłego 
rewidenta. Po zatwierdzeniu sprawozdań 
udzielono absolutorium członkom zarządu 
oraz rady nadzorczej. 
Miasto i Gmina Kórnik jako udziałowiec po-
siada (stan na ostatni dzień grudnia 2020 r.) 
6,88% udziałów spółki, a wartość tej części 
to 2.161.000 zł. Wypracowany przez spółkę 
w 2020 roku zysk w wysokości 5.405.811,02 
zł brutto wykorzystany zostanie na kolejne 
inwestycje. 

rocZnica rolnicZeJ Solidarności

Także 11 czerwca burmistrz Przemysław 
Pacholski uczestniczył w zorganizowanej 
pod patronatem honorowym Wojewody 
Wielkopolskiego konferencji z okazji 40-le-
cia Zjazdu Zjednoczeniowego i powstania 
NSZZ RI „Solidarność” Wielkopolska. Przed 
konferencją odprawiona została msza 
św. okolicznościowa, po której delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów pod Poznańskimi 
Krzyżami.
Upamiętniono wydarzenia, które w latach 
80-tych XX wieku naznaczyły drogę polskich 
rolników do wolności. Dyskutowano na 
temat tamtych historycznych wydarzeń 
oraz ich wpływu na współczesną pozycję 
polskiego rolnictwa. 
Należy pamiętać, że w tworzeniu wolnych 
związków zawodowych rolników czynny 
udział brali także mieszkańcy Kórnika 
i okolic.

otwaRcie toRu w BoRówcu

13 czerwca wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
wziął udział w uroczystym otwarciu wyko-
nanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Kórnik toru pumptrack w Borówcu.
W uroczystości udział wzięli także: sołtys 
Borówca Agnieszka Plucińska oraz sołtys 
Borówca Nowego Sylwia Brzoskowska 
z radami sołeckimi oraz radni Anna Maria 
Andrzejewska i Jarosław Janowski. 

i kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych Szymon Szynkowski vel Sęk oraz 
wielkopolski poseł na Sejm RP Bartłomiej 
Wróblewski.

Rozmowy z fzK

15 czerwca wiceburmistrz Bronisław Do-
miniak spotkał się z  prezesem Fundacji 
Zakłady Kórnickie Dariuszem Grzybkiem 
oraz członkiem zarządu FZK Zbigniewem 
Kaliszem. Rozmawiano na temat uregu-
lowania spraw związanych z  gruntami  
zajętymi pod drogi.

pRopozycje Dla senioRów

Także 15 czerwca burmistrz Przemysław 
Pacholski na zaproszenie stowarzyszenia 
Wspaniała Siódemka uczestniczył w spo-
tkaniu z seniorami na kórnickich Błoniach.
Burmistrz poinformował obecnych, że 
przygotowano podstawy formalne do 

uruchomienia w naszej gminie Rady Se-
nioralnej, która ma zainaugurować swoje 
działanie już we wrześniu. 
Powstaje także Dom Integracji Między-
pokoleniowej, w  którym swoją siedzibę 
znajdzie Kórnickie Centrum Inicjatyw Senio-
ralnych. Będzie to miejsce, w którym osoby 
starsze będą mogły skorzystać z narzędzi 
pozwalających na ich aktywny udział w ży-
ciu naszej społeczności, realizować inicja-
tywy i rozwijać pasje. Wesprzemy działania 
uniwersytetu trzeciego wieku i stworzymy 
bazę dla wolontariatu. 

cd. na str. 4
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Całość koordynować ma nowy Wydział Ko-
munikacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych, 
który powstanie w UMiG.

Rozmowy z Rops

16 czerwca wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
spotkał się z dyrektor Aleksandrą Kowalską 
z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Poznaniu. W rozmowach uczestniczyli 
także zastępca dyrektora ROPS Monika 
Zembrzycka, kierownik zespołu do spraw 
rozwoju usług ROPS Edyta Antkowiak, 
inspektor do spraw rozwoju usług ROPS 
Andżelika Majkowska, Marek Grobelny 
z  Przedszkola Kolumb - Kraina Małego 
Odkrywcy oraz dyrektor OPS w  Kórniku 
Agnieszka Mieloch i  kierownik Wydziału 
Oświaty UMiG Kórnik Ewa Soczyńska. 
Omówiono temat współfinansowania pro-
gramu Dobry Start skierowanego do dzieci 
oraz ich rodzin zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym.

spotKanie z pRezesem Kotwicy

16 czerwca z prezesem KSS Kotwica Kórnik 
Andrzejem Giczelą spotkał się wicebur-
mistrz Sebastian Wlazły. Omówiono bie-
żące sprawy klubu i starania o pozyskanie 
sponsorów.

KonfeRencja w spRawie geoDezji

Tego samego dnia odbyła się wideokon-
ferencja zorganizowana przez Głównego 
Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego 
pt. „Udział geodezji w procesie cyfryzacji 
planowania przestrzennego”.  Przed-
stawiciele samorządów z  całego kraju 
dyskutowali na temat ujednolicenia form 
publikacji dokumentów planistycznych. 
W konferencji uczestniczył wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły. 

spotKanie z aquanet

Również 16 czerwca wiceburmistrz Bro-
nisław Dominiak brał udział w  comie-
sięcznym spotkaniu z  przedstawicielami 
Aquanetu w sprawie postępu prac plani-
stycznych i  realizacji inwestycji kanaliza-
cyjnych oraz wodociągowych na terenie 
naszej gminy.

KoleJne „Serca” na naKrętKi

17 czerwca wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
uczestniczył w montażu kolejnych pojem-
ników na nakrętki w  kształcie serc, tym 
razem w  Czmoniu (przy OSP), Radzewie 
(przy OSP) i w Szczodrzykowie (teren Szkoły 

Podstawowej). To kolejne przedsięwzięcie 
propagujące ochronę środowiska wśród 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy. 
Bardzo ważne jest również to, że zebrane 
nakrętki będą przekazywane na zbiórki 
charytatywne.

KDn w foRmie hyBRyDowej

Także 17 czerwca odbyło się  pierwsze  
spotkanie organizacyjne Kórnickich Dni 
Nauki 2021. Wzięli w  nim udział przed-
stawiciele zaangażowanych w organizację 
placówek naukowych i szkół oraz głównego 
organizatora - UMiG Kórnik z burmistrzem 
Przemysławem Pacholskim na czele. 
W  toku dyskusji  zastanawiano się nad 
formą i terminem imprezy planowanej na 
jesień 2021 roku. Ustalono, że najlepszym 
rozwiązaniem będzie  forma „hybrydowa” 
składającą się z puli zajęć odbywających 
się na świeżym powietrzu oraz filmów edu-
kacyjnych. Terminy zajęć oraz gotowość 
przygotowywanych materiałów filmowych 
do publikacji, ze względu na pandemię CO-
VID-19  będą określane w sposób elastycz-
ny. Ze względu na konieczność wewnętrz-
nych konsultacji ustalono, że następne 
spotkanie w  formie online odbędzie się 
29 czerwca.

spotKanie w spRawie 
infRastRuKtuRy RoweRowej

 
21 czerwca spotkał się zespół do spraw 
infrastruktury rowerowej na terenie gminy 
Kórnik. Podsumowano dotychczasowe 
działania oraz założenia koncepcji rozbu-
dowy ścieżek rowerowych. 

oBRaDy woKiss

22 czerwca, przy udziale 136 delegatów, od-
było się XLI Walne Zgromadzenie Stowarzy-
szenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i 
Studiów Samorządowych” (WOKISS) prze-
prowadzone po raz drugi w trybie zdalnym. 
Delegatem gminy Kórnik podczas obrad 
był wiceburmistrz Sebastian Wlazły. Walne 
Zgromadzenie pod przewodnictwem Wójta 
Gminy Przykona – Mirosława Broniszew-
skiego rozpatrzyło sprawozdania z działal-
ności w 2020 roku Rady Stowarzyszenia, 
Zarządu Stowarzyszenia, Wielkopolskiego 
Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorial-
nego, a także zapoznało się z protokołem 
z prac kontrolnych przeprowadzonych 
przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. 
Po zapoznaniu się z planami działalności 
Ośrodka i dyskusji podjęto uchwałę w 
sprawie przyjęcia ww. sprawozdań oraz w 
sprawie ustalenia programu działania Sto-
warzyszenia oraz zatwierdzenia budżetu 
WOKISS na 2021 rok.

poDsumowanie RoKu 
w „schRonisKu”

23 czerwca wiceburmistrz Sebastian Wla-
zły, który pełni funkcję przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Związku Międzygmin-
nego „Schronisko dla Zwierząt w Skałowie” 
uczestniczył w  zgromadzeniu, podczas 
którego udzielono absolutorium zarządowi 
związku. Głosowanie poprzedziło przedsta-
wienie sprawozdań i opinii. Dochody Związ-
ku w 2020 roku wyniosły 1.726.040,30 zł 
natomiast wydatki 1.639.115,73 zł. Obecnie 
w schronisku opieką objętych jest prawie 
100 psów i kilkadziesiąt kotów.

stomatolog w szKole

Także 23 czerwca podpisano umowę 
w  sprawie profilaktycznych usług sto-
matologicznych i  działań edukacyjnych 
w zakresie zdrowia, które w roku szkolnym 
2021/2022 odbywać się będą w szkołach 
podstawowych na terenie naszej gminy. 
W spotkaniu z Piotrem Borowskim, przed-
stawicielem firmy Possum Spółka z  o.o. 
z Wrocławia, która organizować będzie te 
usługi, udział wzięli wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły i kierownik Wydziału Oświaty 
i Polityki Społecznej Ewa Soczyńska. 

śdS dZieli Się doświadcZeniami

Tego samego dnia w UMiG Kórnik odbyło 
się spotkanie zorganizowane na prośbę wi-
ceburmistrza Mosiny Tomasza Łukowiaka, 
w sprawie prowadzenia środowiskowego 
domu opieki. W skład delegacji reprezentu-
jącej gminę Mosina poza wiceburmistrzem 
wchodzili sekretarz Urzędu Monika Kujaw-
ska, z-ca kierownika OPS Małgorzata Kacz-
marek oraz inspektor Jakub Modrzyński. 
Podczas spotkania z dyrektor Środowisko-
wego Domu Samopomocy „Gościnni” Anitą 
Wachowiak i dyrektor OPS Agnieszką Mie-
loch oraz wiceburmistrzem Sebastianem 
Wlazłym podzielono się doświadczeniami 
w  zakresie prowadzenia ŚDS-u. Gmina 
Mosina przymierza się do utworzenia po-
dobnej placówki na swoim terenie. 

naReszcie sie Dzieje...

W  związku z  poluzowaniem wielu ob-
ostrzeń związanych z przeciwdziałaniem 
COVID-19 organizowanych jest coraz 
więcej wydarzeń kulturalno-rozrywkowych 
w  plenerze. Burmistrzowie uczestniczyli 
w  ostatnim czasie w  jubileuszu klubu 
sportowego AVIA Kamionki i  rozpoczęciu 
lata w Borówcu. Przy okazji wianków na 
kórnickich Błoniach 20 czerwca zainaugu-
rowała swoje panowanie nowa Biała Dama 
Martyna Piasecka.

cd. ze str. 3
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W mediach społecznościowych wielo-
krotnie pojawia się temat sprzedaży 
dawnego ośrodka wypoczynkowo-kon-
ferencyjnego w Błażejewku i zago-
spodarowania terenów przyległych. 
Niestety często podawane informacje 
mijają się z prawdą. 

Dawny ośrodek nad Jeziorem Bnińskim 
w  Błażejewku był wcześniej własnością 
Skarbu Państwa. Samorząd Kórnika roz-
ważał przejęcie całości lub części tego 
terenu. Radni dyskutowali na ten temat 
podczas sesji, składali interpelacje w  tej 
sprawie. Prowadzona też była od 2014 
roku korespondencja z  Agencją Nieru-
chomości Rolnych Skarbu Państwa, która 
administrowała terenem.
Władze ANR dążyły jednak do sprzedaży 
ośrodka inwestorowi, który według za-
łożeń powinien zainwestować znaczne 
środki finansowe, aby nadać mu nowo-
czesny kształt i przywrócić dawną świet-
ność. Wobec takich planów ANR, gmina 
proponowała przejęcie mniejszego terenu 
(ok. 10 ha, na którym znajdowały się m.in.: 
stadion, boiska piłkarskie, restauracja 
„Muszelka”, muszla koncertowa i  plaża 
z kąpieliskiem, położona w pobliżu restau-
racji). Ówczesne władze ANR nie wyrażały 
na to zgody, wychodząc z  założenia, że 
nieruchomość ma wartość jako całość, 
tzn. część hotelowa razem z   częścią re-
kreacyjno-sportową.
Teren i obiekty dawnego ośrodka zostały 
przez Krajowy Ośrodek Wspierania Rol-
nictwa (instytucję, w którą przekształcono 
ANR) wystawione na sprzedaż, co ogła-
szano w prasie ogólnopolskiej. Pierwsze 
przetargi zostały nierozstrzygnięte, ze 
względu na brak zainteresowania inwe-
storów. W  2018 roku kolejny przetarg 
został rozstrzygnięty a  tereny ośrodka 
w  Błażejewku sprzedane przez KOWR 
prywatnemu inwestorowi.

W uzgodnieniu z KOWR (wcześniej ANR) 
gmina podjęła starania o przejęcie tere-
nów przylegających do ośrodka. KOWR 
w  tym przypadku informował w  kore-
spondencji, że „istnieje możliwość nie-
odpłatnego przekazania na rzecz Miasta 
i Gminy Kórnik nieruchomości o  łącznej 
powierzchni 12,2653 ha, położonej w ob-
rębie Błażejewko, gmina Kórnik, oznaczo-
nej jako działki nr 362/17, 362/20, 362/21, 
362/22, 362/23, pod warunkiem przezna-
czenia ich na cele publiczne”.
By przejęcie terenów było możliwe, ko-
nieczne było uchwalenie studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy z  odpowiednimi 
zapisami.
Dla przedmiotowego terenu trwała już 
w 2016 roku procedura sporządzenia stu-

dium. Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła 
wtedy „uchwałę Nr XXII/278/2016 z dnia 29 
czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kórnik, ze zmianą obej-
mującą obszar obrębów geodezyjnych 
Czołowo, Konarskie, Radzewo, Czmoniec, 
Czmoń i  Błażejewko”. Ponieważ obszar 
opracowania obejmował aż 6 sołectw, pra-
ce nad dokumentem trwały bardzo długo. 
Ostatecznie zadecydowano o etapowaniu 
prac i na majowej sesji RMiG Kórnik w tym 
roku podjęto uchwałę zatwierdzającą 
„studium uwarunkowań i  kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy 
Kórnik ze zmianą dotyczącą części wsi 
Błażejewko – dla terenu i okolic dawnego 
ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego, 
gmina Kórnik”.

Dla obszaru byłego ośrodka szkoleniowo-
-wypoczynkowego i  terenów należących 
do KOWR toczy się również osobna 
procedura planistyczna mająca na celu 
przyjęcie zapisów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, który 
określi warunki i zasady zagospodarowa-
nia terenu. Wprowadzenie odpowiednich 
zapisów w dokumencie planistycznym ma 
nie tylko umożliwić gminie bezpłatne prze-
jęcie przedmiotowego terenu, ale przede 
wszystkim realizację obiektów i terenów 
sportowo-rekreacyjnych.
Obecnie przygotowywana jest uchwała 
„w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieru-
chomości położonej w obrębie Błażejewko 
gmina Kórnik”,  którą przedstawię radnym 
podczas sesji czerwcowej. 
Jednocześnie na platformie zakupowej 
UMiG została przeprowadzona procedu-
ra wyboru wykonawcy, w  wyniku której 

została zawarta umowa na opracowanie  
koncepcji zagospodarowania przestrzeni 
działek nr ewid. 362/17, 362/10, 362/21, 
362/22 i 362/23, wraz z:
- drogami komunikacji samochodowej, 
ciągami komunikacji pieszej, rowerowej, 
miejscami parkingowymi, 
- ze strefą wypoczynkowo–rekreacyjną 
zespołu zabudowy usług turystycznych, 
gastronomicznych, polem namiotowym,
- ze strefą boisk sportowych, ścieżkami 
zdrowia, siłownią zewnętrzną,
- ze strefą placu zabaw, ścieżek dydak-
tycznych, 
- ze strefą plaży i kąpieliska z pomostami,
- budową świetlicy wiejskiej, placu rekre-
acyjnego  z paleniskiem,
- ze strefą infrastruktury: kanalizacji 
sanitarnej, wodociągową, energetyczną 
(w tym oświetlenie terenu), teletechniczną, 
gazową , kanalizacji deszczowej,
- małą architekturą (odpowiednia ilość 
ławek, koszy na śmieci, stojaków rowe-
rowych),
- zielenią (należy dążyć do zachowania 
istniejącego zadrzewienia).

Wszystkie te elementy (zapisy studium, 
koncepcja zagospodarowania) będą pod-
stawą do złożenia formalnego wniosku 
o przejęcie terenu w Błażejewku. W latach 
2011–2017 Miasto i Gmina Kórnik przejęła 
skutecznie od ANR/KOWR 26 działek. Je-
stem przekonany, że i tym razem spełnimy 
wszystkie warunki konieczne do dokoń-
czenia procedury. O przekazaniu Miastu 
i Gminie Kórnik tego terenu zadecyduje 
centrala Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa w Warszawie. 

Działania w sprawie terenów w Błażejewku

◊  Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PROCEDURA PLANISTYCZNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Par-
lamentu 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 osobo-
wych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodle-
głości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Le-
wicka – Bachman,  e - mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą 
w celu wypełniania obowiązku prawnego cią-
żącego na Administratorze w związku z reali-
zowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy 

Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu 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 przechowywa-
ne wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wyka-
zów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz prawo ich spro-
stowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą prze-

kazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie 
będzie używane zautomatyzowane podejmo-
wanie 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 prze-
twarzane są niezgodnie z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warun-
kiem ustawowym i jest niezbędne w celu re-
alizacji obowiązku prawnego wykonywanego 
przez Administratora. W  przypadku braku 
podania przez Państwa  niezbędnych danych, 
będzie to miało wpływ na dalsze procedowa-
nie sprawy, włącznie z pozostawieniem wnio-
sku 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 zagospo-
darowania przestrzennego dla części 
obrębu geodezyjnego Bnin w rejonie ulic: 

Śremskiej, Lipowej 
i Błażejewskiej, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r. 
poz. 741 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta 
i Gminy Kórnik 
nr L/695/2018 z dnia 26 września 2018 r., 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części 
obrębu geodezyjnego Bnin w rejonie ulic: 
Śremskiej, Lipowej i Błażejewskiej, gmina 
Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 5 lipca 2021 r. do 
27 lipca 2021 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” oraz na platformie 
konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 20 lipca 2021 
r. o godzinie 16:00 za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość (online), 
na platformie ZOOM. W dyskusji online 
będzie można wziąć udział po wcześniej-
szym zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 20 
lipca 2021 r. na adres email: dyskusje.
publiczne@kornik.pl 
w temacie maila wpisując: BNIN-07. Dla 
zarejestrowanych osób zostanie wygene-
rowany link do spotkania, który zostanie 
przesłany w e-mailu zwrotnym pół godziny 
przed dyskusją.

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 środ-
ków komunikacji elektronicznej (ePUAP 
lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platfor-
ma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.
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, oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 
sierpnia 2021 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w rejonie 

ul. Kozakowej, obręb Konarskie, gmina 
Kórnik - etap I

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r. 
poz. 741 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta 
i Gminy Kórniknr L/695/2018 z dnia 26 
września 2018 r., zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. Kozakowej, 
obręb Konarskie, gmina Kórnik- etap I, 
wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko, w dniach od 5 lipca 2021 r. do 
27 lipca 2021 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” oraz na platformie 
konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w  dniu 12 lipca 2021 r. 
o  godzinie 16:00 za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość (online), 
na platformie ZOOM. W dyskusji online 
będzie można wziąć udział po wcześniej-
szym zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 12 
lipca 2021 r. na adres email: dyskusje.
publiczne@kornik.pl 
w temacie maila wpisując: KONARSKIE-07. 
Dla zarejestrowanych osób zostanie wyge-
nerowany link do spotkania, który zostanie 
przesłany w e-mailu zwrotnym pół godziny 
przed dyskusją.

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 środ-
ków komunikacji elektronicznej (ePUAP 
lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platfor-
ma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.
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, oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 
sierpnia 2021 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i  Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

Decyzją z dnia 31 maja 2021 roku Prezes 
Polskiej Akademii Nauk zadecydował o  li-
kwidacji Zakładu Doświadczalnego PAN 
w Kórniku zwanego popularnie Szkółkami 
Kórnickimi. Procedura likwidacyjna potrwa 
od 1 lipca do 31 grudnia br, a na likwidatora 
Zakładu wyznaczono panią Magdalenę Maj-
chrzycką. Aktywa i pasywa zlikwidowanego 
Zakładu przejmie Polska Akademia Nauk.
Jak przekazał redakcji „Kórniczanina” rzecz-
nik prasowy PAN: tereny będące do tej pory 
w zarządzie PAN Zakładu Doświadczalnego 
w Kórniku, które położone są w otoczeniu In-
stytutu Dendrologii PAN, zostaną przekazane 

w formie użyczenia wspomnianemu instytuto-
wi na cele badawcze, o co od dawna zabiegali 
naukowcy. Instytut Dendrologii PAN planuje 
założyć m.in. unikatowe leśne powierzchnie 
doświadczalne typu ‘common garden’ oraz 
rozwijać kolekcję roślin drzewiastych w Ar-
boretum.

ID PAN przejmie w ten sposób niecałe 46 ha 
z ponad 300 ha nieruchomości będących 
dotychczas we władaniu Zakładu Doświad-
czalnego. Szczegółowy wykaz działek przej-
mowanych przez Instytut określa załącznik 
do decyzji prezesa PAN.

Likwidacja Zakładu Doświadczalnego PAN

◊  ŁG

Do końca sierpnia można głosować na 
projekty zgłoszone do Budżetu Oby-
watelskiego Gminy Kórnik 2022. 
Do fazy głosowania zakwalifikowało 
się 25 projektów – 16 dużych (ich 
koszt oszacowano w przedziale powy-
żej 30.000 zł, do 400.000 zł.) 
– 9 „małych”, które wyceniono na nie 
więcej niż 30.000 zł. Podczas weryfika-
cji odrzucono 3 zadania.

Głosować może każdy mieszkaniec 
gminy Kórnik. Głosujemy na jeden pro-
jekt duży i  jeden projekt mały. Uwaga! 
W tegorocznej edycji podczas głosowa-
nia nie podajemy numeru PESEL, lecz 
numer telefonu komórkowego, na który 
otrzymamy kod, którym potwierdzimy 
głosowanie (z jednego numeru telefonu 
potwierdzić można głosowanie maksy-
malnie 5 mieszkańców).
Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą 
elektroniczną na stronie
https://kornik.budzet-obywatelski.org/

Głosujemy w Budżecie Obywatelskim!
Projekty „duże”:
1. Budowa chodnika ul. Nowina w Dachowie – koszt 400 000 zł;
2. Kamionki - Street Workout przy Orliku. Popisz się sprawnością fizyczną! Bądź 
jak Hulk! Kalistenika w Kamionkach – koszt 65 000 zł;
3. Dokończenie asfaltowej nawierzchni w ulicy Nad Jeziorem i Zakole w Borówcu 
– koszt 400 000 zł;
4. CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności - interaktywny plac zabaw z tyrolką 
– koszt 310 000 zł;
5. Kamionki - budowa parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowego 
– koszt  300 000 zł;
6. Budowa chodnika we wsi Czołowo – koszt  300 000 zł;
7. Budowa garażu dla ciężkiego wozu gaśniczego jednostki OSP Szczytniki 
– koszt  400 000 zł;
8. Tor rowerowo-rolkowy Pumptruck w Robakowie – koszt 270 000 zł;
9. Wykonanie chodnika i parkingu przy boisku o nawierzchni utwardzonej kostką 
brukową z oświetleniem w Dachowie – koszt 70 000 zł;
10. Oświetlona i bezpieczna droga w Dębcu – koszt 100 000 zł;
11. Wybudujmy Pumptrack w Radzewie – koszt 250 000 zł;
12. Polana piknikowa w Żernikach – koszt 250 000 zł;
13. Ścieżka rowerowa na ulicy Wiatracznej w Kórniku – koszt 400 000 zł;
14. Ratujmy się sami- zakup 9 automatycznych zewnętrznych defibrylatorów wraz 
ze szkoleniem mieszkańców z ich obsługi w: Koninku, Borówcu, Robakowie, Czoło-
wie, Czmoniu, Biernatkach, Konarskim i Kamionkach– koszt 250 000 zł;
15. Skatepark w Bninie – koszt 400 000 zł;

Projekty „małe”:
16. Oświetlenie skrzyżowań na ulicy Klonowej w Dachowie (skrzyżowanie ul. Klo-
nowej i ul. Nowina oraz skrzyżowanie ul. Klonowej z drogą dojazdową do osiedla)
- koszt 30.000 zł;
17. Budowa trybun na boisku w Czmoniu - koszt 30.000 zł;
18. Letnia Biesiada w klimacie Country w Żernikach- koszt 10.000 zł;
19. Letnie kino plenerowe w Twojej miejscowości - koszt 23 000 zł;
20. Budowa ścieżki spacerowej do placu zabaw i terenów rekreacyjnych w Sołectwie 
Robakowo-Wieś - koszt 30.000 zł;
21. Trochę radości w szarej rzeczywistości warsztaty dla dzieci – koszt 4.000 zł;
22. „Wyginam śmiało ciało – fitness pod chmurką” - koszt 25.000 zł;
23. Kamera monitoringu na ul. Wodnej przy promenadzie w  Kórniku – koszt 
25.000 zł;
24. Kamioneckie Zwierzaki-Skamieniaki. Ścieżka edukacyjno-turystyczna po wsi. 
Tworzymy legendę, wzmacniamy poczucie tożsamości i wyjątkowości Kamionek 
– koszt 30.000 zł;
25. Mocna Psychika, Lepszy Umysł - weekendowe warsztaty Brainy – koszt 19.200 zł.

Kolejność projektów na liście jest wynikiem losowania

◊  ŁG
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28 maja 2021 roku na długo zapisze się 
w historii ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wiel-
kopolskiego Centrum Recyklingu. „Tego 
dnia podpisaliśmy bardzo ważną umowę 
na dofinansowanie rozbudowy naszej in-
stalacji. Skala inwestycji jest ogromna, bo 
wynosi blisko 100 mln zł” - informuje Wito-
sław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR. Poza 
dofinansowaniem, Fundusz zatwierdził 
także przyznanie pożyczki na rozbudowę 
jarocińskiego zakładu. Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wesprze nowatorskie działania spółki w 60 
% wartości inwestycji.
100 mln zł z unijnym dofinansowaniem 
NFOŚiGW
„Cieszę się, że to, co robimy dla ekologii 
doceniają specjaliści z branżowych insty-
tucji. Ich wsparcie pozwala nam zamieniać 
ambitne plany w realne inwestycje, które 
służą mieszkańcom 22 wielkopolskich gmin” 
– podkreśla Witosław Gibasiewicz, prezes 
ZGO-WCR. 
Nowoczesne urządzenia, sprzęt i ekologicz-
na flota samochodowa – to wszystko teraz 
wzmocnione zostanie kolejnymi działaniami 
inwestycyjnymi o  łącznej wartości blisko 
100 mln zł. Finansowanie inwestycji zabez-
pieczone zostało dzięki pozyskaniu przez 
spółkę ok. 38-milionowej dotacji, pocho-
dzącej z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014 – 2020. Co więcej, na re-
alizację ambitnych planów, NFOŚiGW udzieli 
dodatkowo pożyczki w wysokości ponad 22 
mln zł. Pozostałą kwotę – blisko 40 mln zł 
stanowić będą środki własne spółki. „Pozy-
tywne rozpatrzenie naszych wniosków, do-
tyczących wsparcia finansowego inwestycji 
pokazuje, że warto nam zaufać, bo środki 
które inwestujemy zwrócą się pod postacią 
czystszego środowiska” – podkreśla prezes 
ZGO-WCR.

Odzyskają jeszcze więcej energii z biood-
padów
W 2020 roku spółka wyprodukowała z ko-
generacji 3 759 MWh energii elektrycznej. 
Dzięki inwestycji w nową infrastrukturę, 
z bioodpadów odzyskiwane będą jeszcze 
większe ilości energii. Zakład wzbogaci się 
o drugi fermenter do przetwarzania od-
padów biodegradowalnych. Powstanie też 
nowy agregat kogeneracyjny. Modernizacji 
i  rozbudowie poddana zostanie również 
stacja transformatorowa. Inwestycja obej-
mie także budowę placu do przerobu od-
padów budowlanych, wydzielenie boksów 
magazynowych i zakup sprzętu mobilnego. 
W ramach zadania rozbudowana zostanie 
instalacja do kompostownia bioodpadów, 
stanowiących odpady komunalne oraz in-
nych odpadów ulegających biodegradacji. 
Powiększona zostanie także kompostow-
nia odpadów oraz place kompostowe. 
„W  związku ze zwiększającym się stru-
mieniem odpadów biodegradowalnych, 
inwestowanie w  infrastrukturę niezbędną 
do prawidłowego przetwarzania tego typu 
odpadów jest nie tylko racjonalne, ale wręcz 
konieczne” – podkreśla Witosław Gibasie-
wicz, prezes zarządu ZGO-WCR.
Do licznych nagród dołączają kolejne
Innowacyjne działania w zakresie gospodar-
ki odpadami wielokrotnie doceniane były 
wyróżnieniami i  nagrodami. Najnowsze, 
przyznało Krajowe Forum Dyrektorów Za-
kładów Oczyszczania Miast, działające od 
1992 roku. Ogólnopolskie stowarzyszenie 
szefów firm oczyszczania miast i gospodarki 
odpadami nadało prezesowi ZGO-WCR – Wi-
tosławowi Gibasiewiczowi tytuł Europejskie-
go Lidera Innowacji 2021. „To wyróżnienie, 
które motywować nas wszystkich będzie do 
jeszcze większej i cięższej pracy” - powiedział 
Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR, 
odbierając honorowy tytuł z  rąk prezesa 
KFDZOM, Wojciecha Janki. 

ZGO Jarocin - WCR inwestuje 

◊  Weronika Pawełczyk

RawlTruck- jeden z  mobilnych salonów 
ekspozycyjnych marki: Rawlplug Travelling 
Showroom wyruszył w trasę po Europie. 
Zawita też 19 lipca do Kórnika na ulicę 
Armii Krajowej 40a w Kórniku przy sklepie 
WPL Group. Odbędą się wtedy demonstra-
cje i testowanie w warunkach faktycznego 
użycia produktów ze wszystkich kategorii, 
warsztaty z prawidłowego użycia technicz-
nych usług Rawlplug.
Z tej okazji proponujemy konkurs.
Zasady będą proste narysuj RawlTrucka 
dodając Logo WPL Group, a pracę przynieś 
do sklepu WPL Group w Kórniku lub do 
redakcji Kórniczanin do 10 lipca. 
Wybraną pracę, która wygra ogłosimy wła-
śnie 19 lipca podczas dnia z Rawltruckiem! 
Spośród prac zostanie wybrane 3 rysunki. 
Nagrody jakie są do zgarnięcia:
1 miejsce Smartwach + 200 zł w bonach 
Sodexo
2 miejsce 200 zł w bonach sodexo
3 miejsce 100 zł w bonach sodexo
Zapraszamy

Uwaga 
konkurs!

◊  WPL  Group

Na terenie powiatu poznańskiego 
w gminie Dopiewo od sierpnia ubiegłe-
go roku działa Dzienny Dom Opieki Me-
dycznej dla pacjentów potrzebujących 
rehabilitacji . Partnerem wiodącym 
tego zadana jest Centermed Poznań 
Sp.z.o.o.

Mamy za sobą prawie 10 miesięcy  istnie-
nia placówki, która działa od 1 sierpnia 
2020 r. w  Dąbrowie. Partner wiodący 
Centermed Poznań Sp.z.o.o. zapewnia 
opiekę medyczną w  warunkach zbliżo-
nych do domowych połączoną z  konty-
nuacją terapii i  procesem usprawniania 
w zakresie funkcjonalnym oraz procesów 
poznawczych. 
Lokal został w  pełni wyposażony i  przy-
stosowany na potrzeby pacjentów z róż-
nymi schorzeniami. Naszymi pacjentami 
są osoby, które potrzebują rehabilitacji 
po przebytej hospitalizacji bądź mają 
wskazania do dalszej rehabilitacji podyk-
towane endoprotezami czy tez innymi 
schorzeniami. 

Program pomocy i rehabilitacji obejmuje 
9 podpoznańskich gmin: Dopiewo, Stę-
szew, Suchy Las, Kórnik, Buk, Kleszczewo, 
Kostrzyn a także i Komorniki oraz Mosina. 
By pacjent zakwalifikował się do pobytu 
w Dziennym Domu Opieki Medycznej musi 
spełniać z niżej wymienionych warunków:
  są pacjentami bezpośrednio po prze-

bytej hospitalizacji, bądź w okresie ostat-
nich 12 miesięcy udzielone im zostały 
świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia 
szpitalnego (weryfikacja na podstawie 
wypisu ze szpitala),
 ich stan zdrowia wskazuje na niesamo-

dzielność (weryfikacja na podstawie oceny 
wg skali Barthel: 40-65 punktów),
 nie są wyłączeni z możliwości otrzymania 

wsparcia w DDOM (wyłączone są osoby 
korzystające ze świadczeń opieki zdrowot-
nej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych 
i opiekuńczych w ramach opieki długoter-
minowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej 
oraz rehabilitacji leczniczej w warunkach 
ośrodka lub oddziału dziennego oraz 
w warunkach stacjonarnych, a także oso-
by w  przypadku, których podstawowym 
wskazaniem jest zaawansowana choroba 
psychiczna lub uzależnienia) (weryfikacja 
na podstawie oświadczenia pacjenta),
 są pacjentami wymagającymi ze względu 

na stan zdrowia świadczeń pielęgnacyj-
nych, opiekuńczych i  rehabilitacyjnych 
oraz kontynuacji leczenia, a niewymagają-
cych hospitalizacji w oddziale szpitalnym 
(weryfikacja na podstawie skierowania 
do DDOM)
 są pacjentami mającymi prawo do świad-

czeń opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych ( Dz.U. z  2008 r. Nr 164, 
poz. 1027, z  późn. zm.) (weryfikacja na 
podstawie oświadczenia pacjenta i/lub 
w systemie EWUŚ).

Na dzień dzisiejszy pacjenci, którzy przeby-
wają w Dziennym Domu Opieki Medycznej 
maja zagwarantowaną kompleksową 
opiekę, dysponujemy salą rehabilitacyjną 
gdzie korzystamy z nowoczesnych sprzę-
tów dając naszym pacjentom komfort 
zabiegów jak i  możliwość sprawnego 
dojścia do siebie po przebytej chorobie. 
Mamy również w  pełni wyposażony 
gabinet zabiegowy i  całodniowa opiekę 
pielęgniarską. Dla podopiecznych DDOM 
prowadzona jest terapia zajęciowa mająca 
na celu poprawienie kondycji pamięcio-
wej, manualnej jak i  czuciowej osobom 
po udarach lub wylewach. W  terapii 
zajęciowej stosowane są metody zajęć 
pobudzające kreatywność i odnajdywania 
na nowo pasji. Pacjenci maja do dyspozycji 
kącik wypoczynkowy z telewizorem i boga-
to zaopatrzoną biblioteczkę. Podopieczni 
mają zagwarantowany transport z miejsca 
zamieszkania do placówki i z powrotem, 
posiłek (śniadanie, owoce, obiad oraz 
kawę i  herbatę). Dla naszych pacjentów 
mamy również zagwarantowane konsul-
tację specjalistów przyjmujących w  na-
szej przychodni Centermed Poznań na 
św. Marcinie. Pacjenci są tam przez nas 
dowożeni. 

Nabór uczestników na dzienny pobyt cały 
czas trwa. 

Zapraszam do kontaktu z  kierownikiem 
Dziennego Domu panią Agnieszką Wilko-
łek pod numerem telefonu 798-852-835. 

◊  DDOM

„Nie żyjemy, aby umierać;  
ale umieramy, aby żyć wiecznie.” 

Michael Buchberger

PaniAgnieszce Kalinowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 

składają

Mamy

Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy 
Szkoły Podstawowej  
im. Powstańców Wielkopolskich  
w Robakowie

„Śpieszmy się kochać ludzi  
tak szybko odchodzą… 

kochamy wciąż za mało  
i stale za późno ..”  

ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 
16 czerwca 2021r, w wieku 60 lat, zmarła
 
 

koleżanka, z którą przyszło nam  
spędzić najlepsze lata naszej młodości,  
w kórnickim Liceum. Pogrzeb naszej  
drogiej koleżanki odbył się w sobotę  
19 czerwca 2021 r. o godz. 10:00  
na Cmentarzu Parafialnym w Bninie.                                       
Rodzinie zmarłej składamy wyrazy  
szczerego współczucia i żalu. 
Spoczywaj w spokoju. 

Koleżanki i koledzy z Liceum w Kórniku, 
rocznik maturalny 1979

śp. Elżbieta  
Martyniak zd. Brenk

„Umarłych wieczność dotąd trwa,  
dokąd pamięcią się im płaci” 

                        Wisława Szymborska

Z głębokim smutkiem i żalem 
 przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wieloletniego sekretarza szkoły 
Gimnazjum im. Władysława Zamoyskiego 
w Kórniku.
W tych smutnych chwilach łączymy się  
w bólu z Rodziną i Przyjaciółmi i składa-
my wyrazy szczerego współczucia

śp. Teresy Zimnej

Społeczność Szkoły Podstawowej nr1  
im. T. Działyńskiego w Kórniku

„Jest granica bólu, o którym nie sposó mówić 
Później przychodzi ukojenie  
Najlepiej bowiem wyraża je milczenie...  
Nadchodzi jednak taki czas  
Gdy znowu zaczyna świecić słońce  
I serce się otwiera   
Choć wie, że życie nie będzie takie samo”

Dzienny Dom Opieki Medycznej 
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Czerwiec
26. Muza na plaży (20:00 Plaża Oaza Błonie) 
 
Lipiec
1. Wieczorek taneczny – muzyka świata (20:00 Plaża- Oaza Błonie) 
3. Inauguracja ParkRun ( 09:00 Ścieżka Zdrowia Oaza Błonie) 
3. Powitanie wakacji (15:00, rynek w Kórniku) 
4. Muzyka z Kórnika - Podwieczorek z operetką (19:00, rynek w Kórniku) 
8. Wieczorek taneczny – lata 70 - te i 80 - te (20:00 Plaża -Oaza Błonie) 
10. Muza na plaży (20.00 Oaza Błonie) 
11. Muzyka z Kórnika - Mazzal tow (19:00, Arboretum) 
12. Sztuka na Prowencie - wernisaż instalacji plenerowej „Melancholia” T. Akusza 
(12:00, Prowent) 
15. Wieczorek taneczny – latino night (20:00 Plaża - Oaza Błonie) 
16. Kino plenerowe (20:00, Plac Browarowy) 
17. Muza na plaży (20:00 Oaza Błonie) 
17. Poznańska KORBA - Wyścig rowerowy dookoła Poznania, start i meta Oaza Błonie 
18. Muzyka z Kórnika - Jak trwoga to do Fogga (19:00, Arboretum) 
22. Wieczorek taneczny  - włoski wieczór (20:00 Plaża - Oaza Błonie) 
23. Kino plenerowe (20:00, Plac Browarowy) 
24.  Batyskaf (Oaza Błonie) 
25. Muzyka z Kórnika - Baletowy zawrót głowy (19:00, Oaza Błonie) 
25. Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży (16:00 -17:30 Kórnicki Ośrodek Kultury) 
25. Maraton tańca Latino  (18:00-20:00 Kórnicki Ośrodek Kultury) 
29. Wieczorek taneczny – muzyka świata  (20:00 Plaża - Oaza Błonie) 
30. Kino plenerowe (20:00, Plac Browarowy) 31.  Muza na plaży (20:00 Oaza Błonie) 

Sierpień            
1. Triathlon (Oaza Błonie) 
5.  Wieczorek taneczny – lata 70 - te i 80 - te (20:00 Plaża Oaza Błonie) 
7. Muza na plaży (20:00 Oaza Błonie) 
12. Wieczorek taneczny – latino night (20:00 Plaża Oaza Błonie) 
13. Kino plenerowe (20:00, Plac Browarowy) 
14. Muza na plaży (20:00 Oaza Błonie) 
15. Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży  (16:00 - 17:30  Kórnicki Ośrodek Kultury) 
15. Maraton tańca Latino  (18:00 -20:00 Kórnicki Ośrodek Kultury) 
19. Wieczorek taneczny  - wieczór włoski (20:00 Oaza Błonie)   
21. Muza na plaży (20:00 Oaza Błonie) 
26. Wieczorek taneczny – muzyka świata (20:00 Plaża Oaza Błonie) 
28. Dożynki gminy Kórnik, m.in. koncert Piękni i Młodzi oraz De Mono 

Kulturalne i sportowe 
lato w Kórniku Salon Poezji 3 lipca godz. 18.00,

Gościem 64. odsłony Salonu Poezji 
będzie aktor, reżyser i satyryk, Krzysz-
tof Materna, który przeczyta wiersze 
Andrzeja Waligórskiego. Program mu-
zyczny przygotuje Sławomir Piechota, 
fagocista orkiestry Teatru Muzycznego  
w Poznaniu.

Krzysztof Materna studiował na Wydziale 
Aktorskim PWST w  Krakowie. W  latach 
90-tych, wraz z  Wojciechem Mannem, 
prowadził popularny telewizyjny talk-
-show MdM, czyli Mann do Materny, 
Materna do Manna. Wystąpił gościnnie 
w  wielu filmach, takich jak: Tańczący 
jastrząb (reż. G. Królikiewicz), To tylko 
rock (reż. P. Karpiński), Uprowadzenie 
Agaty (reż. M. Piwowski), Złoto dezerterów  
(reż. J. Majewski), Świąteczna przygoda 
(reż. D. Zawiślak), Szkoła uwodzenia 
Czesława M. (reż. A. Dembski), Zimna 
wojna (reż. P. Pawlikowski) czy Juliusz  
(reż. A. Pietrzak). Gościnnie wziął również 
udział w licznych serialach telewizyjnych, 
w  tym m.in.: Stawce większej niż życie, 
Czterdziestolatku, Czterdziestolatku. 20 
lat później., Ekstradycji 3, Facetach do 
wzięcia. W  ankiecie tygodnika „Polityka” 
pt. „Koniec wieku”, w której wybierano naj-
ważniejsze osobowości telewizyjne duet 
Krzysztof Materna-Wojciech Mann zajął 
pierwsze miejsce. W 2009 roku otrzymał 
Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis”. Od 2020 roku Krzysztof Materna 
jest dyrektorem artystycznym Teatru 
Bagatela w Krakowie.

Potwierdzenie obecności do 29.06.2021 
pod adresem sekretariat.zamek@bk.pan.
pl lub telefonicznie  531 998 263

Salon Poezji

◊  PAN BK

W piątek 18 czerwca 2021 roku w Kórnickim 
Centrum Rekreacji i  Sportu OAZA odbył 
się wernisaż wystawy malarstwa Patrycji 
Kowal, który otworzył Dyrektor Kórnickiego 
Osrodka Kultury Sławomir Animucki. Prace 
podziwiało wierne grono zaproszonych go-
ści. Obrazy będą zdobiły wnętrze OAZY do 
końca sierpnia, a ponieważ są wyjątkowo 
oryginalne i godne uwagi, warto się z nimi 
zaprzyjaźnić przy najbliższym pobycie w na-
szym obiekcie. Jednocześnie zapraszamy do 
„kącika” Strefy Wyobraźni, znajdującego się 
przy Restauracji Ventus stanowiącego formę 
stałej galerii w Centrum.

◊  KCRiS Oaza

Bawiąc się warto pamiętać o tradycji. Taki 
cel przyświecał Kórnickiemu Ośrodkowi 
Kultury, który wspólnie z Centrum Sportu i 
Rekreacji Oaza zorganizował po raz czwarty 
Kórnickie wianki. 
Świętowanie letniego przesilenia słońca 
sięgało czasów słowiańskich i przypadało z 
21 na 22 czerwca. Zwano je Sobótką, Nocą 
Kupały, Wiankami. Kościół katolicki, nie 
mogąc wykorzenić corocznych obchodów 
wywodzącej się z wierzeń słowiańskich 
obyczajowości, podjął próbę zasymilowania 
święta z obrzędowością chrześcijańską. Stąd 
wigilia św. Jana potocznie zwana też Nocą 
świętojańską,  obchodzona w nocy z 23 na 
24 czerwca.
Kórnicka impreza odbyła się w niedzielę 20 
czerwca br. na terenie Oazy Błonie. Pięk-
na,  upalna pogoda zachęcała do kąpieli i 
beztroskiego leżakowania, jednak siła kul-
turalnej perswazji zachęciła plażowiczów 
do aktywności. 
Jak przystało na święto  wianków chętni 
mogli uczyć się sztuki ich wyplatania pod 
okiem prowadzącej warsztaty florystki Kasi. 
Wyrosła także profesjonalna scena z potęż-
nym kandelabrem i tronem oraz dziwne 
konstrukcje wokół niej. 
O godz. 18.00  nastąpiło uroczyste otwarcie 
IV Kórnickich wianków przez burmistrza 
Przemysława Pacholskiego. I właśnie wtedy, 
zgodnie z nowszą kórnicką tradycją pojawiła 
się Biała Dama. Wpierw w osobie Wiktorii 
Zielskiej - Białej Damy w latach od 2019 
do czerwca 2021. Burmistrz wraz z Magdą 

Matelską - opiekunką Kórnickich Białych 
Dam podziękował ustępującej Białej Damie 
za godne i pełne uśmiechu reprezentowa-
nie gminy w wydłużonym przez pandemię 
okresie. Następnie pojawiła się Martyna 
Piasecka – Biała Dama 2021 r. w asyście 
braci z Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kur-
kowego. Po złożeniu ślubowania przejęła z 
rąk burmistrza Przemysława Pacholskiego 
symboliczne klucze do miasta. W tym 
momencie bracia kurkowi odpalili salwę 
honorową z armaty. 
Wejściu wszystkich postaci ceremonii to-
warzyszyły fanfary w  wykonaniu Kórnickiej 
Orkiestry Dętej, która po zakończeniu 
części oficjalnej dała koncert pod batutą 
nowego kapelmistrza Jacka Kortylewicza. W 
koncercie wzięli udział zarówno członkowie 
starszego składu, jak i nowi wykonawcy. 
Towarzyszyły im również młode buławistki. 
Nowy repertuar spotkał się z ciepłym przy-
jęciem. Po nich scenę przejęły tancerki i tan-
cerz ze Skarbnicy talentów pod kierunkiem 
Agnieszki Skarbeckiej. Niezwykła gibkość i 
elegancja wzbudziły zachwyt widowni. Dla 
miłośników starszych przebojów wystąpiły 
pełne werwy i uśmiechu Senioritki pod dy-
rekcją Ewy Wodzyńskiej. Część publiczności 
śpiewała razem z nimi.     Nie zabrakło też 
ZPiTZK Władysie, który po długiej przerwie 
mógł wreszcie wznowić próby. Zaprezento-
wano fragment suity śląskiej w wykonaniu 
grupy dziecięcej zaawansowanej. Po nich 
grupa dorosłych zaprezentowała fragment 
nowego programu inspirowanego folklo-

rem miejskim Poznania w choreografii Nicol 
Krzyżanek. Stylizowane na lata dwudzieste 
stroje znakomicie prezentowały się w trakcie 
tańca i wywołały nostalgię za minionymi 
czasami. Na zakończenie wystąpiła grupa 
młodzieżowa. Suita spiska oczarowała tak 
układem choreograficznym autorstwa Dar-
ka Skrzydlewskiego, muzyką Przemysława 
Marcyniaka,  jak i nowymi strojami. Folkowe 
rytmy podtrzymał zespół Good Staff, który 
zaprezentował utwory z najnowszej płyty, 
na której wykorzystano teksty spisane przez 
Oskara Kolberga. Znakomite aranżacje koja-
rzyć się mogły z klimatami tak Słowian, jak i 
ludów północy. Dowodem tego były zachwy-
ty jednego z irlandzkich widzów.  Punktem 
kulminacyjnym Kórnickich wianków, czyli 
parady i puszczania wianków na wodę. W 
asyście dziwnych stworów, mistrzów cere-
monii i licznej gromady dzieci Biała Dama 
wkroczyła na pomost i dała znak do oddania 
wianków wodzie. 
A na koniec artyści teatru Wielkiego z Pozna-
nia zagrali spektakl pt. „Kórnickie wianki”. 
To było wydarzenie artystycznie znakomite. 
Siła ognia, wdzięk tańczących, nieprawdopo-
dobne umiejętność akrobatów oraz magia 
scenografii i muzyki pozwoliły przenieść 
się do świata mitycznych postaci, wielkich 
namiętności, spełnionych marzeń. Proeko-
logiczny wydźwięk dopełniał ten wspaniały 
finał Kórnickich wianków 2021 r.
Niech żałują ci, którzy tego nie przeżyli. 
     

IV Kórnickie Wianki 2021 r. 

◊  Sławek Animucki

Wernisaż wystawy malarstwa Patrycji Kowal
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6 czerwca 2021 roku, wokół Klubu Rolnika 
w Dziećmierowie zebrała się gromadka dzie-
ci, aby w radosnym i sportowym nastroju 
świętować tegoroczny Międzynarodowy 
Dzień Dziecka. 
Dzieci i ich rodziców uroczyście powitał soł-
tys, Pan Sławomir Mandziak, Rada Sołecka 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Ferajna 
Dziecmierowo”. 
Atrakcji było od samego początku wiele, 
zarówno słodki poczęstunek – lody, wata 
cukrowa, przepyszne domowe wypieki, 
owoce, jak i możliwość gry w koszykówkę, 
skorzystania z dmuchanych zjeżdżalni, placu 
zabaw, a także dzięki uprzejmości UKS „Je-
dynka”, a zwłaszcza Pani Joannie Brylewskiej, 
wypróbowania sił w łucznictwie. Do zabawy 
zapraszali dzieci zawodowi animatorzy z Za-
czarowanych Podróży, którzy przygotowali 
wiele zadań, konkursów i rozrywek. Oczy-
wiście nie zabrakło artystek, które ubarwiły 

postaciami z bajek twarze i rączki naszych 
solenizantów. Mali Dziećmierowianie wzięli 
udział w muffinkowej loterii, w której każdy 
los wygrywał. Nagrodzeni zostali również 
autorzy, nadesłanych wczesniej, artystycz-
nych prac ekologicznych. 
Dzieci z Dziećmierowa potrafią dzielić się 
radością z innymi i zebrały 125kg nakrętek, 
które przeznaczyły na leczenie chorego 
Olusia. 
W trakcie zabaw, zarówno rodzice jak i dzie-
ci, mogli zregenerować siły przy darmowych 
ciepłych i zimnych posiłkach i napojach bez 
ograniczeń.
Festyn z okazji Dnia Dziecka był okazją do 
zaprezentowania przez Koło Gospodyń 
Wiejskich zakupionego sprzętu sportowe-
go – zestaw do gry w kosza, i piłki nożnej, 
dmuchaniec ze zjeżdżalnią, maszynę do 
robienia waty cukrowej. 
Organizatorzy dziękują przede wszystkim 

dzieciom, które wzięły udział w  festynie 
i dzieliły się swoją radością i entuzjazmem. 
Podziekowania należa się również spon-
sorom – Urzędowi Miasta i Gminy Kórnik, 
Fundacji Zakłady Kórnickie, Pani prezes 
Lucjanie Kuźnickiej-Tylenda TFP sp. z o.o., 
KCSiR OAZA, Jubiler Buszkiewicz, restauracji 
Ventus,  Lodziarni na Rynku Małgorzata 
Furmanek, Rejsy Statek-Kórnik, Pani Urszuli 
Przechodzkiej, Sklep Odido Dziećmierowo, 
Pychota Marek Zgarda, Kawiarnia Lodziar-
nia „Na Teatralce” Przemysław Świerzewski, 
Paulina Buda Fotografia, Towarzystwo Przy-
jaciół Kolejki Średzkiej „Bana” oraz pozosta-
łym anonimowym darczyńcom i wszystkim, 
którzy czynnie wspierali przebieg festynu 
oraz pomagali przy sprzątaniu terenu po 
uroczystościach. 

Jak się bawić, to w Dziećmierowie!
Obchody Dnia Dziecka w w naszym 
sołectwie odbyły się pod hasłem „Ja też 
będę strażakiem”. Można śmiało po-
wiedzieć, że były wyjątkowe, ponieważ 
współorganizatorem imprezy po raz 
pierwszy była zreaktywowana Ochotni-
cza Straż Pożarna Robakowo.

Nasze spotkanie z dziećmi trwało dwa dni. 
W sobotę spotkaliśmy się w miejscu gdzie 
planowana jest budowa strażnicy OSP 
i świetlicy wiejskiej.
Na dzieci czekały konkurencje tematyczne. 
Strażacy z  OSP Robakowo przygotowali 
pięć zadań do wykonania, wszystkie były 
związane z pracą strażaków. Tor przeszkód, 
hydronetka, przeciąganie węży strażackich, 
rzucanie do celu, przygotowanie do działań 
bojowych.
Za prawidłowe wykonanie zadania strażacy 
przyznawali pieczątkę a po uzbieraniu 5 róż-
nych stempli dziecko otrzymywało nagrodę.

Padający deszcz i mokra trawa powodowały, 
że poziom trudności był wysoki. Uczestni-
kom nie przeszkodziło to w dobrej zabawie 
i przybliżyło trud służby strażackiej, Liczymy, 
że gdy dorosną OSP stanie się ich pasją.
Odwiedzili nas zaproszeni strażacy z OSP 
Kórnik, zaprezentowali dwa wozy bojowe 
oraz wsparli nas swoją obecnością. OSP 
Robakowo ustawiła zabytkową sikawkę 
konną z 1908 r., która wzbudziła ogromne 
zainteresowanie wśród najmłodszych.
Dzieci brały również udział w plenerowej 
grze planszowej „Bezpieczna droga z domu 
do szkoły”, oczywiście na mecie czekały 
nagrody.
Lody naturalne, wata cukrowa, kiełbaska 
z ogniska, najlepsze drożdżówki, latające 
baloniki – wszystkiego było pod dostatkiem 
i dla każdego.
W drugim dniu imprezy przenieśliśmy się na 
plac zabaw przy ul. Wiejskiej gdzie ustawili-
śmy dmuchańce i basen z kulkami. 

Była to niczym nieograniczona zabawa 
i cudownie spędzona niedziela przy ognisku 
z rodziną i przyjaciółmi.

Serdecznie dziękujemy sponsorom:
- PARK P3 SPIE Building Solutions Sp z o.o. za 
food trucka z lodami naturalnymi i nagrody
- Clipper Logistics za kamizelki odblaskowe
- Melagris Sp. z o.o. za watę cukrową i dmu-
chańca
- Hama Polska Sp. z o.o. za nagrody dla 
dzieci
- PF Logo za nagrody dla dzieci
- QQryku w Kórniku za dmuchańca
- PHU ADI-POŻ za latające baloniki
- Miasto i Gmina Kórnik za wsparcie tech-
niczne

Za pomoc bardzo dziękujemy OSP Robako-
wo, Sołtysowi Dziećmierowa oraz Ferajnie 
Dziećmierowo.”

Dzień dziecka w Robakowie Wsi

◊  Sołtys

Dzień Dziecka to taki czas, w którym pragnie-
my, aby każda buzia dziecięca była uśmiech-
nięta. W tym dniu pracownicy z Przedszkola 
„Owocowy Zaułek” w Błażejewie, zaprezen-
towali dzieciom przedstawienie pt. „Kró-
lewna Śnieżka”. Dzieci z  zapartym tchem 
śledziły losy bohaterów, którzy pojawiali się 
na scenie. Każda z postaci została zagrana 
wyjątkowo i  oryginalnie. Doskonałą grę 
aktorską uzupełniały fantastycznie dobrane 
stroje, rekwizyty, scenografia oraz muzyka. 
Dzieci były pod wrażeniem widząc swoje 
Panie w różnych rolach. Bajka wprowadziła 
zebranych w dobry i wesoły nastrój. Akto-
rzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, 
a co najważniejsze uśmiechami dzieci. Ten 
dzień na długo pozostanie w naszej pamię-
ci. Każda bajka sprawia, że przenosimy się 
w inny świat i przeżywamy przygody wraz 
z bohaterami.

Od poniedziałku do środy, wszystkie dzieci 
z Przedszkola w Szczodrzykowie zbierały się 
w ogrodzie przedszkolnym, aby radośnie 
obchodzić swój ulubiony dzień, czyli Dzień 
Dziecka. Każda grupa uczestniczyła w kon-
kurencjach sportowych: przeciąganie liny, 
rzut do celu, przejście przez kolorowy tunel. 
W przedszkolu powiewały kokardki i baloni-
ki, stworzyliśmy „Ulicę praw Dziecka” oraz 
galerię prac plastycznych wykonanych róż-
nymi technikami: odbijanie, stemplowanie, 
wydzieranka… Było radośnie i kolorowo. 
W przerwie między konkurencjami przed-
szkolaki zajadały pyszne lody. Wszystkie 
dzieci otrzymały prezent ufundowany przez 
grupowe Rady Rodziców. Dzień Dziecka zo-
stanie nam na długo w pamięci. Serdecznie 
dziękujemy pani Annie Wojciechowskiej 
z Rady Rodziców oraz panu Arkadiuszowi 
Madalińskiemu za przygotowanie niespo-
dzianki dla dzieci w postaci dmuchańca. 

Królewna Śnieżka w „Owocowym Zaułku”

◊  Patrycja Kondracka

Cudowne dni w Kolorowym Świecie

◊  Dorota Strojna

◊  Sołtys
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Jak pomóc dziecku w adaptacji w przed-
szkolu?
Wakacje to dobry moment na przygo-
towanie malucha do procesu adaptacji 
w przedszkolu.
Przekraczanie przez małe dziecko po raz 
pierwszy progu przedszkolnego jest wkra-
czaniem w nowy, nieznany świat, odmienny 
od domowego. Moment ten jest dla dziecka 
ogromnym przeżyciem. W jaki sposób zła-
godzić negatywne doznania, zapewniając 
jednocześnie dzieciom tak istotne w  tej 
sytuacji poczucie bezpieczeństwa?
 Oto kilka wskazówek mających na celu 
przygotowanie dziecka do bezstresowego 
rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.
Drogi Rodzicu!
1. Uprzedź malucha: „Już za tydzień (za 
dzień, za dwa…) idziemy poznać twoje 
przedszkole. Mam nadzieję, że będzie miło”, 
przypominaj mu o tym.
2. Opowiedz mu o przedszkolu, o tym, co 
tam się dzieje, czego się można nauczyć, 
o wspólnych zabawach, wycieczkach. Sko-
rzystaj z możliwości odwiedzenia strony 

internetowej przedszkola. Pokaż dziecku 
zdjęcia, przybliż mu przyjazną atmosferę 
panującą w placówce. Nawet dorosły de-
nerwuje się wchodząc w nowe środowisko, 
zmieniając pracę, miejsce zamieszkania, 
poznając nowych ludzi.
3. Przygotuj dziecko do rozstania z mamą, 
zostawiając je na dłużej u babci lub cioci.
4. Weź udział w programie adaptacyjnym 
organizowanym w przedszkolu, który ma na 
celu zapoznanie dziecka z nowym miejscem, 
poznanie placu zabaw, sali, personelu, 
innych dzieci.
5. Ucz malucha samodzielności – samodziel-
nego jedzenia, mycia rąk, korzystania z toa-
lety, ubierania się i rozbierania. Im dziecko 
jest bardziej samodzielne, tym łatwiej mu 
się dostosować. Wzrasta jednocześnie jego 
poczucie własnej wartości.
6. Staraj się ubierać dziecko wygodnie 
i praktycznie. Unikaj spodni z szelkami lub 
z trudnymi do zapięcia guzikami. Wybieraj 
swetry lub bluzki z łatwymi do podciągnię-
cia rękawami, a buty najlepiej zapinane na 
rzepy. Daj maluchowi szansę bycia samo-

dzielnym.
7. Nie spóźniaj się z  odbieraniem, jeżeli 
obiecałeś, że przyjdziesz wcześniej – do-
trzymuj słowa.
8. Pożegnanie powinno się odbywać bez 
pośpiechu, ale jednocześnie bez zbędnego 
przedłużania samego momentu rozstania. 
Maluch powinien mieć trochę czasu na po-
żegnanie z Tobą, posiedźcie chwilę w szatni, 
a potem w drzwiach sali pożegnaj się i wyjdź.
9. Dziecko ma prawo płakać. W ten sposób 
wyraża swój smutek, wyładowuje napięcie. 
Jeżeli płacze w domu lub w przedszkolu, to 
po prostu je przytul, powiedz, jak bardzo je 
kochasz, jak bardzo będziesz za nim tęskni-
ł/a i że przyjdziesz, kiedy skończysz pracę.
10. Staraj się zapanować nad swoimi emo-
cjami – dziecko doskonale wyczuwa Twój 
nastrój, który może udzielić się maluchowi.
Pamiętaj – żegnaj i witaj swoje dziecko za-
wsze z uśmiechem!!!

Na przełomie maja i czerwca wychodząc 
naprzeciw zaistniałej, covidowej sytuacji 
nasze przedszkole zorganizowało Festiwal 
Piosenki on-line „Rodzinne Piosenki”.
Wzięły w nim udział cztery przedszkola 
publiczne z gminy Kórnik. 
Przedszkole „Kolorowy Świat” w Szczodrzy-
kowie, Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku,” 
w Kórniku-Bninie, Przedszkole w Kamion-
kach oraz nasze Przedszkole nr 1 im. Misia 
Uszatka w Kórniku, łącznie 20 grup.
Temat festiwalu nawiązywał do Dnia Mamy, 
Dnia Dziecka oraz Dnia Taty.
Przedszkolaki biorące udział w festiwalu 
śpiewały pięknie zaaranżowane Piosenki 
o tematyce rodzinnej, a zadaniem pań na-
uczycielek było nagranie ich wersji wokalno- 
ruchowej i nadesłanie ich do organizatora.
Pomysłów na wesołe aranżacje  było na-
prawdę wiele.
Wszystkie grupy otrzymały upominek oraz 
dyplom za uczestnictwo w Festiwalu Piosen-
ki  On- line ,, Rodzinne Piosenki,, natomiast 
sześć grup,  decyzją Jury, zapracowało  sobie 
na wyróżnienie i dodatkową nagrodę.

  

◊  M. Stypczyńka, D. Leciej
Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” 
w Kórniku-Bninie

„Rodzinne 
Piosenki“

◊  Grażyna Domagalska

W kwietniu br. uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Kórniku podjęli wyzwanie w IX 
Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 
pt. „Wesołego Alleluja”.
Organizatorem konkursu była Szkoła Pod-
stawowa w Woli Zgłobieńskiej na Podkarpa-
ciu. Uczestnicy zmierzyli się z uczniami szkół 
podstawowych i  placówek oświatowych 
niemalże z całego świata. Zadanie polegało 
na wykonaniu kartki wielkanocnej dowolną 
techniką w formacie A5. Zaś celem całego 
artystycznego przedsięwzięcia było uka-
zanie tradycji narodowych związanych ze 
Świętami Wielkanocnymi.

Starannie dopracowane kompozycje na 
płaszczyźnie uczennic Wiktorii Grzybow-
skiej z klasy 7e i Mariki Godlewskiej z klasy 
8c znalazły się wśród najlepszych. Jest to 
ogromny sukces, zważywszy na fakt kon-
kurencji, zarówno pod względem ciekawych 
prac, jak i ilości uczestników. Dziewczynkom 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
Istnieje szansa, że ich prace zostaną wydane 
w formie pocztówek świątecznych. Szczerze 
im tego życzymy!

Sukces  Wiktorii i Mariki z SP1

◊  Organizatorzy 
etapu szkolnego konkursu

W dniu 13.06.2021 odbyło się uroczyste 
otwarcie Toru rowerowego w Borówcu, 
który powstał w efekcie wygranego głoso-
wania w Budżecie Obywatelskim Miasta i 
Gminy Kórnik na rok 2020. Z tego miejsca 
pragnę podziękować wszystkim którzy 
uwierzyli, że pomysł powstania toru w 
Borówcu, który zrodził się w 2015 roku, 
może się ziścić. Ogromne podziękowania 
za ogrom pracy włożony w realizację in-
westycji składam również sołtysce i radom 
sołeckim Borówca i Borówca Nowego, 
radnym miejskim z Borówca, Probosz-
czowi Parafii Borówiec, Burmistrzom, 

Wykonawcom ale przede wszystkim 
mieszkańcom, za każdy oddany głos w 
Budżecie Obywatelskim (1355 głosów).
Pumptrack w Borówcu ma długość 134 
m oraz kształt zamkniętej pętli z delikat-
nymi muldami, dzięki którym jazda na 
rowerze nie wymaga pedałowania. Nazwa 
pochodzi od charakterystycznego ruchu 
‚pompowania’ wykonywanego przez ro-
werzystę podczas przejazdu przez muldy. 
Zlokalizowany jest tuż przy świetlicy wiej-
skiej w Borówcu.
Inwestycja od pierwszego dnia cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem wśród 

dzieci i młodzieży. Dotychczas Borówiec 
nie mógł zaoferować najmłodszym miesz-
kańcom zbyt wielu atrakcji. Co więcej, 
czas epidemii pokazał, że miejsca rekre-
acji na świeżym powietrzu są niezwykle 
potrzebne.
Warto podkreślić, że tor rowerowy to 
pierwszy etap planowanego Centrum Bo-
rówieckiej Aktywności, a kolejnym krokiem 
jest budowa inspirowanego naturą placu 
zabaw, ze zjazdem linowym oraz labiryn-
tami z zieleni, który został zgłoszony do 
tegorocznej edycji BOGK (nr 4).

I powitaliśmy lato.
W pięknym słońcu, przy akompaniamen-
cie super muzyki, powstały przepiękne 
wianki, zatańczyliśmy zumbę, obejrzeli-
śmy fantastyczne traktory, rozegraliśmy 
turniej w boule, pobawiliśmy się ze 
Śpiewającymi Włóczykijami, zjedliśmy 
pyszną kiełbaskę oraz popcorn, ochło-
dziły nas lody a burgery z dziczyzny 
rozpieściły podniebienia. 

Oddaliśmy również głosy w Budżecie 
Obywatelskim ! 
Wszystkim zaangażowanym składam 
gorące podziękowania!

Pozdrawiam

Powitanie lata
w Borówcu

◊ Agnieszka Plucińska
Sołtys sołectwa Borówiec

Tor rowerowy w Borówcu

◊  Sylwia Brzoskowska

Foto. J. Janowski
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W Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie  
2 czerwca 2021r. odbyły się niezwykłe 
warsztaty „ Las w słoiku”, w których uczest-
niczyło 14 uczniów klas 6-8 i dwie opie-
kunki projektu – panie Eliza Piotrowska 
i Anna Żurawska. Spotkanie to stanowiło 
realizację projektu z  języka angielskiego  
„ Better me and better world” ,  a dokład-
niej jego trzeciej części „Hour for nature”.  
Projekt ten jest finansowany przez Polsko 
– Amerykańską Fundację Wolności  w ra-
mach Small Grants 2020/2021. Uczestnicy 
warsztatów otrzymali piękne słoje, w któ-
rych za pomocą prowadzącej - pani Joanny 
Krzyżaniak z  kwiaciarni Zielony Zakątek 
z  Poznania , usypywali kolejne warstwy 
ziemi i kolorowego piasku. Czynności te 
wymagały nie lada precyzji i ogromnego 
skupienia, ale stanowiły też doskonały 
relaks i zabawę. Każdy z uczestników po 
usypaniu warstw keramzytu, żyznej ziemi, 
kolorowego piasku i ponownie ziemi, mógł 
nasadzić różne roślinki, o których opowie-
działa prowadząca. Na końcu uczestnicy 
warsztatów mogli ozdobić słój kamykami, 
kawałkami drewna, sznurkiem lub figurka-
mi ptaków czy motyli. Warsztat zakończył 
się pokazem i  pamiątkowym zdjęciem.   
Wspaniale jest zabawić się we florystę!

„Uśmiech dziecka największym skarbem…”-  
w Przedszkolu w Kamionkach o tym pamię-
tamy i dlatego dzień dziecka świętowaliśmy 
przez trzy dni. Obchody rozpoczęły się już 
w poniedziałek (31.05), w ten dzień  nasze 
przedszkole gościło aktorów z  Teatru Ryle, 
którzy zaprezentowali dzieciom  przedsta-
wienie pt. „Wiosenna przygoda”.  
We wtorek 1.06.2021 każda z grup przed-
szkolnych w swojej sali korzystała z beztro-
skiej zabawy i tańca, nie zabrakło również  
mini kina, popcornu, pysznego poczęstunku 
oraz upominków. 
W  słoneczne, środowe przedpołudnie 
wszystkie dzieci z  naszego przedszkola 
zebrały się w  ogrodzie, aby radośnie 
świętować. Wszystkie przedszkolaki miały 
okazję namalować farbami na folii stretch 
swoje marzenia oraz korzystać z  zabaw 
na terenie ogródka, gdzie przygotowane 
zostały atrakcje. Każde dziecko, wedle 
swojego uznania i zainteresowania, mogło 
skorzystać z tego, co mu się spodobało. Dla 
chętnych przedszkolaków zorganizowano 
stanowisko łowienia rybek, rysowanie kre-
dą, zabawy z chustami animacyjnymi oraz 
wiatrakiem matematycznym, malowanie 
twarzy, tworzenie biżuterii, zabawy z koloro-
wą ciastoliną i piankoliną, zabawy na ścieżce 

sensorycznej, a  także puszczanie baniek 
mydlanych - tych ogromnych i maleńkich, 
które wznosząc się w górę pod niebo, powo-
dując prawdziwy zachwyt i radość dzieci. Na 
koniec odbyła się „Przedszkolna Olimpiada 
Sportowa. Była to okazja do zaprezentowa-
nia przez dzieci swojej sprawności fizycznej, 
a rywalizacja międzygrupowa do respekto-
wania sportowych zasad fair- play. Dzieci 
z  wielkim zaangażowaniem wykonywały 
poszczególne konkurencje sportowe, a na 

koniec każdy z uczestników otrzymał medal 
małego sportowca.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczy-
nili się do tego, by te dni były tak szczęśliwe 
i wyjątkowe dla naszych podopiecznych, 
a wszystkim dzieciom życzymy nieustają-
cego uśmiechu na twarzy oraz spełnienia 
marzeń. Niech dla wszystkich dzieci zawsze 
świeci słońce!!!

Dzień dziecka w Przedszkolu w Kamionkach

◊  Przedszkole w Kamionkach

Warsztaty „Las w słoiku”  w Szczodrzykowie

◊  Eliza Piotrowska  Anna Żurawska

Niedziela, 6.06.2021. Ostatni dzień Wysta-
wy Malarstwa i Pamiątek Lubomira Micha-
laka, kórnickiego malarza i nauczyciela. Na 
podzamczu tłumy...obejrzenie ekspozycji  
tego dnia, graniczy z cudem. Rozmawiam 
z panią Genowefą  Michalak, żoną artysty, 
prosząc o wydłużenie terminu o jeden 
dzień specjalnie dla grupy przyjaciół z 
„Ogończyka”. Udało się. Następnego dnia 
w Klaudynówce , tuż przed zwinięciem 
eksponatów, spotykamy się z organizator-
kami przedsięwzięcia- prezeską Stowarzy-
szenia Legion panią Anną Łazuką-Witek, 
panią Haliną Budą oraz panią Michalak.
 Dla naszej kilkunastoosobowej grupy to 
bardzo osobiste spotkanie z Lubomirem 
poprzez jego twórczość i przywoływane 
wspomnienia. Pytanie: „ A pamiętasz...?” 
jest najczęściej pojawiającym się zwrotem. 
My, w większości jego rówieśnicy, prawie 
wszyscy znaliśmy go w przeszłości, wielu z 
nas zaliczał do grona swoich przyjaciół, w 
naszych domach przechowujemy obrazy 
i obrazki dedykowane osobiście nam lub 
naszym bliskim, projekty plakatów stwo-
rzone z myślą o ważnych spotkaniach czy 
wydarzeniach.
 W moim rodzinnym albumie zachowało 
się nasze ślubne zaproszenie z ilustracją 
Lubomira  do zamieszczonego tam  frag-
mentu wiersza Leśmiana; dziewiętnaście 

lat później, mój mąż a jego przyjaciel Fra-
nek, w ramach  „rewanżu”, w trakcie ślubu 
jego i Geni, zagrał melodię Skaldów, której 
przewrotny tekst miał być koleżeńskim 
ostrzeżeniem:
„Uciekaj, uciekaj, bo cię wiatr zatrzyma,
Uciekaj, uciekaj, bo cię deszcz zatrzyma”
Udało się Go zatrzymać, ale nie wiatrowi 
ani deszczowi, lecz żonie i dzieciom, choć  
jeszcze tylko przez 15 lat...

Niestety, słowa kolejnych wersów spełniły 
się: „Znów chmury na niebie, daleko do 
ciebie,
Hej, daleko do ciebie...” 
Przeglądam niezwykle  starannie i pięknie 
wydany na  okoliczność wystawy  kata-
log: na okładce  przejmujący wizerunek 
„Chrystusa konającego”, po drugiej stro-
nie turpistyczny, po leśmianowsku ujęty 
motyw „Powrotu do życia”.  Czytam, że 
to już czwarta wystawa organizowana w 
oficynie zamkowej „Klaudynówka” przez 
Stowarzyszenie  Teatralne Legion i jak 
pisze jej kuratorka, pani Maria Romana 
Gierczyńska, którą bliżej i od serca pozna-
liśmy w ubiegłym roku dzięki  jej autorskiej 
wystawie, ta „jest ukłonem przede wszyst-
kim dla samego Artysty, ale również dla 
Jego Rodziny, tak bardzo zaangażowanej 
w działania Legionu.”
Dodam uzupełnienie od nas i całej rzeszy 
gości, szczególnie tych, którzy podzielili 
się swoją opinią w Księdze Pamiątkowej 
Legionu:
„Ta Wystawa pozwala  nam pokłonić się 
przede wszystkim Artyście, Jego Rodzinie, 
ale w równej mierze Organizatorom!”
Dziękujemy
    
 

Stowarzyszenie „ Ogończyk”  w Galerii Legionu

◊  Lena Kuczyńska-Nowak
Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk
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Z cyklu 
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

W ostatnich latach zauważamy wzmożony 
rozwój budownictwa mieszkaniowego czy 
też usługowego. Domy, hotele czy punkty 
usługowe powstają na terenach, na których 
w  przeszłości rosły okazałe drzewa czy 
piękne krzewy. Właściciele terenów zlecają 
biurom projektowym wykonanie projektów 
architektonicznych na terenach, na których 
rosną pojedyncze okazy lub skupiska rodzi-
mych gatunków drzew i krzewów. Zlecają 
również wykonanie inwentaryzacji den-
drologicznej rosnących drzew i krzewów. 
Inwentaryzacja taka, oprócz określenia 
nazwy każdego gatunku w języku polskim 
i  łacińskim, zawiera także podstawowe 
dane o poszczególnych drzewach takie jak: 
obwód lub pierśnica każdego drzewa (mie-
rzone na wysokości 1,30 m od powierzchni 
gruntu), wysokość, rozpiętość korony oraz 
powierzchnia rosnących krzewów. Inwen-
taryzacja winna zawierać także opis stanu 
zdrowotnego rosnących drzew i krzewów 
ze wskazaniami proponowanych zabiegów 
pielęgnacyjnych. 
Na podstawie wykonanej inwentaryzacji 
dendrologicznej można zauważyć, że ro-
snące na danym terenie drzewa lub krzewy 
odznaczają się indywidualnymi cechami 
wyróżniającymi je na tle innych. Na tej pod-
stawie właściciel terenu może wnioskować 
do odpowiednich urzędów o ustanowienie 
pojedynczych osobników czy całych skupisk 
pomnikami przyrody, jeśli spełniają odpo-
wiednie kryteria.
Co to jest pomnik przyrody? W myśl Usta-
wy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 
roku: Pomnikami przyrody są pojedyncze 
twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub 
ich skupienia o szczególnej wartości przyrod-
niczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub 
krajobrazowej oraz odznaczające się indywi-
dualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród 
innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, 
krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źró-
dła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy 
narzutowe oraz jaskinie.
Wytyczne w sprawie kryteriów uznawania 
tworów przyrody żywej i nieożywionej za 
pomniki przyrody wprowadzono Rozporzą-
dzeniem Ministra Środowiska (Dz.U. 2017, 
poz. 2300). Podano w nim, że:
§ 1. Kryteriami uznawania drzew za pomniki 
przyrody są:
1) obwód pnia nie mniejszy niż minimalny ob-
wód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 
cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków 
drzew … lub
2) wyróżnianie się wśród innych drzew tego 
samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, 
województwa lub gminy, ze względu na ob-
wód pnia, wysokość, szerokość korony, wiek, 
występowanie w skupiskach, w tym w alejach 
lub szpalerach, pokrój lub inne cechy mor-

fologiczne, a  także inne wyjątkowe walory 
przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne 
lub krajobrazowe.
§ 2. Kryterium uznawania krzewów za pomniki 
przyrody jest wyróżnianie się wśród innych 
krzewów tego samego rodzaju lub gatunku 
w  skali kraju, województwa lub gminy, ze 
względu na wysokość, szerokość, wiek, wystę-
powanie w skupiskach, pokrój lub inne cechy 
morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory 
przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne 
lub krajobrazowe.
W załączniku do Rozporządzenia znajduje 
się tabelka określająca rodzaj/gatunek 
drzewa oraz minimalny obwód pnia drzewa 
mierzony w centymetrach na wysokości 130 
cm. Dla przykładu zamieszczam minimalny 
obwód dla następujących gatunków: jało-
wiec pospolity, cis pospolity – 50 cm; bez 
czarny, cyprysik, jarząb pospolity, leszczyna 

pospolita, żywotnik zachodni - 100 cm; klon 
polny, magnolia drzewiasta, miłorząb, sosna 
Banksa, sosna limba, wierzba iwa, żywotnik 
olbrzymi - 150 cm; brzoza brodawkowata, 
brzoza omszona, grab zwyczajny, olsza 
szara, orzech, sosna wejmutka, topola osika, 
tulipanowiec, wiąz górski, wiąz polny, wiąz 
szypułkowy – 200 cm; daglezja, jesion wynio-
sły, jodła pospolita, kasztanowiec zwyczajny, 
klon jawor, klon zwyczajny, leszczyna turec-
ka, modrzew, olsza czarna, sosna czarna, 
sosna zwyczajna, świerk pospolity - 250 cm; 
buk zwyczajny, dąb bezszypułkowy, dąb szy-
pułkowy, lipa, platan, topola biała, wierzba 
biała, wierzba krucha – 300 cm. 
Zgłoszenie o ustanowienie pomnika przyro-
dy może dokonać każdy mieszkaniec gminy 
oraz każda instytucja. Zgłoszenie winno 
zawierać niezbędne informacje o  wnio-
skowanym obiekcie, takie jak: gatunek 
drzewa lub krzewu, obwód drzewa lub po-
wierzchnię krzewu, położenie (w przypadku 
terenu miasta należy podać ulicę i numer). 
Zgłoszenie winno zawierać szkic sytuacyjny 
lub mapę terenu z zaznaczonym obiektem 
oraz w miarę możliwości dokumentację fo-
tograficzną. Zgromadzone dokumenty wraz 
z wnioskiem składa się w urzędzie gminy, 
która w formie uchwały ustanawia pomnik 
przyrody oraz określa zakres czynnej ochro-
ny, a także zakazy właściwe dla tego obiektu, 
obszaru lub jego części.
Objęcie cennego obiektu ochroną w formie 
pomnika przyrody wiąże się z nałożeniem 
pewnych ograniczeń prawnych. Obowiązują 
one właściciela chronionego obiektu, a tak-
że ograniczają prawo własności właścicieli 
gruntów położonych w zasięgu pomnika 
przyrody, np. w obrębie terenu zajętego 
przez pionowy rzut korony drzewa na po-
wierzchnię gruntu. 

Ustanawianie pomników przyrody

◊ Marian Ratajczak
Instytut Dendrologii PAN

Wprowadzone zakazy dotyczą wszelkiej 
działalności człowieka, która może w sposób 
bezpośredni lub pośredni oddziaływać na 
stan chronionego obiektu. 
Z informacji uzyskanych z  Wydziału Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik na terenie gminy jeszcze 
niedawno ochronie podlegało 14 obiektów, 
w tym 8 pojedynczych drzew i 3 aleje. Przed 
miesiącem radni na wniosek Lasów Pań-
stwowych zatwierdzili ustanowienie kolej-
nych pomników. Dziś więc mamy w gminie 
23 obiekty tego typu: 
- głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna) 
w Kamionkach; 
- dąb szypułkowy (Quercus robur) w Czo-
łowie; 
- dąb szypułkowy (Quercus robur) w Bninie; 
- aleja bukowa (Fagus sylvatica) w Czołowie; 
- dąb szypułkowy (Quercus robur) – „Mate-
usz” w Czmońcu; 
- dąb szypułkowy (Quercus robur) – „Marko” 
w Czmońcu; 
- aleja 150 drzew należących do 9 gatunków, 
rosnących wzdłuż drogi gruntowej z Kromo-
lic do Runowa; 
- aleja ok. 188 drzew należących do kilkuna-
stu gatunków, rosnących wzdłuż drogi grun-
towej z Pierzchna do Kórnika „Palestynka”; 
- dąb szypułkowy (Quercus robur) – „Błażej” 
w Błażejewku; 
- lipa drobnolistna (Tilia cordata) – „Dorotka” 
w Błażejewku; 
- dąb szypułkowy (Quercus robur) – „Kuba” 
w Błażejewku; 
- buk zwyczajny (Fagus sylvatica) w Moście-
nicy; 
- grupa trzech wiązów (Ulmus laevis) w Czo-
łowie 
- lipa drobnolistna (Tilia cordata) w Borówcu. 
Nowo ustanowione pomniki to: 
- Aleja Aliny i Marcina - aleja szesnastu drzew 
gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur), 
obręb Kamionki,
-Karina – drzewo gatunku sosna zwyczajna 
(Pinus sylvestris), obręb Borówiec,
- Jadwiga – drzewo gatunku sosna zwyczajna 
(Pinus sylvestris) , obręb Borówiec,
- Włodzimierz – drzewo gatunku dąb szy-
pułkowy (Quercus robur), obręb Borówiec,
- Józef – drzewo gatunku dąb szypułkowy 
(Quercus robur) , obręb Borówiec,
-Karol – drzewo gatunku modrzew europej-
ski  (Larix decidua),  obręb Borówiec,
- Stefan – drzewo gatunku modrzew euro-
pejski (Larix decidua),  obręb Borówiec,
- Adam – drzewo gatunku modrzew europej-
ski (Larix decidua),  obręb Borówiec,
- Przemysław – drzewo gatunku dąb szy-
pułkowy (Quercus robur),  obręb Borówiec.
Mam nadzieję, że przytoczone powyżej 
w dużym skrócie kryteria uznawania tworów 
przyrody żywej i nieożywionej za pomniki 
przyrody pomogą osobom czy instytucjom 
w zgłaszaniu drzew czy krzewów jako po-
mniki przyrody w odpowiednich urzędach 
państwowych. 

Przykład tablicy informacyjnej o uznaniu za pomnik przyrody zabytkowego bindaża
 graba pospolitego Carpins betulus L. w Kołobrzegu (fot. Marian Ratajczak)

Dąb Kuba w Błażejewku

Joga jest dla każdego, co już kolejny rok 
z  rzędu udowadniają uczestnicy III edycji 
autorskiego projektu Joga nad jeziorem. 
Joga nad jeziorem, to wydarzenie, które 
powstało z pasji do jogi oraz z chęci dzielenia 
się tym, co joga daje. Przez miesiące letnie 
przed Kórnickim Ośrodkiem Kultury w Kór-
niku mieszkańcy gminy Kórnik zbierają się, 
by wspólnie spędzić czas praktykując jogę. 
Letnia joga w plenerze to czas szczególny, 
który motywuje do porannego wyjścia ro-
dzin z dziećmi, sąsiadów, znajomych, żeby 
popracować nad ciałem, prawidłowym 
oddechem, znaleźć na macie czas tylko dla 
siebie. Jest to również doskonała platforma 
do nawiązywania znajomości z ludźmi o po-
dobnych zainteresowaniach. 
Zajęcia są prowadzone w nurcie Vinyasa 
Joga, czyli w stylu, który polega na połą-
czeniu ruchu i  oddechu. Kluczowa jest 
tutaj skoncentrowana, a  jednocześnie dy-
namiczna postawa podczas wykonywania 
asan oraz skupienie się podczas ćwiczeń 
na oddechu i płynnych przejściach. Joga 
oprócz korzyści fizycznych, uspokaja umysł, 
uczy skupienia, które są niezbędne nie 
tylko podczas praktykowania, ale również 
w codziennej rzeczywistości. Dzięki gładko-
ści ruchów, jaka towarzyszy vinyasa jodze, 
z praktyką poradzą sobie osoby zarówno 
początkujące, jak i te, które praktykują jogę.  
Zajęcia podzielone są na kilka części. Na 

początku są ćwiczenia oddechowe (pra-
najama), które uczą jak głęboko, równo-
miernie i świadomie oddychać. Później jest 
krótka rozgrzewka, a po niej część główna 
w której albo skupiamy się na konkretnym 
obszarze ciała albo przygotowujemy ciało, 
aby technicznie wejść do konkretnej pozycji. 
Na zakończenie przechodzimy do relaksu. 
Co trzeba zabrać ze sobą na zajęcia? Wy-
godny strój i  matę, ewentualnie koc do 
przykrycia podczas relaksu.
Sama praktykuję jogę od 10 lat. Posiadam 
uprawnienia nauczycielskie w nurcie Viny-
asa Yoga i jestem członkiem międzynarodo-
wej organizacji Yoga Alliance. Ukończyłam 
Kurs Instruktora Jogi akredytowany przez 
Ministra Sportu i  Rekreacji. Jestem też 
mieszkanką gminy Kórnik.
Moja inicjatywę Joga nad jeziorem patrona-
tem objał Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 
Przemysław Pacholski.
Zainteresowanych zajęciami zachęcam do 
odwiedzenia strony na facebooku: Satya 
Yoga Lidia Perlinska, na które znajdą Pań-
stwo informacje na temat terminów spo-
tkań lub zachęcam do kontaktu telefonicz-
nego pod numerem telefonu: 691 030 278.

Do zobaczenia na macie!

Joga nad jeziorem

◊  Lidia Perlińska-Tyrzyk 
ze Studia Satya Yoga

Głosuj na 
cypryśnik błotny z Arboretum 
w konkursie „Drzewo Roku”

Więcej informacji na stronie: 
www.klubgaja.pl 

oraz www.drzeworoku.pl
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Apel o  ustanowienie daty wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego świętem pań-
stwowym  Fundacja Zakłady Kórnickie 
wystosowała 11 czerwca br. wspólnie 
z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości 
w Poznaniu, poznańskim oddziałem Insty-
tutu Pamięci Narodowej, Towarzystwem 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–
1919, Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów 
Wielkopolski oraz Muzeum Narodowym 
w Poznaniu. 
Inicjatorzy przedsięwzięcia pragną włączyć 
w te działania samorządowców z Wielko-
polski, Pomorza, Kujaw oraz Ziemi Lubu-
skiej (a  także inne chcące się przyłączyć 
samorządy), regionalistów, muzealników, 
instytucje i  stowarzyszenia, które pielę-
gnują pamięć o Powstaniu Wielkopolskim.
Wszystkich pragnących poprzeć tę inicjaty-
wę, mającą na celu uczczenie zwycięskiego 
zrywu naszych przodków i upowszechnie-
nie wiedzy o nim, zapraszamy do podpisy-
wania deklaracji poparcia zamieszczonej 
na stronach intenetowych Fundacji Zakła-
dy Kórnickie (www.fzk.pl) oraz pozostałych 
instytucji zaangażowanych w  projekt. 
Znaleźć tam można również pełną treść 

apelu, pismo przewodnie i komunikat pra-
sowy przygotowany przez organizatorów 
przedsięwzięcia.
Deklaracje przesłać należy na adres: Insty-
tut Pamięci Narodowej Oddział w Pozna-
niu, ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań lub jako 
skan pocztą elektroniczną: rafal.reczek@
ipn.gov.pl. Można je również dostarczyć 
do siedziby Fundacji Zakłady Kórnickie na 
al. Flensa 2b w Kórniku.
Apel, po zebraniu jak największej liczby 
deklaracji, w  imieniu wszystkich jego 
sygnatariuszy zostanie złożony na ręce 
Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, 
Marszałek Sejmu Pani Elżbiety Witek, 
Marszałka Senatu Pana Tomasza Grodz-
kiego, Parlamentarzystów Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz Prezesa Rady Ministrów 
Pana Mateusza Morawieckiego zaraz po 
wakacjach.  
Wspólnie doprowadźmy do ustanowienia 
dnia 27 grudnia świętem państwowym 
i świętem wszystkich Polaków!

„Lato, lato, lato czeka/ Razem z latem 
czeka rzeka/ Razem z rzeką czeka las/ 
A tam ciągle nie ma nas.” Popularna 
wakacyjna piosenka sprzed lat to idealny 
wstęp do opowieści o tym, jak to pod 
Poznaniem można nieźle… popłynąć.

Latem temperatura sprzyja pływaniu, 
a oferta rzecznych atrakcji jest zdecydo-
wanie największa. Liczni amatorzy wypo-
czynku nad wodą pojawiają się wtedy nie 
tylko na rzekach, ale i w wielu miejscach 
nad Wartą: na plaży miejskiej w Luboniu, 
marinie w Czerwonaku czy na Przystani 
Kowale w Obornikach.
Wartą warto
Warta, która stanowi wodny kręgosłup 
okolic Poznania, jest jednocześnie częścią 
szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski. Na 
trasie znalazł się cały szereg przystani 
i marin: od Kotowa, przez Marinę Śrem, 
Jaszkowo, Rogalinek, Puszczykowo, 
przystanie w  Poznaniu, AKWEN Marinę 
w  Czerwonaku, nowo otwartą Przystań 
Owińska, Bindugę w Mściszewie po przy-
stanie w Obornikach i Stobnicy. A czym 
można pływać? Najpopularniejsze są 
kajaki. Długość spływów można plano-
wać elastycznie, wykorzystując dostępne 
przystanie. Popularną propozycją jest 
trasa z Puszczykowa do Poznania, zwana 
Kajakową Linią Turystyczną. Do końca 
września na chętnych czekają cykliczne 
spływy, organizowane  w ramach Aktyw-
nego Lata w  Czerwonaku. W  Poznaniu 
jedną z ciekawszych letnich atrakcji jest 
wodny tramwaj. Rejsy podobnej, lecz 
nieco mniejszej jednostki planuje się 
w wakacyjne soboty na trasie Czerwonak-
-Owińska-Czerwonak. Dodatkową atrak-
cją tych wycieczek będą spacery z prze-
wodnikiem po Owińskach. Niezwykłych 
wrażeń dostarcza też tygodniowy rejs 
po Warcie mieszkalną łodzią motorową. 
Prowadzenie takiej „łódki” nie wymaga 
specjalnych uprawnień, potrzebne jest 
jedynie krótkie przeszkolenie. Wiele 
różnych wodnych aktywności oferują 
Oborniki. Miasto u ujścia Wełny do Warty 
może pretendować do tytułu wodnej sto-
licy aglomeracji poznańskiej. Na miejscu 
można wynająć galary, czyli płaskodenne 
jednostki silnikowe z miejscem na kilka-
naście osób, wzorowane na historycznych 
łodziach rzecznych, oraz równie atrakcyj-
ne Wartotratwy. Lokalną specjalnością 
są tratwy kajakowe – kajaki połączone 
platformą, na której można się opalać, 
uciąć sobie drzemkę albo zorganizować 
grilla. Można też odbyć wyprawę tratwia-
no-rowerową, płynąc Wartą do Stobnicy, 
a wracając bezpieczną drogą rowerową 
skrajem Puszczy Noteckiej.
Górsko na nizinach
Podpoznańską rzeką numer dwa jest 
Wełna. Jej dolina słynie z malowniczych 

krajobrazów. Meandrująca wśród lasów 
rzeka tworzy naturalne spiętrzenia i płyt-
kie rozlewiska. Miejscami Wełna przypo-
mina rasową rzekę górską, więc w czasie 
spływu emocji nie brakuje. Pod koniec 
trasy na kajakarzy czekają dodatkowe 
atrakcje, gdy nad ich głowami przelatu-
ją goście Parku Linowego Adrenalina, 
którzy odważyli się na zjazd tyrolski na 
drugi brzeg. Nieco dalej można odpocząć 
w  Łazienkach Obornickich. W  kierunku 
wyspy rzecznej prowadzi stamtąd ścieżka 
poznawcza „Woda i  ryby”. Na jej trasie 
znalazły się gry i  plansze edukacyjne, 
prezentujące mieszkańców rzeki, którzy 
głosu nie mają. Ujściowy odcinek Wełny 
to dla nich ważne miejsce – jeden z nie-
licznych rezerwatów ichtiologicznych 
w Polsce.  
Małe jest piękne
Tegoroczna mokra wiosna  sprzyjała ka-
jakarzom, którzy pojawili się na rzadziej 
wykorzystywanych rzekach – Głównej, 
Cybinie czy Wirynce. W ofercie lokalnych 
firm kajakowych częściej pojawiają się 
inne trasy, na przykład spływ Samicą Stę-

Czeka rzeka

◊  Piotr Basiński
Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna

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

szewską ze Starego Dymaczewa do War-
ty, z widokami na mosińskie kamienice, 
Wieżę Obrabad i Galerię Sztuki w dawnej 
synagodze. Można również płynąć całą 
trasę Kanałem Mosińskim rozpoczynając 
wycieczkę w  rejonie Borkowic, a  nawet 
Kościana. Szczególnie atrakcyjny jest 
odcinek poniżej Mosiny, gdzie w wodzie 
zalegają liczne powalone drzewa. Na kil-
kugodzinne spływy nadają się też rzeczki 
Kopel (Kopla) i Głuszynka. Najwytrwalsi 
mogą wystartować nawet w Zaniemyślu, 
wtedy najpierw popłyną przez ciąg jezior, 
a cała trasa może zająć nawet dwa dni. 
Spływ można też rozpocząć od miejsca 
połączenia obu rzeczek w rejonie Kamio-
nek. Mimo, że trasa wiedzie w  pobliżu 
gęsto zabudowanych miejscowości, to 
dolina pozostała tu prawdziwą enklawą 
dzikiej przyrody. Kopel, podobnie jak Ka-
nał Mosiński, kończy swój bieg w Warcie, 
więc spływ można kontynuować dokąd 
nas tylko rzeka, kajak i fantazja poniosą.

 

Rzeźba w Arboretum Leśnym w Zielon-
ce (fot. Archiwum Leśnego Zakładu Do-
świadczalnego w Murowanej Goślinie)

Muzeum Przyrodnicze w Jeziorach  
(Fot. Archiwum UM w Mosinie)

Nad Wartą w Śremie (fot. Archiwum 
Urzędu Miejskiej w Śremie)

Kajaki na Wełnie (fot. Archiwum  
Urzędu Miejskiego w Obornikach)

27 XII świętem państwowym?

◊  Danuta Podolak 
FZK

Parkrun
- inauguracja
w Kórniku

Parkrun to cykliczne, cosobotnie spo-
tkania, podczas których uczestnicy będą 
biec, truchtać, chodzić na dystansie 5 km.
Biegi pod tym szyldem odbywają sie 
w wielu krajach świata.

W Kórniku startujemy 3 lipca, w sobo-
tę o 9:00 na Błoniach. Szukajcie flagi 
Parkrun i odblaskowych kamizelek.
Zachęcamy do uczestnictwa!

Jedyne co trzeba zrobić to zarejestrować 
się na stronie 

https://www.parkrun.pl/register/
i  z  wydrukowanym, swoim indywidual-
nym kodem kreskowym przyjść na start 
biegu.
Biegi i czasy są rejestrowane w globalnej 
liście parkunnerów.
A może ktoś z Was chciałby tworzyć spo-
łeczność parkrun i stać się współorgani-
zatorem biegów?
Szukamy wolontariuszy, którzy będą 
pomagać biegaczom podczas sobotnich 
spotkań.
- mierzący czas
- zamykający stawkę
- fotoreportera
- pomocników dla nowych uczestników
- wskazujących przebieg trasy

Po każdym biegu, wśród uczestników 
tego typu biegów utarło się, że jest chwila 
na integrację podczas wspólnej kawki, 
lodów, czy śniadanka. 
Wiemy że dla parkrunnerów na Błoniach, 
swoją restaurację i  food-park otworzy 
wcześniej hotel Daglezja. 
(Oczywiście każdy płaci za siebie)

◊  Piotr Święch
Koordynator
Parkrun Kórnik Błonie



nr 12/2021 25 czerwca 2021 r.22 23

10 lat Klubu Sportowego AVIA Kamionki
Trochę historii. 20 czerwca 2021 roku 
minęło dokładnie 10 lat od chwili, gdy 
powołane zostało stowarzyszenie Klub 
Sportowy AVIA. Inicjatorem Klubu był 
Marek Gołębiewski, wówczas mieszkaniec 
Kamionek od zaledwie pół roku. Na pierw-
szym spotkaniu organizacyjnym w remizie 
w  Kamionkach 17 czerwca pojawiło się 
10-12 osób. Podczas spotkania Marek 
Gołębiewski przedstawił wizję przyszłego 
klubu, a  wśród osób obecnych słychać 
było głosy negatywne, mówiące o  tym, 
dlaczego nie da się tego zrobić. Jednak po 
spotkaniu zabrali głos pozostali: „Zapisz 
mój numer, jeśli nie zabraknie Ci deter-
minacji możesz liczyć na moją pomoc” 
– wśród tych osób byli Paweł Królczyk, 
prowadzący wówczas zajęcia sportowe na 
boisku za starą szkołą w Borówcu, Dariusz 

Krzak, który podpowiedział, że w okolicy 
działa amatorski klub KaDe Daszewice, 
z zawodnikami którego można rozmawiać 
o  ewentualnym dołączeniu lub pomocy 
przy zawiązaniu stowarzyszenia. Pomoc 
we wszelkich sprawach zadeklarowała 
ówczesna sołtys Kamionek, również 
związana z OSP – Małgorzata Walkowiak. 
Pomoc pani sołtys, jak czas pokazał, miała 
istotny wpływ na rozwój młodego Klubu.
18 czerwca swój mecz w lidze kórnickiej 
rozgrywał zespół KaDe. Nie można było 
trafić na lepszy jego fragment. Spotka-
nie w  atmosferze skandalu zakończone 
zostało po kilku sekundach, grubo przed 
czasem. Obecni byli tam Marek Gołę-
biewski i Dariusz Krzak. Ta sytuacja dała 
świetny zaczyn pod rozmowy z zawodni-
kami KaDe. Wyrazili oni zainteresowanie 
nowym bytem, który miałby rywalizować 
w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku 
Piłki Nożnej.
20 czerwca odbyło się trzecie spotkanie, 
na którym pojawiło się 17 osób. Dało to 
możliwość zawiązania stowarzyszenia. 20 
czerwca 2011 roku powstaje stowarzysze-
nie Klub Sportowy AVIA. Na czele Klubu 

staje trzyosobowy Zarząd z  Markiem 
Gołębiewskim jako prezesem, członkami 
Pawłem Królczykiem i Darkiem Krzakiem. 
Nieco po terminie, ale za zgodą Wielko-
polskiego Związku Piłki Nożnej, zgłoszono 
zespoły do rozgrywek seniorskich B-klasy 
oraz rocznika 2003.
Praca nad budowaniem składu rozpoczę-
ła się po urlopach w  sierpniu, kiedy do 
rozgrywek zostały tylko cztery tygodnie. 
W sierpniu chęć gry w drużynie seniorskiej 
zgłosiło sześciu zawodników z KaDe. Ze-
spół zasiliły osoby, które pojawiały się na 
Orliku w Kamionkach oraz koledzy osób, 
które zgłosiły się do gry. Pierwszym trene-
rem seniorów został Dariusz Kamiński. Za-
jęcia z dziećmi od początku istnienia Klubu 
były prowadzone przez Pawła Królczyka. 
28 sierpnia 2011 roku AVIA rozegrała swój 
pierwszy mecz wyjazdowy z  zespołem 

Poznańskiej Trzynastki. Spotkanie zakoń-
czyło się remisem 3:3. Debiutancki sezon 
AVIA zakończyła na 9 miejscu.
Tak wyglądały początki. Z każdym rokiem 
Klub się rozwija. Wiosną 2012 w  roz-
grywkach WZPN zadebiutowała pierwsza 
drużyna młodzieżowa AVII. Do Klubu 
dołączył Krzysztof Pancewicz, przejmując 
i rozbudowując drużyny młodzieżowe.
Sezon 2014/2015 to rok sukcesów, rok 
przełomu. Trener Gendera realizuje swój 
autorski projekt budowania zespołu. 
Zespół seniorski zajmuje drugie miejsce, 
dające awans w  rozgrywkach. Mamy 
to! „A-klasa jest nasza”. W  rozgrywkach 
uczestniczą drużyny młodzieżowe – rocz-
niki 2005 i 2006 wygrywają swoje grupy, 
seniorzy awansują – AVIA staje się coraz 
bardziej poważnym klubem na wielkopol-
skiej mapie piłkarskiej.
Kolejnym krokiem milowym jest nowe 
boisko – obiekt, o  który zabiegała AVIA. 
Nie udałoby się to bez zaangażowania 
ówczesnych radnych tj. Tomasza Na-
glera i  Małgorzaty Walkowiak. Boisko 
w większości sfinansowane zostało przez 
Gminę Kórnik. Na co nie wystarczyło 

finansów, trzeba było zrobić własnymi 
rękami – byłoby bardzo ciężko, gdyby 
nie pomoc Marka Niemczala, którego 
firma od tamtego czasu dba, by murawa 
w  Kamionkach była chlubą Klubu. Trwa 
rozwój grup młodzieżowych, a do rozgry-
wek przygotowywany jest rocznik 2007, 
który rokuje, że będzie bardzo mocny. 
Eryk Horłoza, kierownik drużyny rocznika 
2007, staje się wzorem – z czasem skoń-
czy kurs trenerski i  wchodzi do sztabu 
szkoleniowego. W działania Klubu swym 
zaangażowaniem dużo dobrego wnoszą 
Jakub Milarski i  Jerzy Walczyk. W  szkole 
w Kamionkach powstaje UKS AVIA z sekcją 
tenisa stołowego, prowadzone są treningi 
dla młodzieży, a drużyna dorosłych przy-
stępuje do rozgrywek IV ligi. Dzięki stara-
niom Tomasza Kamińskiego Avia zostaje 
partnerem Borussii Dortmund. Kamionki 

zostają jednym z kilku punktów na mapie 
Polski, gdzie szkółka piłkarska z Dortmun-
du EVONIK, corocznie nieprzerwanie do 
dnia dzisiejszego, wraz z AVIĄ organizuje 
letnie szkolenia piłkarskie dla młodzieży.
Na początku września 2016 trener Pan-
cewicz kończy pracę w  innych klubach, 
wiążąc się już wyłącznie z  AVIĄ. W  roz-
grywkach grają coraz młodsi Aviatorzy. 
Debiutuje rocznik 2008, a  w  roczniku 
2007, po raz pierwszy w historii Klubu do 
rozgrywek AVIA wystawia dwie drużyny 
z  jednego rocznika. Chęć zaangażowa-
nia w sprawy klubowe sygnalizuje nowy 
mieszkaniec Kamionek – Sebastian John-
son. Latem 2017 roku z inicjatywy trenera 
i członka Zarządu Krzysztofa Pancewicza 
organizowany jest wyjazdowy tygodniowy 
obóz piłkarski w Łężeczkach – od tamtego 
czasu takie zgrupowanie organizowane 
jest corocznie i  nieprzerwanie. Seniorzy 
awansują do klasy okręgowej. Wraz z koń-
cem roku kalendarzowego 2017 powstaje 
nowy Zarząd. Formalnie kończy się era 
Marka Gołębiewskiego, nowym prezesem 
zostaje Krzysztof Pancewicz, a do Zarządu 
wchodzi również Eryk Horłoza, 

10 lat Klubu Sportowego AVIA Kamionki który wraz z prezesem deklaruje nacisk na 
działania z młodzieżą, i Sebastian Johnson, 
który zgłasza chęć udziału w  sprawach 
seniorów. 
Od 2018 roku Zarząd wspierany jest przez 
nową osobę – Adama Durzyńskiego. Po-
wstaje nowa klubowa strona internetowa, 
wprowadzona zostaje nowoczesna aplika-
cja do zarządzania akademią sportową. 
Klub intensyfikuje starania i zdobywa, jako 
jedyny klub w Gminie Kórnik, Brązowy Cer-
tyfikat Szkółki Piłkarskiej PZPN. Klub AVIA 
Kamionki jest organizatorem halowego 
turnieju piłki nożnej dzieci i młodzieży AVIA 
CUP, który odbywa się cyklicznie każdego 
roku. W  turnieju uczestniczą wszystkie 
liczące się zespoły juniorskie, które rywali-
zują w dziecięcych i młodzieżowych ligach 
WZPN, gdzie przez kilka zimowych week-
endów kilkuset młodych zawodników 
walczy o puchary. Od 2018 roku patronat 
nad imprezą obejmuje Burmistrz Miasta 
i  Gminy Kórnik Przemysław Pacholski. 
Klub od początku swojego istnienia może 
liczyć na wsparcie nie tylko działaczy 
i sympatyków, ale i lokalnych władz samo-
rządowych. Wielu radnych poprzedniej jak 
i obecnej kadencji wspierało i wspiera Klub 
w kontaktach z Gminą. W 2019 z inicjatywy 
radnego Jerzego Walczyka wprowadzono 
do budżetu projekt budowy obiektu szat-
niowego, a w obecnym roku, przy boisku 
trawiastym w Kamionkach, zostanie zreali-
zowany przez Gminę Kórnik obiekt o war-
tości prawie 1 mln zł (dofinansowanie ze 
źródeł zewnętrznych na poziomie 100 
000 zł), który będzie pełnił funkcje szatni 
z toaletami dla zawodników, salki spotkań 
(także dla lokalnych stowarzyszeń, kół, 
mieszkańców) oraz ogólnodostępnych to-
alet dla osób korzystających z kompleksu. 
W  pierwszym roku istnienia Klubu tre-
nowało tylko 9 chłopców. A  jak wygląda 
sytuacja obecnie? W zakończonej rundzie 
2020/2021 Avię reprezentowało 9 ze-
społów dzieci i młodzieży, Oldboye oraz 
Seniorzy. Obecnie w  Klubie trenuje 240 
juniorów, 26 seniorów i  35 oldboyów. 
Łącznie trenuje obecnie w klubie ponad 
300 osób. Zajęcia prowadzi 9 trenerów. 
Nie zatrzymujemy się... Historia toczy się 
dalej...
Zarząd Klubu Sportowego AVIA Kamionki 
bardzo dziękuje wszystkim sympatykom 
oraz działaczom za wsparcie przez te 10 
wspólnych, pięknych lat. Bez ludzi dobrej 
woli, którzy poświęcają swój prywatny 
czas, Klub nie byłby tu, gdzie jest teraz. 
Dziękujemy.

W Kotwicy Kórnik powstaje nowy, ciekawy 
projekt – jest nim drużyna rezerw. Idea 
powstała z myślą o wychowankach z aka-
demii, zawodnikach związanych z Kotwicą, 
zawodnikach powracających z wypożyczeni 
oraz mieszkańcach Gminy Kórnik. Projekt 
planowano już przeszło 2 lata, starannie 
zadbano o najmniejszy szczegół, aby druga 
drużyna mogła funkcjonować na równi 
z pierwszym zespołem. Zarząd klubu wraz 
z pomocą Trenera Krzysztofa Korka, byłego 
piłkarza oraz trenera Kotwicy, rozpoczyna 

nowy rozdział w historii kórnickiej drużyny 
piłkarskiej.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy 
chcieliby sprawdzić swoje umiejętności 
gry w piłkę nożną. Pierwszy trening drugiej 
drużyny zaplanowany został na 3 sierpnia 
2021 roku na godzinę 18:00 na boisku 
w Szczodrzykowie.
Kontakt:
tel. 720 859 839
tel. 502 117 504

W dniu 8 czerwca w Przedszkolu „Kolorowy 
Świat” w Szczodrzykowie odbył się Dzień 
Sportu. 
Przy wspaniałej słonecznej pogodzie odbyły 
się konkurencję sportowe dla wszystkich 
grup przedszkolaków. Dla grup młodszych 
po pokonania były tory przeszkód i zadania 
na stacjach. Grupy starsze rywalizowały 
w  wyścigach rzędów. Dla bardzo wielu 
przedszkolaków były to pierwsze emocje 
związane z  rywalizacja sportową. Każdy 
uczestnik festynu otrzymał medal za udział.
Akademia Piłkarska Kotwica Kórnik współ-
pracuje z przedszkolami z  terenu gminy 

Kórnik od kilku lat. Prowadzimy zajęcia 
sportowe ogólnorozwojowe z elementami 
piłki nożnej oraz z gimnastyki korekcyjno-
-kompensacyjnej. Dysponujemy bezpiecz-
nym sprzęt sportowym dobranym do grup 
wiekowych. W  swoich szeregach mamy 
trenerów - nauczycieli z przygotowaniem 
pedagogicznym z kwalifikacjami do prowa-
dzenia zajęć. 

Zapraszamy do współpracy. 
Dołącz do nas!!!
Tel. 500-176-873

Zapraszamy na treningi Kotwicy!
Nabór do Akademii dla rocznika 2016

3 sierpnia o godzinie 17:00, na orliku w Kórniku, ul. Leśna 6.
W tym czasie rozpocznie się pierwszy trening grupy młodzieżowej 

rocznika 2016 i młodszych. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych! 

Tel. 500-176-873

Dodatkowy nabór wyrównujacy do akademii dla roczników 2015 i 2014
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych! 

Tel. 500-176-873

#kotwatoMY

Powstaje drużyna rezerw

Kotwica od przedszkola
◊  #kotwatoMY

◊  #kotwatoMY

◊ Zarząd Klubu Sportowego 
AVIA Kamionki
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Mistrzostwa Polski w warcabach 100-polo-
wych to w bieżącym roku pierwszy krajowy 
turniej mistrzowski dla juniorów. Zawody 
odbyły się nad morzem w Dąbkach w dniach 
9-13 czerwca. Choć okolice malownicze 
i pogoda również dopisała, zamiast spa-
cerów po plaży, zawodnicy całymi dniami 
przesiadywali nad warcabnicami.

Podobnie jak w poprzednich latach na tur-
niej pojechało 4 zawodników z MUKS Wieża 
Kórnicka: bracia Aleksander i Tymoteusz 
Zawitaj oraz bracia Samuel i  Tymoteusz 
Kątni. Nasi zawodnicy zagrali w kategorii do 
lat 13 oraz do lat 16.
Mistrzostwa odbyły się na 3 różnych dy-
stansach. Kilka pierwszych dni to turniej 
główny, zawodnicy mieli po 90 minut do 
namysłu na partię. Nasi reprezentanci od 
początku walczyli o podium. Po pierwszym 
dniu i  rozegranych 3 partiach na podium 
stał Tymoteusz Kątny, po kolejnych 3 par-
tiach na koniec drugiego dnia zwycięstwo 
odniósł Tymoteusz Zawitaj. A po ostatnim 
dniu – musieliśmy się obyć smakiem.
Ostatecznie w  turnieju głównym miejsca 
naszych zawodników to:
W kategorii do lat 13:
6 miejsce – Tymoteusz Zawitaj
8 miejsce – Tymoteusz Kątny
10 miejsce – Aleksander Zawitaj
W kategorii do lat 13:
7 miejsce – Samuel Kątny
Następny turniej – gra aktywna na dystansie 
15 min na partię – do rozegrania zawodnicy 
mieli po 11 partii.
Podrażniona ambicja naszych zawodników 
dała o sobie znać. W kategorii do lat 13 po 8 
rundzie nasi zawodnicy zajmowali miejsca 
tuż za podium – 4, 5 i 6. 
Cała trójka zawodników z szansami medalo-
wymi… i od tego momentu nasi zawodnicy 
zaczęli wpadać na siebie. Przed ostatnią 
rundą, na fotelu lidera zasiadało 3 zawod-
ników, a w tym gronie znalazł się Tymoteusz 

Zawitaj.
Tuż za podium był Aleksander Zawitaj, 
który właśnie w ostatniej rundzie miał się 
zmierzyć z bratem. Z tego pojedynku zwy-
cięsko wyszedł Tymoteusz i dzięki lepszemu 
wartościowaniu zdobył tytuł Warcabowego 
Mistrza Polski.
Miejsca naszych pozostałych zawodników: 
na 6 miejscu zakończył Aleksander Zawitaj, 
a na 16 miejscu Tymoteusz Kątny.
Natomiast w grupie chłopców do lat 16–5 
miejsce wywalczył Samuel Kątny.
Na koniec mistrzostw rozegrany został tur-
niej błyskawiczny. Niestety nasi zawodnicy, 
już zmęczeni nieco wysiłkami z poprzednich 
dni, ponownie w ostatnich rundach tracili 
szansę na miejsca na podium.
Miejsca naszych zawodników w  turnieju 
błyskawicznym: na 5 miejscu zakończył Alek-
sander Zawitaj, na 10 miejscu Tymoteusz 
Zawitaj, a na 12 miejscu Tymoteusz Kątny. 
Natomiast w grupie chłopców do lat 16 – 7 
miejsce wywalczył Samuel Kątny.
Niemniej jednak – Mistrzostwa Polski 
w  Dąbkach były trzecimi mistrzostwami 
w warcabach 100-polowych z rzędu, z któ-
rych nasi zawodnicy przywożą medale.
Co ciekawe, każdego roku z medalem wraca 
inny zawodnik.
Przed trzema laty z medalem wracał Tymo-
teusz Kątny, dwa lata temu – Samuel Kątny, 
w ubiegłym roku z powodu pandemii turniej 
został odwołany, a w tym roku medal przy-
wiózł wspomniany już Tymoteusz Zawitaj… 
Cóż, za rok czas na Aleksandra!

Sezon warcabowy dla naszych zawodników 
rozkręcił się na dobre, zaledwie tydzień 
przerwy i zawodnicy przeniosą się do Żer-
kowa na Mistrzostwa Polski Szkół i UKS-ów, 
gdzie już w większym gronie będą próbować 
zdobywać następne tytuły.

      

W dniach 28-29 maja 2021 roku w War-
szawie odbyły się Mistrzostwa Polski 
Juniorów w Taekwondo Olimpijskim. Na 
zawodach stawili się: Szymon Deneka, 
Jagoda Sibilska oraz Anna Pałka wraz 
z  trenerem Jakubem Worsztynowicz. 
Po dwóch zwycięskich walkach Szymon 
znalazł się w  finale, gdzie musiał uznać 
wyższość przeciwnika. Ostatecznie Szy-
mon z tytułem wicemistrza Polski wrócił 
z turnieju. Bardzo blisko medalu znalazła 
się Anna Pałka, która wygrała jedną walkę. 
Jagoda niestety nie miała szczęścia już 
w pierwszym pojedynku. W kolejnym dniu 
na matach stawili się zawodnicy z  kate-
gorii młodzieżowiec. Klub reprezentował 
Wojciech Kujawa, który trafił na bardzo 
dobrego zawodnika i odpadł z turnieju po 
pierwszej walce.

XX Liga Taekwondo Wesołek 
W niedzielę, 13 czerwca 2021 roku w Kór-
niku, po ponad półtorarocznej przerwie 
odbyła się długo wyczekiwana I i II kolejka 
XX Ligii Taekwondo Wesołek. W godzinach 
dopołudniowych rozegrano I  kolejkę, 
w  której uczestniczyły dzieci do 10 lat 
włącznie, które musiały zmierzyć się 
z  czterema konkurencjami: wielokrotne 
kopnięcie na czas, kopnięcie na wyso-
kość, układy formalne – poomsae oraz 

walki. Tego samego dnia w  godzinach 
popołudniowych rozegrana została II ko-
lejka dla dzieci starszych oraz mastersów. 
Konkurencje również były cztery i  także 
tutaj nie zabrakło worka medali. Poniżej 
zestawienie zdobytych medali (z-złoto, 
s-srebro, b-brąz):
Dzieci do 7 lat włącznie
Radosław Wieloch 2 z,  
Kocikowska Zosia 1s, 
Jamróz Jakub 1s, 
Kocikowski Wiktor 1b,
Maroń Witold 1 b,
Dzieci 8-9 lat 
Piątkowski Alan 1z, 1s, 1b
Mager Jakub 2s,1b
Wieloch Grzegorz 2z,  
Sielecka Aleksandra 1z, 1b,
Sroczyńska Hanna 1z, 1b,
Przybylski Oliwier 1s, 
Sokołowska Julia 1b,
Młodzicy
Kozłowski Kamil 2z, 1b,
Pałka Emilia 1s, 1b,
Kaźmierowski Mikołaj 1s, 
Fiedorowicz Ksawery 1b,
Sobolewska Sabina 1b,
Juniorzy młodsi
Pałka Wiktor 2s, 
Kantanista Wiktoria 2s, 
Kozłowska Anna 1s, 1b,

Sielecki Bartosz 1z,  
Deneka Zuzanna1z,
  

Zarówno wyjazdy na turnieje, jak i  sam 
udział podopiecznych klubu nie byłby moż-
liwy, gdyby nie wsparcie: TFP, Luft-Technik 
Sp. z o.o oraz Fundacji Zakłady Kórnickie. 

Złoto i minimum na Mistrzostwa Europy 
w Wieloboju LA I
W dniach 12-13 czerwca 2021 roku na sta-
dionie AZS w Łodzi odbyły się Mistrzostwa 
Polski w wielobojach i sztafetach lekkoatle-
tycznych.
Wśród 17 lekkoatletek powołanych przez 
Polski Związek Lekkiej Atletyki na podstawie 
osiągniętych dotąd wyników znalazła się 
Sophia  Mulder zameldowana w Kórniku, 
reprezentująca OŚ AZS Poznań, startująca 
w siedmioboju w grupie U 20.
Lekkoatletyczny siedmiobój odbywa się 
w  przeciągu dwóch dni. W  pierwszym 
dniu rozgrywane są 4 konkurencje – bieg 
na 100 metrów przez płotki, skok wzwyż, 
pchnięcie kulą 4 kg i bieg na 200 metrów . 
W drugim dniu – skok w dal, rzut oszczepem 
600g i bieg na 800 metrów. Uzyskiwane 
w poszczególnych konkurencjach wyniki 
przeliczane są na podstawie tabel wielobo-
jowych na punkty, a suma uzyskiwanych 
punktów daje ostateczną kolejność startu-
jących. Posiadająca polskie i holenderskie 
obywatelstwo Sophia w sumie zgromadziła 
5431 punktów zdobywając złoty medal 
mistrzostw oraz uzyskując normę na Mi-
strzostwa Europy. Srebrny medal zdobyła 

Kornelia Sura z Gorzowa z wynikiem 5341 
punktów, a  brązowy Klaudia Kronburg 
z Opola – 5046 pkt. 

Dla zobrazowania osiągnięć Sophii podaję 
wyniki w poszczególnych konkurencjach:
I dzień -  100 m przez płotki – czas 14,35 s, 
IV miejsce - 929 pkt. - skok wzwyż  – 169 cm, 

III miejsce - 842 pkt.
- pchniecie kulą 4kg – 11,60, I miejsce - 635 
pkt. - bieg 200 m – 25,08 s,  II miejsce - 625 
pkt.
Pchnięcie kulą i bieg na 200 m odbyły się 
w ulewnym deszczu.
II dzień -  skok w dal – 5,68 m,  II miejsce - 753 
pkt. - rzut oszczepem  – 36,28 m,  III miejsce 
- 596 pkt. - bieg 800 m 2:18,01 s, I miejsce - 
851 pkt.
W trakcie tych zawodów Sophia ustanowiła 
6 rekordów życiowych. Wśród dotychcza-
sowych osiągnięć w kraju należy wymienić 
wicemistrzostwo Polski w siedmioboju zdo-
byte w 2019 roku w Poznaniu, a w bieżącym 
roku mistrzostwo na halowych zawodach 
w pięcioboju w Toruniu. Aktualnie Sophia 
studiuje ekonomię fiskalną na Uniwersyte-
cie w Amsterdamie i z powodzeniem łączy 
naukę ze sportem.
Głównym trenerem Sophii jest mama Mag-
dalena Rauk-Mulder, wielokrotna mistrzyni 
i medalistka Mistrzostw Polski w wielobo-
jach w kategoriach juniorskich i młodzieżo-
wych – absolwentka AWF Poznań.
Wynik zawodniczki jest na dzień dzisiej-
szydziewiątym w  rankingu europejskim 
i dziesiąty na świecie.

Ryszard Rynkowski śpiewał, że „dziewczy-
ny lubią brąz”. Idealnie wpasowały się w te 
słowa unihokeistki UKS Radzevia Radzewo. 
Po wywalczeniu brązowego medalu na 
Mistrzostwach Polski do swojej kolekcji 
dołożyły brązowy medal Mistrzostw 
Wielkopolski. W finale Wielkopolskiej Ligi 
Unihokeja w kategorii juniorek młodszych, 
rozegranym 6 czerwca w Zaniemyślu 
mistrzostwo było na wyciągnięcie ręki. 
Zwłaszcza, że byliśmy liderami, po roze-
graniu turniejów eliminacyjnych. Osta-
tecznie do tytułu zabrakło nam 1 bramki… 
Zaczęliśmy słabo, bo od porażki 0:1 z UKS 
Jarząbek Jarząbkowo. Drugi mecz z UKS 
Salezjanie Poznań przebiegał zdecydo-
wanie pod nasze dyktando, ale celowniki 
mieliśmy mocno rozregulowane, a bramkę 
straciliśmy po przypadkowym rykoszecie. 
Zamiast wygrać, zremisowaliśmy 1:1. To 
potknięcie kosztowało nas utratę szans 
na złoto. W ostatnim meczu zagraliśmy już 
koncertowo, ogrywając GKS Kasztelania 
Brudzew 3:0. Pokonaliśmy zatem Mistrzy-
nie Wielkopolski, i to po raz drugi w prze-
ciągu tygodnia. Wyróżnienia indywidualne 
po meczach odbierały: Klaudia, Amelia 
i Monika. Do najlepszej szóstki całego 
sezonu wybrane zostały: Roksana Baza-
nowska oraz Zofia Brylewska. Do drugiej 
wyróżnionej szóstki wytypowano Zuzannę 
Banecką. Najlepszą zawodniczką (MVP) 
całego sezonu, w głosowaniu trenerów 
wszystkich drużyn, została Zofia Brylew-
ska. Cały skład brązowych medalistek Mi-
strzostw Wielkopolski to: kapitan Zuzanna 
Banecka, bramkarki Roksana Bazanowska 
i Weronika Oźminkowska, a także: Zofia 
Brylewska, Monika Fiedorczyk, Klaudia 
Rumińska, Amelia Konarska. Głównym 
sponsorem turnieju była firma „Unilink – 
lider ubezpieczeń – Mikołaj Słabolepszy”. Z 
pomocą przyszedł nam także Urząd Miasta 
i Gminy w Kórniku oraz Wydział Promocji 
Gminy, Kultury i Sportu. Bardzo serdecznie 
im za to dziękujemy. Podziękowania także 
dla całej obsługi technicznej zawodów.

Unihokeistki
lubią brąz

Tymoteusz Mistrzem Polski

◊  Robert Kątny  
MUKS Wieża Kórnicka◊ KN

Szymon Deneka wicemistrzem Polski

◊  ZM

Złoto w wieloboju lekkoatletki z Kórnika

◊  TARA



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. 47 77 130 30
w razie  zgłoszeń interwencji nie cier-
piących 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
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring 
tel. 61 8170 411 wew 701

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„Zdrowie”ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59, 
618 170 254

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

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

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

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

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

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

W przypadku konieczności wezwa-
nialekarza na wizytę domową 
w nocy lub 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/schronisko
- 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
- ul. Wodna 5/2 Kórnik
tel. 601884441
Schronisko dla zwierząt w Skałowie
Warzywna 25, 62-025 Kostrzyn
tel. 783 552 272

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komu-
nalne, 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 komunal-
nych z terenu g. Kórnik 661 480 223

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

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

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

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

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

Kórnicki Ośrodek Kultury
61 817 08 91
Izba Pamiątek Regionalnych
785 749 287

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki, Tel.: 61 819 80 11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec, tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170 125
Parafia pw. Wszystkich Świętych
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 515 371 910
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1,63-004 Tulce, 
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
tel. 61 8788010
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 Przyjmę do pracy do cięcia i łupa-
nia drewna. Tel. 692 241 023
 Firma zatrudni magazyniera z upr. 

na wózek widłowy, obsługa kompu-
tera. Praca w Gądkach. Wynagrodze-
nie podst. + premia. Tel. 695 747 047
 Zatrudnię pracownika do pracy 

w ogrodzie i prac ogólnobudowla-
nych. Tel. 693 007 364
 Pana do opieki nad ogrodem, 

koszenie trawy itp. (złota raczka) 
z autem zatrudnię. Tel. 505 720 027
 Firma Fresh Slaw w Biernatkach 

zatrudni magazynierów i brygadzi-
stów produkcji. Tel. 691 842 841
 Zatrudnię pracownika gospodar-

czego na teren Kórnika. Praca 6-14, 
14-22 od poniedziałku do piątku. 
Etat lub zlecenie. Tel. 605 997 054
 Szukam osoby do utrzymania 

czystości na ogrodzie 1-2 razy/tydz. 
Tel. 502 185 950
 Praca w ochronie Obiekt przemy-

słowy Gądki Robakowo, 15 zł netto. 
Tel. 695 320 168
 Zatrudnię Stolarza, Parkieciarza 

z prawem jazdy kategorii B. Więcej 
szczegółów pod nr. tel. 693 067 105
 Zatrudnię do zbioru borówek 

amerykańskich, lipiec, sierpień. 
Konarskie. Mile widziani również 
seniorzy, osoby na urlopach.  
Tel. 519 128 087
 Zaopiekuję się ogrodem. Mam 

pełne kwalifikacje w tym kierunku. 
Tel. 725 300 836
 Firma z Krosna zatrudni pracowni-

ków produkcyjnych. CV wysyłać na 
aplikacje@idmar.pl

 F irma zatrudni  panią do 
sprzątania w Konarskim, pn-pt.  
Tel. 605 642 313

 Wykonuję: meble kuchenne na 
wymiar, szafy typu “Komandor”, 
garderoby, meble łazienkowe i inne 
zabudowy. Krótkie terminy. Tel. 665 
29 8587

 Sprzedam balkonik krocząco-
-stały aluminiowy, cena 20 zł.  
Tel. 600 329 935 (godz. 20-21)
 Wykonujemy usługi ogrodnicze: 

cięcie trawy, wykaszanie chwastów, 
przycinanie żywopłotów, cięcie 
drzew i krzewów. Krótkie terminy. 
Tel. 665 29 8587
 Koszenie trawników, podkaszanie, 

karczowanie. Tel. 692 241 023
 Drewno kominkowe i opałowe, 

sprzedam. Tel. 692 241 023
 Sprzedam tanio ładne łóżko so-

snowe, dwuosobowe z szufladami 
na pościel. Tel. 696 779 221
 Sprzedam tanio gitarę akustyczną 

Yamaha. Tel. 602 742 550
 Sprzedam kompletne koła zimowe 

+ zapas w pokrowcu do C. Berlingo 
2000 r., rozm. 175/70 R-14, st. do-
bry, dodam bagażnik aluminiowy, 
kratkę, roletę bagaż, za 195 zł.  
Tel. 602 418 551
 Sprzedam młodą świnkę morską. 

Oddam rudego kocura w  dobre 
ręce. Tel. 799 837 426

 Sprzedam perkusję TAMA.  
Tel. 695 491 902
 Sprzedam maszyny i urządzenia 

rolnicze. Tel. 691 783 400
 Naprawa rolet zewnętrznych. 

Montaż rolet zewnętrznych, 
mater ia łowych ,  mosk i tery .  
Tel. 501 645 939
 Sprzedam stojak do transportu 

okien, wys. 1.94, dł. 2.68, szer. 1.59. 
Tel. 501 645 939
 Spacerówka laska i  spacerów-

ka zwykła, kanapa z  fotelami 
ze skóry brązowej. Sprzedam.  
Tel. 693 822 115
 Sprzedam młot hilti do kucia 

i  wiercenia. Młot hilti do kucia, 
maszyna do gwintów w  gipsie.  
Tel. 606 463 172

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

i kominkowego. Pocięte i połupane. 
Transport gratis. Tel. 661 099 768

 Sprzedam zestaw przyrządów 
do starej fotografii (aparat fot., po-
większalnik, suszarka … ), cena 20 zł.  
Tel. 600 329 935 (godz. 20-21)

 Naprawa pralki, zmywarki.  
Tel. 537 394 398
 Sprzedam krzesło sanitarne WC 

toaleta, cena 20 zł. Tel. 600 329 935 
(godz. 20-21)
 Sprzedam deskę do prasowa-

nia stabilną, szeroką, cena 20 zł.  
Tel. 600 329 935 (godz. 20-21)
 Sprzedam wózek inwalidzki 

metalowy składany, cena 30 zł.  
Tel. 600 329 935 (godz. 20-21)
 Ryby wędzone, piątek po 15-tej. 

Tel. 793 395 595
 Do wynajęcia na działalność lub 

mieszkanie lokal 32 m2. w centrum  
Kórnika parter: pokój, kuchnia, ła-
zienka, ogrzewanie gazowe, ogród. 
Tel. 691 793 249
 Sprzedam dom w Borówcu w za-

budowie bliźniaczej, stan wykoń-
czony, sprzęt AGD na gwarancji, 
pow. domu 83 m2, ogrzewanie ga-
zowe, kanalizacja, pow. działki 291 
m2,działka zadbana, rok budowy 
2019. Tel. 601 592 707
 Posiadam ładny warsztat ogrzewa-

ny 100 m2. Oczekuję kreatywnego 
pomysłu na działalność (może 
być autogaz serwis lub inny).  
Tel. 503 582 788
 Sprzedam nową bramę wjazdową 

z  furtką 5,1 m, stół spawalniczy 
ponad 300 kg, piec elektryczny 
15 kW używany z  kaloryferami.  
Tel. 503 582 788
 Do prac na działce potrzebna do-

chodząca osoba (pielenia wycinanie 
iglaków). Tel. 503 582 788
 Remonty mieszkań od A  do 

Z  tanio, szybko i   sprawnie.  
Tel. 739 633 385
 Warsztat Ślusarsko-Spawalniczy 

oferuje naprawy-remonty przyczep 
i maszyn rolniczych oraz inne usługi. 
Bnin-Piaskowa 3. Tel. 693 219 745
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011

 Części zamienne do skrzyń bie-
gów samochody ciężarowe Kórnik  
ul. Krauthofera 11. Tel. 604 337 223 
 Chętnie przyjmę niepotrzebne 

książki. Tel. 721 731 124
 Serwis kotłów gazowych, Junkers, 

Beretta, Viessmann. Tel. 512 667 663
 Usługi transportowe -przepro-

wadzki. Tel. 506 490 723  
 Kupie lub wynajmę garaż lub 

pomieszczenie gospodarcze w Kór-
niku. Tel. 506 490 723
 Wyprzedaż garażowa pralki, zmy-

warki, rowery fitness, materiały 
budowlane itp. Tel. 506 490 723
 Sprzedam VW Polo 1.4, rp 2008. 

Tel. 506 490 723
 Sprzedam tokarnię uniwersal-

ną, wiertarkę słupową uniwersal-
ną, wiertarkę stołową, szlifierkę 
dwutarczową o  śred. 350mm.  
Tel. 501 437 274
 Dom do wynajęcia przy ul. Le-

śnej w Robakowie 5 min. od Dina 
z przeznaczeniem na biura, usługi, 
gabinety. mail: ekolokal@onet.pl
 Atelier fryzjerstwa Barber Paulina 

Latusek zaprasza na koloryzację 
-20% usługa wykonywana przez sta-
żystkę Weronikę. Tel. 883 767 479
 Atelier fryzjerstwa Barber Paulina 

Latusek zaprasza na usługę pielę-
gnacji włosów-botox od 50 zł, wyko-
nywana przez stażystkę Weronikę. 
Tel. 883 767 479
 Sprzedam Opel Meriva 1.4, pro-

dukcja 2005 r., przebieg 129 tys., po 
wymianie rozrządu, pompy wodnej, 
przednich teleskopów, filtrów. 
Jazda bez wkładu finansowego.  
Tel. 606 390 219
 Biuro matrymonialno-towarzyskie 

zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Tel. 505 006 319
 Wycinka drzew, obniżanie, for-

mowanie, cięcie żywopłotów, prace 
ogrodowe, rozbiórka budynków, 
sprzątanie i wywóz. Tel. 504 440 916

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

Ogłoszenia drobne:
pRaca
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