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Sprawozdanie 
burmistrza

i służbami konserwatorskimi, obecni byli 
także przedstawiciele instytucji współ-
finansujących zadanie: Miasta i  Gminy 
Kórnik, Powiatu Poznańskiego i Fundacji 
Zakłady Kórnickie. Gminę reprezentował 
wiceburmistrz Bronisław Dominiak. 

„Wielkopolski TransporT 
regionalny”  

W poniedziałek 26 lipca 2021 r. burmistrz 
Przemysław Pacholski wraz z wiceburmi-
strzem Bronisławem Dominiakiem wziął 
udział w  I  posiedzeniu Zgromadzenia 
Związku Powiatowo-Gminnego „Wielko-
polski Transport Regionalny” w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu.  
Głównym celem inauguracyjnego po-
siedzenia Zgromadzenia Związku było 
ukonstytuowanie władz Związku tak, aby 
umożliwić formalne rozpoczęcie jego 
funkcjonowania.  Posiedzenie to było 
efektem ponad półtorarocznych dzia-
łań w  zakresie publicznego transportu 
zbiorowego, realizowanych w  ramach 
zawartego 2019 roku porozumienia mię-
dzypowiatowego oraz umów o udzieleniu 
pomocy finansowej zawartych pomiędzy 
Gminami i swoimi Powiatami. Dzięki tym 
umowom, wszystkie jednostki uczestni-
czące w  porozumieniu, mogły zapewnić 
swoim mieszkańcom dojazdy do szkół, 
miejsc pracy i  placówek służby zdrowia 
w trudnym czasie pandemii.
Dzięki temu powstał Związek Powia-
towo-Gminny „Wielkopolski Transport 
Regionalny”, który utworzyły 23 jednostki 
samorządowe, w  tym miasto Poznań, 
powiaty: poznański, grodziski, kościański, 
nowotomyski i obornicki oraz gminy: Buk, 
Czempiń, Dopiewo, Duszniki, Grodzisk 
Wielkopolski, Kórnik, Kuślin, Miedzichowo, 
Międzychód, Mosina, Oborniki, Rogoźno, 
Stęszew, Suchy Las, Śmigiel, Śrem i Tarno-
wo Podgórne.
Podczas spotkania wybrano również prze-
wodniczącego, wiceprzewodniczących 
i zarząd nowopowstałego związku.
Przewodniczącym Związku został Jan 
Grabkowski, starosta Poznański.
Wiceprzewodniczącymi zostali Bartosz 
Guss, wiceprezydent Poznania oraz wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czaj-
ka. Przewodniczącym zarządu wybrano 
Piotra Hojana burmistrza Miasta i Gminy 
Grodzisk Wielkopolski. Burmistrz Przemy-
sław Pacholski został przewodniczącym 
komisji rewizyjnej. 
Związek ma stać się właścicielem PKS Po-
znań S.A. Przekazanie PKS w ręce związku 
planowane jest na 7 września 2021 r.

plan w sprawie dróg...

8 lipca burmistrz Przemysław Pacholski 
wydał zarządzenie w sprawie powołania 
„Zespołu do opracowania planu budowy, 
modernizacji i  rozbudowy dróg na tere-
nie gminy Kórnik”. Celem zespołu jest 
opracowanie planu wieloletniej polityki 
Miasta i Gminy Kórnik w zakresie budowy, 
modernizacji i rozbudowy infrastruktury 
drogowej. Pracami zespołu kierował bę-
dzie wiceburmistrz Bronisław Dominiak. 

Zmiany w ZarZądZie ZgO

14 lipca odbyło się nadzwyczajne zgroma-
dzenie wspólników ZGO Jarocin. Podczas 
obrad, w  których uczestniczył wicebur-
mistrz Sebastian Wlazły dokonano zmian 
w zarządzie. Pawła Narożnego zastąpiła 
Hanna Małynicz. 

rozmoWy na TemaT 
lokalizacji anTeny

15 lipca wiceburmistrz Sebastian Wlazły, 
radna Dominika Buczkowska, sołtys wsi 
Szczytniki Marek Templewicz, kierownik 
Wydziału Planowania Przestrzennego 
Mariusz Stodolniak, jego zastępczyni 
Małgorzata Dudkowiak, inspektor Bartosz 
Siarka i  zastępca kierownika Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Krzysztof 
Ratajczak spotkali się z przedstawicielami 
T-Mobile. Rozmawiano na temat planowa-
nej lokalizacji anteny telefonii komórko-
wej. Po spotkaniu inwestor złożył wniosek 
o zawieszenie trwającego postępowania 
w sprawie lokalizacji anteny.  

prZedłużą ul. stachOwską?

16 lipca wiceburmistrz Sebastian Wla-
zły, wiceburmistrz Bronisław Dominiak, 
radca prawny Maciej Łakomy, kierownik 
Wydziału Eksploatacji Elżbieta Krakowska 
i Joanna Ogierman z Wydziału Inwestycji 
spotkali się z inwestorem, który zaintere-
sowany jest współpracą w zakresie rozbu-
dowy około 800-set metrowego odcinka 
ul. Stachowskiej w Robakowie.

Odbiór prac prZy kOściele

20 lipca dokonano odbioru elewacji przy 
prezbiterium Kolegiaty Kórnickiej. Poza 
osobami związanymi z realizacją remontu 

piłkarskie wakacje 
w kamiOnkach

Także 26 lipca w Kamionkach rozpoczął się 
Camp Piłkarski BVB Evonik Fuβballakademie 
Łukasza Piszczka. W pierwszym dniu Akade-
mię w Kamionkach przywitał wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły.

wykup pOd chOdnik w rObakOwie

Również 26 lipca wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły podpisał akt notarialny w sprawie 
wykupu gruntu, dzięki czemu będzie moż-
na wybudować fragment chodnika przy ul. 
Dworcowej w Robakowie. 

rOZmOwy w sprawie 
inicjatyw ustawOdawcZych

27 lipca wiceburmistrz Sebastian Wlazły roz-
mawiał z Danutą Zarzecką, asystent posłanki 
na Sejm RP Jadwigi Emilewicz, na temat róż-
nych inicjatyw ustawodawczych mogących 
pomóc jednostkom samorządu terytorialne-
go w rozwiązywaniu bieżących problemów, 
w tym także ponownie w sprawie możliwości 
wykorzystania destruktu asfaltowego do 
remontu dróg w naszej gminie.

FilmoWy projekT 
teatru muZycZnegO

Tego samego dnia burmistrz Przemysław 
Pacholski spotkał się z dyrektorem Teatru 
Muzycznego w Poznaniu Przemysławem 
Kieliszewskim. Omówiono możliwości 
współpracy przy projekcie pt. ”Zamek pełen 
poezji”. Teatr Muzyczny przy współpracy 
Fundacji Zakłady Kórnickie i Miasta i Gminy 
Kórnik zrealizuje czteroodcinkowy cykl 20-30 
minutowych filmów, w którym oprócz poezji 
autorów związanych z Kórnikiem znajdą się 
najpopularniejsze miejsca kojarzone z na-
szym miastem.  

pOrOZumienie Z FZk

30 lipca wiceburmistrz Sebastian Wlazły oraz 
prezes Dariusz Grzybek z Fundacji Zakłady 
Kórnickie podpisali akty notarialne dotyczące 
służebności gruntów pod budowę kanalizacji 
sanitarnej w Szczodrzykowie i wodociągu od 
Dachowy do Pierzchna. 

cd. na str. 4



30 czerwca 2021 roku odbyła się Sesja Rady 
Miasta i Gminy Kórnik. Podczas jej trwania 
radni:
- dokonali zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 
2021-2032 oraz uchwały budżetowej na 
2021 rok,
- przyjęli projekt zmian do Regulaminu do-
starczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Miasta i Gminy Kórnik przyjętego 
uchwałą nr VI/47/2019 Rady Miasta i Gminy 
Kórnik z dnia 27 lutego 2019 r.,
- przyjęli uchwałę w sprawie dopłaty do 
taryfy Spółki z  o.o. Wodociągi Kórnickie 
i  Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK 
dla zbiorowego zaopatrzenia w  wodę 
w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, 
Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, 
Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie 
Miasta i Gminy Kórnik,
- określili średnią cenę jednostki paliwa 
w  Mieście i  Gminie Kórnik na potrzeby 
zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, 
młodzieży i uczniów niepełnosprawnych 
oraz rodziców na rok szkolny 2021/2022 
w wysokości: LPG 2,32 –zł/l; benzyna 5,44 
–zł/l; olej napędowy 5,25 –zł/l,
- nadali imię Leśna Drużyna Przedszkolu 
w Kamionkach przy ul. Porannej Rosy 2,
- nadali nazwę ulicy w Miejscowości Błażeje-
wo. Ul. Zgodna ma swój początek od działki 
nr 185/4 i biegnie do działki nr 620, a  jej 
podstawę stanowi droga oznaczona jako 
działka nr 185/12,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Dacho-
wa. Ul. Północna ma swój początek od dział-
ki oznaczonej nr 124 i biegnie do działki nr 

38, a jej podstawę stanowi droga oznaczona 
działkami nr 32/10 i 33/12. Ul. Lamparcia ma 
swój początek od działki nr 107/29 i biegnie 
do działki nr 107/2, a jej podstawę stanowi 
droga oznaczona działkami nr 107/62, 283, 
297, część działek nr 291 oraz nr 106/15,
- przyjęto uchwałę uchylającą uchwałę nr 
XLVIII / 654 / 2018 Rady Miasta i Gminy Kór-
nik z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie 
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 
położonej w obrębie Koninko,
- przyjęli uchwałę w sprawie  nieodpłatnego 
przejęcia nieruchomości położonej w obrę-
bie Koninko, gmina Kórnik, oznaczonej jako 
działki o numerach 90/13, 90/14. W obrębie 
Błażejewko nieruchomości oznaczonej jako 
działki działki o numerach 362/17, 362/20, 
362/21, 362/22 i 362/23 oraz nieruchomości 
w obrębie Koninko oznaczonej jako działka 
o numerze 90/12,
- wyrazili zgodę na odstąpienie od obo-
wiązku przetargowego i zawarcie umowy 
najmu nieruchomości lokalowej położonej 
w Kórniku,
- przyjęli uchwałę w sprawie zasad wynaj-
mowania lokali wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu Miasta i Gminy Kórnik,
- zmienili uchwałę w sprawie udzielenia Po-
wiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej,
- przyjęli uchwałę w sprawie przejęcia od 
Powiatu Poznańskiego zadania publicznego 
zarządzania drogą powiatową nr 2470P 
w zakresie dotyczącym opracowania doku-
mentacji technicznej i budowy fragmentu  
drogi powiatowej 2470P ul. Grzybobranie 
w Borówcu (dz. 372/2 obręb Borówiec),

- podjęli uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru zabudowy mieszkaniowej 
w  Kamionkach w  rejonie ulic: Porannej 
Rosy, Wiklinowej, Malwowej i Mieczewskiej, 
gmina Kórnik,
- dokonali zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obsza-
rów wsi: Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, 
Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina 
Kórnik – etap I,
- rozpatrzyli skargę na Dyrektora Przedszko-
la w Kamionkach,
- przyjęli stanowisko Rady Miasta i Gminy 
Kórnik odnośnie ustanowienia 27 grudnia 
świętem państwowym.

Podczas obrad Robert Jankowski zrezygno-
wał z pełnienia funkcji radnego. Po złożeniu 
mandatu wrócił do pracy w Urzędzie Miasta 
i Gminy, gdzie ma zająć się kierowaniem 
nowym wydziałem oraz koordynować 
organizację działania „Domu integracji 
międzypokoleniowej”.
Na najbliższej sesji RMiG Kórnik ślubowanie 
złożyć ma Krystyna Janicka. 

10 sierpnia odbyła się nadzwyczajna sesja, 
podczas której dokonano zmiany w Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Kórnik na lata 2021-2032. Zmiany dotyczyły 
w miedzy innymi zadań inwestycyjnych: 
budowy drogi w Czmońcu oraz budowy 
ul. Szkolnej w Borówcu. Korekty pozwolą 
dokończyć procedury rozstrzygania prze-
targów.  

Dwie sesje RMiG

◊  SK i ŁG
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Rozpoczęły się prace przy budowie kanali-
zacji sanitarnej wraz z przyłączami w Szczo-
drzykowie i części Runowa. 
Inwestycja, zgodnie z założeniami umowy, 
ma zostać zakończona do 31 października 
2022 roku. Przetarg wygrała firma Fretless 
Sp. z  o.o. Sp. k. z  Dziećmierowa. Koszt 
inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu 
określono na 4 137 078, 05 zł.

Pierwsze prace, które rozpoczęły się  
18 sierpnia, polegały na budowie studni 
w ul. Ogrodowej oraz kolektorów i przyłącza 
do budynku Przedszkola „Kolorowy Świat”.

W czasie trwania budowy będą pojawiały się 
okresowe zamknięcia poszczególnych dróg 
i niedogodności związane z dojazdami do 
posesji. Wykonawca ma na bieżąco infor-
mować o tym lokalną społeczność.

Budowa w Szczodrzykowie i Runowie

◊  ŁG

walcZyli Z pOżarami

30 lipca w naszej okolicy miały miejsce trzy 
groźne pożary ścierniska i zboża na polach, 
a także lasu: przy obwodnicy Kórnika (drodze 
wojewódzkiej  434) i lesie Zwierzyniec, w Ra-
dzewie, oraz w Daszewicach (Gmina Mosina). 
W akcji ich gaszenia udział brali strażacy: 
z Państwowej Straży Pożarnej z Poznania 
dowodzeni przez st. kpt. Kamila Witoszko, 
JRG6 Krzesiny, Wojskowej Straży Pożarnej 
z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-
-Krzesiny oraz OSP z Kórnika, Kamionek, 
Czmonia, Radzewa, Szczytnik i Robakowa, 
a także z pozostałych jednostek z Powiatu 
Poznańskiego, w tym w szczególności z Gmi-
ny Kleszczewo i Gminy Mosina.
Pomocy w  opanowaniu sytuacji udzielili 
funkcjonariusze Policji oraz Straży Miej-
skiej w Kórniku, a także pracownicy Spółki 
Wodkom, KCRiS Oaza i  innych jednostek 
organizacyjnych.
Rolnicy z miejscowości Konarskie, Czołowo, 
Radzewo i  Dziećmierowo  użyli swojego 
prywatnego sprzętu do walki z żywiołem. 
Działania służb koordynowali na miejscu 
burmistrz Przemysław Pacholski i Sebastian 
Wlazły. 

na temat mpZ dla terenów mtp

2 sierpnia burmistrz Przemysław Pacholski 
i wiceburmistrz Sebastian Wlazły spotkali się 
z zastępcą prezydenta Poznania Bartoszem 
Gussem i prezesem zarządu  Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich Tomaszem Ko-
bierskim. Rozmawiano na temat miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów należących do MTP w Żernikach 
oraz rozwiązaniach komunikacyjnych na tym 
terenie. 

na temat mObilnych 
punktów sZcZepień

3 sierpnia z dyrektorem Szymonem Jankow-
skim ze Szpitala Podolany spotkali się wice-
burmistrz Sebastian Wlazły, sekretarz Iwona 
Pawłowicz-Napieralska i zastępca kierownika 
Wydziału Oświaty Aneta Weber. Omówiono 
możliwość organizacji mobilnych punktów 
szczepień na terenie naszej gminy. 

współpraca Z kOstrZynem

4 sierpnia gościł w Kórniku burmistrz Ko-
strzyna Szymon Matysek wraz z zastępcą 
Waldemarem Biskupskim, panią sekretarz 
oraz pracownikiem zajmującym się tema-
tem gospodarowania odpadami. Podczas 
spotkania z burmistrzem Przemysławem 
Pacholskim i wiceburmistrzem Sebastianem 
Wlazłym rozmawiano na temat polityki 
w zakresie gospodarowania odpadami oraz 
o współpracy naszych gmin w tym zakresie.  

Pokłosiem rozmów była wizyta delegacji 
Kostrzyna i Kórnika w Jarocinie. 18 sierpnia 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły, burmistrz 
Szymon Matysek i  jego zastępca Walde-
mar Biskupski spotkali się tam z zarządem 
ZGO WCR Jarocin: prezesem Witosławem 
Gibasiewiczem, wiceprezesem Jarosławem 
Warczygłową oraz członkiem zarządu Mi-
chałem Manowskim, a także burmistrzem 
Jarocina Adamem Pawlickim. Rozmawiano 
o możliwościach współpracy samorządu 
Kostrzyna z ZGO. 

rOZmOwy Z dyrektOrem id pan

9 sierpnia burmistrz Przemysław Pacholski 
spotkał się z dyrektorem Instytutu Dendrolo-
gii PAN w Kórniku prof. Andrzejem Jagodziń-
skim. Tematem rozmowy były możliwości 
kontynuowania przez ID PAN niektórych 
form działalności oraz zatrudnienie pracow-
ników likwidowanego Zakładu Doświadczal-
nego. Dodatkowo omówiono treść porozu-
mienia w sprawie współpracy ID PAN i Miasta 
i Gminy Kórnik przy utrzymaniu drogi przez 
Zwierzyniec. Porozumienie zostało zawarte 

i przygotowywane są działania w zakresie 
naprawy nawierzchni trasy przez las. 

rOZmOwy Z aquanet

11 sierpnia dobyło się comiesięczne spotka-
nie z przedstawicielami Aquanet w sprawie 
realizacji inwestycji wodociągowo-kanaliza-
cyjnych na terenie Miasta i Gminy Kórnik. 
W  spotkaniu uczestniczył wiceburmistrz 
Bronisław Dominiak. 

komisja reWizyjna meTropolii

13 sierpnia obradowała Komisja Rewizyj-
na Metropolii Poznań. Po zapoznaniu się 
z dokumentacją, gremium zadecydowało 
o wystąpieniu do zgromadzenia członków 
o udzielenie absolutorium organom stowa-
rzyszenia. W obradach udział brał burmistrz 
Przemysław Pacholski. 

msZa w intencji OFiar staliniZmu

15 sierpnia w  lesie Drapałka odprawiono 
mszę św. polową w intencji ofiar egzekucji 
jakie miały tam miejsce w czasach terroru 
stalinowskiego po II wojnie światowej. 
Inicjatorem uroczystości był proboszcz pa-
rafii w Borówcu ks. Waldemar Twardowski. 
Przy tablicy upamiętniającej ofiary, liczne 
delegacje i wielu mieszkańców, w tym wi-
ceburmistrz Sebastian Wlazły oddali hołd 
pomordowanym.

na TemaT inWesTycji

17 sierpnia burmistrz Przemysław Pacholski 
spotkał się z Anną Graczyk, wiceprezes zarzą-
du i dyrektor ds. technicznych Aquanet S.A. 
Rozmawiano na temat inwestycji realizowa-
nych i planowanych na terenie naszej gminy. 

dOFinansOwanie ZaplecZa 
dla bOiska w kamiOnkach

Również 17 sierpnia burmistrz Przemysław 
Pacholski i  skarbnik Katarzyna Szamałek 
podpisali umowę w sprawie dofinansowania 
kwotą 100 tys. zł budowy zaplecza szatniowo-
-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Ka-
mionkach w ramach programu „Szatnia na 
Medal”. Dofinansowania udzielił Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego. Umowę 
w imieniu Urzędu Marszałkowskiego podpi-
sała  członkini zarządu Paulina Stochniałek. 

w sprawie kOnserwacji rOwów

18 sierpnia wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
oraz zastępca kierownika Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Ratajczak 
spotkali się z  kierownikiem Rejonowego 
Związku Spółek Wodnych Wiesławem Kla-
kiem. Spotkanie dotyczyło trwających robót 
konserwacyjnych przy rowach szczegóło-
wych na terenie gminy Kórnik.

cd. ze str. 3
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Urząd Miasta i Gminy Kórnik informu-
je, że zostaną uruchomione mobilne 
punkty szczepień, w których można 
się zaszczepić przeciwko COVID-19 bez 
rejestracji. Planowana jest dostępność 
wszystkich powszechnych szczepionek 
przeciwko COVID-19.
Terminy funkcjonowania mobilnych punk-
tów szczepień:
 28 sierpnia 2021 r. na Dożynkach Gmin-

nych w Konarskim w godz. od  16.00 do 
19.00, w tym dniu nie będzie uruchomiony 
punkt w Kórnickim Centrum Rekreacji i 
Sportu „OAZA” w Kórniku,
 5 września 2021 r. w godz. od 9.00 do 

13.00 na rynku w Kórniku (Plac Niepod-
ległości),

 11 września 2021 r. w godz. od 10.00 do 
14.00 na Festynie Ekologicznym w Kórniku 
(Plac Niepodległości),
 11 września podczas festynu Koła Go-

spodyń Wiejskich w Żernikach 
W tym dniu nie będzie uruchomiony 
punkt w Kórnickim Centrum Rekreacji i 
Sportu „OAZA” w Kórniku,
O następnych terminach punktów mobil-
nych, informować będziemy w kolejnych 
komunikatach.
Dodatkowo można zaszczepić się w przy-
chodniach zdrowia:
 Centrum Medyczne MEDHEART – Fore-

shadow Sp. z o.o., Kórnik (Bnin), ul. Armii 
Krajowej 27;  tel. 511 898 988,

 Centrum Medyczne KORMED Sp. z 
o .o . ,  Robakowo,  u l .  Szkolna  18;  
tel. 668 700 807,
 Centrum Medyczne MEDKAM Anna Mi-

chałek, Kamionki, ul. Platanowa 18; tel. 
663 203 396,
 Centrum Zdrowia Rodziny Sp. z o.o., S.K., 

Kamionki, ul. Mostowa 12; tel. 785 029 
029, 885 029 029,
 Dom Zdrowia i Urody Sp. z o.o., Borówiec 

ul. Szkolna 1c tel. 508 198 508, 
e-mail: szczepienia.borowiec@op.pl,
 Ośrodek Medycyny Środowiskowej „SA-

LUS”, środka Zdrowia ul. Poznańska 34a 
gabinet zabiegowy pokój nr 1 na parterze, 
tel. 601 472 202 lub 61 81 70 101.  

nr 14/20216

Gminne Biuro Spisowe w Kórniku informuje, że Rachmistrze spisowi prowadzą spis 
w terenie i przez telefon. 
Będzie można także spisać się u Rachmistrzów w dodatkowych punktach mobilnych: 
 We wtorki i środy (począwszy od 25 sierpnia do 29 września) w godz. od 17.00 do 19.00 w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu 

„Oaza” (ul. Krasickiego). 
 W czwartki (od 26 sierpnia do 30 września) po wcześniejszym umówieniu 

w godz. od 9.00 do 11.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przy Placu Niepodległości (wejście od parkingu).
 21 sierpnia na festynie sołeckim w Gądkach, w godz. od 15.00 do 17.00*.
 21 sierpnia na festynie sołeckim w Czmoniu, w godz. od 16.00 do 18.00*.
 28 sierpnia na Dożynkach Gminnych w Konarskim, w godz. od 16.00 do 19.00*.
 28 sierpnia na festynie sołeckim w Błażejewku, w godz. od 17.00 do 19.00*.
 4 września na festynie sołeckim w Biernatkach, w godz. od 14.00 do 17.00*. 
 4 września na festynie sołeckim w Dziećmierowie, w godz. od 14.00 do 17.00*.
 4 września na festynie sołeckim w Robakowie, w godz. od 15.00 do 18.00*.
 11 września na Festynie Ekologicznym w Kórniku w godz. od 10.00 do 14.00.

*godziny zakończania pracy Rachmistrzów będą zależne od zainteresowania spisem.

Dodatkowo, trwają dyżury w świetlicach sołeckich
 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, ul. Łąkowa

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).
Narodowy Spis Powszechny trwa do 30 września 2021r. 

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Nie czekaj do 30 września br. – na samospis internetowy lub na infolinii masz czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą 
rachmistrz!

Informacje Gminnego Biura Spisowego

Festyn w ramach Narodowego
Programu Szczepień

#SzczepimySię z KGW

zobacz więcej: gov.pl/szczepimysie/kgw

Program:

16:00-21:00 – możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19

                                      (szczepionka jednodawkowa),

16:00-19:00 – animacje z Zaczarowanymi Podróżami, kucyk, 

zjeżdżalnia gigant, zamek dmuchany, wspinaczka i wiele innych atrakcji,

19:00-1:00 – zabawa z zespołem Twisters.

Stoisko z lokalnym jedzeniem przygotowanym przez KGW z Żernik.

Serdecznie zapraszamy!

Koło Gospodyń Wiejskich w Żernikach
zaprasza na

Festyn Rodzinny 
pod hasłem 

Szczpimy się z KGW
11  września 2021 r.

przy świetlicy wiejskiej w Żernikach
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Książki, zeszyty, notesy, kartony, opakowa-
nia papierowe, a także ulotki czy różnego 
rodzaju broszurki – z papierem mamy do 
czynienia na każdym kroku życia codzien-
nego. 
Papier to ważny i bardzo cenny surowiec 
wtórny, który bez przeszkód można poddać 
recyklingowi. Jednak bardzo ważne jest, aby 
pamiętać o jego prawidłowej segregacji – 
powinien znajdować się w niebieskim worku 
lub niebieskim pojemniku – w zależności 
od rodzaju zbiórki odpadów z terenu, na 
którym mieszkamy. 
Zebrany podczas selektywnej zbiórki pa-
pier trafia do takiej instalacji jak ZGO-WCR 
i formowany jest w bele, które następnie 
transportowane są do papierni w celu 
przetworzenia go w nowe produkty – gazety, 
książki, zeszyty.
Ale co dzieje się z papierem, który trafił do 
kontenera/pojemnika na odpady zmiesza-
ne? Taki odpad po trafieniu do Instalacji 
ZGO-WCR przechodzi cały proces sortowni-
czy. Jest dużo gorszej jakości, często bardzo 
zabrudzony. On również może zostać pod-
dany recyklingowi – jednak produkty, które 
z niego otrzymujemy to zazwyczaj papier 
toaletowy, czyściwa papierowe itp. 
Jeżeli mamy większą ilość makula-
tury (np. pozbywamy się starych ksią-
żek, zeszytów itp.) lub tektury (np. duże 
kartony po sprzętach agd. i rtv) i nie 

mamy jak ich wrzucić do pojemników lub 
worków – mieszkaniec gminy Kórnik, wno-
szący opłatę za segregowanie odpadów, 
może dostarczyć odpady papieru i tektury 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
za darmo! 
Co możemy dostarczyć do PSZOK:
 książki
 zeszyty 
 gazety 
 notesy
 katalogi i prospekty
 ulotki i broszurki
 kartony (niezatłuszczone)
 opakowania papierowe (niezatłuszczone)
 koperty (bez okienek)
 rolki po papierze toaletowym i ręcznikach 

kuchennych
 wytłaczanki po jajkach.

Segregujemy odpady - papier 

Ciekawostki
W Europie ponad 90 % gazet druko-
wanych jest na papierze z recyklingu. 
1 tona makulatury może „uratować” 
przed ścięciem 17 średniej wielkości 
drzew. 

Gospodarowanie odpadami opiera się 
na segregacji ich u źródła, czyli w na-
szych gospodarstwach domowych. 
Różne frakcje odpadów trafiają do 
specjalistycznych zakładów, takich jak 
ZGO sp. z o.o. w Jarocinie. Wielu z nas 
zastanawia się pewnie co dzieje się 
z poszczególnymi rodzajami śmieci.  
W tym artykukle opowiemy, co dzieje 
się z odpadami zielonymi czyli trawą, 
liśćmi, gałęziami.
 
W ZGO Jarocin produkowany jest z nich 
nawóz organiczny o nazwie „Terrawit”. Jak 
go się wytwarza? W czasie produkcji nawo-
zu dochodzi do pełnej higienizacji wsadu 
(wzrost temperatury do 70 st. Celsjusza),  
co skutkuje usunięciem wszystkich jaj pa-
sożytów oraz chorobotwórczych bakterii. 
Po sześciu tygodniach kompostowania 
w  tunelu, wsad wywożony jest na plac 
kompostowy i  formowana jest pryzma. 
W celu napowietrzenia pryzmy, raz w tygo-
dniu całość przerzucana jest przy pomocy 
samojezdnej przerzucarki. Etap ten trwa 
od ośmiu do dwunastu tygodni. Ostatnią 
częścią powstawania nawozu jest frakcjo-

nowanie gotowego materiału. Na mobil-
nym sicie o oczkach 20 mm uzyskuje się 
frakcję < 20 mm – środek wspomagający 
uprawę roślin Terrawit oraz frakcję > 20 
mm, która jest ponownie rozdrabniana 
i zawracana do procesu kompostowania.
Dotychczas, środek wspomagający upra-
wę roślin  wytwarzany przez ZGO sp. 
z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum 
Recyklingu, można było nabyć wyłącznie 
luzem. Nie zawsze było to praktyczne dla 
osób, które chciały zakupić ten organiczny 
środek poprawiający właściwości gleby, 
stosowany w  uprawach: polowych, wa-
rzyw, roślin ozdobnych oraz trawników. 
Wsłuchując się w prośby swoich klientów, 
ZGO WCR, od 1 marca „Terrawit” wprowa-
dziło sprzedaż paczkowanego produktu. 
Teraz można go nabyć w workach o poj. 40 
l (20 kg). Środek dostępny jest w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych w Witaszyczkach.
„Terrawit” uzyskał pozytywne opinie mery-
torycznych instytutów, nie ma szkodliwe-
go wpływu na zdrowie ludzi oraz zwierząt 
i – co ważne -  nie stwarza też zagrożenia 
dla środowiska.

Więcej na temat dystrybucji Terrawitu na 
stronie: 
https://zgo-jarocin.pl/index.php/terrawit/

Terrawit - nawóz z twoich odpadów zielonych
◊  ZGO Jarocin

◊  ZGO Jarocin

OGŁOSZENIE
o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w obrębie 
geodezyjnym Kamionki, w rejonie ulicy 
Rogalińskiej i Porannej Rosy, dla działek 
oznaczonych numerem ewidencyj-
nym: 387/1, 459,457/1, 457/2 i  456/5, 

 gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2021 r. 
poz. 741 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta 
i Gminy Kórnik nr XX/253/2020 z dnia 29 
kwietnia 2020 r., zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie geodezyjnym 
Kamionki, w  rejonie ulicy Rogalińskiej 
i  Porannej Rosy, dla działek oznaczo-
nych numerem ewidencyjnym: 387/1, 
459,457/1, 457/2 i 456/5, gmina Kórnik, 

wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko, w dniach od 30 sierpnia 2021 r. do 
21 września 2021 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 
62-035 Kórnik. Projekt  planu dostępny 
będzie w okresie wyłożenia również na 
stronie www.kornik.pl w dziale ,,Sprawy 
obywatelskie” w zakładce ,,Projekty mpzp 
wyłożone do publicznego wglądu” oraz 
na platformie konsultacyjnej kornik.kon-
sultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. 
o  godzinie 16:00 za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość (online), 
na platformie ZOOM. W dyskusji online 
będzie można wziąć udział po wcześniej-
szym zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 31 
sierpnia 2021 r. na adres email: dyskusje.
publiczne@kornik.pl 
w temacie maila wpisując: KAMIONKI-08. 
Dla zarejestrowanych osób zostanie wyge-

nerowany link do spotkania, który zostanie 
przesłany w e-mailu zwrotnym pół godziny 
przed dyskusją.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać w formie papierowej 
lub elektronicznej w tym za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej (ePUAP 
lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platfor-
ma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.
pl) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 
na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 
października 2021 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i  Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDURA 
PLANISTYCZNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), 
zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 
1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka 
– Bachman,  e - mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do 
przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, projektant spo-
rządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kan-
celaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji między-
narodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są nie-
zgodnie z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji 
obowiązku prawnego wykonywanego przez Administratora. W przypadku braku podania przez 
Państwa  niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z 
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich prze-
twarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej.

ZAGŁOSUJ
na projekty zgłoszone 

przez mieszkańców naszej gminy
w Budżecie Obywatelskim 

na stronie

kornik.budzet-obywatelski.org/

Głosowanie trwa do 
31 sierpnia 2021r.

Jesteś mieszkańcem gminy Kórnik?



Centrum Medyczne „MedHeart” w Bninie 
przystąpiło do programu „PROFILAKTYKA 
40+”
Nowy program zdrowotny „Profilaktyka 
40+” skierowany jest do wszystkich osób,k-
tóre ukończyły 40. rok życia.
Istotną kwestią w tym przypadku nie jest 
dzień, ale rok urodzenia. 
Wziąć w nimudział mogą  , zatem,  osoby 
urodzone w 1981 roku lub starsze.
Program zakłada realizację badań diagno-
stycznych w formie trzech pakietów:
 morfologia krwi obwodowej z wzorem 

odsetkowym i płytkami krwi
 stężenie cholesterolu całkowitego albo 

kontrolny profil lipidowy
 stężenie glukozy we krwi
 próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
 poziom kreatyniny we krwi
 badanie ogólne moczu
 poziom kwasu moczowego we krwi
 krew utajona w kale – metodą immuno-

chemiczną (iFOBT)
 PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity
 pomiar ciśnienia tętniczego
 pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w 

pasie
 obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
 ocena miarowości rytmu serca

Warunkiem,który należy spełnić aby wziąć 
udział w programie jest posiadanie e-skie-
rowania oraz statusu osoby ubezpieczonej.

W celu uzyskania e-skierowanianależy 
wypełnić ankietę dotyczącą stanu swojego 
zdrowia. 
Przed rozpoczęciem warto zebrać informa-
cję na temat swojejwagi,obwodu pasa oraz 
ciśnienia krwi.
Ankietę można wypełnić przez:
- Internetowe Konto Pacjenta (IKP) dostępne 
na pacjent.gov.pl
lub
- infolinię Domowa Opieka Medyczna pod 
numerem 22 735 39 53 (w wypełnieniu 
ankiety pomoże konsultant infolinii).

W ciągu dwóch dni na naszym IKP pojawi 
się e-skierowanie na badania.
Osoby, które nie posiadająIKP, o fakcie 
wystawienia dokumentu, zostaną powia-
domione SMS-em.

Po otrzymaniu e-skierowania zapraszamy 
do Centrum Medycznego MedHeart na 
bezpłatne badania realizowane w ramach 
programu „PROFILAKTYKA 40+”.
Zapraszamy do zapisów. Można zrobić 
to osobiście lub pod numerem telefonu 
 511 988 999.

Zbadaj się

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (działający 
w ramach Instytutu Ochrony Środowiska 
Państwowego Instytutu Badawczego) 
przygotował narzędzie, które ma ułatwić 
znajdywanie środków  na inwestycje pro-
ekologiczne  - od instalacji paneli fotowol-
taicznych poczynając, a na programach 
ekologicznych kończąc.

Link wyszukiwarki ekodotacji 
http://ekodotacje.ios.edu.pl/.

     Serdeczne podziękowania: Księdzu Proboszczowi Parafii pw. Wszystkich Świętych 
za sprawowanie liturgii pogrzebowej, Zakładowi Usług Pogrzebowych Pani Moniki 
Orlewicz-Kulas, Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, delegacjom z Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik, a także wszystkim którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniue

Z całego serca dziękujemy za Waszą obecność, modlitwę, przyjęte komunie św.,  
ofiarowane intencje mszalne oraz wyrazy współczucia i okazane wsparcie, w tym 
najtrudniejszym dla nas czasie.

śp. Grażyny Przybył

Mąż z rodziną

Społeczność Punktu Przedszkolnego  
i Szkoły Podstawowej  
im. Jana Wójkiewicza w Radzewie

„ Nie umiera ten,  
kto trwa w pamięci żywych”

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci nauczycielki 
naszej szkoły

Odeszła od nas 25 lipca 2021roku. 
Pozostanie w naszej pamięci i ser-
cach na zawsze. 
Rodzinie Zmarłej wyrazy szczerego 
współczucia składa

śp. Marii 
      Mąderek  lat 67

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 
Przemysław Pacholski 
oraz Pracownicy  
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Z głębokim żalem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

długoletniego pracownika Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik 
Rodzinie zmarłej składamy wyrazy 
szczerego współczucia

śp. Grażyny  
               Przybył

Danka, Przemek Nowak

Dnia 12 lipca 2021 r. zasnęła w Panu

Mężowi, Najbliższym i Rodzinie  
składamy wyrazy szczerego  
współczucia, smutku i żalu, łącząc 
się jednocześnie w modlitwie. 
Spoczywaj w spokoju.

śp. Irena  
Trojanowicz z d. Szał

  Zarząd  oraz koleżanki i koledzy 
 z Banku Spółdzielczego w Kórniku

„Ci, których kochamy  
nie umierają nigdy, 

 bo miłość, to nieśmiertelność…..” 
E. Dickinson

Pani Wioletcie Chłoście 
 wyrazy szczerego współczucia i żalu 
z powodu śmierci

składają

Teścia

„Im droższy człowiek, tym większy  
ból. Lecz wolą Boga jest rozstanie, 

Nadzieją – dusz naszych spotkanie. 
Życie nie będzie już takie samo...”

Szukasz 
dotacji na 
działania 
pro-eko?

Defibrylator
przy SP nr 1

Na zleceni Urzędu Miasta i Gminy Kór-
nik firma Profgen Damian Kozłowski  
z Czapur dostarczyła i zamontowała  
defibrylator AED na Szkole  
Podstawowej nr 1 w Kórniku.

Całość zadania kosztowała 27.508,50 PLN.

Pamiętajmy, że w przypadku zatrzymania 
akcji serca, prawidłowo udzielona pomoc 
przy użyciu defibrylatora może uratować 
życie.
Urządzenie AED, po uruchomieniu wydaje  
sygnały dźwiękowe, dzięki którym  instru-
uje jak tego sprzetu prawidłowo, krok po 
kroku,  użyć. Jest sprzęt. Miejmy odwagę 
pomagać.

◊  ŁG
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Stowarzyszenie „Klaudynka” rozpoczyna 
projekt „Rehabilitacja to Siła”. Projekt jest 
współfinansowany ze środków PFRON 
będących w dyspozycji Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego, będzie realizo-
wany w terminie od 23 sierpnia do 30 listo-
pada 2021 r. Projekt „Rehabilitacja to Siła” 
jest skierowany dla dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, ruchową i sprzężoną z terenu 
trzech gmin: Kórnik, Mosina i Środa Wiel-
kopolska. W ramach niniejszego projektu 
osoby z różnymi niepełnosprawnościami 
będą mogły skorzystać z: usprawniania 
ruchowego lub integracji sensorycznej, 
hipoterapii, terapii basenowej, logopedii,  
tężni solankowych, pobytu na basenie, 
rollmasażu, onoterapii  i pomocy psycho-
logicznej. Osoba, która chce skorzystać z 
projektu musi posiadać aktualne orzecze-
nie o niepełnosprawności. Zainteresowane 
osoby prosimy o informację zwrotną: 
e-mail - klaudynka-info@o2.pl, sms lub 
telefon pod nr 507 052 822 w godzinach 
pracy biura.

„Rehabilitacja
to siła“ „Bardziej” – to nazwa fundacji mającej 

siedzibę w Kórniku, którą założono w grud-
niu 2020 r. Inicjatorzy jej powstania chcą 
angażować się w  pomoc osobom z  nie-
pełnosprawnościami i  ich rodzinom. Ma 
to być wsparcie miedzy innymi w postaci 
organizacji szkoleń, wspólnego wypoczynku 
oraz pomocy wytchnieniowej. Ważna też 
jest integracja. Od początku swego istnienia 
fundacja nie tylko stara się czerpać doświad-
czenia od innych organizacji o podobnym 
profilu, ale także współpracować z instytu-
cjami i ludźmi, których środki i umiejętności 
mogą pomóc w  jak najlepszej realizacji 
założeń statutowych.

Pierwszym owocem takiej współpracy pod 
szyldem „Bardziej” były trzy zorganizowane 
w naszej okolicy turnusy, na których gościli 
członkowie Stowarzyszenia Rodzin i Przy-
jaciół Osób z  Zespołem Downa „Wielkie 
Serce” z Bielska Białej. Dzieci i ich rodziców 
zakwaterowano w Domu Rekolekcyjnym 
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego 
w Nadziejewie. Tu odbywały się też ciekawe 
zajęcia i  warsztaty. Można było nauczyć 
się zwijać sushi, luzować drób, dziergać na 
szydełku lub układać kompozycje kwiatowe. 
Z Nadziejewa wyruszano na wyprawy: do 
Zamku Kórnickiego, Arboretum, Muzeum 
w Rogalinie, na oazowy basen czy plażę na 
Błoniach. Urok gości i pozytywne wibracje 
jakie towarzyszyły ich odwiedzinom w zam-
kowych murach zadziałały nawet na Białą 
Damę, która dała się zaprosić na kończące 
każdy z turnusów dyskoteki.

„Bardziej“ pomagają

Zarząd fundacji tworzą:
Katarzyna Starzecka, Małgorzata Marty-
niak, Elżbieta Gabska 

Radę Fundacji tworzą: 
Urszula Lewandowska, Zbigniew Kalisz, 
Anna Pupka, Tomasz Jasiński i Zyta Grzą-
dziel. 
Pomoc w organizacji turnusów dla gości 
z „Wielkiego Serca” udzielili:
- Fundacja „Zakłady Kórnickie”,
- Biblioteka Kórnicka i jej pracownicy,
- Centrum Sportu i Rekreacji OAZA
- Instytut Dendrologii PAN

- oraz wiele Firm z  naszej gminy, które 
pomogły ofiarując artkuły żywnościowe, 
kosmetyki i usługi

Teraz w planach fundacji zorganizowanie 
podobnego wyjazdu w Polskę dla dzieci 
z naszej okolicy. Kto chciałby zaangażować 
się działania „Bardziej”, może zadzwonić  
(tel. 501666101) lub napisać  (kstarzecka@
gmail.com). Zapraszamy też do polubienia  
strony Fundacji „Bardziej” na Facebooku.

◊  ŁG



1 września 20221 r.,
o godzinie 12:00,

w rocznicę rozpoczęcia 
II wojny światowej,

odbędzie się ceremonia złożenia 
wiązanek kwiatów 

pod umieszczoną na ratuszu tablicą 
upamiętniającą rozstrzelanych 

w 1939 r.
obywateli Kórnika, Bnina i okolic.

Zapraszam delegacje i mieszkańców 
naszej gminy do uczestnictwa w tej 

patriotycznej uroczystości.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski  

Linie nr 501 oraz 560 
– korekta trasy i lokalizacji przystanków z uwagi na remont trasy S11

Z uwagi na realizowane na trasie S11 prace remontowe przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad konieczne było wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu linii numer 
501 i 560 oraz obsługi pasażerskiej. W zmienionych lokalizacjach funkcjonują przystanki:

-  Gądki/Węzeł w kierunku Kórnika (przystanek został przesunięty na trasę S11, za węzłem),

- Robakowo/Węzeł w kierunku Kórnika (przystanek został przesunięty na przeciwny pas 
ruchu, na tej samej wysokości co przystanek stały)

Powyższe zmiany wpływają na wydłużenie tras autobusów (zamknięcie łącznic wjazdowych 
na węzłach Gądki i Borówiec), w związku z czym mogą pojawiać się opóźnienia w realizacji 
kursów na liniach nr 501 oraz 560. 

Za utrudnienia przepraszamy.
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Nabór uczestników 
do programu 

Opieka Wytchnieniowa 2021

Gmina Kórnik realizuje Program Mini-
sterstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 
2021, współfinansowany ze środków 
Funduszu Solidarnościowego.

Program skierowany jest do członków 
rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełno-
sprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności oraz orzeczeniami 
równoważnymi
– poprzez możliwość uzyskania doraź-
nej, czasowej pomocy w formie usługi 
opieki wytchnieniowej.

W ramach jego działania można sko-
rzystać świadczenia usługi opieki wy-
tchnieniowej, w ramach pobytu całodo-
bowego. Z programu może skorzystać 
pięć osób dorosłych z orzeczeniem o 
niepełnosprawności w stopniu znacz-
nym oraz jedno dziecko z orzeczeniem 
o niepełnosprawności. Każda z tych 
osób może skorzystać z 14 dni opieki 
wytchnieniowej do 31 grudnia br.

Koordynatorem programu jest Gminny 
Rzecznik Osób z Niepełnosprawno-
ściami – Anita Wachowiak. Wszystkie 
osoby chętne proszone są o kontakt 
telefoniczny pod nr tel. 515 229 671

W  minionym roku, z  powodu obostrzeń 
związanych z pandemią koronawirusa, nie 
udało się w naszej gminie zorganizować 
ceremonii wręczenia Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.
Zaległości nadrobiono 2 sierpnia. W Sali 
Czarnej na Zamku Kórnickim odbyły się 
tego dnia uroczystości, podczas których 
burmistrz Przemysław Pacholski wraz 
z kierującą Urzędem Stanu Cywilnego Ka-
tarzyną Obiegałką, wręczył nadane przez 
Prezydenta RP odznaczenia małzonkom, 
którzy zawarli związek małżeński w 1970 
roku (lub wcześniej).
Były gratulacje, życzenia, toast szampanem, 
kwiaty i gromkie „Sto lat”.

W minionym roku Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie przyznano 39 parom 
z naszej gminy. Są to:
- Krystyna i Tomasz Bojarczukowie,
- Aleksandra i Władysław Chałupkowie,
- Barbara i Marian Grelusowie,
- Krystyna i Józef Hibnerowie,
- Stefania i Julian Hładyszewscy,
- Irena i Hieronim Ignaszakowie,
- Iwona i Henryk Jankowiakowie,
- Aleksandra i Andrzej Jańczykowie,
- Janina i Antoni Kalinowscy,
- Kryspina i Henryk Karaszewscy,
-Barbara i Zbigniew Karolczukowie,
- Krystyna i Marian Kołodziejczakowie,
- Barbara i Zbigniew Koteccy,
- Apolonia i Błażej Kozłowscy,
- Urszula i Andrzej Kozłowscy,
- Barbara i Daniel Pieprzykowie,
- Łucja i Kazimierz Rozmiarkowie,
- Gabriela i Bogdan Rozmiarkowie,
- Małgorzata i Zbigniew Urny,
- Zdzisława i Edward Wąsalscy,
- Janina i Wacław Wielebińscy,
- Grażyna i Andrzej Witkowscy,
- Krystyna i Janusz Wojtusiowie,
- Janina i Kazimierz Wolscy,
- Mirosława i Antoni Wróblewscy,
- Zofia i Jerzy Wyrembkowie,
- Izabela i Zbigniew Wyrwasowie,
- Marianna i Bolesław Kwiatkowscy,
- Elżbieta i Marek Lenartowscy,
-Danuta i Włodzimierz Pawłowscy,
- Danuta i Roman Marciniakowie,
- Wanda i Ryszard Piechowiakowie,
- Janina i Jan Malinowscy,
- Irena i Aleksander Lange,
- Alicja i Marek Maćkowiakowie,
- Władysława i Tadeusz Szłapkowie,
- Wanda i Jerzy Szulcowie,
- Grażyna i Józef Kurkowie,
- Grażyna i Piotr Wieczorkiewiczowie.

Podczas ceremonii 2 sierpnia odebrało 
je osobiście 26 par i pięcioro małżonków, 
których partnerzy nie mogli z  powodów 
zdrowotnych przybyć na uroczystości lub 
zmarli już po przyznaniu medalu.

50 lat razem

◊  Opr. ŁG
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W Szczytnikach 26 czerwca oddaliśmy do 
użytku nowe miejsce rekreacji. Na placu przy 
naszej Przystani Rowerowej stanęły 
stół do gry w piłkarzyki, do gry w war-
caby i chińczyka oraz główna atrakcja 
stół do teqballa. Ten nowoczesny stół 
promujący nowy styl gry piłką  jest 
pierwszym tego typu w Gminie Kórnik.
Powstała również infrastruktura towa-
rzysząca, której jednym z elementów 
są przepiękne tablice ukazujące walory 
historyczne, kulturowe i przyrodnicze 
naszej miejscowości. 
Na otwarcie zaprosiliśmy wicemistrza 
świata w  Teqballu Pana Adriana 
Duszaka, który specjalnie dla nas wy-
konał  fantastyczny pokaz żonglerki 
z piłką czym zachwycił gości imprezy. 
Przedstawił nam również zasady 
i pokazał możliwości jakie daje gra 
w  teqball wciągając do wspólnej zabawy 
dzieci i młodzież.  
Zorganizowany został turniej gry w teqball, 
w którym wzięło udział 10 drużyn. Były duże 
emocje i dużo dobrej zabawy. Puchar zwy-
cięzców wywalczyli Dawid i Mariusz. Turniej 

profesjonalnie poprowadził i sędziował  Pan 
Adrian.  

Równolegle w  turnieju gry w  warcaby 
i w chińczyka swoje umiejętności sprawdzały  
zarówno dzieci jak i dorośli. 
Dla wszystkich przygotowaliśmy poczę-
stunek. 
W  tym trudnym czasie pandemii takie 

miejsca mają szczególne znaczenie, są 
bowiem alternatywą dla siedzenia przed 

komputerem. 
Gościliśmy u  siebie przedstawicieli 
Gminy i Stowarzyszenia Lider Zielonej 
Wielkopolski, którym dziękujemy za 
wsparcie w  realizacji tej inwestycji. 
Cieszymy  się, że udało się nam zre-
alizować ten niełatwy projekt. 
Składamy również podziękowania 
wszystkim mieszkańcom i  firmom 
zaangażowanym już tradycyjnie w po-
prawę jakości życia w naszych wsiach. 
Mamy nadzieję, że zaproszeni goście 
i mieszkańcy Szczytnik i Koninka czuli 
się u nas dobrze i zachęcamy wszyst-
kich do korzystania z tego miejsca jak 
również prosimy o dbałość o sprzęt 
i plac. 
Czujmy się wszyscy gospodarzami 

tego miejsca i po gospodarsku troszczmy 
się o nie. 
Zapraszamy do Szczytnik na Przystań  Ro-
werową. 

Nowe atrakcje w Szczytnikach

Od marca 2020 roku przychodzi nam mie-
rzyć się z nietypową  i dość trudną sytuacją.
Pandemia trwa już ponad rok i doszliśmy 
do wniosku, że powinniśmy zrobić coś 
co zwiększy aktywność fizyczną, obudzi 
optymizm, chęć kontaktu z naturą i zachęci 
do poznawania walorów przyrodniczych, 
kulturowych i historycznych naszego kraju, 
oczywiście w  miarę tych ograniczonych 
obecnie możliwości.   
W maju 2021 roku zorganizowaliśmy spływ 
rzeką Koplą. Jest to bardzo ciekawa, malow-
nicza i jednocześnie niełatwa rzeka. Spływ 
obfitował w wywrotki ale wszyscy dopłynęli 

do mety szczęśliwie i mamy nadzieję, że dziś 
mówią o swojej walce z rzeką z zadowole-
niem i dumą. Kopla przepływa przez Szczyt-
niki i Koninko więc mieliśmy okazję spływać 
po naszej regionalnej  rzece, pewnie jeszcze 
przez wiele osób niedocenionej. 
W czerwcu w ramach kultywowania tradycji 
i historii regionów i poznawania ich walorów 
przyrodniczych udaliśmy się w rejon Pałuki 
również na spływ kajakowy połączony ze 
zwiedzaniem.  Pałuki obfitują w jeziora i są 
niezwykle atrakcyjne turystycznie. Po Żni-
nie i okolicach z dużym zaangażowaniem 
i w bardzo ciekawy sposób oprowadzali 
nas członkowie Pałuckiego Oddziału PTTK 
w  Żninie  Naszym przewodnikiem w czasie 
spływania był Pan Wojciech Urbanowski 
brązowy medalista mistrzostw świata  
w  wioślarstwie oraz wielokrotny złoty 
i srebrny medalista mistrzostw Polski w wio-
ślarstwie.

W międzyczasie zajmowaliśmy się realiza-
cją projektu grantowego, którego celem 
było stworzenie nowego miejsca rekreacji 
w Szczytnikach. W czerwcu udało się nam 
oddać nowe miejsce rekreacji do użytku, o 
czym piszemy powyżej. Widzimy, że wszyscy 
potrzebujemy tej normalności i  chętnie 
uczestniczymy we wspólnych sportowych 
wyzwaniach więc postanowiliśmy po rocznej 
przerwie wrócić do naszego wspólnego ro-
werowania  i we wrześniu planujemy organi-
zację już IX Rodzinnego Rajdu Rowerowego, 
jeżeli oczywiście sytuacja pandemiczna nam 
na to pozwoli. 
Już dziś zapraszamy chętnych, którzy tęsknią 
do wspólnego spędzania czasu na rowerze 
na nasz Rajd. 
 

◊ Dorota Głuch 
Grupa Rowerowa 
Szczytniki–Koninko 

◊ Dorota Głuch 
Grupa Rowerowa 
Szczytniki–Koninko 

Aktywnie 
i na sportowo

◊ Dorota Głuch 
Grupa Rowerowa 
Szczytniki–Koninko 

Dnia 4 września 2021 r. o godzinie 16.30 
na skateparku w Kamionkach odbędzie się 
„Turniej o Puchar Sołtysa” dla riderów (triki 
na hulajnodze) w dwóch grupach wieko-
wych - pierwsza grupa od 10 do 13 lat, druga 
od 14 do 17 lat.  

Na zwycięzców czekają puchary, medale, 
dyplomy i nagrody. Zmagania będą oce-
niane przez profesjonalne jury. Warunkiem 
uczestnictwa w turnieju jest pisemna zgoda 
rodziców (napisana odręcznie i doręczona 
sołtysowi na adres Sportowa 20/2 do dnia 
31 sierpnia) oraz posiadanie kasków. W razie 
deszczu lub mokrej nawierzchni skateparku  
impreza odbędzie się w innym terminie (ze 
względu na bezpieczeństwo uczestników)
 Zapraszam młodzież i rodziców

Consule praeteritum, praesens rege,  
acerne futurum!

Radź się przeszłości, kieruj się teraźniejszością, 
patrz w przyszłość!

(sentencje łacińskie w opracowaniu 
Anny Tkaczyk)

Najstarsza wzmianka o Kamionkach po-
chodzi z 1296 r. kiedy to biskup poznański 
Jan przeznaczył dziesięcinę z Kamionek na 
utrzymanie nowo założonej kolegiaty w Głu-
szynie. Źródła historyczne podają, że w 1510 
r. nazwa wsi zapisywana była jako Camyonki. 
Ziemie należały do Jana i Stanisława Kamie-
niewskich, dalej do Andrzeja i Wawrzyńca  
Kamieniewskich, którzy w 1637 r. sprzedali 
włości wojewodzie kaliskiemu Zygmunto-
wi Grudzińskiemu. W 1638 r. Grudziński 
ustanowił fundusz dla ubogich, również 
tych pochodzących z Kamionek. W 1653 r. 
dobra przejęła w imieniu małoletniego syna, 
Katarzyna z Komorowskich Grudzińska. Za 
jej czasów we wsi mieszkali rataje, zagrod-
nicy i komornicy. Była też karczma i kuźnia. 
Następnie dobra nabył Działyński i włączył 
je w skład dóbr kórnickich. W XVIII w. istniał 
w Kamionkach gościniec i wiatrak. W końcu 
XVIII w. we wsi stały 24 domy zamieszkane 
przez 135 mieszkańców, pod koniec XIX wie-
ku było ich już pięciuset. W XIX w. Kamionki 
przeszły w ręce Dzieduszyckich, a następnie 
majątek przeszedł na spadkobierców Czarto-
ryskich i ten stan utrzymywał się do wybuchu 
II wojny światowej.

Dziś po prawie ośmiu wiekach od pierwszej 
wzmianki, Kamionki stały się najliczniejszą 
wsią w Gminie Kórnik. Ze względu na cią-
gle powiększającą się liczbę mieszkańców 
w 2018 r. wieś została podzielona admini-
stracyjnie na trzy sołectwa: Kamionki Stare, 
Kamionki Północne i Kamionki Przy Lesie, ale  
nadal tworzy jeden organizm.
W tym roku mija 725-ta rocznica od pojawie-
nia się pierwszej wzmianki o Kamionkach. 
Chcąc uczcić to wydarzenie sołtyski posta-
nowiły ogłosić wrzesień i październik 2021 r. 
miesiącami obchodów tego jubileuszu. Do 
obchodów dołączyła, zawsze niezawodna, 
Ochotnicza Straż Pożarna z Kamionek.

Obchody zainauguruje koncert dwóch ze-
społów rockowych: Infinitone i  Senders. Na 
imprezie będzie można posłuchać dobrej 
muzyki, potańczyć, delektować się smakiem 
piwa z rodzinnego browaru „Gzub”, upiec 
kiełbaskę nad ogniskiem i zagryźć pysznym 
pieczywem z  lokalnej piekarni „Chlebszy”, 
będzie można spotkać się z sąsiadami, tymi 
bliskimi i tymi dalszymi. Impreza odbędzie się 
4 września 2021 r. (sobota) na terenie spor-
towo-rekreacyjnym  przy Orliku. Początek 
o godzinie 19.30.
Już kolejnego dnia tj. 5 września (niedziela) 
o godzinie 13.00 w ramach obchodów, OSP 
Kamionki zaprasza mieszkańców na festyn, 
który odbędzie się również na terenie rekre-
acyjno-sportowym przy Orliku. Jak zawsze 
zjemy przepyszną grochówkę pani Małgosi. 
Na festynie mogą się bawić całe rodziny. 
Będą gry, konkursy i „strażacy na wesoło”.
O kolejnych wydarzeniach będziemy infor-
mowali Państwa na fb, na grupie Sołectwo 
Kamionki Północne, Moje Kamionki i Ka-
mionki Mieszkańcy oraz poprzez rozwieszo-
ne we wsi plakaty.
Serdecznie zapraszamy!!!

W imieniu sołtysek:
Anetty Prętkiej-Kulki (Kamionki Północne), 
Magdaleny Kosakowskiej (Kamionki Stare),
i  OSP Kamionki

Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Kórnik, panu Przemysławowi Pacholskiemu, 
za wsparcie finansowe

Mamy to!
Projekt KGW Borówiec.ONe pt.: „Wylidź 
TV, czyli Borówiecka Telewizja Interneto-
wa”, złożony w Programie Równać Szan-
se został doceniony i zakwalifikowany  
do realizacji, uzyskaliśmy finansowanie 
w wysokości 8 500 zł!
Celem projektu jest stworzenie „telewizji 
internetowej” działającej na rzecz lokalne-
go środowiska podmiejskiej wsi, „sypialni 
Poznania”. Podczas realizacji kolejnych 
działań w zakresie poznawania techniki 
filmowania, obróbki materiału i publikacji 
ich w sieci, uczestnicy będą zdobywali i 
doskonalili swoje umiejętności społeczne 
jak np. współdziałanie, podejmowanie de-
cyzji, nawiązywanie relacji z rówieśnikami 
i dorosłymi a także lepiej poznają lokalne 
środowisko, w którym żyją.
Projekt obejmuje udział młodzieży w wieku 
13-19 lat z miejscowości, w których mieszka 
nie więcej niż 20 tys. osób. Liczba uczestni-
ków będzie wynosić 12-15 osób. 
Wkrótce nabór!!! Chętnych zapraszamy do 
śledzenia profilu KGW Borówiec.ONe na 
Facebooku. 
     

„Wilidż TV“ 
czyli telewizja 
internetowa
w Borówcu

◊  Liliana Wawrzyniak 
sołtys Kamionek Przy Lesie

◊  Małgorzata Klary-Janowska, 
Jarosław Janowski
KGW Borówiec.ONe

O puchar 
sołtysa

◊  Liliana Wawrzyniak 
sołtys Kamionek Przy Lesie
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Tegoroczne jubileuszowe 55. „Sabałowe 
Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej  zbie-
gły się z jubileuszem 10-lecia współpracy 
partnerskiej między Bukowiną Tatrzań-
ską a Kórnikiem. 
Na zaproszenie wójta Bukowiny Tatrzańskiej 
Andrzeja Pietrzyka i dyrektora Domu Ludo-
wego Bartłomieja Koszarka do Bukowiny 
Tatrzańskiej udała się liczna delegacja 
z  gminy Kórnik reprezentowana przez: 
kierownika Wydziału Promocji Gminy 
Magdalenę Matelską-Bogajczyk, dyrektora 
Kórnickiego Ośrodka Kultury Sławomira 
Animuckiego, tegoroczną „Białą Damę” 
Martynę Piasecką oraz Zespół Pieśni i Tańca 
Ziemi Kórnickiej „Władysie” z kierownikiem 
zespołu panią Krystyną Polachowską, in-
struktorką Nicol Krzyżanek. Po raz pierwszy 
na „Sabałowe Bajania” udali się przed-
stawiciele Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego z prezesem Markiem Baranow-
skim i ze swoim kapelanem, proboszczem 
parafii w Kórniku księdzem Grzegorzem 
Zbączyniakiem. 
Tradycyjnie „Sabałowe Bajania”  rozpoczęły 
się uroczystym przejazdem kapel, zespołów 
regionalnych i zaproszonych gości zaprzę-
gami konnymi spod kościoła 
w Bukowinie Tatrzańskiej do Domu Ludo-
wego, przed którym na scenie odbyła się 
uroczystość otwarcia tegorocznego festi-
walu. Nasza delegacja również wzięła udział 
w uroczystym przejeździe bryczkami przez 
Bukowinę Tatrzańską i otwarciu „Sabało-
wych Bajań”. Sygnał do rozpoczęcia „Saba-
łowych Bajań” z armaty dali Bracia Kurkowi 
z Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, 

a młodzież z zespołu „Władysie” zatańczyła 
na scenie w  pięknych strojach spiskich 
i zaśpiewała w gwarze spiskiej, wzbudzając 
zachwyt licznie zgromadzonej publiczności.  
W ciągu kolejnych dni na scenie przed Do-
mem Ludowym prezentowali się najlepsi 
ludowi wykonawcy z  całej Polski. Jak co 
roku „Sabałowym Bajaniom” towarzyszył 
szereg dodatkowych imprez, m.in. koncerty, 
występy zespołów folklorystycznych, degu-
stacja potraw regionalnych, ogólnopolska 
wystawa twórczości ludowej, kiermasz 
sztuki ludowej oraz zawody strzeleckie 
o „Sabałową Flintę”, w których wzięli udział 
Bracia Kurkowi. 
W zawodach strzeleckich najlepszy z Braci 
Kurkowych był Maciej Łabno, który zajął 4 
miejsce, 5 miejsce zajął Wojciech Antczak, 
a 6 miejsce wywalczył Zdzisław Jakubowski.  

Ostatnim punktem programu „Sabałowych 
Bajań” była pełna niespodzianek 
i  tajemniczości „Sabałowa Noc”, podczas 
której odbyło się przyjęcie mężczyzn do 
„zbójeckiej braci” i kobiet do grona „wiyr-
chowych orlic”. Tak honorowane są osoby 
szczególnie zasłużone dla kultury góralskiej. 
Sygnał do rozpoczęcia „Sabałowej Nocy” 
dali przedstawiciele Kórnicko-Bnińskiego 
Bractwa Kurkowego wystrzałem z armaty. 
Obrzęd pasowania zakończyło wspólne roz-
palenie watry i przepiękny pokaz sztucznych 
ogni, po których odbyły się liczne występy 
i  koncerty, które trwały do późnej nocy. 
Przez kilka dni Bukowina Tatrzańska tętniła 
folklorem. 

Sabałowe Bajania 2021

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
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Kto pojawia się w większości książek 
i bajek dla dzieci? Oczywiście zwierzę-
ta! Warto o tym pamiętać.  Nasi bracia 
mniejsi to bez wątpienia wdzięczny 
obiekt obserwacji – nie tylko dla dzieci.

Wiele emocji budzą prehistoryczne zwie-
rzęta, które dawniej zamieszkiwały nasz 
kraj. Ich szczątki, takie jak kości nosorożca 
włochatego i potężny cios mamuta, pre-
zentuje Muzeum Przyrodnicze Wielkopol-
skiego Parku Narodowego w  Jeziorach. 
Później warto odwiedzić pobliski DELI Park 
w Trzebawiu. Ustawione tam figury pozwa-
lają lepiej uświadomić sobie rozmiary tych 
wymarłych olbrzymów.

W świecie owadów
Nie ma lepszego miejsca, by poznać tajniki 
produkcji miodu, niż Muzeum Pszczelar-
stwa w Swarzędzu. Od niedawna można 
tam poczuć się jak pszczoła, zaglądając 
do środka ogromnego ula. Okazały model 
pszczoły stoi w  DELI Parku. Czeka tam 
również spotkanie oko w oko z modelami 
owadów o  tak oryginalnych nazwach jak 
zawisak pokojowiec czy wałkarz lipczyk, 
a model kozioroga dębosza pozwoli łatwiej 
rozpoznać go w  naturalnym siedlisku – 
na Dębach Rogalińskich. Innym rzadkim 
miłośnikiem starych drzew jest pachnica 
dębowa. Można się z nią zetknąć na eks-
pozycji Ośrodka Edukacji Leśnej Łysy Młyn, 
a później spróbować odszukać na pobli-
skich Dębach Marianowskich. Miłośnicy 
owadów z pewnością chętnie zobaczą też 
egzotyczne motyle w Muzeum Arkadego 
Fiedlera w Puszczykowie i kolekcję owadów 
leśnych w Jeziorach.

Skrzydlate
Kolorowe mieszkanki egzotycznych krain 
można podziwiać (a nawet samodzielnie 
nakarmić) w Papugarni Ara w Trzebawiu. 
Naukę rodzimych gatunków warto rozpo-
cząć od wizyty na wieży ornitologicznej przy 
Trzcielińskim Bagnie. Tamtejsze tablice 
edukacyjne ze świetnymi rysunkami pomo-
gą rozpoznawać obserwowane ptaki – na 
przykład żurawia i wilgę, które stały się pier-
wowzorami sympatycznych maskotek Gmi-
ny Dopiewo. Jedną z największych atrakcji 
Parku Dzieje w  Murowanej Goślinie jest 
widowisko z udziałem drapieżnych ptaków 
oraz pokazy sokolnicze. Imitacja gniazda 
bielika to miejsce, w którym często foto-
grafują się goście Łysego Młyna. Wprawne 
oko dostrzeże też inne ptasie akcenty: na 
fontannie w Obornikach (rzeźby gołębi), na 
ratuszu w Kórniku (kogut), a nawet na mu-
ralach – w Buku (orzeł) i Śremie (papierowe 
ptaki). Ozdobą Alei Filozofów w Wierzenicy 
jest rzeźba Matki Boskiej ze szczygłem, a na 
ścianach Galerii Obrazów w Rogalinie wiszą 
Madonna ze szpakiem, Pogrzeb ptaszka 
i inne płótna z ptasimi motywami.

Zwierzęta leśne
Mieszkańców naszych łąk i  lasów można 
poznać dzięki bogatym zbiorom Muzeum 
Przyrodniczo-Łowieckiego w  Uzarzewie, 
Leśnej Izby Edukacyjnej Puszczy Noteckiej 
w Dąbrówce Leśnej i muzeum w Jeziorach. 
Po wizycie warto sięgnąć po Przewodnik 
Niedzielnego Tropiciela i  ruszyć na spo-
tkanie z borsukiem albo bobrem na jednej 
z wielu ścieżek dydaktycznych np. na Bo-
browym Szlaku.

Podaj łapę
Jednym z  najpopularniejszych miejsc, 
w których czworonożni (i nie tylko) przy-
jaciele czekają na dziecięce odwiedziny, 
jest Traperska Osada. W  chłodniejszych 
miesiącach można tu wybrać się na prze-
jażdżkę psim zaprzęgiem, a  latem – na 
wycieczkę konną. Dla miłośników koni 
obowiązkowym punktem programu po-
winna być wycieczka do zagrody koników 
polskich na ścieżce przyrodniczej w dolinie 
Kończaka. W Konarskim koło Kórnika działa 
Kawka Centrum Turystyki i Edukacji z ku-
rami, kaczkami, królikami, świnią i  kozą, 
mieszkającymi obok zabytkowej szkoły. 
Mieszkańcami Parku Dzieje są króliki, 
a także owce – występujące w widowiskach 
i w pokazach psów pasterskich. Spore sta-
do owiec mieszka też w Majątku Rogalin 
skąd co roku wędruje na Łęgi Rogalińskie, 
by spędzić tam prawdziwe lato na wypasie.

Szczypta egzotyki
Wizyta w  Śremskim Zoo to okazja do 
spotkania z przybyszami z dalekich stron: 
mundżakiem chińskim, emu, skunksem, 
walabią benetta i alpaką. Właśnie alpaki 
stały się ostatnio popularnymi zwierzęta-

Zwierzyniec

◊  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.

mi hodowlanymi. Ich łagodny charakter 
sprawia, że są wykorzystywane w zajęciach 
z  dziećmi w  Jaśkowej Dolinie w  Mielnie, 
Ranczo Alpaka w Boduszewie, Jo-Alpa w Lu-
sowie, Gościńcu Marzymięta w Czmońcu, 
Żernickiej Zagrodzie w Żernikach oraz DELI 
Parku, gdzie mieszkają razem z  kozami, 
osłami, owcami oraz lemurami. Listę zwie-
rząt egzotycznych uzupełniają eksponaty 
aligatorów, muszle, rozgwiazdy i… żywa 
pirania w Muzeum Fiedlera. Trzeba również 
uwzględnić figury czerwonaków zdobiące 
kąpielisko AKWEN Tropicana w Owińskach, 
zebry i  słonie w  Tarnowskich Termach 
oraz… sympatycznego lwa Tarnusia, boha-
tera gry terenowej w Tarnowie Podgórnym.

Alpaki z Jaśkowej Doliny w Mielnie 
(fot. Archiwum Jaśkowej Doliny)

Matka Boża ze szczygłem w Wierzenicy 
(fot. Piotr Basiński)



W dniach 23-24 lipca 2021 r. w stolicy odbył 
się XXIV Walny Zjazd Delegatów Polskiego 
Związku Pszczelarskiego w Warszawie. 
Prawie 150 delegatów z całej Polski wy-
brało skład nowego zarządu na kadencję 
2021-2025. Po raz pierwszy w  historii tej 
ogólnopolskiej organizacji pszczelarskiej, 
sekretarzem Zarządu PZP wybrany zo-
stał Prezes Koła Pszczelarzy w Kórniku 
Stanisław Duszczak, który jednocześnie 
pełni funkcję sekretarza Wojewódzkiego 
Związku Pszczelarzy w Poznaniu oraz jest 

radnym RMiG Kórnik. Gratulujemy wyboru 
i życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju 
pszczelarstwa.

Na zdjęciu skład nowego Zarządu PZP - od 
lewej: Ryszard Jarosz (Olsztyn) - członek, Sta-
nisław Duszczak (KP Kórnik/WZP Poznań) - se-
kretarz, Zbigniew Kołtowski (Lublin) - wicepre-
zydent, Tadeusz Dylon (Rzeszów) - prezydent, 
Stanisław Ból (Piotrków Trybunalski) - wice-
prezydent, Ryszard Voss (Gdańsk) - skarbnik, 
Waldemar Kudła (Legnica) - członek

Kórniczanin w zarządzie PZP
◊  ŁG
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Nie robi jednak ona tak dużego wrażenia 
jak moreny czołowe tworzące na północy 
Poznania Góry Moraskie i Dziewiczą Górę 
(o maksymalnej wysokości odpowiednio 
153,8 i 144,9 m n.p.m.). Innym elementem 
działalności lodowca są głazy narzutowe. 
Zostały one przetransportowane przez 
lodowiec ze Skandynawii. W naturalnych 
i  niezmienionych warunkach sporo ich 
znajduje się w Wielkopolskim Parku Na-
rodowym. Obecnie są często wykorzysty-
wane jako kamienie pamiątkowe ku czci 
znanych osób lub ważnych wydarzeń; kilka 
można znaleźć w Arboretum Kórnickim. 
Kolekcję głazów narzutowych można oglą-
dać w ogródku petrograficznym utworzo-
nym przy Muzeum Wielkopolskiego Parku 
Narodowego w Jeziorach.
Naturalny pagórek, zagłębienie terenu, 
równina czy kamień w naszych okolicach 
to prawie zawsze efekt procesów związa-
nych z  obecnością lodowca. Mieszkając 
tutaj, warto na to zwrócić uwagę. Pomóc 
w  tym mogą filmy i  informacje, które 
można znaleźć w Internecie. Szczególnie 
polecam strony: „Poznań, miasto (polo-
dowcowych) doznań”, na której opracowa-
no szczegóły okolic Poznania pod kątem 
formacji polodowcowych. Kórnik można 
znaleźć na dostępnej online „Mapie 
Geomorfologicznej Niziny Wielkopolsko-
-Kujawskiej” pod redakcją Bogumiła Kry-
gowskiego. Warto też poświęcić dziesięć 
minut na świetne opracowanie dostępne 
na YouTube pt. „Działalność lądolodu 
i jego wpływ na rzeźbę terenu w Polsce”. 
Zachęcam!

◊ Grzegorz Iszkuło
Instytut Dendrologii PAN

Z cyklu 
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Trudno nam sobie wyobrazić, że jeszcze 
kilkanaście tysięcy lat temu nad miejscem, 
gdzie dzisiaj leży Kórnik, zalegał lód o gru-
bości około jednego kilometra (w maksi-
mum zasięgu miejscami osiągał nawet 
3 km). Tak olbrzymia ilość lodu, potem 
topniejącego, ukształtowała dzisiejszy kra-
jobraz tych okolic. Przyjrzyjmy się w pierw-
szej kolejności ciągowi jezior rynnowych: 
zaczynając od Jeziora Skrzyneckiego Małe-
go, a kończąc na Jeziorze Raczyńskim w Za-

niemyślu. Jeziora te nie są bezpośrednim 
efektem działania samego lodu, ale wody 
z niego wypływającej. Rynna lodowcowa to 
tak naprawdę dawna rzeka, która najczę-
ściej powstawała pod samym lodowcem 
i odprowadzała wody powstałe w wyniku 
jego topnienia. Sama rynna była wówczas 
znacznie szersza i dłuższa niż pozostałe po 
niej jeziora, a zatem Kórnik, Bnin, Skrzynki 
czy Borówiec leżą głównie w korycie rynny 
polodowcowej. Woda odpływała tą rynną 
na południe i  niosła ze sobą olbrzymie 
ilości piasku, który z czasem gromadził się 
przed czołem lodowca, tworząc równiny 
sandrowe. Gleby wytworzone z sandrów 
są stosunkowo ubogie i obecnie rosną na 
nich najczęściej lasy sosnowe. W  naszej 
okolicy na sandrach leży las pomiędzy 
Mościenicą a  Borówcem i  Kamionkami 
oraz pas lasu rozpoczynający się w miej-
scowości Konarskie i ciągnący się na połu-
dniowy wschód aż do Zaniemyśla. Nie są 
to jednak tak olbrzymie równiny sandrowe 
jak te utworzone nieco dalej na północy, 
a porośnięte obecnie Puszczą Drawską czy 
Borami Tucholskimi. 
Woda rynną polodowcową trafiała do wiel-
kich rzek płynących na zachód. Dlaczego 
na zachód, skoro obecnie nasze rzeki pły-
ną w kierunku Bałtyku? Wody wypływające 
spod lodowca łączyły się z rzekami płyną-
cymi z południa na północ, jednak ich na-
turalna droga na północ była zablokowana 

przez lodowiec, więc połączone wody 
spływały na zachód, zgodnie z  ogólnym 
nachyleniem kontynentu europejskiego. 
Zalegająca wtedy wieczna zmarzlina nie 
pozwalała wodzie na drążenie głębokich 
koryt, więc rozlewała się ona szeroko 
i  płytko, żłobiąc w  ten sposób rozległe 
pradoliny. W  pobliżu Kórnika przebiega 
Pradolina Warszawsko-Berlińska. Bierze 
swój początek w okolicach dzisiejszej War-
szawy. Znaczną częścią jej koryta płynie 
obecnie Warta. Warta w Śremie skręca na 
północ, jednak rzeka tworząca pradolinę 
płynęła niegdyś na zachód i łączyła się za 
Berlinem z innymi rzekami, a później wpa-

dała do Morza Północnego. Obecnie jest to 
ujście Łaby. W okolicach Kórnika Pradolina 
Warszawsko-Berlińska jest wyjątkowo sze-
roka, obejmuje tereny od Śremu, Czmonia 
i Radzewa aż do Rogalinka.
Woda z  topniejącego lodowca uformo-
wała wiele innych elementów dzisiejsze-
go krajobrazu. Jednym z  nich są kemy. 
Powstawały przez nagromadzenie się 
żwirów i  piasków w  bezodpływowych 
zagłębieniach lodowych. Po stopieniu 
lodowca pozostały po nich wzniesienia, 
często wyróżniające się wśród płaskiego 
otoczenia. Sporo pagórków kemowych 
ciągnie się od Nowego Zoo w  Poznaniu 
w kierunku Swarzędza. 
Bardzo ciekawą formą powstałą najczę-
ściej w  wyniku zakorkowania piaskiem 
i żwirem tuneli podlodowych lub w szcze-
linach pękającego cielska lodowca są ozy. 
Mają formę podłużnych wałów, najczęściej 
krętych, często przypominających na-
syp kolejowy. Najbliższy oz jest obecnie 
przecięty przez autostradę A-2 pomiędzy 
mostem na Warcie a zjazdem do Kórnika. 
Właśnie ten oz jest eksploatowany przez 
żwirownię Krzesiny. Pewnie wiele domów 
w okolicy zostało zbudowanych z piasku 
i żwiru z tego miejsca. Natomiast najdłuż-
szy tego typu element rzeźby glacjalnej 
w Polsce to oddalony mniej więcej o 20 
km od Kórnika Oz Bukowsko-Mosiński. 
Ma 37 kilometrów długości, a ostatnie jego 

wzniesienia znajdują się na terenie Wielko-
polskiego Parku Narodowego na terenie 
administracyjnie należącym do miasta 
Mosiny i noszą nazwę Szwedzkich Gór.
Z ozem można pomylić czasami pagórki 
wydmowe. Jedną z  takich wydm można 
zobaczyć wzdłuż drogi z Kórnika do Mo-
siny. Zaczyna się w lesie po lewej stronie 
zaraz za Kórnikiem (rondo w Mościenicy) 
i  kończy się przed zjazdem na Czołowo. 
Po drugiej stronie drogi do Mosiny w lesie 
w kierunku Borówca i Czołowa znajdują się 
również bardzo malownicze pagórki wy-
dmowe. Największe są w okolicach dawnej 
wyrzutni rakiet (na mapach Google jest to 

oznaczone jako Fort Knox War Zone). Po-
chodzenie wydm jest również częściowo 
związane z  lodowcem, ale nie z  bezpo-
średnim działaniem lodu czy wody, lecz 
wiatru. Te ciągle „żywe”, choć dzisiaj mniej 
ruchliwe formy krajobrazowe, powstawały 
na przedpolu lodowca, po jego wycofaniu 
się. Silny wiatr na pozbawionych roślinno-
ści piaszczystych formacjach, na przykład 
sandrach, przenosił najdrobniejsze frakcje 
piasku, tworząc nieraz rozległe pagórki 
wydmowe. W  kolejnych tysiącleciach 
wydmy „wędrowały” z  wiatrem po całej 
naszej okolicy, dopóki nie zatrzymała 
ich roślinność. Sypki piasek nie sprzyja 
wegetacji, dlatego jest to siedlisko bardzo 
ubogie, zazwyczaj obsadzone niewymaga-
jącą sosną. Jak widać na zdjęciu wydmy są 
obecnie niszczone przez amatorów moto-
cykli i quadów nielegalnie jeżdżących po 
lesie. Pozbawione w ten sposób pokrywy 
roślinnej wydmy ulegają postępujące-
mu procesowi erozji wietrznej i wodnej. 
Ustabilizowane wydmy przetrwały na 
tym terenie tysiące lat i powinny pozostać 
nadal w nienaruszonej formie. Szkoda, że 
nie potrafimy ich ochronić.
Wynikiem bezpośredniej działalności lodu 
są moreny. Na zachód od Kórnika znaj-
duje się bardzo szeroki pas wysoczyzny 
morenowej. 

Śladami lądolodu w Kórniku

Wydma w lesie pomiędzy Kórnikiem i Czołowem.  
Widoczny proces destrukcji wydmy spowodowany przez 

nielegalnie jeżdżące motocykle
Głaz narzutowy poświęcony Antoniemu Wróblewskiemu  

w kórnickim Arboretum

◊  Grzegorz Iszkuło
Instytut Dendrologii PAN

Żwirownia Krzesiny eksploatująca piasek 
i żwir z formacji wodnolodowcowej typu oz

Wydma w lesie w okolicach Kórnika.
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Jezioro Kórnickie liczy 2,5 km długości, 0,6 
km szerokości oraz 6 m głębokości… Nie 
mierzyliśmy tego, ale celem Borówieckie-
go Spływu Kajakowego, który zorganizo-
waliśmy 7 sierpnia, było opłyniecie jeziora 
(ok 6 km) a przede wszystkim integracja 
mieszkańców gminy, relaks i wypoczynek. 
To już druga edycja spływu, w której wzięło 
udział blisko 30 osób. Wielu uczestników 
po raz pierwszy miało okazję podziwiać 
J. Kórnickie „z wody”, tym bardziej doce-
nili walory naszego akwenu. Widoki na 
panoramę miasta, fontannę, promenadę 
i  Zamek oraz bliski kontakt z  przyrodą 
pozostaną w pamięci na długo.
Po spływie odpoczywaliśmy na terenie 
KCRiS Oaza Błonie, dzieląc się swoimi wra-

żeniami z pokonanej trasy, poznając się 
lepiej z sąsiadami. Oczywiście planujemy 
już kolejny spływ, kolejne atrakcje wkrótce!
Dziękujemy naszym partnerom z Kajakuj.
pl za profesjonalną część kajakową oraz 
KCRiS Oaza Błonie za udostęnienie obiek-
tów do wspólnego działania i odpoczynku  
Projekt był dofinansowany ze środków 
Miasta i Gminy Kórnik oraz Fundacji Za-
kłady Kórnickie. Dziękujemy!
                      

Borówiecki Spływ Kajakowy 

W dniu 31 lipca rozpoczęliśmy realizację 
projektu „Rowerem po zdrowie”, który 
kierowany jest do mieszkańców Powiatu 
Poznańskiego. Celem projektu  jest promo-
cja aktywności fizycznej, zdrowego trybu 
życia a  także zapobieganie wykluczeniom 
ze względu na ograniczenia „podeszłego” 
wieku poprzez systematyczne wycieczki 
rowerowe realizowane na terenie powiatu 
poznańskiego.
Korzystając z  przepięknej pogody poje-
chaliśmy busem do Poznania, zabierając 
ze sobą rowery na specjalnej przyczepie. 
Zaczynaliśmy od AWFu i  Wartostradą 
dojechaliśmy do Katedry Poznańskiej i na 
Ostrów Tumski. Następnie „pokręciliśmy” 
na Maltę i jej atrakcje. Na torze regatowym 
chwilę kibicowaliśmy zmaganiom wioślarzy 
a następnie pospacerowaliśmy „w koronach 
drzew”. Po dłuższym odpoczynku i lodach 
pojechaliśmy znowu nad Wartę i zakończy-
liśmy naszą wycieczkę. 
Dziękujemy wszystkim za udział i wspólny 
wypad do „Pyrlandii”. Zapraszamy ponow-
nie na wydarzenia organizowane przez KGW 
Borówiec.ONe.
Projekt jest dofinansowany przez Powiat 
Poznański, Fundację Zakłady Kórnickie oraz 
Futurum Studio z Borówca.

     

Rowerem
po zdrowie

◊  Małgorzata Klary-Janowska, 
Jarosław Janowski
Koło Gospodyń Wiejskich 
Borówiec.ONe

◊  Małgorzata Klary-Janowska, 
Jarosław Janowski
Koło Gospodyń Wiejskich 
Borówiec.ONe



Na zbiorniku wodnym „ Glinianka - Iwno” 
w dniu 14 sierpnia, odbyły się VIII Powiato-
we Zawody w Wedkarstwie Spławikowym 
strażaków OSP oraz PSP powiatu poznań-
skiego.
W  zawodach brało udział 9 strażackich 
drużyn w  tym drużyna z  gminy Kórnik, 
w  skład której wchodzili: dh Wojciech 
Dryer – kapitan drużyny – OSP Radzewo, 
dh Paweł Kudła – OSP Czmoń, dh Jakub 
Kozicz – OSP Czmoń
Wyniki:
- I  miejsce – OSP Gowarzewo – Gmina 
Kleszczewo,
- II miejsce – OSP Łopuchowo – Gmina 
Murowana Goślina,
- III miejsce – KM PSP Poznań – JRG 7,
- IV miejsce – OSP Kostrzyn – Gmina Ko-
strzyn,

- V miejsce – OSP Pobiedziska – Gmina 
Pobiedziska
- VI miejsce – OSP Czmoń + OSP Radzewo 
– Gmina Kórnik
Trzy pierwsze drużyny otrzymały nagrody 
a  pozostali otrzymali dyplomy za udział 
w zawodach.
Nagrody wręczali;
- dh Wacław Zajączkowski - Prezes Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP w Poznaniu,
- dh Ryszard Kubiak – Prezes Zarządu Od-
działu M-G ZOSP RP w Kostrzynie,
- bryg. Jacek Michalak – Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
- Pan. Kazimierz Dworczak – Radny Powiatu 
Poznańskiego.
  Zwycięzcą gratulujemy
  

Strażacy 
na rybach

◊  Ewa S.
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W tym roku mogliśmy wreszcie wyjechać do 
nadmorskiego Rewala już w większej grupie 
osób. W ubiegłym roku bowiem wypoczy-
waliśmy tylko indywidualnie. Byliśmy więc 
już spragnieni wspólnego wyjazdu wakacyj-
nego. 26 czerwca we wczesnych godzinach 
rannych staliśmy na parkingu czekając na 
autokar prowadzony przez miłego pana 
Bogdana, który woził nas już wielokrotnie.
 Pobyt w Rewalu wiąże się dla nas, w więk-
szości już emerytów, z  wypoczynkiem, 
relaksem i wspólnym spędzaniem czasu. 
Dziesięć dni pobytu mija więc błyskawicznie.
W tym roku trafiliśmy na sprzyjającą pogo-
dę, mogliśmy więc zażywać kąpieli słonecz-
nych, spacerować i  spędzać czas tak, jak 
każdy lubi najbardziej. Tak, jak każdego roku 
przyjechaliśmy do pensjonatu ALFA. Miła 
obsługa, smaczne posiłki, bliskość morza 
oraz łagodne zejście na plażę to atuty tego 
miejsca. Bawiliśmy się więc świetnie, nie tyl-
ko na wieczorku tanecznym. Nad Bałtykiem 
wypoczęliśmy, nagadaliśmy się do woli, 
opiliśmy kawą i nie tylko, łyknęliśmy trochę 
jodu i zamoczyliśmy się w słonej wodzie.

Czas pobytu szybko minął i nie bez żalu  
5 lipca wróciliśmy do Borówca, ale jeszcze 
w sierpniu wyjeżdżamy na jednodniową 
wycieczkę do Gniezna i okolic. Znów więc 
będzie okazja żeby zobaczyć nowe miejsca 
i jeszcze bardziej się zintegrować. 

We wrześniu, jeśli się uda, wyruszymy 
w góry. Oczywiście mierzymy siły na za-
miary, czyli nie będą to na pewno Tatry, ale 
może Karkonosze.

Seniorzy z Borówca wypoczywają

◊  Barbara Fluder

Proklamacja królewska w Krakowie odbywa 
się na Rynku Głównym z udziałem władz 
miasta, hierarchów kościelnych i licznej wi-
downi i to jest święto miasta. Proklamowa-
nie czyli wprowadzenie na „urząd” nowego 
króla kurkowego w Kórniku  odbywało się, 
w uroczystej oprawie na podzamczu. Król 
kurkowy to osoba historyczna, w przeszłości 
na czas swojego panowania król kurkowy 
uzyskiwał szereg przywilejów łącznie ze 
zwolnieniami podatkowymi. Drzewiej król 
kurkowy zasiadał wśród rajców z prawem 
zabierania głosu jednak bez prawa głosowa-
nia. W Kórniku, po reaktywowaniu bractwa 
w 1987 r. uroczyste proklamacje królewskie 
odbywały się w Święto Ludowe. Towarzy-
szyły temu występy taneczne zespołów 
ludowych, festyny, uroczyste przemarsze 
z orkiestrą.. 
W sobotę 24 lipca 2021 na podzamcze przy-
byli bracia kurkowi z rodzinami oraz licznie 
zaproszonymi gośćmi. Z Humania, miasta 
partnerskiego Kórnika na Ukrainie przybył 
Anatolij Jacenko z małżonką Swietłaną, z Po-
znańskiego Bractwa Kurkowego przybył król 
kurkowy Robert Stanisławski. Ekipa filmowa 
Swarzędzkiej Telewizji Kablowej z jej preze-
sem Marcinem Jankowskim,  redaktorem 
Marcinem Wojcieszakiem i  operatorem 
Sławomirem Pawlakiem dokonała zapisu 
uroczystości. Wkrótce można tę relację 
obejrzeć na 24 kanale telewizji INEA. Przed-
stawiciele władz kórnickich nie zaszczycili 
swoją obecnością.
Marek Baranowski, prezes bractwa kurko-
wego rozpoczął  uroczystość i po przemó-
wieniu zaprosił towarzyszącego królowi 
rycerza Jacka Gramsza i przekazał insygnia 

królewskie Zbigniewowi Tomaszewskiemu. 
Po gratulacjach, okolicznościowym zdjęciu 
i ogłuszającym wystrzale z armatki brackiej 
na cześć nowego króla kurkowego wyma-
szerowano na sygnał Macieja Kubackiego 
dyrygenta orkiestry Stowarzyszenia Mu-
zycznego „Orkiestra Dęta im. harcmistrza 
Jerzego Jerzaka” z Mosiny. W marszowym 
szyku, na czele z parą królewską, bracia 
pomaszerowali do kościoła parafialnego 
pw. Św. Wojciecha w Kórniku-Bninie. Przed 
kościołem powitał przybyłych ks. dziekan 
Franciszek Sikora oraz kapelan bractwa ks. 
Grzegorz Zbączyniak. Msza święta w intencji 
bractwa i 25. rocznicy małżeństwa Marioli 
i Zbigniewa Tomaszewskich w muzycznej 
oprawie orkiestry z  Mosiny podkreśliła 

znaczenie tej niezwykłej chwili. Homilia wy-
głoszona przez ks. dziekana nawiązywała do 
tradycji braterskich i znaczenia pasji i miłości 
które łączą ludzi i małżeństwa do wspólnych 
działań. Orkiestra zagrała srebrnym jubila-
tom utwór pt. „Hymn o Miłości”.
Zgodnie z  tradycją król kurkowy zaprosił 
braci i gości na ucztę królewską do restau-
racji „Niezapominajka” w Dalewie. Tam też 
udekorowano pamiątkowym diademem 
żonę króla Mariolę. Przybyli na uroczystość 
przekazali im tradycyjnie upominki. Wszyscy 
byli zachwyceni uroczystością i wspaniałą 
oprawą muzyczną uczty królewskiej. 
     
  Kazimierz Krawiarz

Proklamacja królewska 

„Głowa rodziny. Z życia hrabiostwa 
Działyńskich” piętnasty Film Stowarzy-
szenia Teatralnego Legion według sce-
nariusza i reżyserii Anny Łazuka-Witek.
Kórnik 2021 (maj)

W  2021 roku Stowarzyszenie Teatralne 
„Legion” obchodzi 15-lecie. Powsta-
ło z  inicjatywy Anny Łazuki-Witek 
i Wojciecha Kopcińskiego. Jego pro-
gramowym założeniem jest upo-
wszechnianie tradycji i  kultury Kór-
nika-Bnina, a posługuje się środkami 
teatralnymi: słowem, scenografią, 
muzyką, światłem. Najcenniejszą 
częścią działalności „Legionu” są 
wydawnictwa książkowe, filmowe 
i  muzyczne. Biblioteczka „Legionu” 
liczy około 20 pozycji wydawniczych. 
Liderka i prezes stowarzyszenia Anna 
Łazuka-Witek jest aktywną członkinią 
Wielkopolskiego Towarzystwa Przyja-
ciół Książki w Poznaniu. Legion współ-
pracuje z wybitną artystką  rzeźbiarką 
Marią Romaną Gierczyńską, Haliną Buda 
i  młodzieżą. Efektami tej współpracy są 
nadzwyczajne spektakle i  prezentacje 
teatralne i filmowe. 
W  maju 2021 Studio Emma w  zabytko-
wych wnętrzach Zamku nakręciło film 
upamiętniający 160. rocznicę śmierci Ty-
tusa hr. Działyńskiego. Na nagranie filmu  
złożyło się kilku sponsorów: Biblioteka 
Kórnicka PAN, Fundacja „Zakłady Kórnic-

kie”, Zakład Tektury Falistej Kórnik, Urząd 
Miasta i Gminy w Kórniku. Dnia 22 lipca 
w  KOK w  Kórniku odbyła się premiera 
tego filmu.. Dnia 11  kwietnia 2021 r. ob-
chodziliśmy 160 rocznicę śmierci Tytusa 
hr. Działyńskiego. Scenariusz filmu kończy 
się pytaniem, skierowanym dziś do nas:
 „Czy też jest wśród nas choć jeden, który 
by hrabiemu Tytusowi Działyńskiemu coś 
nie zawdzięczał?” Cytowana pointa po-
chodzi z pamiętnika Anny Potockiej „Mój 
pamiętnik” Kraków 1927):

A dziś? Obawiam się, czy wszyscy kórnicza-
nie mają tego świadomość, ile zawdzięcza-
ją Tytusowi Działyńskiemu?. 
W 2021 r. „Legion” z „Biblioteką Kórnicką 
PAN” wydali książkę pt. „Hrabia schodzi 
z pomnika. Opowieść o Tytusie Działyń-
skim” autorstwa Edyty Bątkiewicz-Szyma-
nowskiej. Tytus hrabia Działyński to postać 
niezwykła, o której krążą legendy. Całość 
opracowała redakcyjnie Anna Łazuka-Wi-

tek. We wstępie mamy krótkie podsumo-
wanie dokonań stowarzyszenia „Legionu”. 
Warto się z  nim zapoznać, bo pokazuje 
dokonania pasjonatów, korzystających 
wyłącznie ze wsparcia finansowego spon-
sorów oraz tzw. 1 procentu podatku.
Na wydanie książki złożyło się aż kilku 
sponsorów. To tak, jakby z  Kórnika, jed-
nej z  najbogatszych gmin w  Polsce, nie 
było stać na wydanie tak cennej książki. 
Książka została wydana w  bibliofilskim, 
numerowanym nakładzie.

Warto ku pamięci zapisać autorów 
i  wspaniale grających w  tym filmie 
aktorów (głównie amatorów), odtwa-
rzających członków rodziny Tytusa 
i Gryzeldy Celestyny Działyńskich:
Scenariusz i reżyseria – Anna Łazuka-
-Witek, scenografia – Maria Romana 
Gierczyńska, kostiumy – Halina Buda, 
muzyka fortepianowa – Wiktor Klein, 
Tytus hr. Działyński Artur Buda, Cele-
styna Działyńska – Joanna Brylewska, 
Jan Działyński – Tomasz Buda, Maria 
Działyńska – Kornelia Kozłowska, Elż-
bieta Działyńska – Gabriela Wysocka, 
Jadwiga Działyńska Julia Mikołajczak, 
Cecylia Działyńska – Julia Wielińska, 

Anna Działyńska – Gabriela Wysocka, Ku-
zynka  Marzena Brylewska, Kuzyn Wiktor 
Klein, burgrabia – Iwo Pietryga, żałobnica 
– Anna Łazuka-Witek.
Film i  książka dostępne są w  Bibliotece 
PAN w Zamku, oraz w biblioteczce Stowa-
rzyszenia Teatralnego „Legion”.  
     
  

Recenzja

◊  Kazimierz Krawiarz



1 sierpnia na Kórnickich Błoniach odbyła 
się siódma edycja Kórnickiego Triathlonu!
Od pięciu lat zawody są częścią Greatman 
Trilogy, który jest największym cyklem 
zawodów w Wielkopolsce, a same zawody 
w Kórniku są jedną z najlepszych tego typu 
imprez w Polsce.
Na starcie Greatman Kórnik Triathlon 
2021 stanęło niemal 450 zawodników 
indywidualnych i prawie 40 sztafet star-
tujących w dwóch turach – porannej na 
dystansie 1/8IM (475m pływania, 22,5km 
na rowerze oraz 5,25km biegu) i popołu-
dniowej na dystansie 1/4IM (950m pływa-
nia, 45km na rowerze oraz 10,5km biegu). 
W zawodach porannych zwyciężyli Mate-
usz Mikołajczak i Emilia Liputa, w popo-
łudniowych Marcin Ławnicki oraz Zofia 
Kuriata.
Pomiędzy dystansami dorosłych odbyły 
się zawody dla dzieci Greatkids, w których 
to ponad 100 dzieci w wieku od 0 do 15 
lat wzięło udział w  duathlonie (bieg+ro-
wer+bieg). Na wszystkie dzieci czekały 

pamiątkowe medale, atrakcyjne nagrody 
i wyśmienite placki drożdzowe.
Zacięta rywalizacja trwała również w klasy-
fikacji Miasta i Gminy Kórnik. Na dystansie 
1/8 IM pierwsze 3 miejsca zajęli Michał 
Chmielewski ze Szczytnik, Rafał Wysmoliń-
ski z Biernatek i Daniel Piętka ze Szczytnik, 
wśród kobiet zwyciężyła Patrycja Jaroniec 
z Mościenicy.
Na drugim dystansie królowali Robert 
Gorwa ze Szczytnik, Dariusz Głowski z Ko-
narskiego i Wojciech Kieczur z Borówca.
W trakcie całego dnia zawodów dało się 
słyszeć mnóstwo głosów zawodników 
chwalących przepiękne tereny Błoni oraz 
świetną nawierzchnie na drodze do Mie-
czewa i  obwodnicy Kórnika. Zawodnicy 
podkreślali duże i dobre zmiany jakie na 
przestrzeni ostatnich lat miały miejsca na 
terenie Błoni i z wielką aprobatą przyjęli 
wiadomość o  możliwym wprowadzeniu 
trasy zawodów na nowopowstałej kładce 
oraz promenadzie w kolejnych latach. 
Pogoda na części porannej była idealna, 

dlatego wielu zawodników pobiło swoje 
rekordy życiowe. Na dłuższym dystansie 
1/4IM pojawił się deszcz, który jednak nie 
zraził śmiałków, którzy w pełnym składzie 
pojawili się na mecie.
W  ten przepiękny dzień triathlonistom 
bardzo przypadła do gustu malownicza 
trasa biegowa poprowadzona ścieżką po 
leśnych terenach Państwowej Akademii 
Nauk. 
Kórnicki Triathlon na dobre rozgościł się 
na Błoniach, a organizatorzy podkreślają 
świetną współpracę z  Urzędem Miasta 
i Gminy oraz Dyrekcją Oazy. W tym roku 
bardzo dobrze poradzono sobie z kwestią 
parkingów, które nie stanowiły problemu 
dla zawodników i  mieszkańców. Cieszy-
my się bardzo z tego sportowego święta 
propagującego aktywność fizyczną oraz 
zdrowy styl życia, który w dobie epidemii 
szczególnie warto pielęgnować.
Do zobaczenia za rok i w kolejnych latach! 

Kórnik Triathlon 2021

17 lipca z samego rana z terenu Kórnickiego 
Centrum Rekreacji i  Sportu Oaza-Błonie 
wystartowali zawodnicy biorący udział 
w wyścig rowerowym dookoła Poznania. 
Impreza pod nazwą „Poznańska Korba” 
przebiegała na trasie Rowerowego Pierście-
nia dookoła Poznania.  Wspomniana trasa 
to wyznaczony i  oznakowany rowerowy 
szlak turystyczny, który przechodzi przez 
najciekawsze zakątki okolic Poznania. Jadąc 
ta trasą można odwiedzić m. in. Rogaliński 
Park Krajobrazowy, Wielkopolski Park Naro-
dowy, Puszczę Zielonkę, Park Krajobrazowy 
Promno i wiele innych klimatycznych miejsc, 
polnych dróg i nieodkrytych nigdy wcześniej 
ścieżek.
Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie 

Poco Loco Adventure, którego głównym 
celem jest promowanie aktywnego stylu 
życia, uprawiania sportu, outdoor’u. Przy 
projekcie Poznańska Korba pomagało wielu 
niesamowitych ludzi, a  w  samym wyda-
rzeniu wzięło 
udział ponad 
2 0 0  o s ó b ! 
Pierwszy na 
metę, poko-
nując dystans 
180 km w  5 
godzin 51 mi-
nut i 9 sekund 
Pan Gracjan 
Stankiewicz 
z   Oborn ik . 
Trzeba przy-
znać, że prze-
bywając tak 
n i e z w y k l e 
trudną trasę, 
wszyscy za-
wodnicy są 

zwycięzcami. Dziękujemy Poznańskiej Kor-
bie za świetną organizację wyścigu i mamy 
nadzieję, że uda nam się współpracować 
w następnych latach!

Poznańska 
Korba na Oazie

◊  Organizatorzy

◊  Organizatorzy

Po tygodniowej przerwie od Mistrzostw 
Polski w warcabach 100 polowych, w Bosz-
kowie odbyły się kolejne Mistrzostwa Polski 
w warcabach  – tym razem były to warcaby 
klasyczne (64 polowe). 
W tym roku MUKS Wieża Kórnicka wystawiła 
trzy drużyny: w kategorii do lat 16 (broniąca 
srebrnego medalu z ubiegłego roku), w ka-
tegorii do lat 13 (broniąca złotego medalu) 
oraz najmłodszy narybek klubowy – kate-
goria do lat 8.
Drużyna do lat 16 grająca w składzie: Kątny 
Samuel, Ullrlich Karol oraz Gettler Michał po 
3 dniach walki zajęła ostatecznie 3 miejsce 
w klasyfikacji drużynowej.
Drużyna do lat 13 grająca w składzie: Zawi-
taj Tymoteusz, Kątny Tymoteusz, Zawitaj 
Aleksander (cała drużyna to uczniowie SP 
Radzewo), po raz drugi z rzędu zdominowa-
ła kategorię do lat 13 i obroniła złoty medal 
sprzed roku.
Blisko niespodzianki byli również nasi 
najmłodsi zawodnicy. Ostatecznie jednak 
drużyna przedszkolaków zajęła 5 miejsce. 
A drużyna grała w składzie:
1) Zgarda Sylwester
2) Łukaszewicz Tymon 
3) Będkowski Samir

Nasi zawodnicy startujący w  zawodach 
indywidualnych, również coraz częściej 
plasują się w czołówce turnieju zajmując 
lokaty na pudle.
W tym roku w zawodach wystartowało 14 
zawodników z Wieży Kórnickiej:
W kategorii do lat 8:
Chłopcy:
17 miejsce – Łukaszewicz Tymon,
20 miejsce – Zgarda Sylwester
22 miejsce – Będkowski Samir 
Dziewczęta:
13 miejsce – Aleksandra Moryson
W kategorii do lat 10:

Chłopcy:
15 miejsce – Zgarda Julian
18 miejsce – Łukaszewicz Ignacy
W kategorii do lat 13:
Chłopcy:
2 miejsce – Zawitaj Tymoteusz – tytuł  wice-
mistrza Polski
3 miejsce – Kątny Tymoteusz– tytuł  II wice-
mistrza Polski
11 miejsce – Zawitaj Aleksander
Dziewczęta
13 miejsce Gettler Aleksandra
W kategorii do lat 16:
Chłopcy:
5 miejsce – Kątny Samuel
12 miejsce – Ullrich Karol
14 miejsce – Gettler Michał
Oraz startujący w grupie Open:
16 miejsce – Ostroróg Mikołaj

Na koniec został rozegrany turniej gry bły-
skawicznej - zawodnicy mieli po 3 minuty 
na zegarze + 2 sekundy bonusu po każdym 
posunięciu. Wystartowała w nim większość 

naszych zawodników.
W turnieju błyskawicznym w kategorii do lat 
16: 3 miejsce i tytuł II wicemistrza Polski zdo-
był nasz zawodnik Samuel Kątny, natomiast 
w kategorii do lat 13: 3 miejsce i tytuł II wi-
cemistrza Polski zdobył Tymoteusz Zawitaj.

To były wyjątkowo udane zawody dla 
naszych zawodników - udało nam się przy-
wieźć 2 medale drużynowe oraz 4 medale 
indywidualne.
Dzięki osiągniętym wynikom czterech 
naszych zawodników (Samuel Kątny, Ty-
moteusz Zawitaj, Tymoteusz Kątny oraz 
Aleksander Zawitaj) zostało powołanych do 
Kadry Narodowej i polecą na najbliższe Mi-
strzostwa Świata, które odbędą się w Turcji 
pod koniec wakacji.
Wszystkim naszym zawodnikom gratulu-
jemy oraz życzymy wytrwałości w dalszych 
treningach a Kadrze Narodowej - medali na 
Mistrzostwach Świata.

W dniach 12-16 lipca kilkunastoosobowa 
grupa wielbicieli aktywnego wypoczynku 
wzięła udział w letnich półkoloniach, 
zorganizowanych przez UKS Radzevia Ra-
dzewo. Treningi badmintona i unihokeja, 
gry i zabawy z piłkami i innymi przyborami, 
kąpiele wodne i słoneczne, szaleństwa na 
dmuchańcach – na nudę nie można było 
narzekać. Każdy uczestnik na potwier-
dzenie zrealizowania bogatego programu 
otrzymał okolicznościowy certyfikat.

Juniorzy ponownie ze złotym medalem

◊  Robert Kątny
    MUKS Wieża Kórnicka

Lato z 
Radzewią

◊  KN
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II Mistrzostwa Polski w szachach pod wodą
Po raz drugi udało się zorganizować 
w Kórniku Mistrzostwa Polski w szachach 
pod wodą. MUKS Wieża Kórnicka wspólnie 
z  Kórnickim Centrum Rekreacji i  Sportu 
OAZA zorganizowała na dnie basenu tur-
niej szachowy o randze Mistrzostw Polski.
Jak na turniej szachowy jest to dość niety-
powe granie, gdyż o długości do namysłu 
na ruch decydował nie zegar szachowy 
a  umiejętność wystarczająco długiego 
wstrzymania oddechu. A wynurzenie się 
bez wykonanego posunięcia powodowało 
przegranie w partii.
W tym roku na turniej przyjechało wielu 
czołowych zawodników, w  tym trzech 
zawodników z  tytułami mistrza szacho-
wego i jak się okazało – szachiści również 
potrafią pływać.
Wyniki w turnieju: 
1 miejsce Mazurkiewicz Michał (UKS TSz 
Zieloni Zielonka)
2 miejsce Olsen Filip Boe (Duńczyk z pol-
skim obywatelstwem)
3 miejsce Bajerlein Dawid (Lipno Stęszew)  

Najlepszym zawodnikiem z Wieży Kórnic-
kiej został Kątny Samuel, który w turnieju 
zajął 12 miejsce.
Na koniec turnieju, po odegraniu hymnu 
narodowego, nagrody wszystkim zawod-
nikom wręczył wiceburmistrz Kórnika 

Sebastian Wlazły.
Zawodnikom gratulujemy przeżycia i osią-
gniętych wyników.

Mistrzostwa w szachach pod wodą

◊  Robert Kątny
    MUKS Wieża Kórnicka
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Kolarstwo
Tegoroczne lato kojarzy się z  Igrzyskami 
Olimpijskimi w Tokio, gdzie wielu naszych 
sportowców reprezentowało kraj na 
boiskach, torach, kortach, bieżniach, itd. 
Jednak zanim dojdzie się do tak wysokiej 
formy, potrzeba wielu lat treningów i wy-
rzeczeń. Tak zaczyna każdy sportowiec, 
od treningów w  szkole, klubie, udziale 
w obozach i zgrupowaniach sportowych. 
I  tak również zaczynają swoją karierę 
sportową osoby związane z  kórnickim 
wioślarstwem. Od momentu poluzowania 
obostrzeń związanych z koronawirusem, 
rozpoczęły się treningi na Kórnickim 
Jeziorze czy poznańskiej Malcie. Wiośla-
rze i wioślarki szybko wrócili do stałego 
planu treningowego, co zaowocowało 
licznymi startami w zawodach krajowych 
jak i międzynarodowych. Przygotowania 
do startów rozpoczęły się już w czerwcu 
obozem sportowym w Rogoźnie, na któ-
rym spotkali się młodzi zawodnicy z wiel-
kopolskich klubów wioślarskich. Kolejnym 
etapem był obóz dochodzeniowy na 
Jeziorze Maltańskim w Poznaniu. To tutaj, 
korzystając z możliwości treningu na torze, 
zawodnicy doskonalili swoje umiejętno-
ści. O ich dobrej formie świadczą wyniki 
uzyskane podczas licznych startów. W Mi-
strzostwach Polski Juniorów, 17–18 lipca, 
uczestniczyli mieszkańcy i byli zawodnicy 
naszej gminy, obecnie startujący w  bar-
wach poznańskiego klubu Posnania RBW. 

II miejsce i srebrne medale zdobyli Jacek 
Suszka startując na czwórce podwójnej 
oraz  Ewa Gąsiorowska, Anna Kucharska 
i Wiktoria Nowak w czwórce podwójnej ze 
sterniczką. III miejsce i brązowe medale 
zdobyły: Daria Nolberczak na dwójce po-
dwójnej oraz dwójce długiej (peruarze), 
Hanna Śmigielska na jedynce, Hania 
i Zosia Śmigielskie na czwórce podwójnej.
Tydzień później odbyła się Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży i tutaj również wróci-
liśmy z medalami – wszyscy srebrnymi. Na 
czwórce podwójnej ze sterniczką ponow-
nie startowały Ewa Gąsiorowska, Anna Ku-
charska i Wiktoria Nowak. W czwórce bez 
sterniczki wystąpiła Amelia Karaszewska 
oraz w ósemce zasiadły Ewa Gąsiorowska, 
Wiktoria Nowak i Amelia Karaszewska.
W pierwszych dniach sierpnia na poznań-
skim torze regatowym MALTA odbyły się  
Mistrzostwa Polski Młodzików, w których 

debiutowała zawodniczka UKS „Dwójka 
Kórnik” – Ania Solarska. Ania wystąpiła 
w najtrudniejszej konkurencji wioślarskiej, 
jaką jest jedynka i zaprezentowała się bar-
dzo dobrze, zdobywając na tak ważnych 
zawodach swój pierwszy – brązowy medal.
Zwieńczeniem sportowej rywalizacji była 
nominacja Darii Nolberczak na Mistrzo-
stwa Świata Juniorów, które na początku 
sierpnia odbyły się w Coupe de la Jeunesse 
w  austriackim Linzu, z  których wróciła 
z brązowym medalem. 
Cieszymy się z tych sukcesów, gratulujemy 
oraz życzymy wiary i wytrwałości – brawo.
Zobacz nas również na: 
www.facebook.com/UksDwojkaKornik.

W imieniu swoim i Zarządu 
UKS „Dwójka Kórnik”

◊  Małgorzata Iszkuło

Wioślarze 
na regatach Udany debiut Patryka Rajkowskiego 

i dramat Nikol Płosaj podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Tokio
Za udany można uznać debiut zawodnika 
UKS TFP Jedynka Kórnik Patryka Rajkow-
skiego w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. 
Patryk najpierw wraz z  kolegami zajął 8 
miejsce w sprincie drużynowym, następnie 
w eliminacjach sprintu indywidualnie na 
200 m ze startu lotnego zajął 14 miejsce 
bijąc zdecydowanie swój rekord życiowy 
(9,59 sek). Następnie w bojach sprinter-
skich miał zmienne szczęście. Najpierw 
pokonał faworyzowanego Chińczyka Xu 
Chao i  awansował do 1/16 finału. Tam 
trafił na byłego mistrza Świata Maxymiliana 
Levego, któremu nieznacznie uległ. Kolejną 
przeszkodą dla Rajkowskiego był Malezyj-
czyk Mohammad Shah Firdaus Sahrom, 
z  którym w  bezpośrednim boju zaliczył 
upadek. W powtórzonym biegu niestety 
minimalnie lepszy okazał się Malezyjczyk, 
a  „Rajek” ostatecznie zajął w sprincie 16 
miejsce. Wynik Patryka jak na debiutanta 
można spokojnie udać za udany, choć na 
pewno sam zawodnik miał apetyt na awans 
do najlepszej ósemki Igrzysk. Patryk Raj-
kowski wystartował jeszcze w konkurencji 
keirin (6 zawodników - wyścig za motorem) 
ale do awansu do ¼ finału ponownie 
niewiele zabrakło. Do następnej rundy 
awansowało 2 zawodników, a Rajkowski 
był 3 tuż za byłym mistrzem Olimpijskim 
Malezyjczykiem Awangiem i  Nicolasem 
Paulem z Trynidadu Tobago. 
Swoisty dramat przeżyła druga nasza re-
prezentantka na Igrzyskach w Tokio Nikol 
Płosaj. Początek niepowodzeń zaczął się już 
zimą, gdzie na jednym z treningów zerwała 
wiązadła krzyżowe w kolanie. Rehabilitacja 

trwała ponad 6 tygodni. Z powrotem do 
wysokiej formy było różnie, ale po zgrupo-
waniu czerwcowym z klubem w Zieleńcu, 
wszystko zaczęło wracać do normy. Nie-
stety poważna kraksa na początku lipca we 
Włoszech na torze podczas Grand Prix we 
Fiorenzuoli pozostawiła kolejny uszczerbek 
na zdrowiu i kolejne dni przerwy od trenin-
gu. Powstała wtedy wielka niewiadoma czy 
Nikol wydobrzeje do samego startu w igrzy-
skach. Stało to się w momencie zgłaszania 
składu na Tokio, co spowodowało że do 
wyścigu madison zgłoszone zostały siostry 
Pikulik, a  Nikol Płosaj jako rezerwowa. 
Wszystko miało się rozstrzygnąć tuż przed 
startem. Niestety przed samym wylotem 
do Tokio Kórniczanka miała kolejny przykry 
wypadek, tym razem na treningu na torze 
w Pruszkowie. Jadąc blisko 70 km/h za mo-
torem… wypiął jej się but z roweru. Stało 
się coś co nigdy nie powinno się wydarzyć. 
Nikol jest niezwykle twardą zawodniczką, 
pomimo licznych stłuczeń, ran i obić nie 
poddała się, poleciała do Tokio z wiarą, że 
zdoła się wyleczyć i wystartować na Igrzy-
skach. Niestety ostatecznie sztab wybrał do 
„madisona” siostry Pikulik. Nikol zmuszona 
była „swój” wyścig do którego przez 2 lata 
walczyła o kwalifikację, oglądać z trybun. 
Jak stwierdziła w  rozmowie, był to naj-
bardziej przykry dla niej dzień w jej całym 
sportowym życiu… Jednocześnie obiecała, 
że na kolejnych igrzyskach w Paryżu, które 
już za 3 lata spełni swoje marzenia.

Podwójne zwycięstwa Zimnego i Wojcie-
chowskiej na Dolnym Śląsku
W  Wałbrzychu odbyło się kryterium 
uliczne o  Złotą Spinkę Prezydenta Mia-
sta. Doskonałą formę w  tych zawodach 
zaprezentowała kolarska młodzież UKS 
TFP Jedynka Kórnik. Wśród młodziczek po 
samotnej ucieczce zwycięstwo wywalczyła 
Emilia Wojciechowska, a i Ada Wierzbińska 

i Michalina Oleszak zajęły kolejno miejsca 
2 i  4. W  wyścigu młodzików zwyciężył 
Stanisław Zimny, a   Franciszek Mumot 
i Lucjan Nowicki zajęli miejsca 4 i 5. Również 
w wyścigu juniorek młodszych mieliśmy 
zawodniczkę na podium, gdyż 2 miejsce 
wywalczyła Julia Przymusińska. Drugiego 
dnia w Świebodzicach rozegrano wyścig 
szosowy o  Memoriał Pawła Sosika. Tym 
razem wśród młodziczek Kórniczanki zajęły 
całe podium w kolejności: Wojciechowska, 
Wierzbińska i  Oleszak. Jak by tego było 
mało na 4 miejscu linię mety minęła Marika 
Bugzel również UKS Jedynka. W wyścigu 
młodzików ponownie równych sobie nie 
miał Zimny, a Mumot po raz drugi zajął 
miejsce tuż za podium.  Julia Przymusińska 
wywalczyła tym razem 3 miejsce. Tydzień 
wcześniej rozegrano międzynarodowe 
kryterium uliczne w Grucznie (woj. kujaw-
sko-pomorskie), gdzie Julia Przymusińska 
nie miała sobie równych zwyciężając po 
samotnej ucieczce.

Dawid Wika-CZarnowski Wicemistrzem 
Polski
W Koziegłowach (woj. Śląskie) rozegrano 
Mistrzostwa Polski juniorów młodszych. 
Świetną formę zaprezentował na nich za-
wodnik UKS TFP Jedynka Kórnik Dawid Wi-
ka-Czarniwski, który w jeździe indywidual-
nej na czas wywalczył srebrny medal. Dwa 
tygodnie później w Kaliszu rozegrano za-
wody tej samej rangi, z tym że w kolarstwie 
torowym. Świetnie tam zaprezentowała 
się Julia Przymusińska, która wywalczyła 
w wielobojowym omnium 4 miejsce, a do 
medalu zabrakły jej zaledwie 2 punktów. 
Również 4 miejsce, tylko w sprintach, wy-
walczył debiutant na takiej imprezie Julian 
Gabrusewicz, któremu niewiele zabrakło 
do zdobycia medalu.

                                                                                     ◊   PM

Tuż za motorem Patryk Rajkowski w Keirinie



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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 Młody mężczyzna szuka pra-
c y  „ z d a l n e j / c h a ł u p n i c z e j ” .  
Tel. 609 972 262
 Oferujemy pracę na stanowisku 

specjalista magazynowy w Robako-
wie - szczegóły www.clippergroup.
pl (zakładka kariera)
 Zatrudnimy osobę do pracy w biu-

rze ze znajomością podstaw księ-
gowości. Miejsce pracy: okolice 
Zaniemyśla. Tel. 608 628 954

 Zatrudnię kierowcę kat. B 
auto do 3,5t. Umowa o  pracę.  
Tel. 571 309 009
 Zakład Ogólnobudowlany Robert 

Walkowiak Kórnik-Bnin przyjmie 
uczniów w  zawodach: monter 
zabudowy i  robót wykończenio-
wych w  budownictwie, murarz.  
Tel. 606 894 973
 Zakład Ogólnobudowlany Robert 

Walkowiak Kórnik-Bnin przyjmie 
pracowników. Tel. 606 894 973
 Zatrudnię osobę do ochrony 

obiektu w Kórniku. Obsługa kom-
putera, zmiany po 24 h. Etat lub 
zlecenie. Tel. 605 997 054
 Chętnie posprzątam mieszkania 

umyje okna itp. zajmę się też ogro-
dem. Tanio zapraszam do kontaktu. 
Tel. 733 800 384
 Przyjmę pracownika przy wyko-

nywaniu elewacji i  wykończeniu 
wnętrz. Tel. 691 291 313
 Zatrudnimy osobę do pracy w biu-

rze na stanowisku Księgowej/
Księgowego. Miejsce pracy: okolice 
Zaniemyśla. Tel. 790 812 332

 Butle do wina, sprzedam.  
Tel. 604 956 314
 Naprawa rolet zewnętrznych. 

Montaż rolet zewnętrznych, 
mater ia łowych ,  mosk i tery .  
Tel. 501 645 939
 Usługi utrzymania terenów zielo-

nych, koszenie trawy, wertykulacja, 
cięcie krzewów, drzew, itp. Zapra-
szamy. Tel. 508 795 439

 Sprzedam stojak do transportu 
okien, wys. 1.94, dł. 2.68, szer. 1.59. 
Tel. 501 645 939
 Sprzedam nową nieużywaną pral-

ko-suszarkę firmy LG. Wym. 60/60, 
gwar. na 2 lata. Za duża do mojego 
mieszkania. Kosztowała 2500 + 600 
dodatkowe ubezpieczenie, sprze-
dam za 1600 zł, odbiór: Kórnik. Tel. 
601 592 707
 Szukam kawalerki do wynajęcia 

w spokojnym miejscu i korzystnej 
cenie w  Kórniku lub okolicach.  
Tel. 693 537 364

 Wypożyczaln ia  samocho -
dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231
 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
 Magia Piękna Dachowa ul. Sło-

neczna 20 zaprasza na usługi ko-
smetyczne. Rezerwacja pod nr. tel. 
669 38 8566 lub aplikacja Booksy
 Sprzedam maszyny i urządzenia 

rolnicze. Tel. 691 783 400
 Profesjonalne usuwanie gniazd os 

i szerszeni. Tel. 607 945 179
 Sprzedam Skoda Fabia 2013, 

bezwypadkowa, 8 kół, z  polskie-
go salonu, bez klimy, 84 tys. km.  
Tel. 603 031 414
 Kupię ziemię. Tel. 790 243 896
 Warsztat Ślusarsko-Spawalniczy 

oferuje naprawy-remonty przyczep 
i maszyn rolniczych oraz inne usługi. 
Bnin-Piaskowa 3. Tel. 693 219 745
 Firma sprzątająca nawiąże współ-

pracę ze Spółdzielniami Miesz-
kaniowymi dot. sprzątania kla-
tek schodowych, oraz utrzymania 
terenów zielonych. Zapraszam.  
Tel. 508 795 439
 Wykonywanie wszystkich prac 

ogrodowych, wycinka drzew, obniża-
nie, formowanie, cięcie żywopłotów, 
roślin ogrodowych. Sprzątanie i wy-
wóz wszystkiego. Tel. 504 440 916

 Chętnie przyjmę niepotrzebne 
książki. Tel. 721 731 124
 Kupię mieszkanie lub dom do 

remontu w  Kórniku lub okolicy.  
Tel. 66 66 77 003
 Meble na wymiar: kuchnie, szafy, 

komody, garderoby, meble biuro-
we i  łazienkowe. Krótkie terminy.  
Tel. 723 882 617
 Kupię podręczniki do szkoły bran-

żowej I stopnia, klasa 2-ga. Oddam 
w dobre ręce samce świnki morskie. 
Tel. 799 837 426
 Huśtawka (komplet ze ślizgiem) 

drewniana, impregnowana, mało 
używana wym. 304x340xwys. 227 
cm, cena 300 zł. Tel. 600 329 935
 Kupię ciągniki, przyczepy, maszyny 

rolne, stare motory. Tel. 604 989 218
 Sprzedaż PELLETU! Węgla. Gminna 

Spółdzielnia „SCH” w  Kórniku ul. 
Średzka 17, od pon-piątku, w godz. 
7.00-15.00. Tel. 618 170 299, 691 
809 051
 Sprzedam drewno sosnowe i ko-

minkowe, pocięte i  porąbane. 
Transport gratis. Tel. 661 099 768
 Sofa do siedzenia, 1 – os., w cenie 

70 zł (do negocjacji). Tel. 503 959 966
 Długa czerwona suknia wieczoro-

wa, raz ubrana na wesele. W stanie 
b. dobrym. Wysadzana kamieniami 
na dekolcie, rozm. L. Zainteresowa-
nym wyślę zdjęcia. Cena 190 zł do 
małej negocjacji. Tel. 503 959 966
 Sukienka cekinowa, rozm. S/M, 

zielone cekiny, mini z długimi ręka-
wami, nowa z metką, cena 125 zł. 
Zainteresowanym wyślę zdjęcia.  
Tel. 503 959 966
 Sprzedam edukacyjny grający 

stolik dziecięcy, cena 60 zł do małej 
negocjacji. Tel. 503 959 966
 Sprzedaż odzieży używanej w b. 

dobrym stanie, od rozm. S do L, od 
10 do 45 zł (kurtki jesienno-zimowe) 
za sztuki.  Przy większej ilości second 
hand możliwa negocjacja ceny 250-
300 zł. Tel. 503 959 966
 Oddam kanapotapczan w  bar-

dzo dobrym stania. Szczytniki.  
Tel. 602 237 478

 Sprzedam bramkę edukacyjną 
i grającą z piłką dla dzieci: chłopca 
i dziewczynki. W b. dobrym stanie. 
Cena 30 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam sukienkę nową bez 

metki, rozm. od S do L, w stylu Gucci 
z długim rękawem, kołnierzyki na 
guziczki. Cena 50 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam 2 pary butów w bdb 

stanie: kozaki na platformie Mohito, 
ekoskóra, 37/(małe)38, cena 100 zł 
oraz oficerki skórzane  37, cena 150 zł.  
Tel. 503 959 966
 Sprzedam kalosze chłopięce, 

rozm. 30/31, kolor niebieski we 
wzorki, stan b. dobry, cena 30 zł. 
Tel. 503 959 966
 Sprzedam niemiecką maszynę do 

szycia Naumann do odrestaurowa-
nia, antyczna, metalowa, drewniana 
góra, cena 500 zł dla pewnych moż-
liwa negocjacja. Tel.  503 959 966
 Sprzedam używaną, małą sofę 

dwuosobową, w  dobrym stanie, 
cena 60 zł. Dwa ciemnobrązowe 
fotele, do domu letniskowego lub 
użytku domowego, cena 50 zł.  
Tel.  503 959 966

 Sprzedam b iurko  10  z ł .  
Tel. 724 009 743
 Rehabilitacja po mastektomii, dre-

naż limfatyczny, nauka automasażu. 
Tel. 601 592 707 Facebook: Dolina 
Relaksu
 Sprzedam garaż na Staszica muro-

wany cena 38 tys. Tel. 607 226 964 
 Wyprzedaż garażowa kryształy 

książki i inne w dniu 21.08.21 godz. 
11 do 14. Staszica. Tel. 607 226 964
 Cyklinowanie i renowacja drewnia-

nych podłóg. Tel. 602 152 790
 Oddam biurko, szafkę na buty 

i wieszak z lustrem. Tel. 509 386 257
 Sprzedam maszynę do szycia mar-

ki Łucznik z dodatkami: walizka, pe-
dał na prąd, stopki. Tel. 696 779 221 

 Sprzedamekspres do kawy 
Kpups Dolce Gusto. Cena 140 zł.  
Tel. 696 779 221 
 Biuro matrymonialno-towarzyskie 

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

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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