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Sprawozdanie 
burmistrza

ZakońcZenie roku sZkolnego

Tego samego dnia wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły uczestniczył w zakończeniu 
roku szkolnego w  Szkole Podstawo-
wej im. Jana Wójkiewicza w  Radzewie.  
Na uroczystości obecni byli również sołty-
si i radni z rejonu. Wiceburmistrz poinfor-
mował społeczność szkoły o powierzeniu 
przez burmistrza, po pozytywnej opinii 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, sta-
nowiska dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Radzewie na kolejne lata pani Krystynie 
Kiełpińskiej. 

atrakcja w sZcZytnikach

26 czerwca wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły wraz z radną Dominiką Buczkow-
ską wzięli udział w uroczystym otwarciu 
Miejsca Rekreacji w  Szczytnikach. Wy-
darzenie urozmaicił efektowny pokaz 
żonglerki z piłką wicemistrza świata w te-
qball Adriana Duszaka. Organizatorem 
było Stowarzyszenie Grupa Rowerowa 
Szczytniki-Koninko na czele z Kazimie-
rzem Głuchem.

rocZnica 
PoZnańskiego cZerwca 

28 czerwca przypadała 65. rocznica po-
wstania Poznańskiego Czerwca 1956. 
Z  tej okazji wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły oddał hołd ofiarom pod bramą 
zakładów ZNTK i HCP.

w sPrawie ewidencji Zabytków

25 czerwca wiceburmistrz Sebastian Wla-
zły, kierownik Wydziału Promocji Gminy, 
Kultury i  Sportu Magdalena Matelska-
-Bogajczyk, kierownik Wydziału Planowa-
nia Przestrzennego Mariusz Stodolniak 
oraz Małgorzata Dudkowiak spotkali się 
z  panem Przemysławem Bobrowskim 
w  sprawie gminnej ewidencji zabytków. 
Na spotkaniu określono priorytety działań 
pod kątem opracowania Gminnego pro-
gramu opieki nad zabytkami. W spotkaniu 
uczestniczyła także urbanistka pani Joanna 
Grocholewska, z którą omówiono założenia 
opracowywanego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego centrum 
Kórnika, znajdującego się w strefie ochrony 
konserwatorskiej.
Kolejne spotkanie z  Przemysławem Bo-
browskim odbyło się 7 lipca. Wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły, wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak, Mariusz Stodolniak kierownik 
Wydziału Planowania Przestrzennego 
i Joanna Grocholewska omówili założenia 
zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

ZgromadZenie aquanet

25 czerwca rozpoczęło się walne zgroma-
dzenie akcjonariuszy spółki Aquanet. Po 
wysłuchaniu sprawozdań z  działalności 
za rok 2020 oraz z uzyskanych wyników, 
udzielono absolutorium zarządowi spół-
ki. Miasto i Gminę Kórnik reprezentował 
wiceburmistrz Bronisław Dominiak. Zgro-
madzenie będzie kontynuowane w dniu 
23 lipca.

sater, kombus i wodkom 
Podsumowuja rok budżetowy

29 czerwca burmistrz Przemysław Pachol-
ski wziął udział w zgromadzeniu wspólni-
ków spółki Sater Kórnik. Podsumowano 
działanie spółki w roku minionym, zatwier-
dzono sprawozdania, udzielono absoluto-
rium organom i omówiono sprawy bieżące. 
Pani Anna Kozłowska zastąpiła członka 
rady nadzorczej pana Kazimierza Kapturka.
Także 29 czerwca obradowało zgromadze-
nie wspólników spółki Kombus. Burmistrz 
zatwierdził sprawozdanie finansowe oraz 
udzielił absolutoriów prezesowi i  radzie 
nadzorczej. Spółka Kombus zakończyła rok 
budżetowy z  zyskiem netto w wysokości 
184.392,26 zł, który został w całości prze-
kazany na kapitał zapasowy. Pan Sebastian 
Wlazły zastąpił członka rady nadzorczej 
panią Katarzynę Szamałek.
Tego samego dnia odbyło się zgromadze-
nie wspólników WODKOM Kórnik. Udzie-
lono absolutorium organom spółki. Spółka 
WODKOM zakończyła rok budżetowy 
z zyskiem netto w wysokości 57.919,55 zł. 
Pan Bronisław Dominiak zastąpił członka 
rady nadzorczej panią Annę Matuszewską.

ZaPłacimy mniej Za odPady

30 czerwca, podczas sesji Rady Miasta 
i  Gminy Kórnik burmistrz Przemysław 
Pacholski poinformował, że z szacunków 
wynikających z  kwot zaproponowanych 
w trwającym przetargu na odbiór i trans-
port odpadów wynika, że przyszłoroczna 
stawka opłaty za odpady najpewniej 
zmniejszy się do poziomu 28-30 złotych 
miesięcznie od osoby. Miały na to wpływ 
między innymi zmiany w  specyfikacji 
przetargowej i organizacja przetargu bez 
podziału na strefy. Jeśli nie zmienią się 
przepisy, z organizowanego przez gminę 
systemu wyłączone zostaną również tereny 
niezamieszkane.  

sPotkanie Z kosZykarkami

30 czerwca burmistrz Przemysław Pa-
cholski spotkał się z koszykarkami MUKS 
z  zespołu młodziczek starszych, które 
niedawno zdobyły 4. miejsce w Mistrzo-
stwach Polski oraz kadetką, która wraz ze 
swoim zespołem zdobyła srebrny medal 
Mistrzostw Polski. Do ratusza przybyły wraz 
z trenerem oraz radną Beatą Bruczyńską. 

cd. na str. 4
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29 czerwca burmistrz Przemysław Pa-
cholski podpisał zarządzenie w  sprawie 
przyjęcia koncepcji rozbudowy ścieżek 
rowerowych w gminie Kórnik. Koncepcja ta 
jest owocem pracy zespołu pod kierunkiem 
radnego Jarosława Janowskiego, który pod-
czas ostatniej sesji przedstawił ją radnym 
i mieszkańcom.
W dokumencie przeanalizowano uwarun-
kowania dotyczące naszej gminy i stan ist-
niejącej infrastruktury. Przedstawiono po-
trzeby i korzyści jakie wynikną z rozbudowy 
rowerowej infrastruktury. Wyznaczono też 
standardy jakie powinny być spełniane 
w  procesie planowania i  wykonywania 
nowych dróg rowerowych.

Przede wszystkim jednak zaproponowano 
przebieg „radiali” (promieni) i  „łącznic”, 
które razem z  istniejącymi drogami dla 
rowerów pozwolą budować skuteczne po-
łączenia komunikacyjne dla mieszkańców 
i atrakcyjne dla turystów trasy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
do zapoznania się z koncepcją:
http://kornik.esesja.pl/zalaczniki/138431/ 
k o n c e p c j a - r o z b u d o w y - s c i e z e k -
rowerowych-w-gminie-kornik_1315279.pdf

Koncepcja dla rowerzystówUPRZEJMIE 

INFORMUJEMY,

ŻE  W DNIU 13 sierpnia 2021 r. 

(PIĄTEK)

URZĄD STANU CYWILNEGO 

W KÓRNIKU

BĘDZIE NIECZYNNY.

ZA UTRUDNIENIA 

PRZEPRASZAMY.

konferencja na temat odPadów

1 lipca odbyła się konferencja „Nowelizacja 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach z perspektywy X rocznicy re-
wolucji śmieciowej” zorganizowana przez 
Kancelarię Prawną Dr Krystian Ziemski & 
Partners, a prowadzona przez mecenasa 
Macieja Kiełbusa. Omówiono dekadę zma-
gań legislacyjnych w zakresie prawa regu-
lującego gospodarowanie odpadami, stan 
obecny i trwające właśnie próby zmian w tym 
zakresie. Kolejna konferencja wyżej wymie-
nionej kancelarii odbyła się 14 lipca. W obu 
uczestniczył wiceburmistrz Sebastian Wlazły.

rower aglomeracyjny?

Także 1 lipca wiceburmistrz Bronisław Do-
miniak uczestniczył w spotkaniu włodarzy 
podpoznańskich gmin z przedstawicielem 
Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. 
ZTM zaproponował współpracę w zakresie 
rozszerzenia zasięgu roweru miejskiego 
o sąsiednie gminy i  stworzenie wspólnie 
projektu Rower Metropolitalny. 
Przedstawiono wstępne propozycje, które 
będą analizowane przez samorządy. Prze-
targ na obsługę poznańskiego systemu 
rowerów miejskich odbędzie się w przy-
szłym roku. Jeśli samorządy wyrażą chęć 
współpracy, rower aglomeracyjny mógłby 
rozpocząć funkcjonowanie w roku 2023.

kolejne trZy lata Z bs

2 lipca odbyły się negocjacje z  Bankiem 
Spółdzielczym w Kórniku w sprawie nowej 
umowy określającej warunki obsługi finan-
sowej Miasta i Gminy Kórnik. Osiągnięto 
wstępne porozumienie. Nowa umowa 
podpisana zostanie na okres trzech lat. 

w sPrawie Promocji sZcZePień

Także 2 lipca wiceburmistrz Sebastian Wla-
zły uczestniczył w  zorganizowanej przez 
Wojewodę Wielkopolskiego konferencji 
na temat promocji szczepień przeciwko 
COVID-19. Obecnie zaszczepionych przy-
najmniej jedną dawką szczepionki przeciw 
COVID -19 jest 16426 mieszkańców naszej 
gminy. 13895 mieszkańców zaszczepiono 
w pełni (dwoma dawkami lub szczepion-
kami jednodawkowymi). Zajmujemy 128 
miejsce w ogólnopolskim rankingu na 2477 
gmin w kraju i 26 miejsce biorąc pod uwagę 
gminy do 100 tys. mieszkańców.

akty notarialne 

W  dniach 5 i  7 lipca wiceburmistrz Se-
bastian Wlazły podpisał akty notarialne 
w sprawie ustanowienia służebności prze-

syłu dla planowanej sieci wodociągowej, 
która połączy Szczodrzykowo, Runowo, 
Pierzchno i Kromolice. 

w ZwiaZku Z likwidacją Zakładu 
doświadcZalnego 

6 lipca burmistrz Przemysław Pacholski 
oraz wiceburmistrz Sebastian Wlazły, 
w związku z decyzją o  likwidacji Zakładu 
Doświadczalnego PAN w Kórniku, rozma-
wiali z prezesem Polskiej Akademii Nauk 
Jerzym Duszyńskim oraz kanclerzem PAN 
Zbigniewem Latałą. Samorządowców inte-
resowały plany dotyczące majątku, którym 
dotychczas administrował ZD PAN oraz los 
pracowników likwidowanej placówki.

umowa Z Parafią

Także 6 lipca wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły spotkał się z ks. proboszczem Parafii 
pw. Wszystkich Świętych w Kórniku Grze-
gorzem Zbączyniakiem. Podpisano umowę 
w sprawie nieodpłatnego użyczenia przez 
Miasto i Gminę Kórnik, na okres 10 lat, te-
renu przylegającego od strony przedszkola 
do cmentarza parafialnego w  Kórniku. 
Na użyczonym terenie, po wcześniejszym 
utwardzeniu kostką brukową i ażurową, 
usytuowane będą pojemniki na odpady 
segregowane. Nakłady na zagospodaro-
wanie terenu poniesie Parafia.

analiZa Projektu studium

Również 6 lipca wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły oraz kierownik Mariusz Stodol-
niak, zastępca kierownika Małgorzata 
Dudkowiak i Maria Gawenda z Wydziału 
Planowania Przestrzennego, spotkali się 
z  Łukaszem Bartoszewskim z  Kancelarii 
Urbanistycznej Filipa Koczorowskiego. 
Analizowano szczegółowo zapisy projektu 
zmian studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania terenu gminy. 

Plan dla sZcZególnych PotrZeb

Także 6 lipca wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak spotkał się ponownie z Anitą Wa-
chowiak w sprawie przygotowania „Planu 
działania na rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności UMiG osobom ze szczególny-
mi potrzebami”. 

sPotkanie Z fZk

8 lipca wiceburmistrz Bronisław Dominiak 
spotkał się z przedstawicielami Fundacji 
Zakłady Kórnickie: prezesem Dariuszem 
Grzybkiem i  członkiem zarządu Zbignie-
wem Kaliszem w  sprawie porozumienia 
dotyczącego ustanowienia służebności 
na gruntach pozostających we władaniu 

FZK dla planowanych sieci kanalizacyjnych 
w Szczodrzykowie oraz sieci wodociągowej 
pomiędzy Szczodrzykowem a Pierzchnem. 
Protokół ze strony gminy sygnował wice-
burmistrz Sebastian Wlazły.

nowe PrZystanki PrZy halach

9 lipca wiceburmistrz Sebastian Wlazły, wi-
ceburmistrz Bronisław Dominiak, kierow-
nik Wydziału Planowania Przestrzennego 
Mariusz Stodolniak i  zastępca kierowni-
ka Wydziału Eksploatacji Infrastruktury 
Technicznej Anna Borowiak spotkali się 
z przedstawicielami Panattoni: dyrektorem 
regionalnym Tomaszem Matczyńskim 
oraz Katarzyną Zagożdżon. Analizowano 
koncepcję usytuowania przystanków ato-
busowych przy terenach nowych inwestycji 
firmy.

roZmowy Z Ztm 

12 lipca wiceburmistrz Bronisław Domi-
niak i Anna Borowiak zastępca kierownika 
Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Tech-
nicznej UMiG Kórnik spotkali się z przedsta-
wicielami Zarządu Transportu Miejskiego 
w sprawie organizacji transportu po zakoń-
czeniu inwestycji drogowych w Dachowie. 

dZień walki i męcZeństwa
 Polskiej wsi

12 lipca obchodzony jest w  całym kraju 
Dzień Walki i  Męczeństwa Wsi Polskiej. 
Z tej okazji w kościele parafialnym w Bninie 
odprawiona została uroczysta msza święta. 
Po niej liczne delegacje samorządowców 
z  sąsiednich gmin i  powiatów złożyły 
wiązanki kwiatów pod upamiętniającym 
lokalny ruch oporu obeliskiem w  Trze-
bisławkach. W  wydarzeniu uczestniczyli 
także: przewodniczący RMiG Kórnik Adam 
Lewandowski, wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak oraz przewodnicząca lokalnego 
koła PSL w Kórniku Julia Bartkowiak. 

 będZie chodnik

Także 12 lipca wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły podpisał akt notarialny w sprawie 
wykupu części nieruchomości przy alei 
Flensa w Biernatkach, dzięki czemu możli-
we będzie wybudowanie chodnika. 

sPotkanie Z architektami

13 lipca wiceburmistrz Bronisław Domi-
niak spotkał się z architektami Stefanem 
Wojciechowskim i  Erykiem Sieińskim, 
którzy przedstawili autorskie koncepcje 
zagospodarowania terenów kórnickiego 
„Ucha Igielnego” i po dawnej bożnicy. 

cd. ze str. 3

◊  red.

w sPrawie PrZejęcia dworca 
w gądkach...

Także 13 lipca wiceburmistrzowie Sebastian 
Wlazły i Bronisław Dominiak, a także kierow-
nik Wydziału Planowania Przestrzennego 
Mariusz Stodolniak, kierownik Wydziału In-
westycji Joanna Grzybowska i Kamila Barczak 
z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
spotkali się z przedstawicielami PKP S.A. 
zastępcą dyrektora Tomaszem Guzikiem 
i naczelnikiem Wydziału Współpracy z Sa-
morządami Karolem Binkiem. Rozmawiano 
o przejęciu przez gminę nieruchomości przy 
dworcu kolejowym w Gądkach. 

sPotkanie Z aquanet

14 lipca odbyło się kolejne spotkanie przed-
stawicieli UMiG Kórnik z Aquanet w sprawie 
bieżących spraw związanych z  realizacją 
projektów oraz inwestycji wodociągowych 
i kanalizacyjnych na terenie naszej gminy. 

ewidencjonują Zbiorniki 
beZodPływowe

Także 14 lipca wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły oraz kierownik Sławomir Zakrzewski 
i Martyna Bręcz z Wydziału Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa spotkali się z przedstawicie-
lami firmy Ekolog, która wykonuje ewidencję 
zbiorników bezodpływowych na terenie 
naszej gminy.

 kulturalnie i roZrywkowo

Burmistrz i wiceburmistrzowie byli w ostat-
nim czasie gośćmi wielu odbywających się na 
terenie naszej gminy wydarzeń kulturalnych 
i sportowych. Między innymi uczestniczyli 
w festiwalu Muzyka z Kórnika oraz Festynie 
„Powitanie Lata” na kórnickim rynku i werni-
sażu instalacji Tomasza Akusza na Prowencie.

◊  red.
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Gminne Biuro Spisowe w Kórniku informuje, że uruchamia Mobilny Punkt Spisowy

Zapraszamy i zachęcamy do spisania się  w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
Spisać się będzie można u Rachmistrza lub dokonać samospisu w Mobilnym Punkcie Spisowym, podczas dyżurów, których terminy 
podajemy poniżej:
 w każdy poniedziałek (19 lipca do 13 września) można się spisać w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kórnik 

(wejście od parkingu) w godzinach od 15.00 do 18.00, 
 czwartek 22.07.2021 r. w godz. 16.00 – 18.00 budynek przedszkola (świetlicy) w Robakowie, ul. Szkolna,
 wtorek 27.07.2021 r. w godz. 16.00 – 18.00 budynek OSP w Kamionkach, ul. Poznańska,
 wtorek 27.07.2021 r. w godz. 16.00 – 18.00 świetlica w Biernatkach, ul. Główna,  
 czwartek 29.07.2021 r. w godz. 16.00 – 18.00 świetlica w Błażejewie, ul. Mikołajczyka,
 czwartek 29.07.2021 r. w godz. 16.00 – 18.00 świetlica w Czołowie,
 czwartek 05.08.2021 r. w godz. 16.00 – 18.00 świetlica w Pierzchnie,
 czwartek 05.08.2021 r. w godz. 16.00 – 18.00 budynek OSP w Czmoniu,
 czwartek 12.08.2021 r. w godz. 16.00 – 18.00 świetlica w Prusinowie,
 czwartek 12.08.2021 r. w godz. 16.00 – 18.00 świetlica  w Dziećmierowie, ul. Dworcowa,
 czwartek 19.08.2021 r. w godz. 16.00 – 18.00 świetlica w Dębcu,
 czwartek 19.08.2021 r. w godz. 16.00 – 18.00 świetlica w Dachowie,
 wtorek 24.08.2021 r. w godz. 16.00 – 18.00 budynek OSP w Szczytnikach, ul. Wspólna,
 wtorek 24.08.2021 r. w godz. 16.00 – 18.00 świetlica w Czmońcu,
 czwartek 26.08.2021 r. w godz. 16.00 – 18.00 świetlica w Runowie,
 czwartek 26.08.2021 r. w godz. 16.00 – 18.00 świetlica w Borówcu, ul. Szkolna,
 czwartek 02.09.2021 r. w godz. 16.00 – 18.00 budynek OSP w Radzewie, ul. Św. Mikołaja, 
 czwartek 02.09.2021 r. w godz. 16.00 – 18.00 budynek świetlicy w Robakowie - wsi, ul. Wiejska,
 czwartek 09.09.2021 r. w godz. 16.00 – 18.00 świetlica w Konarskim, 
 czwartek 09.09.2021 r. w godz. 16.00 – 18.00 świetlica w Szczodrzykowie.

ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ SPISANIA SIĘ U RACHMISTRZA PODCZAS DZIAŁANIA PUNKTU SZCZEPIEŃ w Kórnickim Centrum 
Rekreacji i Sportu OAZA (godziny dyżurów zależne od działalności punktu szczepień).
Pamiętaj, że do spisania się potrzebne jest nr PESEL (nr PESEL osób, z którymi zamieszkujemy), powierzchnia domu, mieszkania (bez 
garażu i piwnicy), sektor pracy i miejsce pracy (wszystkich osób, które spisujemy czyli współzamieszkałych).
W mobilnych punktach spisowych będzie również możliwość odebrania Karty Seniora oraz pobrania druków do deklaracji dotyczącej 
źródeł ciepła i spalania paliw.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik lub pod numerem telefonu: 
61 8170-411 nr wewnętrzne:  612, 594, 618, 660, 608, 732.

Informacje Gminnego Biura Spisowego

GŁOSUJ NA ZADANIE NR 4
CENTRUM BORÓWIECKIEJ AKTYWNOŚCI 

INTERAKTYWNY PLAC ZABAW Z TYROLKĄ 

   INSPIROWANY NATURĄ
   NOWOCZESNY I ATRAKCYJNY
   WTOPIONY W ZIELEŃ 

Zadanie duże nr 1 

budowa chodnika

 ul. nowina w dachowie

koszt:  400.000,00 zł

Zadanie duże nr 2 
kamionki - street workout przy orliku.  

Popisz się sprawnością fizyczną! bądź jak hulk!  
kalistenika w kamionkach

koszt:  65.000,00 zł

Zadanie duże nr 3
dokończenie asfaltowej nawierzchni  

w ulicy nad jeziorem i Zakole w borówcu

koszt:  400.000,00 zł

Zadanie duże nr 5 

kamionki - budowa parkingu i chodników 

na terenie kompleksu sportowego

koszt:  300.000,00 zł

Głosuj www.kornik.budzet-obywatelski.org/



Zadanie duże nr  
budowa chodnika  

we wsi czołowo

koszt:  300.000,00 zł

Zachęcamy do oddania głosu na skatepark w Bninie, który miałby powstać
na rogu ulic Czołowskiej i Wilczej. Bezpieczna, a zarazem spokojna
lokalizacja, pozwoli dzieciom i młodzieży aktywnie spędzić czas. 

 
W Bninie nie ma żadnej instalacji do nauki wyczynowej jazdy na

deskorolce, rolkach, hulajnodze i rowerach typu BMX. Miejsce to pozwoli
na bezpieczne rozwijanie zainteresowań i pasji młodzieży. 

 
Głos mogą oddać mieszkańcy gminy Kórnik do 31 sierpnia 2021 r. poprzez

stronę https://kornik.budzet-obywatelski.org/glosowanie

ZADANIE NR 15
SKATEPARK W BNINIE

Budżet
obywatelski
Kórnik 2022

6
Zadanie duże nr 8 

tor rowerowo-rolkowy 

Pumptruck w robakowie

koszt:  270.000,00 zł

Zadanie duże nr 10 

oświetlona i bezpieczna droga w dębcu

koszt:  100.000,00 zł

Zadanie duże nr 12
Polana piknikowa w żernikach

koszt:  250.000,00 zł

Zadanie duże nr 13 

ścieżka rowerowa 

na ulicy wiatracznej w kórniku

koszt:  400.000,00 zł

Zadanie duże nr 14 
ratujmy się sami- zakup 9 automatycznych zewnętrz-

nych defibrylatorów wraz ze szkoleniem mieszkańców  
z ich obsługi w: koninku, borówcu, robakowie, czołowie, 

czmoniu, biernatkach, konarskim i kamionkach
koszt:  250.000,00 zł

Głosuj www.kornik.budzet-obywatelski.org/ Głosuj www.kornik.budzet-obywatelski.org/



Zadanie małe nr 16 
oświetlenie skrzyżowań na ulicy klonowej w dachowie 

(skrzyżowanie ul. klonowej i ul. nowina oraz  
skrzyżowanie ul. klonowej z drogą dojazdową do osiedla)

koszt:  30.000,00 zł

Zadanie małe nr 21 
trochę radości w szarej rzeczywistości 

warsztaty dla dzieci

koszt:  4.000,00 zł

Zadanie małe nr 23
kamera monitoringu na ul. wodnej przy 

promenadzie w kórniku

koszt:  25.000,00 zł

Zadanie małe nr 24 
kamioneckie Zwierzaki-skamieniaki. ścieżka edukacyjno 

-turystyczna po wsi. tworzymy legendę, wzmacniamy 
poczucie tożsamości i wyjątkowości kamionek

koszt:  30.000,00 zł

Zadanie małe nr 25 

mocna Psychika, lepszy umysł 

- weekendowe warsztaty brainy

koszt:  19.200,00 zł

Zadanie małe nr 17
budowa trybun na boisku w czmoniu

koszt:  30.000,00 zł

Zadanie małe nr 18 

letnia biesiada 

w klimacie country w żernikach

koszt:  10.000,00 zł

Zadanie małe nr 20
budowa ścieżki spacerowej do placu zabaw i terenów 

rekreacyjnych w sołectwie robakowo-wieś

koszt:  30.000,00 zł

Głosuj www.kornik.budzet-obywatelski.org/ Głosuj www.kornik.budzet-obywatelski.org/



Pandemia zniweczyła wiele planów, zablo-
kowała nie jeden pomysł, ograniczyła moż-
liwości spotkań i zabawy. Ostatnie miesiące 
przyniosły lekką ulgę, złagodzenie obostrzeń 
sanitarnych i dały okazję do odważniejszego 
działania organizatorom różnych imprez 
i uroczystości.

W Kórniku udało zorganizować się festyn 
na powitanie wakacji. Imprezę współorga-
nizował Urząd Miasta i Gminy Kórnik oraz 
Parafia pw. Wszystkich Świętych i Fundacja 
Zakłady Kórnickie z akcją „Drzewo Francisz-
ka”. Niemałą pomoc udzieliły pracownice 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kórniku, 
OSP Kórnik, Straż Miejska i Policja. Głównym 
sponsorem nagród była firma TFP – Tektury 
Faliste. 
Gdy ze sceny usłyszeliśmy popularną Polkę 
Dziadek, znana jako sygnał programu „Lato 
z Radiem”, wiadomo było, że ten letni dzień 
będzie radosny i ciekawy. To pasjonat har-
monijki ustnej Roman Szkudlarek z sąsied-
niej Głuszyny zaprezentował swoje umie-
jętności instrumentalne. Pan Roman jest 

posiadaczem największej w Polsce kolekcji 
tych instrumentów, potrafi o nich ciekawie 
opowiadać i zagrać jak mało kto. Mogliśmy 
wysłuchać więc kilkunastu utworów, często 
znanych szlagierów, a kto miał ochotę mógł 
odebrać pierwszą lekcję gry na harmonijce.
Na rynkowej estradzie wystąpiły też lokalne 
gwiazdy piosenki młodzieżowej – Urszula 
Tomalak i Marika Godlewska. W kolegia-
cie dwa koncery dał organista Grzegorz 
Świergiel. 

Na placu Niepodległości stanęły „dmuchań-
ce”, karuzela i trampoliny, które tego dnia 
służyły dzieciakom zupełnie za darmo. Pod 
namiotami przygotowano wiele atrakcji. 
Były zabawy ruchowe w stylu retro, warsz-
taty plastyczne, balony z helem, wata cu-
krowa i popcorn. Organizatorzy zaprosili do 
udziału w grze miejskiej – podczas spaceru 
po mieście uczestnicy odnajdywali litery 
hasła i  zbierali pieczątki. Na uczestników 
zabaw i konkursów, a także na tych którzy 
przynieśli plastikowe nakrętki na charyta-
tywną zbiórkę czekały nagrody, w tym bony 

na lody. Można je było zrealizować między 
innymi w licznych stoiskach, które wystawiły 
lokalne firmy gastronomiczne. 
Pod odnowioną niedawno dzwonnicą 
kolegiaty kórnickiej stanęło stoisko parafii 
i „Drzewa Franciszka”. Proboszcz Grzegorz 
Zbączyniak, ze współpracownikami, także 
przygotował lody w kilku smakach, a także 
konkurs na ekologiczne hasło. 
Jak zwykle na wysokości zadania stanęli 
strażacy, którzy prezentowali wozy i sprzęt 
gaśniczy i ratunkowy. Dzieciaki dzięki nim 
mogły zaszaleć pryskając z mini sikawek 
napędzanych przez rodziców. 

Najważniejsza była dobra zabawa, uśmiechy 
dzieci i dorosłych oraz możliwość spotkania 
się.Miejmy nadzieję, że dzięki szczepieniom 
i umocnionej dobrą zabawą na świeżym 
powietrzu  odporności kolejna fala zachoro-
wań w ograniczonym stopniu dotknie naszą 
okolicę i pozwoli już niedługo ponownie zor-
ganizować festyn, jarmark czy inną imprezę 
na kórnickim rynku. 

Godnie powitaliśmy wakacje

www.youtube.com/watch?v=yG8ElEDArRE
www.aquanet.pl/pij-wode-z-kranu,330

◊  ŁG
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Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących
źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy
budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić
wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez
wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis
elektroniczny.  

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl , 
naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij. 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania
paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli
źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz
złożyć w terminie 14 dni.
 
Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz
złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie. 

 

1  L I P C A  2 0 2 1
Z ŁÓŻ  D E K L A R A C JĘ
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Na progu lata, po długiej „pandemicznej” 
przerwie, z  uśmiechem i  „przytupem” 
spotkaliśmy się w gronie przyjaciół z „Ogoń-
czyka” w Arboretum, by pod okiem doktora 
Kazimierza Krawiarza odwiedzić miejsca, 
o których istnieniu wiemy, ale ich nie znamy 
(bo skoro są tak blisko, to jeszcze kiedyś 
zdążymy!). Umówiliśmy się, że to KIEDYŚ 
stanie się we wtorek 29 czerwca. 
Okazało się, że większość zebranych nie była 
dotąd w obiektach gromadzących historycz-
ne regionalia – a  jest się czym pochwalić: 
stara kuźnia z zachowanym oryginalnym 
wyposażeniem, wciąż uzupełnianym o ko-
lejne eksponaty, zrekonstruowana izba 
porodowa, mieszcząca się kiedyś w ratuszu 
(wielu naszych uczestników przyznawało 
z sentymentem, że tam właśnie przyszło 
na świat!), izby prezentujące rzemiosło 
i rzemieślników kórnickich: krawców, szew-
ca, rymarza, zduna, powroźnika, stolarza; 
zabytkowe eksponaty związane z codzien-
nymi czynnościami domowymi – praniem, 
prasowaniem, sprzątaniem... ale i  życiem 
społecznym. Kontakty, wiadomości i opinie 
tworzone „przy maglu” to prototyp współ-
czesnych spotkań na Facebooku!
Dzięki ofiarodawcom, a przede wszystkim 
niestrudzonemu poszukiwaczowi obiektów 
dokumentujących historię kultury Kórnika, 
Bnina i okolic, kustoszowi Izby Pamiątek 
Regionalnych, panu Krawiarzowi, udało się 
upewnić uczestników wtorkowej wyprawy, 
że w pobliżu, ale i w cieniu, znanego rze-

szom turystów Zamku, toczyło się ciekawe 
i bogate, choć zwyczajne, życie mieszkań-
ców miasteczek i wsi odległej i tej całkiem 
niedawnej przeszłości.
Spacer po arboretum ujawnił piękno, bogac-
two i dary przyrody, tak pożądanej w skwar-
ne popołudnie, co najlepiej wyrażają słowa 
piosenki Jonasza Kofty: „Ziemia jest wielką 
jabłonią, starczy owoców, wystarczy cienia, 
dla tych, co pod nią się schronią”.
Po duchowych atrakcjach pora nakarmić 
ciało! Na wspólną biesiadę udajemy się do 

najstarszej i działającej nadal pod tą samą 
nazwą restauracji „Biała Dama”. Jest okazja, 
aby połączyć przyjemne z pożytecznym – 
atrakcyjnie spędzić czas, popierając lokalny 
biznes. I to był strzał w dziesiątkę: wyśmieni-
te jedzenie, wspaniała obsługa. Czuliśmy się 
dowartościowani i dopieszczeni, bez presji 
czasu do późna gawędziliśmy przy kolacji.
To naprawdę obiecujący przedsmak lata!
     
     
 

A lato jeszcze przed nami

Miniony rok pozostawił po sobie puste 
karty w działalności wielu organizacji, w 
tym w działaniach Kórnicko-Bnińskiego 
Bractwa Kurkowego. W 2020 r. udało się 
jednak Turniej Świętojański rozegrać, a 
jego zwycięzcą został Maciej Łabno. Do 
trzydziestojednoletniej listy zwycięzców, 
dnia 26 czerwca 2021 r. dopisał się Robert 
Kolwicz. Jako zawodowy złotnik przygotował 
na przechodnim pucharku nową tabliczkę 
imienną zwycięzców tego turnieju, na której 
zapisze swoje nazwisko.
Drugie miejsce zajął Roman Maria Czecho-
ski, a trzeci był Wojciech Antczak.
Maciej Olejnik ufundował tarczę o nazwie 
„EURO 2021”. Tarczę tę zdobył Jacek Gramsz. 
II miejsce zajął Krzysztof Musiał z Luboń-
skiego Bractwa Strzeleciego. III miejsce 
wywalczył Zdzisław Jakubowski.
Tarczę świętojańską 5-lecia członkostwa 
Dariusza Pietrzaka w KBBK zdobył Zbi-
gniew Tomaszewski, aktualny król kurowy 
KBBK. Wojciechowska Vanessa z Lubonia i 
Marek Pochylski zajęli II i III miejsce i cenne 
nagrody. 
Największą atrakcją nocnego Turnieju 
Świętojańskiego było strzelanie na dystan-

sie 100 m. Dziesięciu zawodników, którzy 
uzyskali największą ilość punktów, walczyło 
o tarczę „Pszczółkową” ufundowaną przez 
Marka Pochylskiego. Zdobywcą został Ma-
rek Baranowski. Drugie miejsce zajął Marek 
Pochylski. Trzecie miejsce zajął Robert 
Siejak. Wyjątkowo przyznano nagrodę za 
czwarte miejsce, a jej zdobywcą był Marcin 
Malarecki.
W strzelaniu do kura zwyciężył Marek Nowic-
ki (KBBK), Szyszka Adam był drugi, a trzecie 
miejsce zajął Zbigniew Tomaszewski.
Nocny Turniej Świętojański tradycyjnie jest 
turniejem otwartym. Na strzelnicę licznie 
przybywają goście. Odwiedził nas kapelan 
ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak i liczni 
goście z Poznania, Lubonia, Dolska i Kórnika, 
zabrakło gości urzędowych. Czas rekreacji, 
zabawy, tradycja turniejów świętojańskich 
w Kórniku trwa od 30. lat i cieszy się powo-
dzeniem. Przy suto zastawionych stołach, 
gości częstowano wyśmienitą grochówką z 
Siekierek, wypiekami i napitkami. Jak naka-
zuje tradycja, imprezowano do świtu.
     
  

◊ Lena Kuczyńska-Nowak

XXXI Turniej Świętojański K-BBK 2021

◊  Kazimierz Krawiarz 



12 lipca w południe w parku przed KOK 
na Prowencie pojawili się liczni goście 
w tym Wice-Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Kórnik Sebastian Wlazły, dyrektor 
Kórnickiego Centrum Sportu i Rekreacji 
Oaza Wojciech Kiełbasiewicz i jego 
współpracownice, goście z Poznania 
oraz uczestnicy warsztatów a także 
pracownicy i współpracownicy KOK. 
Powodem spotkania był wernisaż naj-
nowszej instalacji rzeźbiarskiej Toma-
sza Akusza „Melancholia”.
Tu na kórnickim Prowencie, w  miejscu, 
gdzie przez rok stała instalacja Tomka 
Akusza „Kantorowi” powstało nowe dzieło. 
Pandemia koronawirusa nieco zelżała, 
więc przyszedł czas na zmianę, ucieczkę 
od strachu, rozpaczy, beznadziei. Poczu-
liśmy coś nowego, przezwyciężającego 
tamte stany, chociaż nie do końca. Poczu-
liśmy melancholię.

Melancholię wg Malczewskiego, wg 
Akusza, wg Animuckiego.
Inspiracja obrazem Jacka Malczewskiego 
powstałym ponad 120 lat temu niesie 
pewne tropy interpretacyjne. Artysta i jego 
dzieło. Dzieło pełne alegorycznych postaci 
zaczerpniętych z  dzieł innych mistrzów 
słowa, obrazu, historii. Artysta zmuszony 
do ciągłego przywoływania kontekstów 
historycznych i uwikłany w ciągłe ich roz-
pamiętywanie. A jednocześnie artysta pró-
bujący poprzez swoje działo wyzwolić się 
z tego bagażu w imię twórczej wolności.
Pomimo upływu wieku, problem wolności 
twórczej artysty a powinności wobec oj-
czyzny i narodu, zdaje się ciągle aktualny.
Patrząc na instalację Tomka Akusza mo-

żemy stwierdzić, że artysta świadomy 
tamtych kontekstów poszedł własną 
drogą. Postaci są anonimowe i  poprzez 
tę anonimowość podobne. Łączą je kolor, 
obandażowane twarze, korpusy, kończyny 
tworzące kaleką masę. Ludzką masę. Ta 
ludzka masa tworzy krąg zwisających gło-
wą w dół, spadających z krzeseł, leżących, 
próbujących się podnieść. Jednocześnie 
z tej masy wyodrębniają się poszczególne 
postaci. Jedna z nich siedzi powyżej i pa-
trzy w górę, w niebo. Ręką zasłania czoło. 
Coś ją oślepia? Coś ją unosi? Coś zatrzy-
muje? Niby siedzi na szczycie, ale czy na 
zawsze? Czy może wznieść się wyżej? Czy 
spadnie? Pod nią inna postać patrzy na 
postać zwisającą głową dół. Skąd przyszła? 
Z dołu czy z góry? O czym myśli? Co z nią 
się stanie? A te pozostałe, co z nimi? Czy 
ta masa, ci poszczególni ludzie spadają? 
A może dążą od dołu do góry, próbując 

podnieść się i wdrapać na kolejne poziomy 
cokołów? Co stanie się wtedy z siedzącą 
najwyżej postacią? Spadnie i  zastąpią ją 
inne?
I  tak bez końca. Krąg zagarnia postaci 
wynosząc i strącając, strącając i wynosząc.
Tylko wieszak zdaje się nie poddawać. 
Stoi prosty, ze zwisającą koszulą. Czy to tu 
ukryła się melancholia? A my - widzowie - 
co czujemy? Melancholię?

„Sztuka na Prowencie – edycja 2021r.”
Instalacja „Melancholia” Tomasza Akusza, 
powstała w lipcu 2021 r. w trakcie Letnich 
warsztatów artystycznych „Kury z  Kór-
nika” przy współpracy Jarosława Janasa. 
Pomogli także uczestnicy warsztatów. 
Opracowanie literackie Sławomir Animuc-
ki. Do powstania instalacji wykorzystano 
materiały z recyklingu.

... tak nazwaliśmy tegoroczną edycję 
wakacyjnych warsztatów artystycznych 
w KOK.
W trakcie trzech turnusów dzieci i młodzież 
naszej gminy rozwijała swoje talenty projek-
tując i wykonując gliniane i drewniane figury 
kur, dekorując elementy labiryntu i domku 
dla najmłodszych i przetwarzając je w ku-
rzą zagrodę oraz pomagając w tworzeniu 
instalacji plenerowej inspirowanej obrazem 
Jacka Malczewskiego. Poza artystyczną pra-
cą uczestnicy grali, skakali i oglądali filmy.
Zwieńczeniem warsztatów będzie finisaż 16 
lipca o godz. 17.00 na Placu Browarowym 
pn. „Kury w Kórniku” ,na którym zaprezen-
tujemy prace uczestników warsztatów oraz 
instalację Anny Sity „Kurnik”.
Serdecznie zapraszamy.

Melancholia według Tomasza Akusza

Kury  
z Kórnika...

◊  Sławek Animucki

◊  Sławek Animucki

Dla Świata byłaś cząstką,  
dla nas całym światem...

Z głębokim sutkiem przyjąłem wia-
domość o odejściu do Domu Ojca 

Wyrazy szczerego współczucia  
i słowa wsparcia składam mężowi, 
dzieciom i rodzinie. 
Daj Jej Panie wieczne odpoczywanie

śp. Elżbiety    
      Martyniak

Danuta Nowak, 

Tak mocno kochaliśmy,  
tak bardzo teraz opłakujemy.

Dnia 19 czerwca 2021 r.  
pożegnaliśmy osobę oddaną  
rodzinie i przyjaciołom

Składam mężowi, dzieciom i bliskim 
wyrazy współczucia.  
Łączę się w modlitwie. 
Spoczywaj w pokoju u dobrego  
i miłosiernego Boga.

śp. Elżbietę   
      Martyniak

Jan Kozłowski 

Burmistrz  Miasta i  Gminy Kórnik 
Przemysław Pacholski oraz 
Adam Lewandowski 
Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Kórnik

Z głębokim żalem  przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

Sołtysa wsi Błażejewo  
w latach 2006-2013
Rodzinie zmarłego składamy  
wyrazy szczerego współczucia

śp. Jana  
      Szymaniaka 

W środę, 16 czerwca uczestnicy zajęć w Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy „Gościn-
ni” zwiedzili schronisko prowadzone przez 
Fundację dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju. 

Tematem tegorocznych zajęć w  ŚDS są 
zwierzęta. W każdym miesiącu „Gościnni” 
poznają inny gatunek zwierząt. Pobyt 
w schronisku miał na celu zobrazowanie 
specyfiki opieki nad zwierzętami oraz 
uwrażliwienie na ich potrzeby. Fundacja 
spełnia misję zwalczania złego traktowania 
zwierząt oraz ich bezdomności. Ponadto 
prowadzi działalność prewencyjną, inter-
wencyjną, edukacyjną i społeczną. „Gościn-
ni” skorzystali z zajęć edukacyjnych, które 
prowadził Grzegorz Kałużny, który z wielkim 
zaangażowaniem zapoznał ich z tematyką 
opieki nad zwierzętami i organizacji pracy 
schroniska. “Gościnni” oglądali wzrusza-
jące filmy pokazujące jak psy reagują na 
człowieka i  krzywdę, która niejeden raz 
je spotyka. Spotkali się z pieskami, które 
z radością przywitały gości. Pan Grzegorz 
przedstawiał zazwyczaj smutne historie 

tych czworonogów, które dzięki opiece 
schroniska i ludzi z nim związanych znajdują 
radość i nowy dom. 
W  ciągu roku do schroniska przybywa 
około 600 zwierząt. Na szcęście dla 95% 
z nich udaje się znaleźć nowe domy u ludzi 
dokonujących adopcji. Czworonogi w schro-
nisku mają zapewniony należyty dobrostan 
w postaci codziennej, całodobowej opieki 
ze strony wyspecjalizowanych opiekunów 
zwierząt, etatowego lekarza i technika we-
terynarii, fizjoterapeuty dla zwierząt oraz 
konsultacji behawioralnych. 
Fundacja jest dumna z  tego, iż w  jej sze-
regach jest wiele osób: wolontariuszy, 
przyjaciół, darczyńców, którym nie jest obo-
jętny los psów. “Gościnni” przekonali się, iż 
zwierzęta są tam szczęśliwe. ŚDS “Gościnni” 
również dołożył swoją cegiełkę i uczestnicy 
zajęć zostali przyjaciółmi schroniska. Zorga-
nizowali zbiórkę artykułów potrzebnych na 
co dzień, którymi są specjalistyczna karma, 
puszki, proszki do prania, płyny do podłóg 
oraz ręczniki. Zebrali bardzo dużo potrzeb-
nych rzeczy i serdecznie dziękują osobom, 
które przystąpiły do tej akcji. 
Na zakończenie Pan Grzegorz przekazał 
“Gościnnym” zaświadczenie uczestnictwa 
w warsztatach „Przyjdź się przytul” i drobne 
upominki. Jak tylko będzie to możliwe, po-
nownie odwiedzą swoich małych przyjaciół 
i ich opiekunów o wielkim sercu.

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

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

Michael Buchberger.
Pani Agnieszce Kalinowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 

skłądają  

Mamy

Czworonożni przyjaciele 

◊ Robert Wrzesiński
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„Wróćmy na jeziora” śpiewały przed 
laty Czerwone Gitary. A w sąsiedztwie 
Poznaniu mamy dokąd wracać! Lądo-
lód skandynawski po swej ostatniej 
wizycie pozostawił całkiem sporo 
mniejszych i większych akwenów, 
które teraz, w środku lata, przeżywają 
właśnie swoje pięć minut. 

W gorące letnie dni większość wypoczy-
wających nad jeziorami  korzysta z kąpieli 
wodnych i… słonecznych. Nie brak również 
miłośników siatkówki plażowej, wypoczyn-
ku przy ognisku i nieśmiertelnego grillo-
wania. Niesłabnącym zainteresowaniem 
cieszy się także wszelki sprzęt pływający: 
kajaki, deski i rowery wodne, a dzieciaki 
wprost przepadają za wodnymi placami 
zabaw, działającymi w  Koziegłowach 
i Biedrusku.

Wśród owoców i lawendy
Odpoczywający nad Jeziorem Niepru-
szewskim mogą wybrać jedno z  dwóch 
atrakcyjnych kąpielisk. Owocowa Plaża 
w  Zborowie swą nazwę zawdzięcza po-
kaźnych rozmiarów rzeźbom arbuza, 
banana, cytryny i  jabłka. Zborowo chęt-
nie odwiedzają miłośnicy plażowania 
na trawie. W sąsiedztwie plaży znajdują 
się boiska sportowe i  pole biwakowe. 
Na miejscu można rozpocząć swoją 
przygodę w dyscyplinie zwanej Stand Up 
Paddle (SUP), polegającej na pływaniu 
na desce z  wiosłem w  dłoni. Położone 
na przeciwległym brzegu kąpielisko 
w Niepruszewie to również znaczne po-
wierzchnie pokryte trawą i sporo drzew, 
dających wytchnienie w upalne dni. Oba 
kąpieliska wyposażone są w  tablice na 
temat przyrody jeziora (w Zborowie do-
datkowym atutem jest taras widokowy 
z lunetami do obserwacji ptaków). Jezioro 
Niepruszewskie cenią miłośnicy pływania 
na rozmaitych łódkach, którzy mogą sko-
rzystać z przystani przy obu kąpieliskach 
i wypożyczalni rowerów wodnych i kaja-
ków w Niepruszewie.
Mieszkańcy okolic Tarnowa Podgórnego, 
spragnieni wypoczynku nad wodą, mają 
do wyboru kilka możliwości. Jezioro 
Kierskie słynie jako mekka żeglarzy, ale 
można tu też odpocząć na kameralnej 
plaży obok Hotelu Edison w Baranowie 
albo pospacerować po efektownym molo 
w Chybach. Jezioro Lusowskie przyciąga 
do Lusowa na sporą piaszczystą plażę 
z wypożyczalnią sprzętu wodnego. Zgłod-
niali mają tu w  czym wybierać: miejsce 
grillowe i  punkt gastronomiczny na 
miejscu albo klimatyczne knajpki w  są-
siedztwie. Miłośnicy plażowania mogą 
też skorzystać z… plaży przy basenie 
zewnętrznym obok Tarnowskich Term, 
pięknie obsadzonej krzaczkami lawendy.

Woda zdrowia doda
Jedną z  ciekawszych perspektyw oglą-
dania Jeziora Kórnickiego oferuje statek 
spacerowy pływający z Kórnika Prowentu 
do Portu Błonie. Można tam się posilić 
w  restauracji, a  tuż obok znajduje się 
stadion i boiska sportowe, kemping oraz 
popularne kąpielisko ze strefą chillout, 
miejscem na ognisko oraz wypożyczal-
nią kajaków i  rowerów wodnych. Ka-
jaki, rowery wodne i  deski SUP można 
również wynająć na plaży miejskiej nad 
Jeziorem Grzymisławskim w  Śremie. 
W  letnim skwarze ochłodę przynoszą 
napoje z  plażowego baru. Latem plaże 
w  Kórniku i  Śremie przyciągają też licz-
nie grono uczestników organizowanych 
tam wydarzeń, a  przez całą cieplejszą 
część roku – miłośników wakeboardu. 
Riderzy – jak siebie nazywają – pływają na 
wyciągach Wake Parku Kórnik i w śrem-
skim Wakeplace, obok którego działa 
unikatowa Sauna Lodowiec. Gorący seans 
saunowy, zakończony kąpielą w jeziorze, 
to świetna okazja na zahartowanie orga-
nizmu i  niezwykłe przeżycie, zwłaszcza 
w środku zimy. 

Nie tylko jeziora
Niezależnie od bogactwa jezior w pobli-
żu Poznania kąpieliska z  powodzeniem 
funkcjonują również na sztucznych 
zbiornikach, które powstały w dawnych 
wyrobiskach. W  Owińskach w  obrębie 
Czerwonackich Mazur działa AKWEN 
Tropicana. Miejsce urządzono w  egzo-
tycznym klimacie, ze sztucznymi palmami, 
trzcinowymi daszkami i obowiązkowymi 
flamingami (ptak inaczej nazywany czer-
wonakiem). Niebawem w pobliżu pojawi 

Na jeziora

◊  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.

się nowa atrakcja – zielony labirynt. Obok 
Tropicany ewolucje na wodze prezentują 
zawodnicy wake parku Wakespot, który 
niedawno otworzył bliźniaczy obiekt na 
zbiorniku w  podpoznańskiej Dąbrowie. 
Żwirki i Glinianki – już same nazwy kolej-
nych kąpielisk zdradzają ich wcześniejszą 
funkcję. Żwirki w  Obornikach oferują 
wypożyczalnię sprzętu wodnego, boiska 
sportowe i małą gastronomię. Mosińskie 
Glinianki wyróżniają się położeniem 
u podnóża Osowej Góry w Wielkopolskim 
Parku Narodowym. Atutem miejsca są 
też ścieżki spacerowe, a przede wszyst-
kim efektowna wieża widokowa, z której 
pięknie widać kąpielisko, park i panora-
mę okolicy. 

Rowery wodne na Jeziorze Kórnickim 
- foto KCRiS Oaza-Błonie

Z cyklu 
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Drzewa są nieodłącznym elementem 
krajobrazu, tak przyrodniczego jak i  kul-
turowego, którym ze względu na ich dłu-
gowieczność, rozmiary czy rodzaj drewna 
od zarania dziejów ludzie przypisywali 
szereg najróżniejszych cech, w tym także 
boskich. To na podobieństwie do drzewa 
budowano obraz świata, w którym stawało 
się ono swoistą axis mundi (osią świata), 
łączącą nasz świat (pień) ze światem bogów 
w  koronie i  z  zaświatami w  korzeniach. 
Obecne w  mitologii bliskowschodniej 
drzewo poznania dobra i zła, topola jako 
jeden z  symboli rewolucji francuskiej, 
nasza czarnoleska lipa, jabłoń w ogrodzie 
Newtona, z której jabłko spadając zaświad-
czało o  prawie powszechnego ciążenia 
czy obficie występująca symbolika róż-
nych innych gatunków drzew, obecna na 
monetach, odznaczeniach, w  motywach 
zdobniczych, często nadająca dodatkowy 
sens zdobionym przedmiotom czy bu-
dowlom, wszystko to sprawia wrażenie 
bliskości i  nieustannej obecności drzew 
(tej fizycznej i mentalnej) w naszym życiu. 
Ale czy tak jest w rzeczywistości? Niestety 
co rusz podnoszone alarmy dotyczące 
wycinki np. przydrożnych alei drzew czy 
też wyniki dochodzenia Najwyższej Izby 
Kontroli, dotyczące szaty roślinnej kilku 
większych miast, wydają się temu przeczyć. 
Drzewa i tereny zieleni wciąż przegrywają 
z różnego typu inwestycjami budowlanymi, 
przynoszącymi jedynie chwilowe zyski, 
a powodującymi trudne do odbudowania 
straty w szacie roślinnej naszych miast i te-
renów pozamiejskich. Wciąż niestety drze-
wa i współtworzone przez nie tereny zieleni 
postrzegane są często jako inwestycyjna 
przeszkoda, a nie wartość sama w sobie, 
przyciągająca ludzi, ich interesy, a co za tym 
idzie podnosząca prestiż danego miejsca 
i  cenę gruntu, a więc przynosząca także 
zysk. Wszyscy mamy świeżo w  pamięci 
jak daleko polityka i  tworzone naprędce 
przepisy nie sprzyjają drzewom i terenom 
zieleni, a  także samym ludziom, antago-
nizując ich i niwecząc wieloletnie wysiłki 
wkładane w zachowanie naszych zielonych 
płuc i w racjonalną nimi gospodarkę. Prze-
strogą może tu być pewne zdarzenie z nie 
tak dawnej przeszłości.
W  tym roku minie 45 lat od wydarzenia, 
które przeszło do historii jako tzw. incydent 
z siekierą. Niezamierzoną bohaterką ciągu 
wypadków, które mogły doprowadzić do 
poważnego konfliktu zbrojnego, stała się 
pewna ok. 30-metrowa topola znajdująca 
się w strefie zdemilitaryzowanej (238 km 
długości i 4 km szerokości) pomiędzy Koreą 
Północną i Południową. Rosnące w pobliżu 
Mostu bez Powrotu okazałe drzewo utrud-

niało kontakt wzrokowy między zlokalizo-
wanymi w tej okolicy posterunkami ame-
rykańskimi. W związku z tym podjęto de-
cyzję o jego przycięciu i 18 sierpnia 1976 r. 
wysłano do niego 15 żołnierzy amerykań-
skich i  południowokoreańskich wyposa-
żonych w dwie siekiery. Niedługo potem 
na miejscu pojawili się również żołnierze 
północnokoreańscy z  żądaniem zaprze-
stania wycinki drzewa, które, jak twierdzili, 
posadził sam Kim Ir Sen. Żądanie to nieste-
ty zostało zlekceważone przez stronę ame-
rykańską, w związku z czym po pewnym 
czasie do oddziału północnokoreańskiego 
dołączyło kolejnych 20 żołnierzy z Północy, 
uzbrojonych w pałki, łomy i inną broń obu-
chową. Po ponownym odrzuceniu wezwa-
nia do wstrzymania prac nastąpił atak stro-
ny północnokoreańskiej na zaskoczonych 
Amerykanów, z  wykorzystaniem między 
innymi porzuconych przez nich siekier. 
W wyniku tego incydentu zginęło dwóch 
żołnierzy amerykańskich oraz rozpoczęła 
się szeroka akcja dyplomatyczna na forum 
międzynarodowym, wsparta militarną 
mobilizacją obu stron. Ostatecznie topola 
została demonstracyjnie wycięta przez 
Amerykanów 21 sierpnia 1976 r. w ramach 
operacji „Paul Bunyan” (wielki drwal będący 
bohaterem amerykańskich i kanadyjskich 
opowieści ludowych). W trwającej 42 mi-
nuty akcji, grupie żołnierzy amerykańskich 
wyposażonych w piły łańcuchowe towa-
rzyszyły dwa oddziały południowokoreań-
skie (23 samochody), oddziały specjalne 
zabezpieczające Most bez Powrotu oraz 
27 śmigłowców. Poderwane zostały także 
samoloty bombowe i samoloty myśliwskie. 
W  ramach ogłoszonej mobilizacji, ścią-
gnięto do Korei dodatkowe 12 tysięcy żoł-
nierzy, a od morza operację zabezpieczał 
lotniskowiec Midway. Tym razem nikt nie 
zginął, a obok ściętego drzewa zniszczone 
zostały jedynie dwa północnokoreańskie 

punkty obserwacyjne. Z  czasem strony 
konfliktu porozumiały się, a Korea Północ-
na wzięła winę za incydent na siebie, co 
było pierwszym pojednawczym gestem od 
momentu zakończenia wojny w 1953 r. Po 
latach w miejscu resztek pnia postawiono 
pomnik upamiętniający obu poległych żoł-
nierzy, a w północnokoreańskim Muzeum 
Pokoju przechowywana jest do dziś jedna 
z odebranych Amerykanom siekier.
Nie zawsze jednak los drzew spoczywa wy-
łącznie w rękach rządzących wyższego czy 
niższego szczebla, ale także bardzo często 
w naszych własnych, przy czym nieraz po-
padamy w równie absurdalną, groteskową 
sytuację, jak opisana powyżej historia. 
Z jednej strony rosnąca w społeczeństwie 
świadomość wielorakiej roli drzew w na-
szym życiu i tak zwana moda bycia „eko”, 
a z drugiej inna przedziwna moda na usu-
wania drzew z naszych własnych ogrodów, 
bo śmiecą opadłymi liśćmi, bo zabierają 
miejsce, bo rzucają cień (choć za chwilę 
to upał staje się największą bolączką) itp. 
Może jednak warto zadać sobie odrobinę 
wysiłku i  pozostawić naszych zielonych 
przyjaciół tam, gdzie przez lata wzrastali 
i cieszyć się ich obecnością, zwłaszcza, że 
i oni odwdzięczają się nam w każdej chwili 
produkując tlen, zapewniając korzystny 
mikroklimat, chroniąc przed unoszącymi 
się pyłami czy przed palącym słońcem. 
W kórnickim Arboretum możemy spotkać 
wiele drzew, cieszących oczy o każdej porze 
roku. Może warto pozwolić, by choć trochę 
tego piękna pozostało także w  naszych 
przydomowych ogrodach. Weźmy na siebie 
ten mały wycinek odpowiedzialności, by 
naszą axis mundi nie stała się garść trocin 
połączonych klejem czy stos plastykowych 
śmieci.

Axis mundi i historia jednego drzewa

◊ Leszek Karliński
Instytut Dendrologii PAN

Pień, który pozostał po topoli będącej powodem międzynarodowego konfliktu. 
Źródło - Wikipedia, domena publiczna
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300 tysięcy złotych w konkursie Narodo-
wego Instytutu Wolności zdobyła Szkoła 
Generałowej – nowy program edukacyj-
ny Fundacji Zakłady Kórnickie skierowa-
ny do uczniów szkół średnich z terenu 
Wielkopolski. To sukces, ponieważ o do-
finansowanie w konkursie NOWEFIO 
walczyło ponad dwa tysiące pomysłów 
na rozwój społeczeństwa obywatelskie-
go, przygotowanych przez instytucje 
z całego kraju. Twórcy projektu cieszą 
się, że mogą w ten sposób złożyć uszano-
wanie Jadwidze Zamoyskiej z okazji 190 
rocznicy jej urodzin, którą obchodziliśmy 
czwartego lipca.
Pomysł przygotowania programu inspiro-
wanego myślą pedagogiczną Generałowej 
narodził się w Fundacji Zakłady Kórnickie 
niezależnie od konkursu NIW – jako odpo-
wiedź na potrzebę upamiętnienia ważnych 
rocznic związanych z historią życia Jadwigi 
Zamoyskiej, powstaniem Szkoły Domowej 
Pracy Kobiet i powołaniem, a później resty-
tuowaniem Fundacji Zakłady Kórnickie. Za-
miarem autorów jest przeniesienie w realia 
XXI wieku najbardziej uniwersalnych treści 
i metod działania propagowanych przez 
córkę Tytusa Działyńskiego, która w  XIX 
wieku rozpoczęła prowadzenie placówki 
edukacyjnej mającej chronić kobiety przed 
wykluczeniem społecznym. 
W  XXI wieku Szkoła Generałowej chce 
zapobiegać wykluczeniu informacyjnemu 
młodych ludzi obojga płci. Zamiast prania 

i gotowania na młodzież czeka nowoczesny 
kurs dziennikarstwa i konkurs z atrakcyjny-
mi nagrodami. Uczestnicy projektu, wypo-
sażeni w wiedzę czerpaną od ekspertów 
– wybitnych historyków, profesjonalnych 
dziennikarzy, zdolnych lektorów, dyplomo-
wanych reżyserów dźwięku, prawników, 
speców od marketingu oraz youtuberów 
i influencerów – mają stać się świadomymi 
odbiorcami i twórcami treści, którzy potrafią 
oceniać samodzielnie wiarygodność źródeł, 
odróżniać informację od publicystyki, znają 
prawo prasowe i szanują prawa autorskie. 
Fundacja Zakłady Kórnickie pragnie także 
zainspirować młodzież do stania się zaanga-
żowanymi społecznie dziennikarzami oby-
watelskimi, aktywnymi uczestnikami debaty 
społecznej i liderami pracy organicznej XXI 
wieku. Dzięki programowi uczestnicy zdobę-
dą nie tylko wiedzę i umiejętności – do wy-
grania są także płatne staże w redakcjach, 
atrakcyjne nagrody finansowe dla uczniów 
i nauczycieli, sprzęt nagraniowy oraz wiele 
innych bonusów.
Szkoła Generałowej to już piąty edukacyjny 
program Fundacji Zakłady Kórnickie oparty 
na idei twórczego przeniesienia założeń 
dziewiętnastowiecznych liderów pracy 
organicznej w realia XXI wieku. FZK z po-
wodzeniem realizuje swoją misję tworząc 
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy i Umiejętno-
ści Praca Organiczna 2.0, program ekolo-
giczny Drzewo Franciszka, historyczny portal 
HrabiaTytus.pl oraz skierowany do młodych 

rolników serwis Agrokultura.pl. 
To także druga inicjatywa Fundacji Zakłady 
Kórnickie doceniona przez Narodowy Insty-
tut Wolności – poprzednio dofinansowanie 
uzyskał ogólnopolski projekt Drzewo Fran-
ciszka, w ramach którego oprócz konkursu 
dla uczniów szkół podstawowych, funkcjo-
nuje portal drzewofranciszka.pl i wydawany 
jest „Magazyn Drzewo Franciszka”, trafiający 
w ręce samorządowców ze wszystkich re-
gionów Polski. 
Do udziału w programie Szkoła Generałowej 
zapraszamy dziewczęta i chłopców z I i II klas 
szkół średnich z całej Wielkopolski, szczegól-
nie zaś osoby pochodzące z małych mia-
steczek i wsi. Oficjalny nabór uczestników 
rozpocznie się we wrześniu i trwał będzie 
do 10 października. Wszystkich zaintereso-
wanych szczegółami, zarówno uczniów, jak 
i nauczycieli, zachęcamy do skontaktowania 
się z koordynatorką projektu – Danutą Po-
dolak, pod adresem danuta@fzk.pl.

Co łączy wysokiego człowieka wielkiego 
formatu, jakim był Władysław Zamoyski, 
św. Franciszka z Asyżu i papieża Fran-
ciszka? Czy ekologia ma przekonania 
polityczne, wegetarianie są lewakami, 
a katolicy czynią sobie ziemię poddaną 
i eksploatują ją bezmyślnie w imię sta-
rotestamentowej tradycji? Na te pytania 
odpowiada koordynator realizowanego 
przez Fundację Zakłady Kórnickie ogólno-
polskiego Programu Drzewo Franciszka, 
Krzysztof Mączkowski.

Danuta Podolak: Władysław Zamoyski,  
św. Franciszek z Asyżu i papież Franciszek 
to trzy postacie, które mają kluczowe 
znaczenie dla misji realizowanej przez Pro-
gram Drzewo Franciszka – w jaki sposób 
wątki związane z ich działalnością i prze-
konaniami wpłynęły na kształtowanie się 
idei Drzewa Franciszka?
Krzysztof Mączkowski: Jak się okazuje, idee 
mają ciągłość. Przesłanie sprzed wieków 
(aktywność św. Franciszka), działalność 
naszych praprzodków (W. Zamoyskiego) 
i całkiem nam współczesne przesłanie papie-
ża Franciszka może różnią się stosowanym 

językiem, warunkami historycznymi i spo-
łecznymi, w których wzrastały, ale ich istota 
– ochrona Ziemi, dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego, z których wyrasta idea Progra-
mu Drzewo Franciszka, pozostają wspólne. 
To pokazuje na uniwersalizm idei ekolo-
gicznych, wzywających do ochrony naszej 
wspólnej przyszłości. To duża przyjemność 
pracować ze świadomością, że rysujemy 
współczesne szlaki idei tych mądrych ludzi.

Według Księgi Rodzaju człowiek ma czynić 
ziemię sobie poddaną? Co to oznacza dla 
Drzewa Franciszka, które wyrasta z chrze-
ścijańskich korzeni i na nich opiera swoją 
misję?
Wyjaśnijmy wpierw sens tego określenia. 
„Poddanie ziemi” to nie wezwanie do jej 
dewastacji i nie zachęta do robienia z nią, co 
nam się żywnie podoba, jak zdarza się sły-
szeć od niemądrych ludzi, a zachęta do przyj-
mowania postawy opiekuna Ziemi, ogrod-
nika, który dogląda swojego ogrodu, dba 
o niego i pielęgnuje. Dobitnie pisze o tym 
papież Franciszek w encyklice Laudato Si’. Jan 
Paweł II wielokrotnie przypominał, że czło-
wiek nie jest właścicielem przyrody, ale jej 

opiekunem i szkodzenie Ziemi nazwał grze-
chem ekologicznym. Tak, tak, Jan Paweł II! 
Św. Bonawentura mówił, że niszcząc śro-
dowisko, zamykamy możliwość dotarcia do 
Boga po śladach, które nam zostawił w dzie-
le stworzenia. W  tym kontekście Drzewo 
Franciszka opiera swe przesłanie na ideach 
Ojców Kościoła i przypomina o naturze jako 
dziele stworzenia. I staramy się przywracać 
słowom i ideom ich właściwe znaczenia. 

Drzewo Franciszka zakłada budowanie 
mostów między bardzo różnymi, niekiedy 
skonfliktowanymi środowiskami, obalanie 
krzywdzących stereotypów i łączenie ludzi 
należących do sprzecznych pozornie grup 
interesów w imię wspólnego dobra, jakim 
jest ochrona przyrody. Sam Zamoyski jest 
postacią wymykającą się stereotypowi 
– człowiek o przekonaniach narodowo-
-katolickich, z zapałem walczący o polską 
przyrodę i niejadający mięsa, kapitalnie 
rozprawia się z dwoma mitami naraz – 
o eksploatujących bezmyślnie ziemię ka-
tolickich tradycjonalistach i wegetarianach 
lewakach. 

Z  jakimi obiegowymi przekonaniami na 
temat ekologii udaje się zmierzyć Progra-
mowi Drzewo Franciszka? 
Kategorycznie odrzucam język konfrontacji 
i kłótni. Wiele z tych określeń to kalki z lubo-
ścią powtarzane przez polityków, dla których 
żywiołem jest konflikt. Dostrzegam rolę 
Drzewa Franciszka, i siebie samego, jako swo-
istego rodzaju peacemakera, który zaprasza 
wszystkich ludzi dobrej woli do ziemskiej 
pielgrzymki i do współpracy na rzecz ochrony 
Ziemi i jej zasobów. Z naszym Programem 
współpracują ludzie o  bardzo różnych 
temperamentach. Wszyscy, niezależnie od 
tego, jak bardzo wierzą w dzieło Stwórcy, 
współdziałają na rzecz ochrony środowiska 
– pojawiają się na naszych konferencjach, 
piszą do Magazynu Drzewo Franciszka i na 
forum DrzewoFranciszka.pl lub wypowiadają 
się w Studiu Drzewo Franciszka. Wymownym 
przykładem współpracy w duchu rozumienia 
i wzajemnego szacunku do siebie i do swoich 
przekonań niech będzie obrona niszczonej 
przez lobby energetyczne katedry Świętego 
Lamberta w Immerath w Nadrenii Północnej-
-Westfalii przez „lewackich” ekologów. Oni 
stanęli w obronie kościoła! Moją ulubioną 
wypowiedzią jest też ta Orena Lyonsa z Na-
rodu Onondaga, który powiedział, że gdy nic 
nie jest święte, wszystko jest na sprzedaż. 
Piękny wyraz szacunku dla świętości.

Co można zrobić, by ekologia zamiast 
orężem politycznym stała się naturalną 
postawą odpowiedzialnego człowieka 
troszczącego się o miejsce, w którym żyje? 
Czy ludzkość ma jeszcze instynkt samoza-
chowawczy, odczuwa – naturalną wydawa-
łoby się - więź z przyrodą?
Przywrócić jej właściwe znaczenie jako ochro-
ny środowiska życia ludzi. Nikt normalny nie 
leje ścieków do wanny i się w niej nie kąpie; 
nikt normalny nie wysypuje śmieci na środku 
salonu i nie siada obok nich… Tymczasem le-
jemy bezmyślnie ścieki do jezior, wysypujemy 
świadomie śmieci do lasu i palimy śmieciami 
w domowych piecach – wszystko na naszą 
zgubę. No bo po co chronimy środowisko? By 
oddychać świeżym powietrzem, pić zdrową 
wodę, by mieć miejsce do spacerów w lesie, 
by mieć zdrową żywność. Zdarza mi się 
słyszeć cały czas jeszcze niemądre zarzuty, 
że „wam ekologom chodzi o ptaszki, żabki 
i pajączki, nie o człowieka”. Nieprawda! Jako 
ludzkość jesteśmy częścią natury i się od tego 
nie odetniemy. 
Chroniąc środowisko chronimy sami siebie. 
Dzisiaj, zamiast rozpoznawać kierunki świata 
według układu słońca na niebie, używamy 
aplikacji. Zamiast naturalnego światła sło-
necznego często skazujemy się na sztuczne 
światło w naszych biurach i domach. Może-
my już wyprodukować sztuczną żywność, ale 
tlenu i wody nie zastąpi nam nic. 

Nie boimy się słowa bzdura – jakie najwięk-
sze nonsensy związane z ochroną środowi-
ska spędzają Ci sen z powiek? 

O, jest ich wiele, ale jeden jest szczególnie de-
nerwujący: to potwornie dołujące wieszcze-
nie katastrofy ekologicznej. To jest strasznie 
depresyjne i demotywujące. Nie uważam, 
że wszystko jest dobrze z naszą przyszłością, 
ale straszenie nie jest żadnym wyjściem. 
Zamiast straszyć powinniśmy zachęcać do 
działania. Całkiem niedawno wieszczono 
koniec świata z powodu powiększającej się 
dziury ozonowej. Jednak ludzkość stanęła na 
wysokości zadania i wyeliminowała masową 
produkcję freonów. I co? Dziury nie ma. Tak 
samo chciałbym postrzegać współczesne 
nam działania na rzecz ochrony środowiska 
i przeciwdziałania zmianom klimatu. Coraz 
więcej ludzi angażuje się w sprawy środo-
wiska, ekologia staje się „normalnym” ele-
mentem programów politycznych, poszcze-
gólne rządy w Polsce i decydenci europejscy 
zwiększają pule finansowania przedsięwzięć 
proekologicznych. Mam świadomość tego, że 
na naszych oczach bezpowrotnie ginie wiele 
gatunków zwierząt i siedlisk, ale z drugiej 
strony pojawiają się informacje o  tym, że 
„nagle” pojawiają się gatunki, co do których 
panowało przekonanie, że wyginęły. Nasza 
aglomeracja zabrała się za planowanie ada-
ptacji do zmian klimatu. Rządowy program 
„Czyste powietrze” już spowodował realną 
eliminację tysięcy kopciuchów. Liczę na 
podobne programy w zakresie retencjono-
wania wody i ochrony bioróżnorodności.
W dyskusji, w której obrazowo pokazuje 
się ludzkość jako kierowcę pojazdu, który 
wypadł z drogi i pędzi z szaleńczą prędko-
ścią na drzewo, w przeciwieństwie do wielu 
wieszczących kraksę i śmierć, ja wolę taką 
narrację, w której w ostatnim momencie ten 
kierowca-ludzkość dokonuje radykalnego 
skrętu kierownicą i unika zderzenia. Jasne, 
wyjdzie z tego poobijany, bez prawego lu-
sterka, z wgniecioną karoserią, ale przeżyje. 
Gdybym uznał, że już nic nie jesteśmy w sta-
nie zrobić, nie angażowałbym się w żadne 
przedsięwzięcie proekologiczne, a robię to 
nieustannie od 20. roku życia!

W jaki sposób nie zagubić się w gąszczu 
informacji na temat tego, co naprawdę 
służy ochronie środowiska naturalnego? 
Czy da się oddzielić ziarno od plew – praw-
dziwie służące trosce o Ziemię zachowania 
od ekologicznej mody o niewielkim wpły-
wie na środowisko (legendarne słomki 
do napojów wielorazowego użytku) czy 
marketingowej ściemy powołującej się na 
dobro wspólne?
Ekościema czyli greenwasching to rzeczywi-
ście przekleństwo naszych czasów, w których 
wiele firm angażuje się w duchu odpowie-
dzialności społecznej np. w sadzenie drzew 
w jednym miejscu Polski, a w innym dewa-
stuje rzeki i jeziora. To jest niedopuszczalne. 
Antywychowawcze i antyekologiczne. Nie 
przekonuje mnie akcja jednego z producen-
tów napojów, która rozesłała tysiące nowo 
produkowanych (!) plastikowych butelek do 
Polaków, pisząc o konieczności segregacji 
odpadów. Niedopuszczalna jest praktyka 
wielu deweloperów, którzy reklamują swoje 

osiedla bliskością natury. Wszystkie te „Osie-
dla Natura”, „osiedla z widokiem na rezerwat 
(lub jezioro)”, „Osiedla Dębowe” to nic innego 
jak zapowiedź dewastacji jeziora, rezerwatu, 
pobliskiego lasu dębowego przez masową 
zabudowę, częstokroć betonowego osiedla, 
bez podłączenia do sieci kanalizacyjnej. 
Cieszę się, że coraz więcej „zwykłych” miesz-
kańców zwraca uwagę na złe inwestycje. Jest 
szansa, że ci nieuczciwi w końcu przegrają. 

Co może w tej sprawie zrobić Program 
Drzewo Franciszka i na ile to mu się udaje?
Jesteśmy przede wszystkim programem 
edukacyjno-informacyjnym. Poprzez kon-
kurs chcemy kształcić dobre postawy 
proekologiczne uczniów i  ich rodziców. 
Poprzez artykuły – pisane przez topowych 
polskich autorów zajmujących się proble-
matyką środowiskową – chcemy pokazywać 
samorządowcom dobre rozwiązania – jed-
nocześnie dla środowiska, jak i dla miast 
i gmin, możliwe do zastosowania praktycz-
nie wszędzie. Tworząc nasz portal i Studio 
Drzewo Franciszka pokazujemy ciekawostki 
ekologiczne w  formie krótkich filmów, 
rozmów i popularnych treści trafiających 
do każdego zainteresowanego. Uzbrajamy 
w wiedzę i argumenty wrażliwych na spra-
wy środowiska, pokazujemy piękno świata 
i duchowe inspiracje dla dobrej przyszłości. 
Mamy szereg planów i pomysłów, o których 
nie chcę mówić teraz, a z radością podzielę 
się nimi, gdy je uruchomimy.
Cieszę się, że zostaliśmy zauważeni przez 
ważnych uczestników życia publicznego – Mi-
nistra Środowiska i Klimatu, Prymasa Polski, 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 
Starostę Poznańskiego, Burmistrza Kórnika, 
o. Stanisława Jaromiego, szefa Ruchu Ekolo-
gicznego Św. Franciszka z Asyżu. Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przyjął nasze zaproszenie do stra-
tegicznego partnerstwa, a  Program jest 
dofinansowywany przez Narodowy Instytut 
Wolności. 
Cieszę się, że jest mi dane uczestniczyć 
w dziele zainicjowanym przez prezesa FZK, 
Dariusza Grzybka i cieszę się, że to Kórnik 
jest stolicą naszego Programu. Dzięki temu 
poznałem wspaniałych ludzi. To wszystko 
daje mi radość pracy i tworzenia nowych idei 
dla zielonej przyszłości. 
Życzę Ci zatem, aby jak najwięcej tych idei 
powstawało w Twojej głowie i przybierało 
niezmiennie realne kształty – dla dobra 
Programu Drzewo Franciszka i wszystkich 
mieszkańców planety. Podzielam również 
tę radość ze współpracy i  możliwości 
współdziałania z  zespołem twórczych 
i zaangażowanych osób przy projektach 
przenoszących idee dziewiętnastowiecz-
nych organiczników w XXI wiek.
Wszystkich zainteresowanych Programem 
zapraszamy na www.drzewofranciszka.pl, 
profil Drzewo Franciszka na Facebooku 
i do lektury Magazynu Drzewo Franciszka.

Zwycięstwo Generałowej Zamoyskiej

Zielony pokój Drzewa Franciszka
◊  Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie

◊ Rozmawiała Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie
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Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” 
im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu po raz 
dwudziesty szósty zorganizował konkurs 
fotograficzny „W obiektywie 2020”.
Dnia 24 maja 2021 Maksymilian Paczkowski, 
uczeń Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Kórniku 
zaprezentował swoją pracę zatytułowaną 
„Skrzydlaci Przyjaciele” na wystawie ulicznej.

Maksymilian ma 14 lat, jest uczniem kla-
sy VIII. Od dwóch lat tworzy z niezwykłą 
wrażliwością dokumentację fotograficzną 
scenografii polskiej przyrody, a szczególnie 
ptaków. Swoje umiejętności doskonalił 
pod okiem zawsze chętnie dzielącego 
się wiedzą Pawła Cieślika, a do niedawna 
również zmarłego niedawno artysty Eli-
zeusza Cieślika. Pierwsze zdjęcia ptaków 
zrobił telefonem na wycieczce klasowej 
w Łodzi i  ta fotografia gołębia miejskiego 
stała się początkiem pokaźnego już zbioru 
zdjęć przyrodniczych. Zdjęcia robi głównie 
z podchodu, z czatowni korzysta  rzadko, 
najczęściej robi zdjęcia ptaków ale równie 
chętnie fotografuje ssaki i  inne zwierzęta 
oraz urokliwe krajobrazy. Cały czas pogłębia 

swoją wiedzę na temat fotografii przyrodni-
czej i przyrody- bierze udział w konkursach 
zdobywając nagrody i wyróżnienia.
Plansze ze zdjęciami można obejrzeć w Ka-
liszu przy Górnośląskiej 66a . Zamieszczone 
fotografie przedstawiają: zimorodka, kap-

turkę, strzyżyka, nurogęś, wąsatkę, szczygły, 
uszatkę, puszczyki, trzcinniczka, krzyżówki 
i żurawie.

Gratulujemy i życzymy sukcesów.

„Skrzydlaci Przyjaciele” Maksymiliana

W minionym roku szkolnym siódmokla-
siści ze Szkoły Podstawowej w Robako-
wie brali udział w projekcie Liga eSzkoła 
realizowanym w ramach Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyj-
nego. Partnerzy projektu to: Fundacja 
eSzkoła oraz gminy Kleszczewo, Czerwo-
nak, Kórnik i Pobiedziska. 
Podczas cyklicznych spotkań z  robotyki 
uczniowie przy użyciu LEGO MINDSTORMS 
Education EV3 uczyli się programować 
i budować robota, aby w efekcie końcowym 
wykonał on misję na Marsa. Dodatkowo 
opracowali projekt badawczy, który rozwijał 
umiejętność logicznego oraz abstrakcyjnego 
myślenia przez doświadczanie i ekspery-
mentowanie. Zajęcia te rozwijały kreatyw-
ność oraz uczyły pracy w grupie. 
Przedostatnim etapem projektu było za-
poznanie społeczności szkolnej z efektami 
pracy grupy. Oto relacja Julii Kotowicz z klasy 
VII a.
16 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopolskich w Roba-
kowie uczniowie biorący udział w projekcie 
„Misja na Marsa” zorganizowali dzień 
tematyczny, który był podsumowaniem 
ich pracy. Do tego zadania przygotowy-
wali się około roku. Projekt był podzielony 
na dwie części. Pierwsza to zbudowanie 
i  zaprogramowanie robota tak, aby mógł 
wykonać jak najwięcej misji kosmicznych ze 
specjalnej planszy. Pracowali nad tym Piotr 
Kwapiński i Wojciech Szczepaniak. Druga 

to znalezienie odpowiedzi na problem 
badawczy, który brzmi: „Jak człowiek może 
przetrwać w kosmosie i  jak roboty mogą 
pomóc człowiekowi w odkrywaniu kosmo-
su?”. Nie było to proste zadanie, ponieważ te 
zagadnienia trzeba było rozpatrzyć w ujęciu 
biologicznym, chemicznym i geograficznym. 
Aby lepiej przedstawić wiedzę, którą udało 
nam się zebrać na ten temat, stworzyliśmy 

prezentację multimedialną. Zaangażowa-
liśmy również nauczycieli z naszej szkoły. 
Okazało się, że mieli ogromną wiedzę – 
przeprowadziliśmy z nimi wywiady, dzięki 
którym mogliśmy jeszcze bardziej zgłębić 
ten problem. Za to odpowiedzialni byli Julia 
Kotowicz i Leon Potapow. Jednak na tym nie 
koniec. Chcieliśmy, żeby każdy uczeń miał 
swój udział w naszym projekcie i dlatego 

zorganizowaliśmy dzień tematyczny. Od 
samego rana aż do końca lekcji w holu na 
parterze odbywały się pokazy robotów, 
które poza wykonywaniem misji mogły 
też śpiewać. Można było również zobaczyć 
robota, który podaje karty. Skonstruował 
go Dawid Stanisławski. Po obejrzeniu wi-
dowiska uczniowie z klas 4-7 udawali się 
do pracowni informatycznej, by obejrzeć 
prezentację. Chcieliśmy, aby wszyscy zapa-
miętali to wydarzenie jak najdłużej, dlatego 
każda klasa przygotowała pracę plastyczną 
związaną z kosmosem. Zrobiliśmy z nich 
wystawę, która zdobiła szkolny korytarz. 
Choć przygotowań było co niemiara, jeste-
śmy bardzo zadowoleni, przede wszystkim 
z tego, że się nie poddaliśmy i że nasz wy-
siłek został tak pozytywnie odebrany przez 
innych uczniów z naszej szkoły.

Ostatnim etapem przedsięwzięcia jest kon-
kurs międzyszkolny, który odbędzie się we 
wrześniu 2021 roku. 
Okazało się, że projekt „Misja na Marsa” był 
świetną zabawą oraz ciekawym doświad-
czeniem. Sprawdziło się twierdzenie, że 
nauka przez zabawę, eksperymentowanie 
i doświadczanie jest łatwiejsza. Wszystkim 
uczestnikom, prowadzącym oraz pracowni-
kom szkoły bardzo dziękuję za miłą i twór-
czą atmosferę. 

 

◊  Kazimierz Krawiarz 

Dzień Marsa w Robakowie

◊  Izabela Topolska
nauczycielka informatyki, 
opiekun projektu



Dnia 22 czerwca 2021 roku w gminie Kórnik, 
odbył się finał konkursu projektu Liga eSz-
koła. Do konkursu przystąpiło kilkanaście 
drużyn ze szkół z naszej gminy. W ramach 
eliminacji w każdej z  tych szkół przepro-
wadzone zostały wewnętrze konkursy 
dla klas 1-3, a  zwycięzcy reprezentowali 
swoje szkoły w konkursie międzyszkolnym. 
W naszej szkole – Szkoła Podstawowa im. 
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata 
w Kamionkach – najlepszą drużyną okazała 
się reprezentacja klasy 3d w składzie: Julia 
Kwas, Michalina Poterska i Barbara Prędka. 
Tematem przewodnim konkursu dla 
uczniów była Księżycowa Misja. Drużyna 
rozpoczęła swoją przygodę z konkursem od 
nauki o Księżycu i odkrywaniu problemów, 
z jakimi przyjdzie się im zmierzyć na Srebr-
nym Globie, takich jak: brak energii, wody, 
powietrza, itd. Dziewczynki zaprezentowały 
rozwiązanie kilku problemów, poprzez 
zbudowanie rakiety i  bazy na Księżycu, 
przygotowanie interaktywnej konstrukcji 
z klocków LEGO i wykonanie plakatu „Po-
każ Mi”. Podczas naukowej podróży dzieci 
uczyły się pracy w grupie oraz odkrywały 

fascynujący świat nauki i technologii.
Z niekrytą radością mam przyjemność za-
komunikować Państwu, iż nasza drużyna SP 
Kamionki „Kosmiczne Zwierzaki” zdobyła 2 
miejsce w klasyfikacji ogólnej klas 1-3 w fi-
nale konkursu projektu Liga eSzkoła oraz 
zwyciężyła w kategorii „Wysiłek i nauka”. 
Serdecznie gratulujemy!

Ostatni miesiąc nauki to nie tylko walka 
o lepsze stopnie, to również czas sportowej 
rywalizacji oraz moment podsumowań.
Po długim czasie obowiązującego bezru-
chu nadeszła pora na sportową rywali-
zację. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata 
w  Kamionkach uczestniczyli w  Mosinie 
w  Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego 
w siatkówce, koszykówce oraz piłce nożnej.
Po pasjonującej walce dziewczęta młodsze 
zdobyły srebro w piłce siatkowej – drugie 
miejsce w Powiecie Poznańskim. GRATU-
LUJEMY! Dziewczęta starsze zajęły miejsce 

czwarte – brakowało niewiele, aby było 
miejsce na pudle.
Niezwykłą niespodziankę sprawiła nam 
reprezentacja chłopców młodszych 
w koszykówce. Chłopcy zajęli pierwsze miej-
sce, a drużyna chłopców starszych zajęła 
miejsce trzecie.
Sukces odniosła również reprezentacja 
chłopców w piłce nożnej. Z Mosiny wrócili-
śmy z laurem zwycięzcy.
Mamy nadzieję, że przyszły rok szkolny 
przyniesie nam wiele sportowych sukcesów. 

Jak wiadomo wszystkie dzieci z niecierpliwo-
ścią czekają na swoje święto- Dzień Dziecka.
W naszym Przedszkolu Kolorowe Pole w Da-
chowie , wyjątkowy dzień obchodziliśmy już 
kilka dni wcześniej. Dzięki uprzejmości Rady 
Rodziców, Filharmonia Pomysłów zabrała 
nas w  tę wyjątkową podróż. Festyn pod 
hasłem „Podróże małe i duże” dostarczył 
dzieciom wiele atrakcji. Dodatkową atrakcją 
w tym dniu była foto budka, w której dzieci 
mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.
Kolejną niespodzianką w naszym Przed-
szkolu, było spotkanie z wyjątkowymi go-
śćmi - alpakami: Oreo i Budyniem. Dzieci 
dowiedziały się wielu ciekawych informacji 
na temat życia tych milutkich zwierzątek, 
m.in. skąd pochodzą, jak należy je pielęgno-
wać oraz co lubią jeść i jakie mają zwyczaje. 
Wszystkie dzieci miały możliwość nakarmie-
nia alpak ich przysmakami.
7 czerwca odbył się u nas Balonowy pokaz, 
który wzbudził duże zainteresowanie nie 
tylko wśród dzieci. Mogliśmy zobaczyć 
w jaki sposób wyczarować z balonów to co 
chcemy. Największą atrakcją było częścio-
we wejście prowadzącego do ogromnego, 
zielonego balona. Zdziwienie było ogromne. 
Na zakończenie wszystkie dzieci zostały 
obdarowane balonową niespodzianką, 
a  każda z  grup dostała dużą, balonową 
kompozycję.
11 czerwca odbył się Festyn  zorganizo-
wany z  inicjatywy Organu Prowadzącego 
oraz dyrekcji przedszkola, który zakończył 
nasze czerwcowe niespodzianki. W  tym 
dniu odwiedził nas Teatr „Kurtynka” z pięk-
nym, kosmicznym przedstawieniem pt. 
„Kosmiczni turyści”, który zabrał dzieci 
w daleką galaktykę. Odpowiednie stroje, 
scenografia oraz muzyka dopełniły całości. 
Po magicznym przedstawieniu odbyła się 
dalsza część Kosmicznej Podróży w ogro-
dzie przedszkolnym. Były tam kosmiczne 
konkurencje, dyskoteka oraz zabawy z chu-
stą animacyjną. Całość zakończyła zabawa 
z  dużymi bańkami. Na twarzach dzieci 
malowały się szczere uśmiechy oddające 
radość z zabawy.

                                                                                                                                                             

W Kolorowym 
Polu

◊  I. Nowak 

Księżycowa misja w Kamionkach

◊  opiekun zespołu
 Dominika Poterska 

Czerwiec na sportowo

◊  SP Kamionki

Five o’clock w SP w Szczodrzykowie
Miłym spotkaniem przy angielskiej herbatce 
zakończył się projekt z języka angielskiego 
„Better me and better world”, realizowany 
w roku szkolnym 2020/21 w SP Szczodrzyko-
wo. Przedsięwzięcie to było organizowane 
w ramach Small Grants udzielanych przez 
Polsko- Amerykańską Fundację Wolności 
reprezentowaną w Polsce przez Nidzicką 
Fundację Rozwoju „Nida”. Uczestnikami 
projektu byli chętni uczniowie z klas 7-8, 
a zadania projektowe podzielone były na 
trzy główne tematy: tolerancji (Hour for 
tolerance), ekologii (Hour for nature) oraz 
działania na rzecz lokalnej społeczności 
(Hour for other people). Celem projektu 
było zwiększenie motywacji do uczenia 
się języka angielskiego, zyskanie pewności 
i  odwagi uczniów w  komunikowaniu się 
w tym języku oraz uwrażliwienie na tematy 
tolerancji, otwartości i mądrego korzystania 
z zasobów naszej planety.
W spotkaniu Five o’clock brali udział uczest-
nicy projektu wraz z opiekunkami – p. Elizą 
Piotrowską i Anną Żurawską oraz chętni ro-
dzice. Na wstępie p. Żurawska opowiedziała 
o projekcie, jego celach i zrealizowanych za-
daniach. Mimo pandemii większość zamie-
rzeń udało się przeprowadzić, choć czasem 
w  innej formie. Atmosfera spotkania była 
nieustannie umilana serwowaną herbatą, 
kawą , słodkościami i owocami.

Młodzież przygotowała specjalne zajęcia 
o ekologii w języku angielskim dla dorosłych, 
zaproponowała grę w Kahoot z nagrodami. 
Tu wykazali się aktywnością uczniowie kl. 
8 – Marianna, Wiktoria i Piotr. Emocje były 
większe niż na późniejszym meczu. Uczest-
niczki projektu, Otylia i Ola, zrelacjonowały 
przebieg warsztatów „Las w słoiku”, a Patry-
cja, Gabrysia i Olga przedstawiły prezentację 
o  tolerancji i  różnorodności kulturowej. 
W  tle słychać było piosenki z  listy anglo-

języcznych przebojów z czasów młodości 
rodziców przygotowanych przez Bartka 
i Kacpra. Na koniec wszyscy zaproszeni wy-
szli na teren zielony szkoły i zasadzili piękne 
drzewko oraz zrobili pamiątkowe zdjęcie.
Najaktywniejsi młodzi ludzie otrzymali 
na koniec roku dyplomy z nagrodami za 
zaangażowanie i uczestnictwo w projekcie. 
Oby takich projektów było więcej, a świat 
będzie lepszy!

◊  AŻ EP

Przez cały rok przedszkolny 2020/2021 
w Przedszkolu w Kamionkach realizowany 
był prozdrowotny projekt edukacyjny pod 
nazwą „Jem zdrowo i kolorowo”. Co mie-
siąc prowadzone były zajęcia promujące 
spożywanie warzyw i owoców w ramach 
kolorowych dni. Głównym jego celem było 
wykształcenie u dzieci i ich rodziców postaw 
prozdrowotnych, kształtujących się poprzez 
uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz 
przekazywania wiedzy na temat wartości 
odżywczych warzyw i  owoców. Nasze 

działania od samego początku cieszyły 
się wielkim zainteresowaniem ze strony 
dzieci. Podczas realizacji przedszkolaki 
chętnie angażowały się w prace kulinarne 
i plastyczne, zabawy ruchowe, dydaktyczne 
oraz konkursy. Dzięki nim mogły zaprezen-
tować zdobyte na zajęciach umiejętności 
i wiedzę. Poprzez kuchenną zabawę zdobyły 
nowe doświadczenia, poznały nowe smaki 
i  przezwyciężyły niechęć do niektórych 
potraw. Dzieci z wielkim zaangażowaniem 
przygotowały pizzę, koktajle, sałatki, szasz-

łyki, owocowe postacie zwierząt, pierniczki 
oraz wody smakowe. Dodatkowo nasi mali 
bohaterowie wraz z rodzicami brali udział 
w konkursach kulinarno-fotograficznych. Na 
podsumowanie projektu zorganizowaliśmy 
bal witamin, podczas którego dzieci mogły 
zaprezentować ulubiony owoc lub ulubione 
warzywo. Nie zabrakło również degustacji 
warzyw i owoców. Realizacja projektu była 
dla nas wszystkich doskonałą nauką, a jed-
nocześnie zabawą.

„Jem zdrowo i kolorowo”

◊  Ewelina Plucińska
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Po miesiącach zwłoki równocześnie na 
śląskim i  wielkopolskim niebie zabłysły 
dwie nowe parkrunowe gwiazdy. Już teraz 
w malowniczym Kórniku na terenie „Ścieżki 
Zdrowia” możemy w każdą sobotę o godzi-
nie 9:00 wspólnie maszerować, truchtać, 
biegać i pomagać w organizacji! Niezależnie 
od kondycji fizycznej, bagażu doświadczeń 
życiowych, wieku czy płci zawsze powoli, 
ale do celu, którym w tym przypadku jest 
lepsze zdrowie psychiczne i fizyczne naszych 
uczestników.
 
3 lipca 2021 roku był dniem debiutu jede-
nastej wielkopolskiej lokalizacji: parkrun 
Błonie, Kórnik. Obok już istniejących – par-
krunnerki i  parkrunnerzy mają teraz do 
dyspozycji również cienistą, leśną trasę na 
kórnickich Błoniach.
 W inauguracji wzięło udział 75 uczestników 
reprezentujących 18 klubów biegowych: 
począwszy od juniorów, skończywszy na 
seniorach, a zamykająca stawkę przybyła 
na metę z czasem: 49 minut i 15 sekund. 
Byli i szybkobiegacze, i truchtacze, i space-
rowicze, trasę pokonali również kijkarze. Nie 
zabrakło także czworonożnego uczestnika.
 Wszyscy, rzecz jasna, byli debiutantami 
w tej lokalizacji, wśród nich znalazła się jed-
nak również spora grupa osób, które na par-
krun pojawiały się po raz pierwszy, co wróży 

dobrą frekwencję podczas kolejnych edycji. 
Ogromnie cieszy to całą naszą społeczność 
i pokazuje, że parkrun jest miejscem dla 
każdego, niezależnie od wieku czy stopnia 
sprawności fizycznej, a gdy raz zasmakuje 
się tej przyjemności, trudno wyobrazić sobie 
lepszy początek weekendu!
 Organizację spotkania wsparło 18 wolon-
tariuszy, którzy dołożyli wszelkich starań, 
aby każdy z uczestników czuł się bezpiecz-
nie na trasie i sprawnie otrzymał rezultat 
biegu czy marszu. Uśmiechom, dowcipom 
i rozmowom nie było końca, co pokazuje, że 
zespołowi parkrun Błonie udało się stworzyć 

podczas inauguracji przyjazną atmosferę, 
która udzieliła się zarówno kórniczanom, 
jak i gościom przybyłym z innych lokalizacji 
(parkrun Poznań, parkrun Dąbrówka, par-
krun Jezioro Swarzędzkie, parkrun Konin, 
parkrun Kalisz).
 Na koniec przytoczmy słowa koordynatora 
lokalizacji, który pisząc pierwszy raport, 
zaznaczył: “Gratulacje dla wszystkich uczest-
ników i wolontariuszy dzisiejszego parkru-
nu. Każdy, kto decyduje się na aktywność 
fizyczną i udział w naszych spotkaniach, już 
jest zwycięzcą, niezależnie od uzyskanego 
rezultatu! Zapraszamy co sobotę!”.

Czerwiec dla łuczników z  UKS-Jedynka 
Kórnik obfitował w  imprezy sportowe – 
nazbierało się ich aż cztery, a osiągnięte 
wyniki zadowoliły zarówno zawodników, jak 
i zespół trenerski.
W rozegranej 6 czerwca w Pobiedziskach 
II Rundzie Pucharu Wielkopolski Nadia 
Jańczak zdobyła brązowy medal w kategorii 
młodzik. W kategorii senior trenerce Ma-
rzenie Brylewskiej udało się zdobyć medal 
srebrny.
16 czerwca po raz pierwszy w historii klu-
bu zorganizowaliśmy na naszych torach 
w Czmoniu Turniej o Puchar Prezesa UKS-
-Jedynka Kórnik dla kategorii młodzik. Na 
zawody dotarli zawodnicy z  wszystkich 
wielkopolskich klubów. Tym bardziej cieszą 
wyniki – w kategorii młodziczka pierwsze 
miejsce wywalczyła Zofia Kmiecik z UKS-
-Jedynka Kórnik; za nią na drugim miejscu 
również z naszego klubu uplasowała się 
Nadia Jańczak, trzecie miejsce zdobyła 
Michalina Michalak z KS Leśnik. W kategorii 
młodzik niespodziewanie wygrał 1 punktem 
Kajetan Ratajczak z  UKS-Jedynka przed 

Wacławem Dziwiec z KS Leśnik i  Ignacym 
Sarneckim z AZS Surma. Zwycięscy otrzymali 
puchary ufundowane przez prezesa, a każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom 
i upominek. 
19 czerwca miały miejsce najważniejsze 
dla klubu zawody – Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików we Wrocławiu. 
Klub reprezentowało 6 zawodników: Zofia 
Kmiecik, Nadia Jańczak, Antonina Szymań-
ska, Jędrzej Brylewski, Kajetan Ratajczak 
i Olivier Zieliński. Przy bardzo wysokich tem-
peraturach na torach klubu Talent Wrocław 
udało nam się osiągnąć bardzo dobre, jak 
na możliwości zawodników, wyniki. Indywi-
dualnie zawodnicy plasowali się w pierwszej 
dwudziestce, drużynowo chłopcy zdobyli 
czwarte, a dziewczyny piąte miejsce. Jako 

Klub zdobyliśmy 6 miejsce, a wraz z innymi 
klubami wielkopolski wywalczyliśmy drugie 
miejsce w Makroregionie.  Dzięki tak dobre-
mu startowi udało nam się zdobyć 7 punk-
tów w Systemie Sportu Młodzieżowego. 
Ostatnia niedziela czerwca to udział w  III 
Rundzie Pucharu Wielkopolski, który trady-
cyjnie odbył się w Pobiedziskach. W kategorii 
młodzik zloty medal zdobyła Zofia Kmiecik, 
a brązowy Olivier Zieliński. Przed nami czas 
wakacyjny, ale nie odpoczywamy! W lipcu 
startujemy na Międzynarodowym Turnieju 
łuczniczym „Śladami Rybaka” w Polcach, 
następnie zgrupowanie szkoleniowe i przy-
gotowania do Mistrzostw Wielkopolski 
i kolejnych Rund Pucharu, w planach jest też 
udział w Mistrzostwach Polski Młodzików. 

Zakończył się sezon w rozgrywkach mło-
dzieżowych na szczeblu krajowym. W 
ostatnich dwóch kategoriach, czyli U15K 
i U13K, występowały kórniczanki grające 
w zespole MUKS Poznań.
Srebrne medale Mistrzostw Polski wy-
walczyły w rozgrywkach U15K cztery 
dziewczyny, które zakończyły już eduka-
cję w Kórniku. Są to Weronika Bladocha, 
Martyna Kupczyk, Gabriela Antoniak 
oraz Marietta Lepkowska. W finale uległy 
po zaciętym pojedynku zespołowi Poli-

techniki Gdańskiej.
Natomiast również wysokie, czwarte 
miejsce w Polsce w kategorii U13K zajęły 
młodsze koszykarki (aż pięć) na co dzień 
uczące się w SP1 Kórnik. Są to Barbara 
Bruczyńska, Daria Melnyk, Liliana Gabry-
elewicz, Ida Zygmanowska oraz Natalia 
Jankowska. Dziewczyny były dosłownie 
o włos od medalu, uległy w półfinale 
zaledwie trzema punktami w meczu 
przeciwko PTK Pabianice. W meczu o 
brązowy medal lepszy okazał się zespół 

z Sosnowca. 
Ogromne gratulacje za wielki sukces 
dla wszystkich zawodniczek, trenerów 
prowadzących zespoły oraz trenerów, 
którzy pracowali z wymienionymi za-
wodniczkami w początkowych latach ich 
przygody z koszykówką.
Na zakończenie dziewczyny udały się 
do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 
na spotkanie w ramach wyróżnienia za 
wysokie osiągnięcia sportowe.

Inauguracja Parkrun Błonie Kórnik

◊  Oaza

Łucznicze
wieści

Mistrzostwa Polski Szkół i UKS-ów
Po rocznej przerwie w Żerkowie rozegrane 
zostały Mistrzostwa Polski Szkół i UKS-ów 
w warcabach klasycznych.
W poszczególnych kategoriach nasz klub 
reprezentowali:
Przedszkolacy: Zuzanna Czerwińska, Samir 
Będkowski oraz Sylwester Zgarda.
Szkoły podstawowe klasy I-IV: Julian Zgarda 
oraz Ignacy Łukaszewicz.
Szkoły podstawowe klasy V-VIII: Aleksandra 
Gettler, Samuel Kątny, Tymoteusz Zawitaj, 
Aleksander Zawitaj, Tymoteusz Kątny oraz 
Michał Gettler.
Szkoły ponadpodstawowe – Karol Ullrich 
oraz Mikołaj Ostroróg.
Rozgrywki toczyły się cały dzień, a uczniowie 
walczyli o puchary dla siebie, jak również dla 
swoich szkół.
Najlepiej wypadliśmy w grupie uczniów klas 
V-VIII, gdzie zwycięzcą turnieju został Samuel 
Kątny, a  na 3 miejscu zawody ukończył 
Tymoteusz Zawitaj. Drużyna w składzie Sa-
muel Kątny, Tymoteusz Zawitaj, Aleksander 
Zawitaj oraz Tymoteusz Kątny wywalczyła 
mimo braku dziewczyny tytuł Drużynowych 
Wicemistrzów Polski Szkół dla SP Radzewo.
Bardzo dobrze spisali się również przed-
szkolacy: Zuzanna Czerwińska, Samir Będ-
kowski oraz Sylwester Zgarda – cała trójka 
reprezentowała Przedszkole nr 1 w Kórniku 
i wywalczyła dla niego 5 miejsce ze stratą 

zaledwie 1 punktu do miejsca 3. Było bardzo 
blisko i zabrakło trochę szczęścia.
Zawodnikom gratulujemy i życzymy wytrwa-
łości w treningach.

Sukcesy zawodników MUKS Wieża 
Kórnicka na Mistrzostwach Wielkopolski 
Juniorów w szachach
Po powrocie z  Żerkowa trzech naszych 
zawodników tego samego dnia ruszyło na 
Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego 
w Szachach, które odbyły się w dniach 19-
23 czerwca w Sypniewie. Na mistrzostwach 
wystartowali: Tymoteusz Kątny – startujący 
w kategorii do lat 13, Samuel Kątny star-
tujący w kategorii do lat 15, Karol Ullrich 
startujący w kategorii do lat 17.
To był wyjątkowo trudny rok – również dla 
szachistów. Brak startów i rywalizacji z in-
nymi zawodnikami mocno utrudnił im przy-
gotowanie się do Mistrzostw Wielkopolski. 
Frekwencja na zawodach jednak dopisała, 
więc rywalizacja stała się jeszcze trudniejsza.
Po 5 dniach ciężkich rozgrywek Tymoteusz 
Kątny wywalczył 7 miejsce w turnieju i awan-
sował do Mistrzostw Międzywojewódzkich.
 Startujący pierwszy rok w starszej grupie 
Karol Ullrich również do ostatniej rundy 
walczył o podium. Mimo wygranej ostat-
niej rundy pozostał na 4 miejscu, ze stratą  
1 punktu do zwycięzcy, a 3 miejsce przegrał 
wartościowaniem pomocniczym.

Ostatnim zawodnikiem reprezentującym 
nasz klub był Samuel Kątny startujący w ka-
tegorii do lat 15. Po 8 rundach stanął przed 
szansą wygrania swojej kategorii wiekowej. 
Mając jeden punkt przewagi nad całą grupą 
pościgową, wystarczył mu remis, by dowieźć 
1 miejsce do końca turnieju. Tak też się sta-
ło i Samuel został Mistrzem Wielkopolski, 
jednocześnie wywalczył również pierwszą 
normę na I kategorię szachową.

Sukcesy koszykarek podczas MMP

◊  Kamil Słowik

Szachowe i warcabowe sukcesy

◊  Robert Kątny  
MUKS Wieża Kórnicka

◊  MB
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Kórnik ma kolejnych olimpijczyków 
Rajkowski i Płosaj lecą do Tokio! 
UKS TFP Jedynka Kórnik wychował kolejnych 
dwóch olimpijczyków, są nimi wychowan-
kowie klubu i mieszkańcy Kórnika Patryk 
Rajkowski i  Nikol Płosaj, oboje w  kolar-

stwie torowym. Pierwszy z nich wystartuje 
w sprincie drużynowym i w sprincie indywi-
dualnym, natomiast Nikol, ze względu swoje 
komplikacje zdrowotne oraz niedawne 
kontuzje, jest w chwili obecnej wpisana jako 
rezerwa do wyścigu madison i omnium. 
Dodatkowym problemem są urazy, których 
nabawiła się na ostatnich zawodach we 
włoskiej Fiorenzuoli. Nikol podczas tych 
wyścigów, które trwały 5 dni, dwukrotnie 
uczestniczyła w poważnych kraksach i do 
końca nie wiadomo czy do olimpijskich 
startów będzie w pełni sprawna. Wierzymy 
jednak że oboje wystartują na welodromie 
w Tokio bo w pełni na to zasłużyli wywal-
czając dla Polski kwalifikacje olimpijskie, 
które trwały przez 2 lata. Nikol i Patryk to 
po Katarzynie Pawłowskiej kolejni wycho-
wankowie Roberta Taciaka, którzy jadą na 
Olimpiadę. Warto dodać, że oboje urodzili 
się w roku 1996, razem chodzili do jednej 
klasy w  szkole podstawowej w  Kórniku, 
następnie do jednej klasy w gimnazjum. 
Wychowawcą i nauczycielem wychowania 
fizycznego naszych olimpijczyków był pan 
Hubert Nowicki, który do dziś współpracuje 
z UKS Jedynka, jako trener od przygotowania 
motorycznego kolarzy na siłowni. 

Pięć medali kolarzy na torowych 
Mistrzostwach Polski
Kolejny wspaniały występ zaliczyli kolarze 
UKS TFP Jedynka Kórnik podczas Młodzie-
żowych Mistrzostw Polski w  kolarstwie 
torowym, które w ostatni weekend odbyły 
się w Szczecinie. Pierwszego dnia drużyna 
juniorek w składzie Emilia Jurga, Tamara 
Szalińska i  Joanna Błaszczak wywalczyły 

w pięknym stylu brązowy medal w sprincie 
olimpijskim. Drugi dzień obfitował w medale 
srebrne, których naszym reprezentantom 
udało się wywalczyć aż trzy. Pierwszy to 
srebrny Joanny Błaszczak w keirinie. Drugi 
to wywalczony przez Tamarę Szalińską 
wielobojowym omnium (do złota zabrakło 
zaledwie 2 punktów). Trzecie srebro padło 
łupem Mateusza Przymusińskiego w sprin-
cie juniorów. Ostatniego dnia mistrzostw 

zdobyty dla Kórnika został medal z najcen-
niejszego kruszcu, złoty wywalczony przez 
aktualną jeszcze Mistrzynię Europy Joannę 
Błaszczak w sprincie. Mało brakowało by 
kolejny medal wywalczył Mateusz Przymu-
siński, ale drobny błąd w keirinie spowo-
dował, że ostatecznie musiał się zadowolić 
4 miejscem. Inna zawodniczka UKS TFP 
Zofia Picz wywalczyła miejsca 5 i 6 w kirinie 
i  sprincie, a dwójka Szalińska i  Jurga były 
szóste w madisonie juniorek.

Cztery medale w Mistrzostwach Polski 
Szkółek Kolarskich
Tradycyjnie już na szosach wokół Raszko-
wa odbyły się Mistrzostwa Polski Szkółek 
w kolarstwie szosowym. Tradycyjnie rów-
nież szkółka kolarska z UKS Jedynka Kórnik 
przywiozła z nich zdobycz medalową. Pierw-
szego dnia podczas jazdy indywidualnej na 
czas srebrny medal zdobyła Nicole Kurek 
w kategorii 11-latków, a brązowy krążek 
Michalina Oleszak wśród dziewcząt do lat 
13. Drugiego dnia rozegrano wyścigi ze 
startu wspólnego. Na najwyższym stopniu 
tym razem stanęła Nicole Kurek, a Stanisław 
Zimny wywalczył srebrny medal w wyścigu 
14-latków.

Siedem medali w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików na torze ko-
larskim we Wrocławiu 
Potężną zdobycz medalową przywiozła do 
Kórnika ekipa UKS Jedynka Kórnik z MMM 
na wrocławskim torze. W  wyścigu na 
200m ze startu zatrzymanego złoty medal 
wywalczył Stanisław Zimny, a Franciszek 
Mumot zakończył rywalizację na 4 miejscu. 

Wśród dziewcząt Emilia Wojciechowska, 
Marika Bugzel i Michalina Oleszak wywal-
czyły kolejno miejsca 4, 5, i 7. W sprincie 
chłopców bezkonkurencyjny ponownie 
okazał się Stasiu Zimny, a Franek Mumot 
i Lucjan Nowicki zajęli kolejno miejsca 4 i 9. 
W Sprincie olimpijskim dziewcząt srebrny 
medal wywalczyła dwójka Wojciechowska 
i Bugzel a brązowy Oleszak oraz Ada Wierz-
bińska. W wyścigu punktowym chłopców 

srebrny medal zdobył najlepszy zawodnik 
mistrzostw Zimny a  Mumot i  Radosław 
Jakubczak zajęli kolejno miejsca 4 i  10. 
W punktowym wyścigu dziewcząt Oleszak 
Wierzbińska, Bugzel i Wojciechowska zajęły 
kolejno miejsca 4, 6, 7 i 8. Na zakończenie 
o  ogromną niespodziankę postarały się 
Michalina Oleszak i Emilka Wojciechowska, 
które  w wyścigu na 1 km wywalczyły kolejno 
złoty i brązowy medal. 

Sześć medali w Torowym Pucharze 
Polski we Wrocławiu 
Doskonałą passę UKS TFP Jedynka Kórnik 
podtrzymali również juniorzy młodsi, 
którzy zakończyli rywalizację w Pucharze 
Polski. Z zawodów tych kórnicka młodzież 
przywiozła aż 6 medali w tym 4 złote. Dwu-
krotnie na najwyższym podium stawał Julian 
Gabrusewicz (keirin i sprinty). Zwycięstwa 
odnotowali w wielobojowym omnium Julia 
Przymusińska i Dawid Wika-Czarnowski. Do-
datkowo dwa brązowe krążki zdobył Dawid 
w wyścigu na 2km, a wraz z kolegami z dru-
żyny Franciszkiem Cierpikowskim i Julkiem 
Gabrusewiczem w sprincie olimpijskim.  
                                                                                                      

Kórniczanie na Olimpiadzie
Kolarstwo Torowe

3 sierpnia
10:45 - sprint drużynowy mężczyzn

6 sierpnia, 
10:15 - madison kobiet, 
11:38 -  sprint mężczyzn,

8 sierpnia, 
5:25 - omnium kobiet

Pod koniec czerwca zakończyły się roz-
grywki IV ligi Wielkopolskiej PROEKO. 
Od dwóch tygodni w grupie mistrzow-
skiej było wszystko jasne.

Pierwsze miejsce zajęli piłkarze Pogoni 
Nowe Skalmierzyce i oni awansowali do 
III ligi, świętując w  ten sposób stulecie 
klubu. Natomiast w  grupie spadkowej, 
w  której walczyło 14 zespołów, w  tym 
Kotwica Kórnik, rozstrzygnięcia zapadły 
w  ostatnich kolejkach. Jeszcze nigdy 
w  historii rozgrywek IV ligi nie miała 
miejsca taka sytuacja, jaka wydarzyła 
się w sezonie 2020/2021. Spadek drużyn 
z IV ligi uzależniony był od spadku wiel-
kopolskich i nie tylko drużyn z II i III ligi. 
Z II ligi spadły Błękitni Stargard, Bytovia 
i  Olimpia Grudziądz. Z  tego powodu III 
ligę opuściło aż 10 drużyn – w tym Nielba 
Wągrowiec, Unia Swarzędz, Górnik Konin 
i Mieszko Gniezno. Z kolei IV ligę opuściło 
aż 9 zespołów.

Kotwica po słabej rundzie jesiennej na 
wiosnę odniosła 9 zwycięstw, 2 razy zre-
misowała i  poniosła 2 porażki. Piłkarze 
Kotwicy uplasowali się na bezpiecznym 
miejscu w tabeli, zapewniając sobie dalszy 
pobyt w IV lidze. Zespół na wiosnę przystą-
pił do rozgrywek, wzmocniony 4 doświad-
czonymi zawodnikami. W drużynie grało  
6 wychowanków Kotwicy, którzy jeszcze 
niedawno tworzyli zespół juniorów. Nie-
stety długotrwałe kontuzje wykluczyły 
z gry naszego napastnika D. Urbanka oraz 
M. Nowaka i K. Skibę. Najwięcej bramek 
dla Kotwicy zdobył M. Panowicz – 9, a 4 
bramki zdobył B. Wieśko.

Obydwaj zawodnicy byli wybierani i  wy-
grywali w klasyfikacji Zawodnika Miesiąca, 
która obejmowała piłkarzy III i IV ligi. Od 
20 czerwca zawodnicy mają urlopy, do tre-
ningów przystąpią 7 lipca, aby następnie 
rozegrać 4 sparingi.
10.07 - Warta II Poznań
14.07 - Mieszko Gniezno godz. 19.00 sta-
dion Kórnik
17.07 - Nielba Wagrowiec godz. 12.00 
stadion Wągrowiec
24.07 - Polonia Środa godz. 11.00 stadion 
Kórnik

Rozpoczęcie rozgrywek mistrzowskich 
nastąpi 31.07 – 01/08. Czasu jest niewiele, 
treningi przeplatane sparingami mają na 
celu jak najlepsze przygotowanie zespołu 
do rozgrywek.
IV liga Wielkopolska będzie liczyła 20 
zespołów. Będzie to liga bardzo silna, bo 
przecież przystąpią do rozgrywek zespoły, 
które przez lata grały w wyższych klasach. 
Dotyczy to Górnika Konin, Nielby Wągro-
wiec, Mieszka Gniezno czy Unii Swarzędz. 
Nowe zespoły to: Huragan Pobiedziska, KS 
Słupca, Kania Gostyń/Korona Piaski oraz 
jeden zespół wyłoniony z baraży. Z nadzie-
ją patrzymy na nowy sezon, zachęcając 
sympatyków, kibiców Kotwicy do licznego 
udziału w meczach na coraz piękniejszych 
Kórnickich Błoniach.

Sezon 2020/2021 w unihokejowym skrócie
Ostatnim akordem sezonu 2020/2021 był 
finał Wielkopolskiej Ligi Unihokeja w katego-
rii juniorek starszych. Tym razem nie udało 
nam się wywalczyć medalu. W zawodach, 
rozegranych w Kębłowie zespół UKS Radze-
via Radzewo zajął 4 miejsce. Miniony sezon 
był jednak bardzo owocny w sukcesy. Do 
najważniejszych zaliczyć trzeba:
- 3 miejsce w Mistrzostwach Polski w kate-
gorii juniorek młodszych (powtórka sukcesu 
z poprzedniego sezonu);
- 3 miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski w 
kategorii juniorek młodszych;
- powołanie 2 zawodniczek na zgrupowanie 
kadry narodowej kobiet do lat 19;
- awans do półfinału Mistrzostw Wielkopol-
ski w kategorii dzieci;

- debiut w Wielkopolskiej Lidze Unihokeja w 
kategorii juniorów młodszych;
- utworzenie kolejnej grupy małych uniho-
keistów i unihokeistek (6-9-letnich);
- otrzymanie od Polskiego Związku Uniho-
keja certyfikatu nadania tytułu Ośrodka 
Szkolenia Unihokeja;
- zakup profesjonalnych band do gry w 
unihokeja i wymalowanie profesjonalnego 
boiska;
- powiększenie sztabu trenerskiego do 3 
osób.
Sukcesy oraz rozwój Klubu nie byłyby moż-
liwe bez pomocy i wsparcia wielu osób, 
instytucji oraz firm. Bardzo serdecznie 
dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
rodzicom, Urzędowi Miasta i Gminy Kórnik, 
Samorządowi Województwa Wielkopol-

skiego, Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, Polskiemu Związko-
wi Unihokeja, Fundacji Zakłady Kórnickie, 
agencji reklamowej Studio Przy Lesie, 
dyrekcji Szkoły Podstawowej w Radzewie, 
kierownictwu hali widowiskowo-sportowej 
w Zaniemyślu, firmie TFP oraz wielu innym 
firmom i osobom, które okazały dobrą wolę i 
dołożyły swoją cegiełkę do budowania coraz 
lepszego klubu.
W wakacje rozpoczynamy przygotowania 
do sezonu 2021/2022 – oby bez takich za-
wirowań jak w poprzednim sezonie. Plany 
jak zwykle mamy ambitne.

Kolarstwo

Sezon unihokejowy w skrócie

◊  PM

Mamy 
utrzymanie

◊  Kotwica

◊  Karol Niemier
UKS Radzevia Radzewo



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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...
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 Zatrudnię panią do opieki nad 
osobą niepełnosprawną w sobo-
tę -2 godz., w niedzielę - 2 godz.  
Tel. 605 354 948
 Przyjmę pracownika do wykony-

wania elewacji. Tel. 507 555 135
 Zatrudnię Stolarza, Parkieciarza 

z prawem jazdy kategorii B. Więcej 
szczegółów pod nr. Tel. 693 067 105
 Zatrudnię osobę do sprzątania 

obiektu przemysłowego w Kórniku. 
Praca zmianowa od poniedział-
ku do piątku. Etat lub zlecenie.  
Tel. 605 997 054
 Zatrudnię pracownika ochrony 

obiektu logistycznego- Żerniki ul.Fa-
bryczna. System pracy zmianowy. 
Umowa o pracę. Tel. 690 102 543
 Dla osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności lekka praca na 
produkcji. Tel. 790 560 187, e-mail: 
praca@lavoro.com.pl
 Wynajmę stanowisko fryzjerskie 

lub przyjmę do pracy samodzielne-
go fryzjera/kę. Praca w renomowa-
nym salonie w Kórniku, od zaraz. 
Tel. 691 834 607
 Potrzebna opiekunka dla chłopca 

1,5 roku, Rogalinek, od poniedziałku 
do piątku. Tel. 505 120 504

 Przyrząd do masażu na stoją-
co, cena 400 zł. Fotel z  funkcją 
relaks, cena 550 zł. Sprzedam.  
Tel. 606 463 172
 Zapraszam do nowo otwar-

tego gabinetu masażu Lawen-
da, ul. Poznańska 79B, Kórnik.  
Tel. 888 689 196
 Masażysta 35 lat doświadczenia, 

dojazd do pacjenta. Tel. 602 186 323, 
726 348 290
 Sprzedam mieszkanie z wyposa-

żeniem 65 mkw. + garaż i piwnica. 
Staszica 17b. Tel. 600 417 840

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

 Sprzedam maszyny i urządzenia 
rolnicze. Tel. 691 783 400
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011

 Naprawa pralki, zmywarki.  
Tel. 537 394 398
 Kupię ciągniki, przyczepy, maszyny 

rolne, stare motory. Tel. 604 989 218
 Poszukujemy mieszkań i domów 

do wynajmu dla zdecydowanych 
klientów -Nieruchomości Anna 
Mazurek, Tel. 608 09 22 66
 Wynajmę plac 250 m w Kórniku 

przy cmentarzu pod działalność 
- Nieruchomości Anna Mazurek,  
Tel. 608 09 22 66
 Kupię nieruchomość w Kórniku 

i okolicach - Nieruchomości Anna 
Mazurek, Tel. 608 09 22 66
 Serwis kotłów gazowych firmy TER-

MET. Montaż, naprawa, przeglądy. 
Tel. 502 047 864
 Lokal do wynajęcia pod działalność 

o pow. ok. 60 m2. Tel. 534 928 242
 Mieszkanie 3 pok. w Robakowie, 

ok. 80 m2, parter, taras, mały ogród. 
Piękny biały kaflak z dużym wkła-
dem kominkowym/ czynsz-1200 zł 
miesięcznie. jan.lenik@bluewin.ch 
Tel. 668 644 113 lub 603 032 830
 Sprzedam nowy bliźniak Trzykolne 

Młyny. Połówka: 105 m2, działka 568 
m2, cena 430 000 zł. Tel. 698 865 187
 Sprzedam podręczniki do szko-

ły branżowej I  stopnia, klasa I.  
Tel. 799 837 426
 Sprzedam młode świnki morskie. 

Tel. 799 837 426
 Oddam młodego kocura w dobre 

ręce. Tel. 799 837 426
 Ryby wędzone, piątek po 15-tej. 

Tel. 793 395 595
 Profesjonalna aranżacja i pielę-

gnacja ogrodów - koszenie, sadze-
nie, przycinanie, wertykulacja i inne.  
Tel. 575 540 671
 Sprzedam podmurówkę do pło-

tów panelowych wysokość: 20, 
25, 30 cm, długość:250 cm. Więcej 
informacji pod nr. tel. 572 386 490

 Usługi budowlane, ocieplanie 
budynków, układanie płytek cera-
micznych, pozbruk. Tel. 606 517 283
 Biuro matrymonialno-towarzyskie 

zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Tel. 505 006 319
 Sprzedaż drewna sosnowego 

i kominkowego. Pocięte i połupane. 
Transport gratis. Tel. 661 099 768
 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
 Mało używany ekspres do kawy 

Krups Dolce Gusto. Sprzedam, cena 
140 zł. Tel. 696 779 221
 Sprzedam gitarę elektroakustycz-

ną fender, a także wzmacniacz gita-
rowy, stojak i pokrowiec, niedrogo. 
Tel. 602 742 550 
 Dom do wynajęcia przy ul. Le-

śnej w Robakowie, 5 min. od Dina 
z przeznaczeniem na biura, usługi, 
gabinety. mail: ekolokal@onet.pl
 Sprzedam dwie używane szaf-

ki łazienkowe z  umywalkami 
i  kranami. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 601 161 659
 Atelier fryzjerstwa Barber Paulina 

Latusek zaprasza na usługę pielę-
gnacji włosów-botox od 50 zł, wy-
konywana przez fryzjerkę Weronikę. 
Tel. 883 767 479
 Atelier fryzjerstwa Barber Pau-

lina Latusek -20% na wszystkie 
usługi fryzjerskie, hasło Weronika.  
Tel. 883 767 479
 Montaż płotów panelowych, 

płotów łupanych, furtek, bram, 
demontaż starych ogrodzeń.  
Tel. 572 386 490
 Sprzedam kaloryfer płytowy 

biały z  podłączeniem V, wym. 
100x60x10,5 cm. Odbiór własny. 
Tel. 609 666 689
 Dom do wyjajęcia przy ul. Le-

śnej w Robakowie, 5 min. od Dina 
z przeznaczeniem na biura, usługi, 
gabinety.  Tel.782119440

 Sprzedam thule ocean 600, dł. ok. 
170 cm, bez konstrukcji podłącze-
nia, cena 130 zł. Tel. 601 746 930
 Sprzedam rower męski starego 

typu, cena 80 zł. Tel. 601 746 930
 Chętnie przyjmę niepotrzebne 

książki. Tel.  721 731 124
 Posiadam ładny warsztat na 

krawiectwo lekkie, ogrzewany. 
Oczekuję oferty współpracy.  
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
 Szukamy gruntów budowlanych, 

rolnych i AG. Możliwość zakupu za 
gotówkę. Mężyńscy Nieruchomości. 
Tel. 505 921 833/ 505 110 269
 Szukamy domów i mieszkań na 

terenie Gminy. Możliwość zakupu za 
gotówkę. Mężyńscy Nieruchomości. 
Tel. 505 110 269/505 921 833
 Kupimy nieruchomości zadłużone, 

nieuregulowany stan prawny. Moż-
liwy zakup za gotówkę. Mężyńscy 
Nieruchomości. Tel. 505 921 833 
/505 110 269

 Usuwanie os i   szerszeni .  
Tel. 662 866 462
 Sprzedam  tornister szkolny nie-

bieski (z piórnikiem i workiem) firmy 
Hama, cena 70 zł. Tel.  512 303 888
 Sprzedam wózek dziecięcy Roan 

Marita ze spacerówką (koła pom-
powane). Stan Bdb. Cena 550 zł.  
Tel. 665 034 282
 Sprzedam łóżeczko drewniane 

Bajanex z szufladą i materacykiem 
w  stanie: jak nowe. Cena 300 zł.  
Tel. 665 034 282
 Masaż z dojazdem do domu pa-

cjenta. Tel. 601 592 707 Facebook: 
Dolina Relaksu.

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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