
UKAZUJE SIĘ OD 1988 ROKUUKAZUJE SIĘ OD 1988 ROKU

DWUTYGODNIK • ROK XXXIV • 3 września 2021 r. • NR 15 (590) • ISSN 0867-3225 • BEZPŁATNY

Nagrody
 dla absolwentów
-  str. 7

Sesja z okazji 
30-lecia samorządu
-  str. 5-6

Dożynki Gminy Kórnik
- święto plonów w Konarskim -  str. 8  Fo

t. 
ŁG

Apel w sprawie
Szkółek Kórnickich 
 -  str. 7



3 września 2021 r. 3

Sprawozdanie 
burmistrza

ZmoderniZują kotłownię

Także 24 sierpnia z  prezesem zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej w  Śremie 
Markiem Chmielem spotkali się burmistrz 
Przemysław Pacholski, wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły, zastępca kierownika 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Krzysztof Ratajczak oraz Aneta Flaczyń-
ska-Nowak z  tego wydziału. Pan prezes 
zadeklarował, że w 2022 roku rozpocznie 
się modernizacja kotłowni osiedla Staszica 
w  Kórniku. Piec węglowy będzie zamie-
niony na urządzenie gazowe. Realnie jest 
zakończenie inwestycji tak, by ogrzewanie 
gazowe działało w  sezonie grzewczym 
2023-2024. Omówiono także sprawy 
związane z gospodarowaniem odpadami 
na terenie spółdzielni oraz organizacją 
osiedlowego punktu zbierania odpadów. 

współpraca Z Zd pan

Również 24 sierpnia gościł w UMiG Kórnik 
Janusz Kamyczek z Zakładu Doświadczal-
nego PAN. Podczas spotkania z wicebur-
mistrzem Sebastianem Wlazłym, zastępcą 
kierownika Wydziału Ochrony Środowiska 
i  Rolnictwa Krzysztofem Ratajczakiem 
oraz redaktorem Łukaszem Grzegorow-
skim omówiono szczegóły współpracy 
w ramach przygotowań do kolejnej edycji 
festynu ekologicznego. Impreza odbędzie 
się 11 września na placu Niepodległości, 
a  uczestnicy będą mogli wymienić zu-
żyte baterie i mały sprzęt AGD na bony, 
które będą uprawniały do odbioru roślin 

plany inwestycyjne aquanetu

18 sierpnia burmistrz Przemysław Pachol-
ski i  wiceburmistrz Bronisław Dominiak 
spotkali się z  reprezentującą zarząd 
Aquanet S.A. Anną Graczyk oraz przedsta-
wicielami miasta Poznania i gmin: Luboń 
oraz Suchy Las.
Omówiono plany inwestycyjne dla Miasta 
i Gminy Kórnik w kontekście ich finanso-
wania.

prZygotowania w sp kamionki

19 sierpnia wiceburmistrz Sebastian Wla-
zły spotkał się z dyrekcją Szkoły Podstawo-
wej im. Sprawiedliwych Wśród Narodów 
Świata w Kamionkach – dyrektorem Woj-
ciechem Dziudą, oraz wicedyrektorkami 
Małgorzatą Baraniak i Hanną Gajdek-Sza-
frańską. Omówiono organizację placówki 
i  przygotowania do rozpoczęcia roku 
szkolnego. 

rada metropolii obradowała

Także 19 sierpnia obradowała Rada Me-
tropolii Poznań. Podsumowując kolejny 
rok działalności przyjęto sprawozdanie 
Zarządu Stowarzyszenia oraz sprawozda-
nie finansowe. Komisja rewizyjna, w której 
pracuje burmistrz Przemysław Pacholski 
przedstawiła informacje na temat prac 
organów organizacji. 

awans Zawodowy naucZycieli

W dniu 24 sierpnia burmistrz Miasta i Gmi-
ny Kórnik Przemysław Pacholski, wraz 
z wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym, 
w obecności dyrektorów placówek oświa-
towych i pracowników Wydziału Oświaty, 
wręczyli akty mianowania dziewięciu na-
uczycielom, którzy w sierpniu 2021 roku, 
zdali egzamin na stopień nauczyciela 
mianowanego. 
Akty mianowania otrzymali:
Pani  Alina Adamczyk,
Pani  Jolanta Kluczyńska,  
Pani  Katarzyna Ostrowska, 
Pani  Paulina Anna Wójkiewicz, 
Pani  Beata Toboła, 
Pani  Anna Szmydt, 
Pani  Joanna Kwas,
Pani Anna Dunaj-Czyżewska, 
Pani  Barbara Szelągiewicz.

w punkcie sprzedaży ZD PAN w Kórniku. 
Dyskutowano także na temat decyzji PAN 
o likwidacji ZD PAN.

otwarcie prZedsZkola i żłobka

27 sierpnia burmistrz Przemysław Pachol-
ski razem z wiceburmistrzem Sebastianem 
Wlazłym, zastępcą kierownika Wydziału 
Oświaty i Polityki Społecznej Anetą Weber, 
Katarzyną Zimny Wydziału Oświaty i Po-
lityki Społecznej - inspektorem radnymi 
Anną Marią Andrzejewską i  Andrzejem 
Surdykiem, w obecności Piotra Swobody 
- Prezesa Zarządu Skaland Sp. z o.o. Sp. k., 
głównego inwestora inwestycji - uczestni-
czyli w otwarciu Przedszkola Publicznego 
i Niepublicznego Żłobka Wesołe Robaczki 
w Robakowie.
Budynek położony jest na działce o  po-
wierzchni blisko 3700 m² przy ulicy 
Szkolnej 13, wyposażony w nowoczesny 
plac zabaw z  bezpieczną sztuczną na-
wierzchnią i wydzieloną strefą zabaw dla 
dzieci żłobkowych z  pokaźnym terenem 
zielonym.
Budynek przedszkola i żłobka zajmuje po-
wierzchnie ponad 1000 m². Wybudowano 
9 sal dydaktycznych z węzłami sanitarny-
mi, z czego 3 sale zostały zaadoptowane 
na niepubliczny żłobek. Obiekt posiada 
miejsca postojowe, wraz z wydzieloną 
strefą na stojaki rowerowe oraz jest w 
pełni przystosowany dla osób niepełno-
sprawnych. Posiada również sale do zajęć 
logopedycznych i terapeutycznych.

cd. na str. 4



Sesja podsumowująca trzy dekady
Sierpniowa sesja Rady Miasta i Gminy Kór-
nik, która odbyła się na sali KCRiS „Oaza” 
podzielona była na dwie części. Podczas 
pierwszej wręczono nagrody wyróżniającym 
się uczniom – absolwentom szkół podstawo-
wych.  Ślubowanie złożyła radna Krystyna 
Janicka, która objęła mandat po rezygnacji 
Roberta Jankowskiego. 
Burmistrz Przemysław Pacholski wręczył 

nominacje na kolejne kadencje: Krystynie 
Kiełpińskiej - dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Radzewie i Bożenie Czerniak - dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Robakowie. 
Podziękowania dla wszystkich strażaków 
walczących z  niedawnymi pożarami pól 
i lasu w naszej gmnie odebrał komendant 
Andrzej Szyc.
Po odczytaniu sprawozdań, rozpatrzono 
także uchwały w sprawach:
- zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- przyjęcia zmian do Regulaminu dostar-
czania 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.,
- powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy 
Kórnik oraz nadania jej statutu,
- nadania nazwy ulicy w miejscowości Ka-
mionki,
- miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębu Błażejew-
ko, gmina Kórnik – etap II,
- miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego na 
południe od drogi powiatowej nr 2472P, 
naprzeciwko osiedla nadwarciańskiego 
w obrębie geodezyjnym Czmoniec, gmina 
Kórnik,
- miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w  rejonie ulicy Głównej, 
Słonecznej i Dworcowej w obrębie geode-
zyjnym Dziećmierowo, gmina Kórnik,
- przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla wsi Borówiec w rejonie ulic: 
Poznańskiej, Warzywnej, Polnej i Łąkowej, 
gmina Kórnik,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla wsi Dachowa w rejonie ulicy Poznań-
skiej i Srebrnej, gmina Kórnik,
- przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru położonego na południe 
od linii kolejowej i  na zachód od drogi 
wojewódzkiej nr 434 – ulicy Dworcowej, 
obejmującego części obrębów: Dziećmie-
rowo, Borówiec, Dachowa i Szczodrzykowo, 
gmina Kórnik,
- Apelu Rady MiG Kórnik dotyczącego „Szkó-

łek Kórnickich”,
- udzielenia odpowiedzi na wniosek do-
tyczący postępowania administracyjnego 
– wydania decyzji o warunkach zabudowy,
-  przekazania wniosku mieszkańców ul. Po-
godnej i części ul. Szafirowej w Robakowie.

Radna Anna Andrzejewska złożyła interpela-
cje w sprawie Jeziora Borówieckiego, a radny 

Adam Zydroń w  sprawie udostępnienia 
szczegółowych danych dotyczących wyda-
nych decyzji o warunkach zabudowy na 
terenach, gdzie procedowane są miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego. 

Część druga sierpniowej sesji stanowiła  
podsumowanie trzech dekad  „działalności 
samorządu terytorialnego w  Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem dorobku kór-
nickich samorządowców”. Przypomnijmy, że 
w roku ubiegłym, 27 maja, obchodziliśmy 
30. rocznicę pierwszych po latach komu-
nizmu wolnych wyborów samorządowych 
w Polsce. 
Na obrady zaproszono wszystkich radnych 
pełniących swe mandaty od 1990 roku, soł-
tysów z tego okresu, a także emerytowanych 
pracowników samorządowych.
Zaprezentowano krótki film obrazujący 
rozwój gminy i najważniejsze inwestycje 
trzydziestolecia. 
Głos zabrali: burmistrz Przemysław Pachol-
ski, Honorowy Obywatel Miasta i Gminy 
Kórnik Kazimierz Bałęczny, byli burmistrzo-
wie Jerzy Lechnerowski i Zbigniew Kalisz, 
przedstawiciel Zarządu Powiatu Poznań-
skiego i były wiceburmistrz Antoni Kalisz, 
a  także były radny Tomasz Grześkowiak. 
Odczytano list skierowany do zebranych 
przez Wojewodę Wielkopolskiego Michała 
Zielińskiego. 
Wszyscy obecni radni i  sołtysi otrzymali 
pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami 
za wkład w rozwój naszej gminy. 
Po części oficjalnej przyszedł czas na po-
częstunek. 

◊  ŁG
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Uwaga!

5 września 2021 roku w godzinach od 9.00 do 13.00 na rynku w Kórniku (plac Niepodległości) 
będzie możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19, wszystkimi rodzajami szczepionki.

W punkcie mobilnym, będzie można wykonać również badanie EKG, z którego w pierwszej kolejności będą mogły skorzystać 
osoby szczepiące się w tym dniu, a następnie osoby zaszczepione, po okazaniu paszportu Covidowego.

Przy punkcie szczepień uruchomiony zostanie również mobilny punkt Spisu Ludności.

Do spisania się potrzebny jest nr PESEL (nr PESEL osób, z którymi zamieszkujemy), 
powierzchnia domu, mieszkania, sektor pracy i miejsce pracy. 

życZenia dla jubilatki

30 sierpnia burmistrz Przemysław Pa-
cholski wraz z  kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego Katarzyną Obiegałką 
odwiedzili panią Elżbietę Waligórę, która 
dzień wcześniej obchodziła setną rocz-
nicę urodzin. Wręczyli jubilatce kosz stu 
róż oraz złożyli życzenia kolejnych lat życia 
w zdrowiu i pomyślności.

sZkolenie w Zgo

Także 30 sierpnia wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły oraz Aneta Nowak-Flaczyń-
ska i  Aneta Paluch z  Wydziału Ochrony 
Środowiska i  Rolnictwa brali udział 
w  szkoleniu członków porozumienia 
międzygminnego w siedzibie ZGO SP. z 
o.o. w  Jarocinie Wielkopolskie Centrum 
Recyklingu prowadzonym przez mec. 
Macieja Kiełbusa. Omówiono szczegóły 
rządowego projektu ustawy o  zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, w tym ustaw: Prawo ochrony 
środowiska oraz o odpadach.
Dyskutowano między innymi o  indywi-
dualnych rozliczeniach w  zabudowie 
wielorodzinnej, metodach i  stawkach 
opłat za gospodarowanie odpadami 

cd. ze str. 3

◊  red.

i  określaniu zasad dla nieruchomości 
niezamieszkanych. 

wykup nieruchomości

31 sierpnia wiceburmistrz Sebastian Wla-
zły podpisał akty notarialne dotyczące wy-
kupu udziałów w odcinku drogi wewnętrz-
nej ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie), 
która ma zostać zmodernizowana. 
  

obrady ZwiaZku  
powiatowo-gminnego

1 września burmistrz Przemysław Pachol-
ski uczestniczył w kolejnym posiedzeniu 
związku powiatowo-gminnego „Wielko-
polski Transport Regionalny”. Omówiono 
możliwości finansowania działań związku 
i organizację transportu do końca bieżące-
go roku oraz w kolejnych latach. 

W rocznicę 
września ‘39

1 września, w  82 rocznicę napaści hi-
tlerowskich Niemiec na Polskę w  1939 
roku, liczne delegacje kombatantów, 
samorządowców,  organizacji, instytucji 
i  firm złożyły wiązanki kwiatów pod ta-
blicą upamiętniającą rozstrzelanych przy 
kórnickim ratuszu.
Kwiaty złożono także w  miejscach pa-
mięci narodowej związanych z  II wojną 
światową.

◊  ŁG
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APEL NR 2 / 2021
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie „Szkółek Kórnickich”

Na podstawie § 24 ust. 2 pkt 4 i § 55 ust. 
1 Statutu Miasta i Gminy Kórnik, uchwa-
lonego uchwałą Nr XVIII/210/2020 Rady 
Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 stycznia 
2020 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy 
Kórnik (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r., poz. 
1442 i 2220) Rada Miasta i Gminy Kórnik 
występuje z następującym apelem:
§ 1. Jako Radni Rady Miasta i Gminy Kórnik 
zwracamy się do Prezesa Polskiej Akademii 
Nauk z apelem o rozważenie możliwości 
cofnięcia decyzji w  sprawie likwidacji 
jednostki organizacyjnej działającej pod 
nazwą Polska Akademia Nauk Zakład Do-
świadczalny w Kórniku, a jeżeli okazałoby 
się to niemożliwe o ewentualne podjęcie 
decyzji aby działalność „Szkółek Kórnic-
kich” była nadal prowadzona w ramach 
posiadającego siedzibę w Kórniku Insty-
tutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk 
z zachowaniem ich historycznej nazwy.
Jako radni wyrażamy zaniepokojenie, że 
likwidowana jednostka, której historia 
i  tradycje datują się od 1820 roku ma 
zostać zlikwidowana. Szkółki Kórnickie 
należą do najstarszych zakładów w Pol-
sce. Założone zostały przez ówczesnych 
właścicieli Kórnika – Działyńskich, którzy na 

trwale zapisali się chlubnie w historii naszej 
ojczyzny. W drugiej połowie XIX wieku na 
terenie obecnego parku powstała jedna 
z najbogatszych kolekcji roślin w Europie, 
złożona z około 1500 gatunków. Na począt-
ku XX wieku powierzchnia szkółek wynosiła 
około 10 ha. W 1924 roku ostatni właściciel, 
Władysław hr. Zamoyski, przekazał dobra 
kórnickie narodowi polskiemu i utworzono 
fundację „Zakłady Kórnickie”. Dwa lata 
później mianowany kierownikiem „Ogro-
dów Kórnickich” został, znany dendrolog 
i pomolog, Antoni Wróblewski. W trakcie 
swojej pracy rozwinął i  powiększył po-
wierzchnię szkółek do 20 ha a liczba roślin 
w kolekcji przekroczyła 4000 gatunków 
i odmian. Bardzo bogate były też zbiory 
bylin. Cenniki szkółek kórnickich należały 
wówczas do najzasobniejszych ofert han-
dlowych w Polsce. W 1952 roku fundacja 
„Zakłady Kórnickie” została przejęta przez 
Polską Akademię Nauk, a Szkółki stanowią 
do dziś część Zakładu Doświadczalnego. 
W  okresie międzywojennym Szkółki 
dzięki pracy i  entuzjazmowi wybitnych 
ogrodników, takich jak wspomniany An-
toni Wróblewski czy Jan Król, rozrosły się 
i wzbogaciły o nowe botaniczne kolekcje.
Obecnie powierzchnia upraw szkółkar-
skich wynosi ponad 40 ha z czego uprawy 
gruntowe stanowią ok. 36 ha, natomiast 
uprawy w  pojemnikach 4 ha. Drzewa 

alejowe, lilaki, róże oraz drzewa owocowe 
produkowane są w Dziećmierowie, nato-
miast w Kórniku prowadzona jest uprawa 
krzewów liściastych i iglastych w pojemni-
kach i gruncie, roślin wrzosowatych oraz 
pnączy.
Wyrażamy też zaniepokojenie, że likwida-
cja Zakładu Doświadczalnego w Kórniku 
pozbawi zatrudnienia jego wieloletnich 
pracowników, będących w dużej mierze 
mieszkańcami Miasta i  Gminy Kórnik. 
Stąd też w  tym zakresie apelujemy do 
Pana Prezesa o umożliwienie przejęcia 
pracowników przez Instytut Dendrologii 
Polskiej Akademii Nauk w Kórniku lub inną 
jednostkę organizacyjną PAN.
§ 2. Apel podaje się do publicznej wia-
domości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
zamieszczenie w  Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz opublikowanie w prasie 
lokalnej.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego 
Rady Miasta i Gminy Kórnik do przekazania
Apelu Prezesowi Polskiej Akademii Nauk, 
Prezesowi Rady Ministrów oraz Posłom 
i Senatorom wybranym w okręgu wybor-
czym nr 39 do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej, obejmującym obszar Miasta 
i Gminy Kórnik.

◊  Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski

Podczas sesji RMiG Kórnik 25 sierpnia uro-
czyście wręczono „Nagrody  dla wybitnie 
uzdolnionych uczniów, kończących naukę 
w szkołach na terenie Miasta i Gminy Kór-
nik”.Komisja Nagród powołana do rozpa-
trzenia wniosków złożonych przez szkoły 
zadecydowała, że w bieżącym roku nagrody 
otrzymali: 
- najwyższe wyróżnienie w wysokości 2.000 
zł przyznano Mikołajowi Andrzejakowi ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku, który  
zdobył 225 punktów regulaminowych,
- wyróżnienia w wysokości 1000 zł przy-

znano:
- Weronice Kozłowskiej ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Kórniku – 190 punktów,
- Aleksandrze Gnyś ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Kórniku-Bninie – 175 punktów,
- Maksymilianowi Paczkowskiemu ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kórniku – 175 punktów,
- Martynie Przyborskiej ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Kórniku-Bninie – 175 punktów,
- Samuelowi Kątnemu ze Szkoły Podstawo-
wej w Radzewie - 185 punktów, ponadto 
temu uczniowi, za szczególne osiągniecie 
sportowe na szczeblu ogólnoświatowym –

zajecie IV miejsca w Mistrzostwach Świata 
Juniorów w  warcabach organizowanych 
przez Międzynarodową Federację Warcabo-
wą (FMJD)postanowiono przyznać dodatko-
wo nagrodę w wysokości 500 zł, 
Franciszkowi Suszce i  Wiktorii Płosaj ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku posta-
nowiono przyznać nagrody w wysokości 
200 zł za wybitne osiągnięcia w sporcie, 
a także nauce. 

Nagrodzonym gratulujemy!

Nagrody dla tegorocznych absolwentów

◊  ŁG

Burmistrzowie i wiceburmistrzowie 30-lecia  

Kazimierz Bałęczny
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Gminne Dożynki 2021 w Konarskim
Jako przewodniczaca komitetu do-
żynkowego składam podziękowania 
Pani Sołtys Katarzynie Górnej, radzie 
sołeckiej wsi Konarskie, Sołtysom:  
wsi Czołowo - Grzegorzowi Wójcikowi, 
wsi Czmoniec - Bartoszowi Tobole, 
OSP Czmoń i OSP Radzewo oraz 
wszystkim , którzy zaangażowali się w 
organizację Dożynek Gminnych 2021 
za tak profesjonalne podejście do ich 
organizacji.

Z poważaniem 
Beata Bruczyńska 

Tegoroczne gminne święto plonów obcho-
dzono w Konarskim w dniu 28 sierpnia.
Barwny korowód dotarł pod dożynkową 
scenę tuż przed rozpoczęciem mszy świętej 
dziękczynnej, którą koncelebrowali pro-
boszczowie: ks. dziekan Franciszek Sikora 
z parafii bnińskiej i ks. Grzegorz Zbączyniak 
z parafii kórnickiej.  
Po mszy zagrała dla zebranych kórnicka 
orkiestra dęta. Obrzędy dożynkowe, wraz 
z obtańcowaniem wieńca dokonali członko-
wie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej 
„Władysie”. Burmistrz Przemysław Pachol-
ski odebrał tradycyjny bochen chleba od 
starostów dożynek Kamili Matuszewskiej 
i Szymona Franczaka.
Członkowie zespołu rozdali małe chlebki 
upieczone z tegorocznego ziarna wszystkim 
obecnym.
Głos zabrali: burmistrz Przemysław Pachol-
ski, przedstawiciel Sejmiku Wojewódzkiego 
Jerzy Lechnerowski, wysłannik wojewody 
Sławomir Hinc, reprezentant Zarządu 
Powiatu Poznańskiego Antoni Kalisz oraz 
przedstawiciele organizacji rolniczych.

Wręczono wyróżnienia zasłużonym dla 
rolnictwa seniorom: Teresie Skubich z Czo-
łowa, Zofii Nowak z Czołowa, Jolancie i Bog-
danowi Maćkowiakom z Czołowa, Hannie 
Kozłowskiej z Czołowa, Janowi Siejakowi 
z Konarskiego, Marii i Wojciechowi Kazy-
akom z Konarskiego oraz Hannie i Markowi 
Franczak z Konarskiego.
Po części oficjalnej można było się bawić, 
spożywać przygotowane smakołyki i  ry-
walizować w niezwykłych konkurencjach 
sprawnościowych. 
Przybyli także posłowie na sejm RP Kata-
rzyna Kretkowska i Bartłomiej Wróblewski.
Wystąpiły zespoły: „Piękni i Młodzi” oraz 
skład lidera danego zespołu DeMono Marka 
Kościkiewicza. 
Podczas imprezy działał punkt Spisu Po-
wszechnego oraz punkt szczepień przeciw 
COVID-19. 
Mimo niepewnej prognozy pogody aura 
dopisała. Po roku przerwy znów godnie mo-
gliśmy celebrować gminne święto plonów.  

◊  ŁG



Zarząd Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej.

Z ogromnym smutkiem  żegnamy naszą wieloletnią 
Członkinię Honorową  

Rodzinie Zmarłej, wyrazy szczerego współczucia składa 

śp. Teresę Pohl Radowicz

23 sierpnia wieczorem kierowca autobu-
su 501 kórnickiego  KOMBUSu zauważył 
w  Poznaniu, w  okolicach przystanku os. 
Czecha jadący niebezpiecznie pojazd. 
Zachowanie kierowcy samochodu wska-
zywało, że może prowadzić pod wpływem 
alkoholu. Auto jechało wężykiem, najeż-
dżało na krawężniki. Pracownik KOMBUSU 
zorientował się w sytuacji, dogonił podej-
rzanego na wysokości Franowa i zabloko-
wał mu przejazd. Pijany kierowca, zjechał 
na pobocze. Odebrano mu kluczyki, choć 
był agresywny i kilkukrotnie próbował ude-
rzyć kierowcę „pięćset jedynki”. Na pomoc 
w obezwładnieniu agresora ruszyło dwóch 
pasażerów. Agresor - już na ziemi - wrzesz-
czał i  próbował uciekać. Po kwadransie 
nadjechał wezwany na miejsce patrol 
Policji. Podejrzany miał około 3 promili...
Bohaterskim kierowcą kórnickiego au-
tobusu był nie kto inny jak Andrzej Szyc 
- komendant OSP Kórnik (Ochotnicza 
Straż Pożarna w Kórniku). Panie Andrzeju 
- szacunek.

Zatrzymał 
nietrzeźwego

◊  ŁG
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W smutku pogrążeni synowie z rodzinami

Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 27 sierpnia br. zakończyła 
swoje pracowite i pełne dobroci życie  
nasza Kochana Mama, Babcia, Prababcia, Praprababcia, 
Teściowa i Ciocia 

ur. 02.07.1918 r. w Radzewie, wdowa po leśniku - śp. Antonim.
Pogrzeb odbył się dnia 02 września br.  
na cmentarzu Poznaniu – Spławiu. 

śp.Czesława Prymka z d. Wójkiewicz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu poszukuje osób, które chcą 
zostać rodziną zastępczą.
Rodzina zastępcza jest jedną z form pomo-
cy dziecku, która z założenia ma charakter 
tymczasowości. Opiekunowie przyjmują 
do swojej rodziny dziecko, które z różnych 
przyczyn nie może wychowywać się w swojej 
rodzinie naturalnej. Dziecko umieszcza się w 
pieczy zastępczej do czasu pokonania  trud-
ności, które były przyczyną umieszczenia go 
w pieczy lub jeśli to niemożliwe - do czasu 
uregulowania jego sytuacji prawnej i zgło-
szenia tego faktu do ośrodka adopcyjnego.
Dzieci te często już wiedzą czym jest 
przemoc, zaniedbanie, czy wykorzystanie 
seksualne. Wszystkie one potrzebują bez-
pieczeństwa i bliskich relacji z dorosłymi, 
którym będą mogły zaufać i mieć w nich 
wsparcie. Pomóc dzieciom uporać się z 
ich trudnymi doświadczeniami, może tylko 
rodzina z otwartym sercem, która spojrzy 
na dziecko z czułością, ale też będzie kon-
sekwentna w wychowaniu, pomagająca 
mądrze i z rozsądkiem.
Rodzicielstwo zastępcze wymaga zaangażo-
wania i poświęcenia jednak niesie za sobą 
ogromne pokłady szczęścia i satysfakcji.
Jeśli chcesz stworzyć bezpieczny dom dla 
dzieci z bagażem doświadczeń - zgłoś się 
do nas!

Rodziną zastępczą mogą być osoby, które:
- są odpowiedzialne - dają rękojmię należy-
tego sprawowania pieczy zastępczej,
- mają pełnię władzy rodzicielskiej
- nie były karane
- wypełniają obowiązek alimentacyjny (jeśli 
został on zasądzony)
- nie są ograniczone w zdolności do czyn-
ności prawnych
- są zdolne do sprawowania opieki nad 
dzieckiem (potwierdzone zaświadczeniem 
lekarskim i opinią psychologiczną)
- zapewniają odpowiednie warunki bytowe 
i mieszkaniowe
- przebywają na terenie naszego kraju
- posiadają stałe źródło dochodów (co naj-
mniej jedna z osób)
- odbyły szkolenie dla kandydatów na rodzi-
nę zastępczą organizowane przez tut. Cen-
trum i zostały zakwalifikowane do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej.
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji 
rodziny zastępczej zapraszamy do kontaktu 
telefonicznego pod numerem 61 2269 206 
lub mailowego na adres sekretariat@pcpr.
powiat.poznan.pl

Po zeszłorocznej przerwie, którą narzucił 
nam COVID, w lipcu i w sierpniu mogliśmy 
odrobić stracony czas i wrócić do organizacji 
wypoczynku dla dzieci w Kórnickim Centrum 
Rekreacji i Sportu Oaza. Najmłodsi miesz-
kańcy naszej gminy brali udział w sześciu 
turnusach Półkolonii w  Oazie, siedmiu 
turnusach Nieobozowej Akcji Letniej oraz 
trzech turnusach Wakacji w Oaza Kids. Jak 
zawsze staraliśmy się jak najatrakcyjniej 

zorganizować czas dzieciom. W programie 
można było znaleźć zajęcia prowadzone 
przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską, 
która zapewniała bezpiecznie i  ciekawie 
spędzone chwile podczas turnusów. W su-
mie we wszystkich trzech wypoczynkach 
brało udział blisko 600 dzieci, które miały 
okazję brać udział między innymi w  tre-
ningach Taekwondo prowadzonych przez 
Uczniowski Klub Sportowy „TKD-KÓRNIK”, 

zajęciach pływackich oraz piłkarskich. Nie 
zabrakło również gier zespołowych, mini 
golfa, trampolin oraz zajęć plastycznych dla 
tych najmłodszych. 
Serdecznie dziękujemy każdemu dziecku 
za uśmiech zadowolenia oraz rodzicom za 
zaufanie!

W dniu 28 sierpnia zorganizowaliśmy dla 
mieszkańców gminy kolejny spływ kajako-
wy. Najpierw było J. Kórnickie a teraz czas 
przyszedł na Wartę. Tym razem płynęliśmy 
z Radzewic do Rogalinka. 
Warta na tym odcinku jest piękna, czysta 
i dzika. Wije się długimi zakolami i dotyka 
Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. 
Przyroda na wyciągnięcie ręki, spotkaliśmy 
dumne łabędzie, owce, czaple oraz wspa-
niałe, wiekowe dęby. Pogoda sprzyjała 
a trasa nie była męcząca nawet dla dzieci. 
Będziemy tu wracać częściej, również na 
odcinek ze Śremu. 
Borówiecki Spływ Kajakowy jest dofinan-
sowany ze środków Miasta i Gminy Kórnik 
(Otwarty Konkurs Ofert 2021) oraz Fundacji 
Zakłady Kórnickie. Dziękujemy.
Dziękujemy również naszym partnerom 
z Kajakuj.pl za profesjonalną obsługę.  
                     
Na kajaki zapraszamy za rok a już 4 września 
na wycieczkę rowerową Nadwarciańskim 
Szlakiem Rowerowym, informacje na Face-
booku, profil KGW Borówiec.ONe

      
 

Kajakiem 
po Warcie

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

Zacznij działać  

Festyn Ekologiczny
11 września 2021 r. Kórnik

REGULAMIN
wymiany baterii i sprzętu RTV/AGD  

na bony uprawniające do odbioru sadzonki

BATERIE I AKUMULATORKI
- od 0,5 kg do 1,0 kg – 1 bon 
- od 1,1 kg do 1,5 kg – 2 bony

 powyżej 1.5 kg – 3 bony 

MAŁY SPRZĘT RTV/AGD
(np. suszarka, mikser, czajnik, radio)

- 1szt - 1 bon 

Możliwość bezpłatnego oddania zużytych:
kabli, przewodów, ładowarek, żarówek, świetlówek, telefonów, 
tonerów.

Limit bonów na osobę: 3 szt. 

BON uprawnia do odbioru 1 sztuki sadzonki w punkcie sprzedaży 
„Szkółek Kórnickich” ul.  Średzka 2 (koło apteki) 
w terminie od 11 do 18 września 2021 r. 

Bon uprawnia do dobioru 1 sztuki sadzonki spośród gatunków: 
żywotnik, hortensja, borówka, tawuła. 

Bon niezrealizowany w ww. terminie traci ważność.

Udane wakacje w „Oazie“

◊  KCRiS Oaza



Przewodniki turystyczne oprócz zabytków 
i  atrakcji opisują przyrodę, także tę nie-
ożywioną. Pojawiające się w nich pojęcia 
takie jak półwysep czy wydma nikomu nie 
sprawią problemu, ale morena czołowa 
czy eratyk to już trudniejsza sprawa, a oz 
kojarzy się co najwyżej z czarnoksiężnikiem. 
Czas więc na wycieczkę geoturystyczną, 
by spojrzeć na okolice Poznania okiem 
geografa.

Krajobraz środkowej Wielkopolski to 
w dużej mierze efekt działania lądolodu. 
Olbrzymie masy lodu, które nasunęły się 
z terenu dzisiejszej Skandynawii, spiętrzały 
wały wzgórz zwanych morenami czoło-
wymi, a wody płynące pod lodem żłobiły 
głębokie rynny. Po cofnięciu się lądolodu 
rzeźbę terenu zaczęły kształtować również 
wiatr (tworząc wydmy) i rzeki.
Na tropach lądolodu
Adam Wodziczko, inicjator utworzenia Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego, nazwał 
ten teren żywym muzeum form polodow-
cowych. Terenową lekcję geografii najlepiej 
zafundować sobie na ścieżce dydaktycznej 
Na tropach lądolodu. Na trasie znalazło 
się m.in. Jezioro Kociołek, które powstało 
jako zagłębienie wydrążone przez wodę 
pod powierzchnią lodu oraz Oz Bukowsko-
-Mosiński – wydłużony wał przypominający 
nasyp kolejowy. Oz zbudowany z piasku 
i  żwiru, które osadziły się w  tunelu pod 
lądolodem, jest jednym z  najdłuższych 
w  Europie poza Skandynawią. Dawnym 
wzgórzem polodowcowym (tzw. kemem) 
jest Wyspa Zamkowa na Jeziorze Góreckim, 
ale największe wysokości osiągają wzgórza 
morenowe, co wykorzystuje się, umiesz-
czając na nich wieże widokowe, tak jak na 
Morenie Pożegowskiej w Mosinie albo na 
Dziewiczej Górze. Sporych różnic wysokości 
– jak na warunki wielkopolskie – można się 
też spodziewać w Parku Krajobrazowym 
Promno.
Wyrzeźbione przez wodę
Podczas dłuższego postoju lądolodu wy-
pływające z niego masy wody połączone 
z wodami Prawarty wyżłobiły potężną, sze-
roką dolinę, zwaną Pradoliną Warszawsko-
-Berlińską. Dziś płynie nią Warta oraz Kanał 
Mosiński. Sytuacja powtórzyła się na północ 
od Poznania, gdzie powstała Pradolina 
Toruńsko-Eberswaldzka (wykorzystywana 

przez Wartę i dolną Wełnę). Pomiędzy nimi 
ciągnie się pasmo wzgórz morenowych, 
które przecina wąska dolina Poznańskiego 
Przełomu Warty. W wielu miejscach doliny 
występują wydmy, o czym świadczy nazwa 
Sahara Lubońska i o czym przekonują się 
rowerzyści na Nadwarciańskim Szlaku 
Rowerowym.  Unikatowym obiektem jest 
imponujący tor motocrossowy w miejscu 
dawnej kopalni kruszyw nad Wartą w Obor-
nikach. 
Meandrująca (wijąca się) Warta pozostawiła 
liczne starorzecza – fragmenty dawnego 
koryta. Można je oglądać na Łęgach Me-
chlińskich, na Bobrowym Szlaku w Czmoń-
cu i w Rezerwacie Krajkowo. Często mają 
ciekawe nazwy – jak Jeziórko przy parku pa-
łacowym w Rogalinie, Święconka w Radze-
wicach czy Kocie Doły w Luboniu. Większe 
zbiorniki w rejonie Poznania to najczęściej 
jeziora w polodowcowych rynnach, a więc 
długie, wąskie i głębokie, jak jeziora Kierskie, 
Strykowskie, Lusowskie, Niepruszewskie 
i Grzymisławskie albo ciąg jezior w rejonie 
Kórnika. Przy okazji warto odnotować naj-
ciekawsze wyspy (na Jeziorze Swarzędzkim, 
na Wełnie w Obornikach, Ostrów Radzimski 
na Warcie), imponujący Półwysep Szyja 
w Bninie oraz Źródełko Żarnowiec.

Efektem rzeźbiarskiej działalności jest rów-
nież malownicza dolina Cybiny koło Gor-
tatowa i dolina Wełny oglądana z punktu 
widokowego w rejonie Kowanówka. Woda 
wyżłobiła również nawiedzony wąwóz 
w Babicy, Jar pod Uzarzewem, Śnieżycowy 
Jar w  rejonie Starczanowa czy wąwozy 
erozyjne w obrębie Puszczykowskich Gór 
w Wielkopolskim Parku Narodowym.
Przybysze z północy

Głazy narzutowe, zwane eratykami, to 
olbrzymie kamienie przyniesione przez 

Krajobraz – instrukcja obsługi

◊  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.

lądolód. Największe często zyskują własną 
nazwę. Na uwagę zasługują głazy Wielko-
polskiego Parku Narodowego: największy 
– Głaz Leśników, Głaz Adama Wodziczki czy 
Głaz Franciszka Jaśkowiaka, a  także Głaz 
Zamoyskiego, który nie jest eratykiem, lecz 
skałą sprowadzoną z Tatr. Przy Muzeum 
Przyrodniczym w  Jeziorach powstał ogró-
dek petrograficzny, gdzie można zobaczyć 
aż 20 różnych typów głazów narzutowych. 
Wśród ciekawych eratyków warto wymienić 
głaz Wojciecha Bogusławskiego w Glinnie 
i głaz wydobyty z dna Warty, stojący przy 
kościele w Rogalinku. Kilka lat temu do są-
siedniego Rogalina przywieziono z kopalni 
odkrywkowej w Koninie głaz narzutowy, 
który waży – bagatela – ponad 25 ton! Zu-
pełnie inne, kosmiczne pochodzenie mają 
meteoryty z kolekcji poznańskiego Muzeum 
Ziemi, które uderzyły w ziemię w rejonie 
poznańskiego rezerwatu przyrody Meteoryt 
Morasko.

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

(fot. Archiwum Urzędu Miejskiego 
w Mosinie)

Starorzecze na Bobrowym Szlaku 
(fot. Piotr Łysakowski)

Szwedzkie Góry - fragment Ozu 
Bukowsko-Mosińskiego (fot. Kamil Wojtko)

Głaz Wojciecha Bogusławskiego w Glinnie 
(fot. Archiwum PLOT)

Wyspa Zamkowa na Jeziorze Góreckim - 
wzgórze kemowe (fot. Archiwum Urzędu 

Miejskiego w Mosinie)
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Z cyklu 
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Rozmnażanie się roślin za pomocą nasion, 
a następnie skuteczne ich rozprzestrze-
nianie się w  środowisku, zapewnia nie 
tylko ich trwałość w otaczających nas eko-
systemach, ale ma też niezwykle istotne 
znaczenie dla egzystencji człowieka. Sta-
nowią one fundament naszego wyżywie-
nia, a także ochrony ekosystemów, w tym 
lasów. Gwałtowne zmiany temperatury 
i  dostępności wody wpływają na jakość 
nasion i  ich zdolność do kiełkowania. 
Nasiona niskiej jakości źle znoszą długo-
trwałe przechowywanie. Po ich wysianiu 
rzadziej pojawiają się siewki, które z kolei 
są bardziej podatne na niepowodzenie 
później, powodując 
mniejsze zagęszcze-
nie roślin i  w  rezul-
tacie niższe plony czy 
słabsze odnowienia 
w  ekosystemach le-
śnych. Z tego powo-
du badanie jakości 
nasion, szczególnie 
w kontekście obser-
wowanej obecnie 
zmiany klimatu, jest 
kluczowe zarówno 
dla ochrony przyro-
dy, jak i rolnictwa czy 
leśnictwa. Głównym 
czynnikiem wpływa-
jącym na ich jakość 
jest temperatura, ale 
ważna jest również 
ilość i  częstotliwość 
opadów. Kolosalny 
wpływ mają także 
krótkie okresy ekstremalnych temperatur 
lub opadów, gdy zbiegają się z wrażliwy-
mi etapami rozwoju upraw. Na przykład 
badania przeprowadzone w  latach 90. 
XX wieku wykazały, że krótkie okresy 
wysokich temperatur podczas kwitnienia 
roślin uprawnych i  bezpośrednio przed 
nimi zmniejszają liczbę produkowanych 
nasion, a tym samym wynikający z tego 
plon ziarna w  przypadku wielu upraw 
zbóż. Większość nasion przechodzi przez 
fazy dojrzewania, spoczynku i  kiełko-
wania. Aby każdy z  tych etapów mógł 
zajść, w  środowisku muszą pojawić się 
odpowiednie warunki. I  tak np. zimowe 
mrozy mogą być niezbędne do tego, żeby 
nasiona były w stanie na wiosnę przerwać 
stan spoczynku i  wykiełkować. Dlatego 
uważa się, że ocieplenie klimatu będzie 
zaburzać fazę spoczynku i  wpływać na 
rozwój nowych roślin. 
Ostatnie odkrycia pokazały, że nasiona 
mogą się dostosowywać do zmieniających 
się warunków środowiska dzięki pamięci 

termicznej. Mechanizm ten „zapisuje” 
jakich temperatur doświadczała roślina 
na wcześniejszych etapach rozwoju. 
Ale nie tylko, pamięć ta może sięgać 
doświadczeń przodków. Dzięki temu 
rośliny mogą „śledzić” długoterminowe 
zmiany klimatu i  dostosowywać się do 
nich, odpowiednio modyfikując tempo 
kiełkowania nasion w zależności od wa-
runków panujących w otoczeniu. To daje 
nadzieję na pozyskiwanie nasion lepiej 
przystosowanych do zmieniających się 
warunków klimatycznych. W jaki sposób 
działa pamięć termiczna? Jeśli roślina ma-
teczna doświadcza wyższych temperatur, 
produkuje więcej białka o nazwie Flowe-
ring Locus T (FT), które hamuje produkcję 
garbników w  owocach, dzięki czemu 
okrywa nasienna jest cieńsza i  bardziej 

przepuszczalna niż zwykle. Oznacza to, 
że nasiona szybciej kiełkują. Z kolei jeśli 
matka doświadcza niższych temperatur 
przed kwitnieniem, wytwarza mniej białka 
FT i więcej garbników. Okrywy nasienne 
stają się grubsze i mniej przepuszczalne, 
co opóźnia kiełkowanie. W  ten sposób 
roślina mateczna może manipulować 
kiełkowaniem wyprodukowanych przez 
siebie nasion tak, aby proces był jak 
najlepiej dostosowany do panujących 
warunków. Temperatura może wpływać 
także na inne cechy fizyczne nasion, 
takie jak wielkość, masa czy kształt. 
Mają one trwały wpływ na kolejne etapy 
rozmnażania roślin. Temperatura poni-
żej optymalnej może dawać impuls do 
produkcji większych i  cięższych nasion, 
natomiast powyżej optimum staje się 
odwrotnie. Nasiona są mniejsze i lżejsze, 
co zwiększa ich szansę na rozproszenie 
się na duże odległości, jednak jednocze-
śnie wzrost temperatury obniża zdolność 
kiełkowania. 

Odnotowywany z  roku na rok wzrost 
średnich temperatur sprawia, że drzewa 
takie jak buki czy dęby starają się przy-
gotować do roku nasiennego. Jednak są 
to gatunki wytwarzające nasiona o sto-
sunkowo dużej masie i w związku z tym 
potrzebują nawet ośmiu lat na ponowne 
zgromadzenie energii niezbędnej do 
produkcji dużej ilości kwiatów i owoców. 
W  rezultacie nasiona pojawiają się co 
roku, ale jest ich coraz mniej i  są gor-
szej jakości. Często nie posiadają nawet 
zarodka! Wzrost temperatur zaburzył 
cykl nasienny tych drzew, które jeszcze 
stosunkowo niedawno między obfitymi 
w zbiory latami nasiennymi przechodziły 
w kilkuletnie okresy regeneracji. Stoimy 
więc przed ogromnym wyzwaniem zacho-
wania trwałości lasów. Leśnicy od wielu 

lat prowadzą progra-
my przechowywania 
zasobów genowych 
w   s p e c j a l n i e  d o 
tego przystosowa-
nych tzw. bankach 
genów. Polega to na 
gromadzeniu nasion 
i  utrzymywaniu ich 
w  ściśle określony 
i zależny od gatunku 
sposób. 
Ograniczenie pro-
dukc j i  mater ia łu 
s i e w n e g o  p r z e z 
globalne ocieplenie 
może sprawić, że 
banki genów będą 
zbyt ubogie w zapa-
sy, żeby zapewnić 
skuteczną odnowę 
zasobów leśnych. 
To z kolei może skut-

kować zastąpieniem naszych rodzimych 
gatunków drzewiastych przez rośliny 
obcego pochodzenia, co doprowadzi 
do zmiany struktury zarówno ekosys-
temów, jak i  całego krajobrazu. Z  tego 
względu obserwowanie i  zrozumienie 
w  jaki sposób roślina mateczna wyko-
rzystuje informacje o  temperaturze do 
wpływania na żywotność produkowanych 
przez siebie nasion daje szansę na to, 
że rozmnażanie roślin z  nasion będzie 
stosunkowo odporne na zmiany klima-
tyczne. Możemy zacząć wykorzystywać 
to zjawisko do planowania wysiewu tak, 
aby użyte nasiona były jak najlepiej do-
stosowane do warunków panujących na 
danym terenie, zapewniając skuteczne 
odnowienia niezwykle ważnych dla nas 
ekosystemów leśnych.

Nasiona a ocieplenie klimatu 

Owocujący buk zwyczajny (Fagus sylvatica). 
Fot. Joanna Kijowska-Oberc

◊  Hanna Fuchs
Instytut Dendrologii PAN
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Ogłaszamy nabór do Kórnickiej Orkiestry 
Dętej  im. Ks. Józefa Poniatowskiego

Zapisy do orkiestry - na lekcje gry na 
instrumentach  oraz do grupy choreogra-

ficznej -  zespołu buławistek – paradnie 
ubranych dziewczyn prezentujących 

choreograficzne układy taneczno – musz-
trowe do muzyki orkiestry dętej - odbywać  

będą się w Kórnickim Ośrodku Kultury 
ul. Prowent 6 w Kórniku w wyznaczonych 

terminach. Można zgłaszać się już od 
teraz do końca września. Nie oznacza  to, 
że w październiku będziemy zamknięci. 
Przyjmujemy taką zasadę: „chcesz grać 
– przyjdź, porozmawiamy , doradzimy, 

jesteśmy otwarci”.

Terminy:
- buławistki

 niedziela 12,00-13,00 (zapisy)
 poniedziałki,  godz. 16,00 – 18,00 (zapisy)

wtorki, godz. 16,00-18,00(zapisy)

- instrumenty dęte blaszane
niedziele, godz. 12,00-13,00 (zapisy)

poniedziałki , godz. 16,00-18,00(zapisy , 
zajęcia)

wtorki, godz. 14,00-17,00 (zapisy , zajęcia)

- instrumenty perkusyjne – wtorki, godz. 
17,00-19,00 ( zapisy, zajęcia )

Ponieważ grupa choreograficzna dopiero 
się tworzy termin zajęć ustalony będzie 

później.

Wiek dzieci:
10-13 lat,   (4 – 7 klasy)

Jeśli ktoś już gra na jakimś instrumencie, 
a chce kontynuować przygodę z muzyką 

również zapraszamy.

Kadra:
Jacek Kortylewicz – dyrygent, instrumenty 
dęte tel. 606 725 76, info@poznanbrass.pl
Marek Galubiński – instruktor, instrumenty 
dęte tel. 601 80 82 71, mgalubinski@wp.pl
Bartłomiej Krawczak – instruktor, instru-
menty perkusyjne tel. 535 175 801

Bardzo prosimy o kontakt przed planowa-
nym spotkaniem !

W/w plan nie powinien zostać zmieniony, 
ale w sytuacjach  niezależnych od nas 

zastrzegamy sobie prawo do ewentualnej 
jego zmiany.

Zapraszamy

http://www.kornickiosrodekkultury.
pl/w-kok/metafora-muzyczna/kornicka-
orkiestra-deta-im-ks-jozefa-poniatowskiego

Uwaga!
„Największe bogactwo to robienie 
tego co kochasz”. Wszyscy chcemy 
prowadzić życie z pasją. Pasja pobudza 
zmysły, wyzwala pozytywne emocje 
i nadaje życiu kierunek. Warto też dzie-
lić się nią z innymi ludźmi. Odnajdywa-
nie własnej pasji jest procesem i indy-
widualną sprawą. Pasja jest czymś, co 
odkrywasz i rozpalasz, a nie tym, co 
posiadasz. Nie przychodzi sama. Mu-
sisz jej pomóc 
się ujawnić.
Będąc jeszcze 
w  szkole pod-
stawowej roz-
począłem swoją 
przygodę z  re-
konstrukcją hi-
storyczną. Jako 
rekonstruktor 
historyczny, na-
leżałem i współ-
tworzyłem wiele 
g r u p  r e k o n -
strukcy jnych. 
Brałem udział 
w wielu ważnych 
wydarzeniach 
historycznych 
na terenie ca-
łej Polski. Or-
g a n i z o w a ł e m 
i  prowadziłem 
tzw. „żywe lek-
cje historii” dla 
dzieci i młodzie-
ży w wielu szko-
łach, przedsta-
wiając im historię w bardziej „namacalny”, 
nie książkowy sposób. Spotkało się to 
z  dużą aprobatą i  zadowoleniem wśród 
młodego pokolenia odbiorców historii. 
Gromadzone przez lata za tzw. „kieszon-
kowe” rekwizyty z tamtych lat i udostęp-
niane przeze mnie na spotkaniach także 
wzbudzały podziw i ciekawość. Dużym wy-
zwaniem i zaszczytem był dla mnie także 
udział w nagrywaniu filmów historycznych, 
dotyczących między innymi Powstania 
Wielkopolskiego. Posiadając odpowiednie 
i  duże doświadczenie i  jeszcze większy 
„apetyt na pasję” postanowiłem założyć 
własne stowarzyszenie i zająć się miedzy 
innymi promowaniem lokalnej kórnickiej 
historii. W ten sposób powstało Stowarzy-
szenie Pasjonat i stworzona przez nie gra 
geocachingowa „Kompania Kórnicka w Po-
wstaniu Wielkopolskim”, którą pragniemy 
Państwu zaprezentować. Ma ona przed-
stawić dokonania Kompanii Kórnickiej 
wszystkim grającym oraz zaprezentować 
i „przenieść ich” w miejsca z nią związane.
Istota i piękno geocachingu polega na tym, 
że zabiera nas w zakątki, których jeszcze 
nie znamy i być może nigdy byśmy do nich 

nie dotarli. Pokazuje miejsca wyjątkowe 
i warte poznania, a także historię, która nie 
zawsze trafia do nas w wersji „książkowej”. 
Kórnik i jego ciekawa historia z pewnością 
do takich interesujących miejsc należy!
Jeśli nie masz pomysłu na aktywne spę-
dzenie wolnego czasu i przy okazji chcesz 
poznać historię Kompanii Kórnickiej, to 
nasza gra jest stworzona właśnie dla Cie-
bie! Pozytywny odzew ze strony szukają-

cych „keszerów” 
utwierdza nas 
w  przekonaniu 
trafnego połą-
czenia gry smart-
fonowej i  lokal-
nej historii. Za-
pewniamy Was, 
ż e  n a p r a w d ę 
warto skorzystać 
z możliwości od-
wiedzenia cie-
kawych miejsc 
historycznych, 
poznać je w inny, 
bardziej nowo-
czesny sposób, 
który proponu-
jemy, a przy tym 
dobrze się ba-
wić, korzystając 
z  uroków pogo-
dy i przyrody.
Dobrze przy oka-
zji poznać histo-
rię Powstańców 
z  Kórnika i  do-
wiedzieć się jak 

ważną rolę odegrali w historii walk o nie-
podległość Polski w 1918 roku.

ZAPAMIĘTAJ!
Misja ---> zlokalizować i zebrać wszystkie 
ukryte przez nas skrytki z serii „Kompania 
Kórnicka w Powstaniu Wielkopolskim”
Czas wykonania zadania ---> ciepłe letnie 
dni - każdy dzień jest dobry - zapewniamy 
Miejsce misji ---> Kórnik, Bnin, Poznań, 
Zbąszyń, Śrem
Potrzebny ekwipunek ---> telefon z apli-
kacją Geocaching, trochę wolnego czasu, 
dowolny środek transportu (nawet własne 
nogi) 
Status ---> oczywiście ściśle tajne

UWAGA!
Kolejne ważne informacje i szczegółowe 
instrukcje znajdziecie Państwo na naszej 
stronie facebookowej „Stowarzyszenie 
Pasjonat” Już wiesz, dlaczego warto mieć 
pasję i jak ją „połączyć” z naszą kórnicką 
historią? Serdecznie zapraszam.

Geocaching - to proste!
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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

Dobra muzyka, 
doskonałe towarzystwo,

wyśmienita zabawa, 
WSTĘP WOLNY!

◊ Jan Suszczyński,
Stowarzyszenie Pasjonat



 Podobnie jak w latach ubiegłych Seniorzy 
z Borówca, także i w tym roku wyruszyli na 
jednodniową wycieczkę. Tym razem poje-
chaliśmy zwiedzać Gniezno i okolice. Chcieli-
śmy pogłębić swoją wiedzę historyczną, po-
znać i zobaczyć na własne oczy zabytkowe 
miejsca związane z historią naszego kraju, 
z początkami naszej państwowości. Nasz 
projekt został zrealizowany między innymi 
dzięki dotacji, jaką otrzymaliśmy z gminy. 
5 sierpnia zaopatrzeni w kanapki i napoje 
wsiedliśmy do autobusu pana Tomka Stru-
garka ze Środy i przez Kostrzyn pomknę-
liśmy w kierunku Gniezna zabierając po 
drodze przewodnika, pana Sławka z Biura 
Turystyczno- Przewodnickiego RAMBLER.
  Chcąc się przekonać jak żyli nasi przodko-
wie przed tysiącami lat, odwiedziliśmy rezer-
wat archeologiczny Biskupin- obozowisko 
łowców, zbieraczy i pierwotnych rolników, 
osadę obronną i wioskę piastowską. Do-
wiedzieliśmy się, że osada została odkryta w 
1936 roku  przez miejscowego nauczyciela 
Walentego Szwajcera. Pracami wykopalisko-
wymi kierował profesor Józef Kostrzewski z 
Poznania. W  Biskupinie mogliśmy też zoba-
czyć jak przed wiekami pracował garncarz, 
snycerz czy mincerz, posłuchać dźwięku 

ówczesnych instrumentów muzycznych 
lub zakupić okolicznościowe pamiątki. Z 
Biskupina udaliśmy się do Wenecji, już nie 
autokarem, lecz kolejką wąskotorową, która 
porusza się z prędkością około pięciu kilo-
metrów na godzinę. Mogliśmy tam obejrzeć 
stare parowozy, lokomotywki, wagoniki 
zgromadzone w muzeum kolejek wąskoto-
rowych. Pokrzepieni smacznym obiadem 
w miejscowej restauracji, wyruszyliśmy w 
dalszą drogę.
 Zatrzymaliśmy się w Gnieźnie na Wzgórzu 
Lecha, żeby zwiedzić prastarą katedrę, 
ufundowaną za życia Mieszka I[ wielokrot-
nie odbudowywaną], w której spoczywają 
szczątki Dąbrówki i świętego Wojciecha 
a koronowani byli: Bolesław Chrobry i 
Mieszko II, Bolesław Szczodry, Przemysł II i 
Wacław II Czeski. Dłużej zatrzymaliśmy się 
przy Drzwiach Gnieźnieńskich wykonanych  
w 1175 roku na zlecenie Mieszka III Starego. 
Na drzwiach oglądaliśmy umieszczone tam  
sceny z życia świętego Wojciecha.
  Żeby nadal pozostać w epoce pierwszych 
władców Polski, udaliśmy się na Lednicę 
do Muzeum Pierwszych Piastów. Na wyspę 
dopłynęliśmy promem aby zobaczyć relik-
ty budowli z okresu Mieszka  i Bolesława 

Chrobrego. Mogliśmy podziwiać jedno z naj-
cenniejszych pozostałości przedromańskiej 
architektury kamiennej w Polsce.
   Na koniec, mimo że nie mieliśmy tego w 
planie, pojechaliśmy na Pola Lednickie, bo 
tu jak mawiał o. Jan Góra zaczęło się życie 
pierwszych chrześcijan a już na pewno 
polskiej młodzieży. Spojrzeliśmy na Bramę 
Rybę, przez którą przechodzą  podczas 
spotkań lednickich, tysiące młodzieży, przy-
stanęliśmy w zadumie przed grobem o. Jana 
Góry usytuowanego u stóp głazu upamięt-
niającego 27 lat pontyfikatu Jana Pawła II. W 
oddali widzieliśmy replikę krzyża z Giewontu 
i  plenerowe stacje Drogi Krzyżowej. Wszyscy 
chętni dokonali zakupu pamiątek i obejrzeli 
eksponaty zgromadzone w muzeum.
  Do Borówca wróciliśmy bogatsi  o nową 
wiedzę dotyczącą początków naszej pań-
stwowości, może nieco zmęczeni ale 
zadowoleni, że udało nam się tak wiele zo-
baczyć, poszerzyć swoją wiedzę historyczną 
i przeżyć przygodę. Teraz będziemy oglądać 
zdjęcia z wycieczki i liczyć dni do września, 
bo wtedy wyruszamy do Karpacza.

                                                   

Seniorzy z Borówca zwiedzają ciekawe miejsca 
W  marcu sołtys Robakowa Wsi wydał 
orędzie, w którym obiecał że Dzień Ko-
biet obchodzić będziemy jak tradycja 
nakazuje -hucznie ale ze względu na 
pandemię w innym terminie. Cierpliwość 
się opłacała!
14 sierpnia w sołectwie Robakowo Wieś 
odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Kwiatki, kawa i słodkości były tylko wstę-
pem. Czas umiał niezastąpiony wirtuoz 
akordeonu Krzysztof Maślanka. Trunki 
z rodzimej winnicy muskały podniebienie. 
Loteria fantowa wzbudziła wiele emocji 

i uśmiechu. Kolacja była pyszna i pięknie 
podana. Oczywiście odbył się konkurs 
karaoke, wyłonione zostały 3 gwiazdy „ 
Violetta Willas Robakowa Wsi „” Piękna 
i młoda Robakowa Wsi” Oraz „Balladyna 
Robakowa Wsi”. Każda z  uczestniczek 
dawała z siebie 100% i znowu okazało się,  
że „ Śpiewać każdy może...”. Tańczyć też!
Panowie zadbali o poziom obsługi, za or-
ganizację w skali 1-10 dajemy mocne 12 !
Życzymy wszystkim takich spotkań, na 
których różnice pokoleniowe znikają 
a dobra energia wypełnia po brzegi!

Pragniemy bardzo podziękować osobom 
które pomogły umilić ten czas:
- Rodzinna Winnica Ela, Ewa, Kasia
- Renesans Piękna Kosmetologia profesjo-
nalna Beata Juskowiak
- SołtySówka Dachowa
- Sklep spożywczy Andrzej Surdyk
- Kwiaty i upominki „u Gabi”
- DJ Agnes z Ferajny Dziećmierowo

Dziękujemy! 

Dzień Kobiet w sierpniu? Oczywiście!

◊  BR

Jerusalema Dance Challenge to wyzwanie, 
które w  trakcie izolacji spowodowanej 
pandemią COVID-19 daje ludziom poczu-
cie bycia częścią wspólnoty. 
Niemal z dnia na dzień wszyscy, od poli-
cjantów i strażaków, po pilotów i stewar-
desy linii lotniczych zaczęli publikować 
swoje własne filmy, obrazujące to jak 
tańczą w  rytm utworu południowoafry-
kańskiej piosenki. Choreografia jest na tyle 
prosta, aby każdy bez problemu potrafił ją 
wykonać, a równocześnie na tyle efektow-
na, bo tańczona w grupie. 

Pracownicy firmy Hermes Polska sp. z o.o. 
mającej swoją siedzibę w Gądkach chętnie 
podjęli wyzwanie i 3 lipca 2021 r. na par-
kingu pod firmą zatańczyli w 40-osobowej 
grupie układ do utworu „Jerusalema”. 
Nagraniem oraz montażem zajęła się pro-
fesjonalna ekipa filmowa, a efekt przerósł 
oczekiwania uczestników oraz pozostałych 
pracowników firmy Hermes. Liczba wy-
świetleń na Youtubie stale rośnie, jest już 

ich ponad 60 tys. Nagranie udostępnione 
zostało innym oddziałom firmy Hermes 
i tym samym na wszystkich kontynentach 
ludzie podziwiają zaangażowanie, poczu-
cie jedności i  taneczny talent polskich 
pracowników. 
Udział w  wyzwaniu „Jerusalema Dance 

Challenge” był moim marzeniem, a zorga-
nizowanie tego w moim miejscu pracy wraz 
ze współpracownikami przerosło moje 
oczekiwania. Jestem dumna z  kolegów 
i koleżanek z pracy.

Pracownicy Hermesa i „Jerusalema“

◊  Organizator 
Natalia Drozdowska

◊  Barbara Fluder   
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Przez cały miesiąc sierpień trwały obozy 
sportowe dla ponad 170 zawodniczek                        
i zawodników  z Kórnickiego Stowarzysze-
nia Sportowego „Kotwica” Kórnik.
Grupa 60  zawodników z  najstarszych 
zespołów: Juniorów, Trampkarzy, Mło-
dzików i  Orlików przebywała na obozie 
sportowym w Licheniu Starym.
W trakcie trwania obozu dzieci i młodzież 
brały udział w  treningach i  zajęciach 
sportowych, wycieczkach oraz meczach 
kontrolnych. Rozegraliśmy sparingi z taki-
mi zespołami jak: Górnik Zabrze, Suchary 
Suchy Las, PS  Gniezno. Na obozie pod-
nosiliśmy swoje umiejętności piłkarskie: 
techniczne i sprawnościowe ale również 
wiedze z zakresu taktyki.
Po przyjeździe uczestnicy zostali zakwa-
terowani w  hotelu Atut. Do dyspozycji 
oprócz dobrze przygotowanych boisk 
korzystaliśmy z zabiegów odnowy biolo-
gicznej: basen, sauna, jakuzi.
Grupy młodsze zawodników z  rocznika 

2012 i  2013 przebywała na obozie sta-
cjonarnym  w hotelu Daglezja w Kórniku. 
Grupa Lekkoatletyczna i najmłodsze  ze-
społy z roczników 2014 i 2015 przebywały  
na obozach dochodzeniowych na terenie 
Błoni.
Podczas pobytu serwowane były przez fir-
mę „Świeże i Zielone” z Kórnika trzy posiłki 
dziennie (śniadania, obiad, kolacja). Jedze-
nie było smaczne i zdrowe, dostosowane 
do potrzeb żywieniowych sportowców.
W trakcie trwania obozu dzieci i młodzież 
brały udział w  treningach i  zajęciach 
sportowych organizowanych na obiekcie 
sportowym KCRiS Oaza-Błonie w Kórniku.
Treningi odbywały się niezależnie od 
warunków pogodowych i ukierunkowane 
były na podniesienie na wyższy poziom 
ogólnej sprawności fizycznej oraz mo-
torycznej pod okiem wykwalifikowanej 
kadry trenerskiej co pozwoliło także na 
analizę i poprawę indywidualnej techniki 
zawodników.

Podczas obozu organizowane były także 
zajęcia rekreacyjne wyjazdy do kina Basz-
ta, do parku trampolin – Jump Space, na 
kręgielnie  Gravitacja.  Ponadto  korzysta-
liśmy z kąpieliska strzeżonego na błoniach 
i pływalni KCRiS Oaza w Kórniku
Postawione cele obozu zostały osiągnięte, 
a program zrealizowany. Powyższy obóz 
sportowy był dobrą formą stwarzania 
warunków do prawidłowego rozwoju 
dzieci i młodzieży. Dla wielu z nich był to 
pierwszy w życiu obóz. Nawiązane znajo-
mości mogą przetrwać długie lata. Miejmy 
nadzieje, że także praca treningowa wy-
konana podczas zgrupowania zaowocuje 
sukcesami w rywalizacji w nadchodzącym 
sezonie i będzie kontynuowana podczas 
kolejnych obozów sportowych  Klubu 
Sportowego KOTWICA Kórnik.
#kotwatoMy
Ze sportowym pozdrowieniem

Sportowe Wakacje z „Kotwicą”  Kórnik

◊  Dariusz Śmigielski 
- koordynator grup młodzieżowych

Po raz kolejny UKS Oaza Kórnik w dniach 
11-21 sierpnia 2021 r. brał udział w obo-
zie sportowym letnim w Darłówku. Był to 
obóz wielu klubów taekwondo z  Polski 
m.in. Jarocina, Pleszewa, Śremu, Czę-
stochowy i  Leszna. W  tym roku w  akcji 
obozowej wzięło udział około 150 uczest-
ników, wśród których znaleźli się też 
zawodnicy z  kadr wojewódzkich. Obóz 
dofinansowany był ze środków Wojewody 
Wielkopolskiego, firmy TFP sp. z o.o. oraz 
Fundacji Zakłady Kórnickie. Obóz sporto-
wy ma dwa cele: szkolenie zawodników na 
poziomie grupy amatorskiej i wyczynowej 
i  spędzenie aktywnego wypoczynku dla 
dzieci. Najliczniejszą grupę obozowiczów 
stanowiły dzieci w  wieku 6-12 lat, które 
taekwondo traktują jako dobrą zabawę. 
Oczkiem w  głowie sztabu trenerskiego 

była grupa wyczynowa, która realizowała 
ambitny i wymagający program szkolenio-
wy. Codzienna dawka 4-5 godzin treningu, 
zdecydowanie podniosła formę zawod-
ników. Kształtowanie siły dynamicznej 
i wytrzymałości było głównym celem kadr 
wojewódzkich. Na specjalnie zaadapto-
wanych dwóch salkach do sportów walki 
stworzyliśmy doskonałe warunki treningo-
we, które niczym nie odbiegały od profe-
sjonalnej sali treningowej. Ciężkie treningi 
w terenie i codzienne zaprawy zawodnicy 
mile wspominają. Wielu sparingpartnerów 
z kilku klubów Polski to podstawowy atut 
efektywnego treningu w sportach walki.
Uczestnicy mogli liczyć na bardzo dobre 
warunki zakwaterowania oraz wyżywienie 
trzy razy dziennie.  Zaplanowana każda go-
dzina pobytu sprawiły, że na nudę nie było 

co narzekać. Nie zabrakło również korzy-
stania z walorów kurortu nadmorskiego 
oraz zwiedzania atrakcyjnego miasteczka. 
W skład atrakcji wchodziło także ognisko 
czy wstęp do pobliskiego Aquaparku.
Pomimo mieszanej pogody udało się wy-
konać założony plan obozu. Wychowawcy 
i trenerzy zapewniali czas zabawami obo-
zowymi, wycieczkami czy kąpielą  w morzu 
oczywiście pod okiem ratownika. Zawsze 
po kolacji odbywały się zabawy integracyj-
ne dla wszystkich uczestników obozu. Miło 
było patrzeć jak w tych zajęciach z radością 
brały udział małe dzieci i starsi zawodnicy. 
Z każdym dniem narastała silna integracja 
środowiska taekwondo, które podzielają 
tą samą pasję.

W dniach od 9 do 14 sierpnia juniorki UKS 
Radzevia Radzewo uczestniczyły w obozie, 
będącym wstępem do nowego sezonu 
2021/2022. Zrealizowaliśmy go dzięki 
wsparciu z Ministerstwa Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu. Podobnie jak w 
poprzednich latach naszą bazą był Zanie-
myśl. Rytm dnia wyznaczały treningi na hali 
oraz posiłki. A pomiędzy nimi: drzemki, pla-
żowanie, wyjścia na lody, konkursy. Po dniu 
pełnym wysiłku, wszystkie obozowiczki z 
radością uczestniczyły w wieczornych grach 
planszowych. Podczas całego tygodnia było 
miło, sympatycznie i bardzo aktywnie. Oby 
tak było w całym sezonie! A czeka nas wiele 
wyzwań. Będziemy walczyć! Serdeczne 
podziękowania za udany obóz kierujemy 
w stronę: restauracji „Dwa smaki”, „Villi pod 
orzechem” oraz pani kierownik hali widowi-
skowo-sportowej w Zaniemyślu.

Obóz unihokejowy – Zaniemyśl 2021

◊  KN

Obóz szkoleniowy UKS Oaza Kórnik w Darłówku

◊  ZM



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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 Zatrudnię panią do opieki nad oso-
bą niepełnosprawną w weekendy. 
Tel. 605 354 948
 Praca przy produkcji i  monta-

żu skrzynek pocztowych w RENZ 
w Gądkach. Tel. 693 309 733
 Poszukujemy opiekunki do cho-

rego mężczyzny (l. 79) w Borówcu. 
Zapewniamy opiekunce osobny 
pokój, warunki i  zakres pracy do 
omówienia. Tel. 608 504 220
 HR BIZNES Pracownik Produkcji 

Robakowo - umowa o pracę. Zara-
biaj do 5000 zł/mc brutto. Zadzwoń 
725 610 014
 Instytut Dendrologii PAN ogłasza 

konkurs na stanowisko dokumenta-
listy w Bibliotece, więcej informacji 
http://www.idpan.poznan.pl/home 
oraz pod nr tel. 618 170 033
 Firma Fresh Slaw w  Biernat-

kach zatrudni osobę do działu 
jakości. E-mail: cv@freshslaw.pl,  
tel. 502 184 738
 Zatrudnię Stolarza, Parkieciarza 

z prawem jazdy kategorii B. Więcej 
szczegółów pod nr. tel. 693 067 105
 Praca magazynier w miejscowości 

Mosina, Agencja zatrudnienia, nr 
certyfikatu 8102, nr tel. 605 222 774
 Praca Sprzątanie Hali w Bninie. 

Zadzwoń 782 800 180

 S p r z e d a m  m i e s z k a -
nie  do  remontu ,  47 ,4  m 2.  
Tel. 697 219 887 
 Naprawa rolet zewnętrznych. 

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

okien, wys. 1.94, dł. 2.68, szer. 1.59. 
Tel. 501 645 939
 Korepetycje z  j. angielskiego. 

Pełne kwalifikacje – magister UAM. 
Wszystkie Poziomy, różne grupy 
wiekowe. Tanio, fachowo, komfor-
towo i przystępnie. Tel. 880 655 557

 Sprzedam młot hilti do kucia 
i  wiercenia. Młot hilti do kucia, 
maszyna do gwintów w  gipsie.  
Tel. 606 463 172
 Serwis kotłów gazowych firmy TER-

MET. Montaż, naprawa, przeglądy. 
Tel. 502 047 864
 Firma remontowo-budowlana 

wykonuje usługi ogólnobudowla-
ne - typu płytkowanie, malowanie, 
szpachlowanie oraz kostka bruk, 
wod-kon-dren. itp. Tel. 782 513 000
 Sprzedam maszyny i urządzenia 

rolnicze. Tel. 691 783 400
 Wykonuję usługi stolarskie: meble 

kuchenne na wymiar, szafy typu 
“komandor”, garderoby, meble ła-
zienkowe, inne zabudowy. Krótkie 
terminy. Tel. 665 298 587
 Wykonujemy usługi ogrodnicze: 

koszenie traw, chwastów, przy-
cinanie żywopłotów, wycinanie 
drzew, gałęzi, wywóz, rozbiórka 
małych budynków. Krótkie terminy.  
Tel. 665 298 587
 Gorące ryby wędzone prosto z wę-

dzarni w każdą niedzielę od 12:00 
przy promenadzie ul. Armii Krajowej 
49. Tel. 517 256 446

 Sprzedam krzesła plastiko-
we używane: białe i  czerwone.  
Tel. 698 635 783
 Sprzedam skrzynki plastikowe 

małe, średnie i duże. Tel. 698 635 
783
 Sprzedam narty długości 2 me-

try firmy “Polsport”, używane.  
Tel. 698 635 783

 Sprzedam banery reklamo-
we firm: Lech, Żywiec i  Okocim.  
Tel. 698 635 783
 Sprzedam okna jednoskrzydło-

we, drewniane, używane o wym. 
50x150, 140, 130 cm oraz 50x50 cm. 
Tel. 698 635 783
 Sprzedam czajnik bezprzewo-

dowy, nowy, nieużywany. Tel. 698 
635 783
 Warsztat Ślusarsko-Spawalniczy 

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

 Sprzedam dwa metalowe, używa-
ne pojemniki 200-litrowe, na paliwa 
płynne. Tel. 698 635 783
 Sprzedam dekoder “Cyfra” Plus. 

Tel. 698 635 783
 Oddam stojak z kwiatami drew-

niany, jasny, czteroramienny.  
Tel. 662 660 771
 Wydam 3-miesięczne kotki w do-

bre ręce. 2 kotki (czarna: popielato-
-biała) i 1 kocur (tygrysek szaro-brą-
zowy). Tel. 798 199 082
 Sprzedam łóżko dwuosobowe 

sosnowe, stan bdb. Tel. 696 779 221
 Mało używany ekspres do kawy 

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

ną Fender, a także wzmacniacz gita-
rowy, stojak i pokrowiec, niedrogo. 
Tel. 602 742 550 
 Maszyna do szycia firmy Łucz-

nik, walizkową, stan dobry.  
Tel. 696 779 221
 Sprzedam małą betoniarkę. Koszt 

450 zł. Tel. 782 513 000
 Czy chcesz nie martwić się o oceny 

dziecka z chemii! Oferuję korepety-
cje z chemii. Tel. 790 285 872
 Usługi utrzymania terenów zielo-

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

pracę ze Wspólnotami Mieszka-
niowymi dot. sprzątania klatek 
schodowych oraz utrzymania 
terenów zielonych. Zapraszam.  
Tel. 508 795 439
 Usługi sprzątania biur, klatek 

schodowych, mycie okien, pranie 
tapicerki i dywanów, ciśnieniowe 
mycie tarasów, kostki brukowej 
i  bram garażowych. Dobre ceny! 
Tel. 508 795 439
 Chętnie przyjmę niepotrzebne 

książki. Tel. 721 731 124
 Zapraszam do nowo otwarte-

go gabinetu masażu Lawenda,  
ul .  Poznańska 79B, Kórnik.  
Tel. 888 689 196

 Sprzedam tornister szkolny nie-
bieski (z piórnikiem i workiem) firmy 
Hama, cena 70 zł. Tel.  512 303 888 
 Sprzedaż dyni jadalnych i do deko-

racji. Buernatki, ul. Główna 35
 Kostka brukowa, ogrody - wolne 

terminy. Tel. 512 233 630
 Usługi transportowe -przepro-

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

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

warki, rowery fitness, materiały 
budowlane itp. Tel. 506 490 723
 Konsultacje i poradnictwo psycho-

logiczno - pedagogiczne: dla rodzi-
ców borykających się z problemami 
wychowawczymi, dla młodzieży 
(trudności w relacjach, utrata celu 
i sensu życia), terapia indywidualna, 
interwencja kryzysowa, doradztwo 
zawodowe. Kontakt: 61 649 96 17, 
797 876 566
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011

 Naprawa pralki, zmywarki.  
Tel. 537 394 398
 Zalanie? Remont? Budowa? Usu-

wanie szkód spowodowanych 
przez wodę. Osuszanie podpo-
sadzkowe systemem Aercube.  
Tel. 695 627 467
 Sprzedam Volkswagen UP, 2018 

r. ,1. wł. salon Polska, przeb. 20 tys. 
Tel. 882 833 910
 Biuro matrymonialno-towarzyskie 

zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Tel. 505 006 319
 Przygarnę rowery polskiej pro-

dukcji Romet/ZZR. Tel. 508 261 159 
 Angielski indywidualnie, do-

świadczony nauczyciel, wyniki.  
Tel. 609 520 503
 Sprzedam Łóżeczko dyrewniane 

(szuflada, materacyk). Stan jak 
nowe. Cena 200zł. Tel. 665 034 282
 Sprzedam ładny (fiolet perła), mę-

ski, rowerPegasus-28’. Cena 480zł.
Tel. 665 034 282 

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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