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Sprawozdanie 
burmistrza

z naszego terenu bez dodatkowej opłaty 
wynosi 30. 

Odprawa i ćwiczenia strażaków

6 października wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły uczestniczył w  odprawie szkole-
niowej przed ćwiczeniami Strażaków na 
Jeziorze Bnińskim w Błażejewku.
Odprawa odbyła się pod przewodnic-
twem bryg. mgr inż. Jacka Michalaka - 

komendanta PSP w Poznaniu. Korzystając 
ze sposobności wiceburmistrz przekazał 
na ręce komendanta PSP Poznań podzię-
kowanie wszystkim strażakom za udział 
w akcji gaszenia pożaru w lesie Zwierzy-
niec dnia 30 lipca 2021 roku.
Głos zabrał także Poseł na Sejm RP Bar-
tłomiej Wróblewski. Następnie jednostki: 
OSP w Kórniku, OSP Kamionki,  OSP Ra-
dzewo, OSP Czmoń,  OSP Szczytniki, JRG 
6 Poznań oraz JRG 7 Poznań wyjechały na 
ćwiczenia, podczas których zabezpiecza-
no ścieżki lądowania samolotu na wodzie.

rOzmOwy w sprawie LeX-a

7 października wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły, sekretarz Iwona Pawłowicz-Na-
pieralska oraz mecenas Józefa Cieślak 
spotkali się z  przedstawicielem firmy 
Lex. Omawiano dostęp oprogramowania 
firmy Lex dla pracowników UMiG Kórnik.

rOzmOwy z Fzk

8 października burmistrz Przemysław 
Pacholski spotkał się z  przedstawiciela-
mi Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie 
Dariuszem Grzybkiem i  Zbigniewem 
Kaliszem. Rozmawiano na temat pla-
nów realizacji farm fotowoltaicznych 

akty nOtariaLne

30 września oraz 20 października wice-
burmistrz Sebastian Wlazły podpisał ko-
lejne akty notarialne dotyczące wykupu 
gruntów pod przebudowę ul. Michałow-
skiego w Bninie. 

nadanie imienia przedszkOLu

Także 30 września Przedszkolu w  Ka-
mionkach nadano imię „Leśna Drużyna”. 
Głównym punktem programu uroczysto-
ści było odsłonięcie tablicy z nazwą oraz 
występy artystyczne przedszkolaków. 
W  uroczystości udział wzięli między in-
nymi burmistrz Przemysław Pacholski, 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły oraz rad-
ni: Anna Maria Andrzejewska, Dominika 
Buczkowska i Jerzy Walczyk.

nOwe stawki w „schrOnisku”

5 października Zgromadzenie Związ-
ku Międzygminnego „Schronisko dla 
Zwierząt” przyjęło uchwałę w  sprawie 
określenia wysokości rocznej składki 
członkowskiej, którą gminy wchodzące 
w skład Związku zapłacą na 2022 rok, oraz 
termin jej płatności. Podczas obrad Zgro-
madzenia Związku Miasto i Gminę Kórnik 
reprezentował wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły (pełniący funkcję Przewodniczące-
go Komisji Rewizyjnej Związku).
Ustalono, że stawka wyniesie 7,20 zł 
od osoby (dotychczas wynosiła 6,50 zł). 
Ponieważ nasza gmina ma około 30 
tys. mieszkańców zameldowanych, limit 
psów przyjętych rocznie do schroniska 

w Dachowie i Szczodrzykowie. Burmistrz 
zawnioskował o  rozwiązanie umowy 
z  dzierżawcą gruntu oraz o  wycofanie 
wniosku o wydanie warunków zabudowy.

725 Lat temu...

9 października 2021 r. w  Szkole Pod-
stawowej im. Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata w  Kamionkach odbyła 
się uroczystość upamiętniająca rocznicę 

725-lecia pierwszej wzmianki w archiwal-
nych dokumentach na temat Kamionek. 
W wydarzeniu, którego inicjatorkami były 
sołtyski: Anetta Prętka-Kulka (Kamionki 
Północne), Liliana Wawrzyniak (Kamionki 
Przy Lesie), Magdalena Kosakowska (Ka-
mionki Stare), uczestniczyli zaproszeni 
goście: Członek Zarządu Powiatu Po-
znańskiego – Antoni Kalisz, wiceburmistrz 
– Sebastian Wlazły, przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Kórnik Adam Lewandow-
ski wraz z  radnymi, komendant Straży 
Miejskiej Tomasz Haremza, sołtysi oraz 
mieszkańcy Kamionek. Obchody rozpo-
częto mszą św. w Parafii pod wezwaniem 
św. Matki Teresy z Kalkuty, sprawowaną 
przez proboszcza ks. Jakuba Lechniaka 
w intencji mieszkańców Kamionek.
Kolejna część obchodów odbywała się 
w Szkole Podstawowej i podzielona była 
na dwie części: w  pierwszej zobaczyli-
śmy występy artystyczne uczniów szkoły 
w Kamionkach zaś w drugiej odbyły się 
prelekcje Kazimierza Krawiarza oraz 
Rocha Barełkowskiego dotyczące historii 
Kamionek. Odbyła się też wystawa ikon 
autorstwa Mileny Bąkowskiej–Grześ-
kowiak. Zwieńczeniem uroczystości był 
urodzinowy tort.

cd. na str. 4



29 września 2021 roku odbyła się sesja 
Rady Miasta i Gminy Kórnik. W czasie jej 
trwania radni:
- dokonali zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 
2021-2032 oraz uchwały budżetowej na 
2021 rok
- podjęli uchwałę w  sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla gminy partnerskiej 
Humań na Ukrainie
- przyjęli uchwałę w  sprawie wysokości 
i  zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 
celowych na realizację zadań wykonywa-
nych przez podmioty prowadzące żłobki, 
kluby dziecięce, zatrudniających dziennych 
opiekunów lub dziennych opiekunów pro-
wadzących działalność na własny rachunek 
na terenie Miasta i Gminy Kórnik
- podjęli uchwałę w sprawie zaliczenia drogi 
powiatowej nr 2478P relacji Mieczewo – 
Radzewo na odcinku od granicy z Gminą 
Mosina w  miejscowości Dworzyska do 
drogi powiatowej nr 2472P w miejscowości 
Radzewo do kategorii dróg gminnych
- dokonali zmiany uchwały w sprawie prze-
jęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych 
zadań publicznego zarządzania drogami 
powiatowymi
- zmienili uchwałę w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
- uchylili uchwałę w  sprawie wyrażenia 
zgody na przekazanie w formie darowizny 
na rzecz Województwa Wielkopolskiego nie-
ruchomości położonej w obrębie Czołowo
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Bła-
żejewo. Ul. Skromna ma swój początek od 
działki nr 173/14 i biegnie do działki nr 194, 
której podstawę stanowi droga oznaczona 
działką nr 173/15

- nadali nazwę ronda w miejscowości Kór-
nik. Rondo Fundacji WOŚP znajduje się na 
działce nr 59/2, położonej w obrębie Kórnik, 
gmina Kórnik
- wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze prze-
targowej nieruchomości niezabudowanych 
położonych w miejscowości Kórnik obręb 
Bnin
- przyjęli uchwałę w  sprawie sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej nieruchomo-
ści niezabudowanej położonej w obrębie 
Skrzynki
- podjęli uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w obrębie geodezyjnym Borówiec, w rejo-
nie ulicy Czereśniowej i Malinowej, gmina 
Kórnik oraz w obrębie Konarskie, w rejonie 
ul. Kozakowej, gmina Kórnik – Etap I
- przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części 

obrębu Żerniki w rejonie ulic Przemysłowej 
i Stachowskiej, gmina Kórnik
- podjęli uchwałę w sprawie zmian w skła-
dach osobowych Komisji Rady Miasta 
i Gminy Kórnik.
Podczas wrześniowej sesji burmistrz 
Przemysław Pacholski wraz z Andrzejem 
Pawlaczykiem – inicjatorem akcji „Proszę – 
Dziękuję - Przepraszam” w Przedszkolach 
wręczyli dyrektorkom placówek, które 
zaangażowały się w przedsięwzięcie, em-
blematy z logiem programu. 

Szczegóły:
https://kornik.esesja.pl/posiedzenie/712a-

e26c-12d4-4
Relacja YouTube Rada Miasta i Gminy 

Kórnik

Sesja RMiG

◊  Oprac. 
Monika Sierpowska
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wizyta pOsłanki

10 października gościła w Kórniku Poseł 
na Sejm RP Jadwiga Emilewicz. Podczas 
spotkania z burmistrzem Przemysławem 
Pacholskim i wiceburmistrzem Sebastia-
nem Wlazłym rozmawiano o planowanych 
inwestycjach oraz infrastrukturze rekre-
acyjnej nad Jeziorem Kórnickim. Poruszo-
no również kwestie wniosków złożonych 
przez Gminę w programie Polski Ład.

spOtkania z prObOszczami

12 października burmistrz Przemysław 
Pacholski oraz wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły spotkali się z nowym proboszczem 
parafii w  Robakowie ks. Przemysławem 
Danielczakiem. Rozmawiano na temat 
współpracy i  spraw bieżących. Dzień 
później w  ratuszu gościł ks. Jakub Lech-
niak – proboszcz parafii w  Kamionkach. 
Dyskutowano na temat przygotowań do 
budowy kościoła.

spOtkanie z prezesem tkd

13 października burmistrz Przemysław 
Pacholski razem z kierownikiem Wydziału 
Promocji Gminy, Kultury i  Sportu Mag-
daleną Matelską-Bogajczyk, spotkał się 
z prezesem UKS „TKD-Kórnik” Tomaszem 
Nowakiem, który podziękował za wsparcie 
klubu i owocną współpracę.

rOzmOwy w sprawie
 budOwy dróg

Także 13 października odbyło się spotka-
nie z przedstawicielami Spółki JLL z War-
szawy oraz Panattoni w  sprawie planu 
budowy dróg w rejonie ul. Stachowskiej 
i Szkolnej w Robakowie oraz ul. Żernickiej. 
W spotkaniu MiG Kórnik reprezentowali 
wiceburmistrz Bronisław Dominiak, 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły oraz 
kierownicy: Wydziału Inwestycji – Joanna 
Grzybowska, Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomości – Lidia Noskowiak, Wydziału 
Eksploatacji Infrastruktury Technicznej 
– Z-ca kierownika Anna Borowiak oraz 
mecenas Maciej Łakomy. Rozmowy doty-
czyły warunków ewentualnej współpracy 
w zakresie rozbudowy dróg.
  

rOzmOwy z pkp
 
14 października wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak, wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
oraz kierownicy wydziałów : Gospodarki 
Nieruchomościami, Inwestycji oraz Eksplo-
atacji Infrastruktury Technicznej spotkali 
się z  przedstawicielami PKP z  Naczelni-

kiem Wydziału Współpracy z Samorząda-
mi Karolem Binkiem na czele. Rozmawiano 
na temat możliwości przekazania Gminie 
nieruchomości przy stacji w  Gądkach 
oraz budynku dworca. Było to już kolejne 
spotkanie w tej sprawie. Na tym terenie 
planujemy budowę węzła przesiadkowego 
wraz z drogami dojazdowymi i ścieżkami 
pieszo-rowerowymi. 

dzień edukacji narOdOwej

Również 14 października, z  okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, burmistrz Przemy-
sław Pacholski i wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły wraz z  pracownikami Wydziału 
Oświaty i Polityki Społecznej, spotkali się 
z  dyrektorami placówek oświatowych, 
szkół i  przedszkoli, w  tym prywatnych 
działających na zasadach publicznych.
Włodarze miasta przekazali na ręce dyrek-
torów życzenia dla wszystkich pracowni-
ków oświaty. 

rOzmOwy z Firmą VuLcan

15 października z  przedstawicielem fir-
my Vulcan spotkali się: wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły, skarbnik Katarzyna 
Szamałek, pracownicy Wydziału Oświaty 
Ewa Soczyńska, Aneta Weber, Małgo-
rzata Michalak, Anna Kozłowska kieru-
jąca Wydziałem Gospodarki Finansowej 
i Agnieszka Chmielewska główna księgowa 
w  przedszkolu i  żłobku w  Kamionkach. 
Rozmawiano o  zakupie kolejnych ele-
mentów oprogramowania związanego 
z administrowaniem oświatą. 

rOzmOwy z Firmą jakOn

Tego samego dnia wiceburmistrzowie Se-
bastian Wlazły i Bronisław Dominiak spo-
tkali się z przedstawicielami firmy JAKON 
w sprawie poszerzenia pasa drogowego 

i  budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy 
ul. Szkolnej w Robakowie.

rOzmOwy z aquanetem

Również 15 października wiceburmistrz 
Bronisław Dominiak oraz pracownicy 
Wydziału Inwestycji spotkali się z przed-
stawicielami spółki Aquanet. Rozmawia-
no na temat realizacji kanalizacji w ulicy 
Kempingowej w Borówcu w związku z za-
planowaną przebudową drogi i budową 
ścieżki rowerowej. 

jubiLeusz restytucji Fzk

Także 15 października odbyła się w Pozna-
niu uroczystość z okazji 20-lecia restytucji 
Fundacji Zakłady Kórnickie. W uroczysto-
ści uczestniczył między innymi  burmistrz 
Przemysław Pacholski, który skierował na 
ręce władz FZK list gratulacyjny i życzenia. 

wyrOk w sprawie wydania 
działki nadjeziOrnej

18 października Sąd Rejonowy w Środzie 
Wlkp. ogłosił wyrok w sprawie z powódz-
twa Miasta i Gminy Kórnik o wydanie nie-
ruchomości. Sąd, uwzględniając żądanie 
Gminy, nakazał pozwanym, aby opróżnili 
i wydali Gminie część nieruchomości poło-
żonej nad Jeziorem Kórnickim. Wyrok jest 
nieprawomocny.

uczczOnO pamięc bOhaterów

20 października liczne delegacje uczciły 
pamięć rozstrzelanych w 1939 roku przez 
Niemców obywateli Kórnika, Bnina i oko-
lic. Pod tablicą usytuowaną na miejscu 
zbrodni złożono wiązanki kwiatów. 

cd. ze str. 3

Fundacja Zakłady Kórnickie świętuje dwudziestolecie restytucji. Kon-
ferencja jubileuszowa z  tej okazji odbyła się 15 października w  Sali 
konferencyjnej ICHB PAN w Poznaniu. 
O  szczegółach tego wydarzenia będziemy jeszcze informować, tym-
czasem zapraszamy wszystkich Kórniczan, a szczególnie uczniów i na-
uczycieli szkół z  terenu gminy Kórnik oraz przedstawicieli instytucji, 
stowarzyszeń i  klubów sportowych owocnie współpracujących z  FZK 
na  otwarcie wystawy poświęconej 20-leciu restytucji Fundacji Zakłady 
Kórnickie oraz inaugurację działania info-kiosku przy Zamku w Kórniku,  
która odbędzie się 28 października 2021 r. o godz. 15.00  na Podzamczu. 
Po zakończeniu uroczystości zapraszamy na piknik z poczęstunkiem  oraz 
poświęcony historii Fundacji Zakłady Kórnickie konkurs z  nagrodami 
dla dzieci i młodzieży.

Z okazji Jubileuszu 20–lecia restytucji Fundacji Zakłady Kórnickie odpra-
wione zostaną także następujące Msze Święte: w kościele kolegiackim 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Środzie Wielkopolskiej  
25 października o godz. 14.00, w kościele kolegiackim pw. Wszystkich 
Świętych w  Kórniku  28 października o  godz.18.00. Zapraszamy do 
uczestnictwa w nich wszystkich, którzy pragną pomodlić się  w intencji 
Fundacji oraz jej Założycieli.

◊  red.
Zaproszenie od FZK



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 spra-
wie ochrony osób fizycznych w  związku 
z  przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), 
zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobo-
wych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepod-
ległości 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 prawne-
go 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 zago-
spodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych 
będą osoby upoważnione przez Administra-
tora do przetwarzania danych w ramach wy-
konywania swoich obowiązków służbowych, 
projektant sporządzający projekt miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego/studium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, oraz 
podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przecho-
wywane wieczyście (kategoria archiwalna 
A), zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednoli-
tych 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 spro-
stowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą prze-
kazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych 
nie będzie używane zautomatyzowane po-
dejmowanie 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 niezgodnie z  przepisami 
RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warun-
kiem ustawowym i  jest niezbędne w  celu 
realizacji obowiązku prawnego wykonywa-
nego przez Administratora. W  przypadku 
braku podania przez Państwa  niezbędnych 
danych, będzie to miało wpływ na dalsze 
procedowanie sprawy, włącznie z pozosta-
wieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie 
z  Kodeksem postępowania administracyj-
nego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, 
adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na 
ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych 
do przeprowadzenia procedury planistycz-
nej.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bnin w rejonie ulic: Śremskiej, 

Lipowej i Błażejewskiej, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta 
i Gminy Kórnik nr L/695/2018 z dnia 26 września 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla części obrębu geodezyjnego Bnin w rejonie ulic: Śremskiej, Lipowej i Błaże-
jewskiej, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 
2 listopada 2021 r. do 25 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt  planu dostępny będzie w okresie wyło-
żenia również na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Sprawy obywatelskie” w zakładce 
,,projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu” oraz na platformie konsultacyjnej  
kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 15 listopada 2021 r. o godzinie 16:00 za pomocą środków poro-
zumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM. W dyskusji online będzie 
można wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 15 listopada 2021 
r. na adres email: dyskusje.publiczne@kornik.pl w temacie maila wpisując: BNIN-11. 
Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany 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 środków komunikacji elektronicznej (ePUAP 
lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platforma 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, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Miasta 
i Gminy Kórnik – preferowane wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w rejonie węzła Koninko oraz ulicy Ostrowskiej  

i drogi krajowej S-11, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta 
i Gminy Kórnik nr XXX/414/2021 z dnia 31 marca 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie węzła Koninko oraz ulicy Ostrowskiej i drogi krajowej S-11, gmina 
Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 listopada 2021 
r. do 25 listopada 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.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 22 listopada 2021 r. o godzinie 16:00 za pomocą środków poro-
zumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM. W dyskusji online będzie 
można wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 22 listopada 2021 
r. na adres email: dyskusje.publiczne@kornik.pl w temacie maila wpisując: KONINKO 
WĘZEŁ. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany 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 środków komunikacji elektronicznej (ePUAP 
lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platforma 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, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Miasta 
i Gminy Kórnik – preferowane wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

Wieś Kamionki obszarowo jest największa 
w gminie Kórnik, dlatego podzielone ją na 
trzy sołectwa: Kamionki Stare - sołtyska 
Magdalena Kosakowska, Kamionki Pół-
nocne - sołtyska Anetta Prętką-Kulka, Przy 
lesie - sołtyska Liliana Wawrzyniak. Z  ich 
inicjatywy przy współpracy ze Szkołą im. 
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, z jej 
dyrektorem Wojciechem Dziudą zorganizo-
wano uroczystość 725-lecia wsi.
Dnia 9 października o godzinie 10:00 w ko-
ściele parafialnym pod wezwaniem św. 
Matki Teresy z Kalkuty ks. Jakub Lechniak 
odprawił Mszę św. w intencji mieszkańców 
Kamionek. Wspomniał w homilii kilka histo-
rycznych faktów sprzed 725-lat.
Główne uroczystości odbyły się w Szkole 
im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 
Wojciech Dziuda – dyrektor szkoły powitał 
przybyłych gości. Wśród nich byli: Antoni 
Kalisz – wicestarosta, członek zarządu Po-
wiatu Poznańskiego, Adam Lewandowski – 
przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik, 
Sebastian Wlazły – wiceburmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik, Jerzy Walczyk – radny Rady 
Miasta i Gminy, ks. Jakub Lechniak, Wojciech 
Kiełbasiewicz, liczni mieszkańcy Kamionek.
Spotkanie rozpoczęto wprowadzeniem 
sztandaru szkoły i jego prezentacją. Po od-
śpiewaniu hymnu szkoły przez Magdalenę 
Machulską uczennicę klasy  VIII F uczniowie 
szkoły zaprezentowali program artystyczny 
w  tym doskonale przygotowaną „Etiudę 
Kamionki”, pokazującą krótką historię wsi 
łatwo trafiającą do wyobraźni widzów. 
Sebastian Wlazły odczytał i  przekazał 

okolicznościowy adres burmistrza Miasta 
i  Gminy Kórnik. Antoni Kalisz przekazał 
szkole akwarelę o tematyce przyrodniczej.
Atrakcją dnia była wystawa ikon, ręcznie 
napisanych przez Milenę Bąkowską-Grześ-
kowiak, nauczycielkę szkoły w Kamionkach, 
absolwentkę Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu - Instytutu Pedago-
giczno-Artystycznego oraz Akademię Sztuk 
Wizualnych – Studium Sztuk Plastycznych na 
kierunku Konserwacja Zabytków. Uczestnicy  
mieli też okazję skosztować okolicznościo-
wego tortu z napisem „725 lat Kamionek”.
W programie przewidziano dwie prelekcje. 
Dr Kazimierz Krawiarz wyjaśnił historię po-
wstania kościoła pw. Św. Jakuba Większego  
Apostoła, ufundowanego w  latach 1250-
1280 w Głuszynie przez komesa Mikołaja 
Przedpełkowica, wojewodę kaliskiego, moż-
nowładcę wielkopolskiego i właściciela oko-
licznych dóbr. W 1296 r. kościół w Głuszynie 
podniesiony został przez biskupa Jana do 
rangi kolegiaty, pierwotnie z prepozytem 
i dwoma kanonikami. Wtedy to zapisano, 
że dziesięcina ze wsi Kamionki będzie prze-
kazywana na utrzymanie tej kolegiaty. Ob-
chodzimy więc rocznicę pierwszej zapisanej 
wzmianki o wsi Kamionki. Izba Pamiątek Re-
gionalnych gromadzi materiały historyczne 
dotyczące wsi Kamionki z myślą o publikacji 
monografii wsi, takiej jaką stworzono już 
dla wsi Szczytniki i Borówiec. Wspomniał 
o bogactwie archiwaliów, rozproszonych 
w Archiwach, w Bibliotece Kórnickiej PAN, 
w Archiwach Archidiecezjalnych w Poznaniu 
i Gnieźnie.

Historię wsi Kamionki, zaprezentował 
w  półtoragodzinnej prezentacji multi-
medialnej dr Roch Barełkowski, historyk 
z wykształcenia, mieszkaniec wsi Kamion-
ki. Dużo miejsca poświęcił właścicielom, 
osadnikom, mieszkańcom, ich zajęciom 
i gospodarce. Szczególnie interesującymi 
okresami to XVIII wiek, czasy gospodaro-
wania Działyńskich. W wieku XIX majątek  
w wianie otrzymała Paulina, żona Józefa 
Dzieduszyckiego, najstarsza córka Ksa-
werego Działyńskiego i  Justyny z Dziedu-
szyckich. Po nich Kamionkami władali do 
1939 r. Czartoryscy, z ostatnim Adamem 
Czartoryskim - prof. UAM wykładającym 
„Ochronę Przyrody”. W Kamionkach z po-
wodu zamieszkiwania tutaj wielu rodzin 
niemieckich, ewangelickich, wytworzyły 
się interesujące, czasami skomplikowane 
relacje sąsiedzkie, szczególnie w  latach 
1939/45. Zebranie tych wszystkich wiado-
mości w formie książkowej jest jak sądzę 
kwestią czasu i pieniędzy.
Nauczyciele szkoły, artyści Barbara Sze-
lągiewicz (skrzypce) i Michał Zator (harfa) 
dali popis muzyczny najwyższego lotu 
artystycznego.
Na koniec organizatorzy wręczyli zasłużo-
nym pamiątkowe medaliony oraz podzię-
kowania zasłużonym mieszkańcom wsi 
Kamionki. Dyrektor szkoły podziękował 
wszystkim zaangażowanym w  przygoto-
wanie uroczystości.
     
  

Czy Kamionki mają tylko 725 lat?

◊  Kazimierz Krawiarz
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Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje, 
że nieprzerwanie funkcjonuje Punkt 
Szczepień Masowych znajdujący się 
w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu 
OAZA  w Kórniku. 
Punkt czynny jest w każdą sobotę w go-
dzinach od 10:00 do 13:00.
Osoby chcące zaszczepić się pierwszą (je-
dyną) lub drugą dawką szczepionki prze-
ciw COVID-19 mogą skorzystać z wszyst-
kich dostępnych na rynku szczepionek.
Wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat 
(liczone rocznikowo, a  więc urodzone 
w 1971 roku lub wcześniej) mogą otrzy-
mać przypominającą szczepionkę jeśli 
minęło 6 miesięcy od pełnego zaszcze-
pienia.
Jako trzecia dawka dla osób 50+ będzie 
podana szczepionka marki Pfizer, bez 
względu na to, jaką szczepionkę wcześniej 
ktoś otrzymał.
Jeśli więc ktoś otrzymał drugą dawkę 
szczepienia w kwietniu lub wcześniej, to 
swoje e-skierowanie na trzecią dawkę ma 
od 24 września na swoim Internetowym 
Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP. 
Pozostałe osoby muszą poczekać na swój 
termin.
Dodatkowo w soboty będzie można 
zaszczepić się przeciw grypie.  
Prawo do bezpłatnego szczepienia na 
grypę mają:
• seniorzy, czyli osoby urodzone nie póź-
niej niż w 1946 r.
• medycy i osoby zatrudnione w placów-
kach medycznych,
• farmaceuci i pracownicy aptek,
• diagności laboratoryjni,
• nauczyciele akademicy i  inne osoby 
prowadzące w uczelni zajęcia ze studen-
tami lub z doktorantami oraz inne osoby 
zatrudnione w uczelni,
• studenci i  doktoranci uczestniczący 
w zajęciach z udziałem pacjentów,
• osoby zatrudnione w  organach Pań-
stwowej Inspekcji Farmaceutycznej 
wykonujące czynności kontrolne lub 
inspekcyjne,
• pracownicy pomocy społecznej, w tym 
zatrudnieni w  placówkach zapewnia-
jących całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym 
lub osobom 
w podeszłym wieku
• pacjenci: 
- zakładu opiekuńczo-leczniczego
- zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
- hospicjum stacjonarnego lub domo-
wego
- oddziału medycyny paliatywnej
• osoby przebywające w domu pomocy 
społecznej lub w placówce zapewniającej 
całodobową opiekę osobom niepełno-
sprawnym, przewlekle chorym lub oso-
bom w podeszłym wieku,

• nauczyciele i  inne osoby pracujące 
w przedszkolu, innej formie wychowania 
przedszkolnego, szkole lub placówce 
działającej w systemie oświaty, placówce 
wsparcia dziennego, placówce opiekuń-
czo-wychowawczej, regionalnej placówce 
opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyj-
nym ośrodku preadopcyjnym, w ramach 
form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
• funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, 
Straży Granicznej, Straży Marszałkow-
skiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Agencji Wywiadu, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywia-
du Wojskowego, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, 
Państwowej Straży Pożarnej, Służby 
Ochrony Państwa, Służby Więziennej, 
Inspekcji Transportu Drogowego, straży 
ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) 
oraz członków ochotniczych straży po-
żarnych, ratowników górskich i wodnych 
wykonujących działania ratownicze.
Wszystkie osoby uprawnione do bezpłat-
nego szczepienia muszą złożyć oświad-
czenie o spełnieniu warunku wynikające-
go z §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z  dnia 27 sierpnia 2021 r. w  sprawie 
metody zapobiegania grypie sezonowej 
w sezonie 2021/2022 na wzorze dostęp-
nym na stronie https://pacjent.gov.pl/
aktualnosc/szczepienia-na-grype oraz 
w zakładce GRYPA Informacje.
Na szczepienie przeciw grypie nie ma 
skierowań. (Nie ma zapisów przez system 
e-rejestracji.) 
Szczepionki przeciwko COVID-19 można 
podawać w dowolnym czasie przed lub 
po podaniu innych szczepionek. Dotyczy 
to również podawania szczepionek prze-
ciwko COVID-19 z innymi szczepionkami 
tego samego dnia, lub w trakcie tej samej 
wizyty szczepiennej.

W dniach od 1 do 3 października br. dele-
gacja z gminy Kórnik przebywała w part-
nerskiej gminie Humań na Ukrainie. Była 
to druga oficjalna wizyta delegacji z Kórnika 
po podpisaniu umowy partnerskiej z Huma-
niem. Celem wizyty był udział w święcie mia-
sta. Naszą gminę na tegorocznym święcie 
reprezentował przewodniczący Rady Miasta 
i  Gminy Adam Lewandowski, kierownik 
Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu 
Magdalena Matelska-Bogajczyk, przed-
stawiciele Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego na czele z prezesem Markiem 
Baranowskim i Marcinem Nowakiem oraz 
Lubomira Baranowska, nasza tłumaczka. 
Podczas krótkiej, bo zaledwie dwudniowej 
wizyty nasza delegacja wspólnie z przedsta-
wicielami Częstochowy, Gniezna, Łańcuta 
i Szprotawy oraz delegacjami z zagranicz-
nych miast partnerskich: Estonii, Litwy, 
Izraela i Kamieńca Podolskiego wzięła udział 
w oficjalnym otwarciu święta miasta i spo-
tkaniu z merem Humania Iryną Grigoriwną 
Pletnovą. Podczas spotkania mer Humania, 
która niedawno objęła to stanowisko, za-
prezentowała zmiany, jakie zaszły w ciągu 
ostatnich lat w Humaniu i  zadeklarowała 
kontynuację i rozwój współpracy z gminami 
partnerskimi. 

W ostatnim dniu naszego pobytu w Huma-
niu wszystkie delegacje zwiedziły przepiękny 
park dendrologiczno-krajobrazowy „Zo-
fiówkę” o powierzchni 150 ha, największą 
atrakcję turystyczną i dumę mieszkańców 
Humania. Natomiast wieczorem odwie-
dziliśmy Ośrodek Rehabilitacyjny dla Osób 
Starszych i Niepełnosprawnych w Huma-
niu, któremu gmina Kórnik przekazała 
podnośnik basenowy do rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w basenie. Ośrodek ten 

funkcjonuje od kilku lat, ale niestety wyma-
ga doposażenia w sprzęt rehabilitacyjny. 
Galina Kuczer, zajmująca się współpracą 
partnerską i nadzorująca Ośrodek, wyraziła 
wdzięczność i przekazała podziękowania 
dla burmistrza Kórnika Przemysława Pa-
cholskiego i radnych Rady Miasta i Gminy 
w Kórniku za podjęcie uchwały o pomocy 
rzeczowej dla Humania. 
 

Delegacja z Kórnika w Humaniu

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych  
w Kórniku, 

ul. Poznańska 34 
zaprasza na 

bezpłatne szczepienia 
przeciw grypie. 

Bezpłatne szczepienie obejmuje:
1. urodzonych nie później niż w 1946 
roku,
2. pracowników straży gminnej,
3. członków ochotniczej straży po-
żarnej, żołnierzy,
4. osoby pracujące w przedszkolach, 
szkołach, żłobkach oraz innych pla-
cówkach oświatowych,
5. osoby zatrudnione w pomocy 
społecznej,
6. studentów medycyny
7. farmaceutów i pracowników 
aptek,
8. laborantów i pracowników labo-
ratoriów,
9. osoby zatrudnione w podmiotach 
leczniczych. 

Szczepienia na Covid-19 i grypę

9 października poznaliśmy  cel 30. Finału 
WOŚP: „Gramy dla okulistyki dziecięcej” 
-dla zapewnienia najwyższych standardów 
diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.
Druga sobota października to start wielkiej 
„finałowej” machiny. Po raz kolejny Sztab 
w Kórniku jest częścią tej corocznej akcji 
Fundacji. Przedstawiciele sztabu 2571 Kór-
nik wzięli udział w oficjalnym ogłoszeniu 
tematu jubileuszowego  30. Finału. Temat  
to cel medyczny, na który Sztab WOŚP 
Kórnik, a  razem z nim mieszkańcy gminy 
będą zbierać środki w ostatnią niedzielę 
stycznia 2022 r.
Nabór wolontariuszy poprzez bazę szefa 
sztabu będzie możliwy za kilka dni i odby-
wać się będzie online. Rekrutacja poprzez 
stronę www.iwolontariusz.wosp.org.pl 

Zapraszamy do współpracy osoby chcące 
zbierać pieniądze do puszek oraz za pomo-
cą e-skarbonki, a  także instytucje: szkoły, 
przedszkola, sołtysów oraz  właścicieli skle-
pów, którzy podejmą się zbiórki na rzecz 
WOŚP do puszek stacjonarnych.  
Wszelkie pytania  prosimy kierować  
pod nr telefonu 502 492 540  lub  mail  
k.janicka@vp.pl  oraz  na  Fb  - WOŚP sztab 
Kórnik,   gdzie będziemy publikować bieżące  
informacje dotyczące Finału.
Kórnik jest wielki, Kórnik jest szczodry, Kór-
nik jest dobry  jak chleb.
Dziękujemy za  Wasze dotychczasowe 
wsparcie, dziękujemy za wielkie serca 
i empatię. 

Gramy dla okulistyki dziecięcej

◊  Sie ma sztab 2571 Kórnik

W dniu 02.10.2021r.  odbyło się walne zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2020 
Na wniosek Komisji Rewizyjnej   o udziele-
nie Absolutorium Zarządowi za rok 2020      
druhny i druhowie obecni na  walnym  ze-
braniu  udzielili  Absolutorium Zarządowi za 
rok sprawozdawczy, oraz wybrano Zarząd 
OSP Szczytniki. 
Zarząd OSP Szczytniki 
dh. Waldemar Jankowiak - Prezes
dh. Sławomir Sobolewski - Naczelnik i Wi-
ceprezes
dh. Jerzy Szafraniec – Zastępca Naczelnika
dh. Monika Sobolewska – Sekretarz 
dh. Przemysław Dłubała – Drugi Wiceprezes
dh. Jan Jankowiak – Skarbnik 
dh. Wanda Jankowiak – Gospodarz
dh. Zuzanna Owczarzak - Kronikarz
Komisja rewizyjna:
dh. Beata Urbaniak – Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej
dh. Marek Olejniczak – Członek Komisji 
Rewizyjnej
dh. Cezary Koper – Członek Komisji Rewi-
zyjnej
 
Dziękuję zaproszonym gościom dh. Ewie 
Sieroń – Sekretarz Oddziału  Miejsko Gmin-
nego OSP RP w Kórniku, dh. Bożena Kiełtyka 
– Pełnomocnik Burmistrza do Spraw Uzależ-
nień,  dh. Andrzej Szyc – Komendant Oddzia-
łu Miejsko Gminnego OSP RP w Kórniku, za 
obecność na zebraniu oraz przedstawienie 
dalszych zadań jakie są przed nami.
Bardzo dziękuję wszystkim druhnom 
i druhom za obecność na zebraniu . Życzę 
nowemu Zarządowi samych sukcesów oraz 
dalszej owocnej współpracy z jednostkami 
OSP z naszej Gminy.
Dziękuję

FUNDACJI ZAKŁADY KÓRNICKIE
W 20 ROCZNICĘ 

RESTYTUCJI
SERDECZNE ŻYCZENIA 
DALSZEGO ROZWOJU

I  KONTYNUACJI 
SZCZYTNYCH IDEI  

DZIAŁYŃSKICH I ZAMOYSKICH
SKŁADA 

STOWARZYSZENIE 
TEATRALNE LEGION

◊  Prezes OSP Szczytniki
Waldemar Jankowiak

OSP Szczytniki
informuje
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Wydział Promocji Gminy



Jubileusz 140-lecia powstania wojewódz-
kiej organizacji pszczelarskiej w Wielko-
polsce – Szreniawa 25.09.2021 r.

Podczas zebrania, w pewien letni, ponie-
działkowy dzień 18 lipca 1881 r. powstało 
Główne Towarzystwo Pszczelnicze na 
Wielkie Księstwo Poznańskie, które stało 
się prekursorem dzisiejszej wojewódzkiej 
organizacji pszczelarskiej w Wielkopolsce. 
Jubileuszowe uroczystości 140-lecia WZP Po-
znań obchodzono w jesiennej aurze w dniu 
25 września 2021 r. w Muzeum Narodowym 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie. 
Wśród znamienitych 
gości, oprócz przed-
stawic ie l i  48  Kół 
Pszczelarzy zrzeszo-
nych w Wojewódzkim 
Związku Pszczelarzy 
w  Poznaniu, w  tym 
z Kórnika, swą obec-
nością uroczystości 
zaszczycili także m.in. 
Prezydent Polskiego 
Związku Pszczelar-
skiego w  Warszawie 
Tadeusz Dylon, Wice-
marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego 
Krzysztof Grabowski, 
Jan Grzesiek – Radny 
Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Adam Serwatka 
– Burmistrz Miasta i Gminy Kłecko, przed-
stawiciele KOWR, ARiMR, Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Wielkopol-
skiego, Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz 
pozostałych wielkopolskich organizacji 
pszczelarskich. 
Przygotowaną przez siebie historię 140-lecia 
organizacji pszczelarskiej w Wielkopolsce 
przedstawił Stanisław Duszczak – Prezes 
Koła Pszczelarzy w Kórniku i jednocześnie 
Sekretarz Wojewódzkiego Związku Pszcze-
larzy w Poznaniu oraz Sekretarz Polskiego 
Związku Pszczelarzy w Warszawie. Można 
się z niej było dowiedzieć, że dążenie do 
uzyskania przewagi w organizacji członków 
narodowości niemieckiej przyczyniło się do 
fuzji trzech organizacji działających w Wiel-
kopolsce – Głównego Towarzystwa Pszczel-
niczego na Wielkie Księstwo Poznańskie 
oraz zdominowanych przez Niemców Cen-
tralnego Towarzystwa Pszczelniczego na 
Prowincję Poznańską (początkowo z siedzi-
bą w Bydgoszczy, a potem z premedytacją 
w Poznaniu) i Towarzystwa Prowincjonalne-
go w Pile. Połączenie tych trzech organizacji 
skutkowało utworzeniem w październiku 
1887 roku Bienenwirtschaftlichter Provin-
zialverein für Posen – Prowincjonalnego 
Związku Pszczelarzy w Poznaniu.
Rok 1906 to czas reformy Prowincjonalnego 

Związku. Teren funkcjonowania podzie-
lono na 6 okręgów: północno-wschodni 
(Bydgoszcz), północno-zachodni (Rogoźno), 
zachodni (Międzychód), środkowy (Poznań), 
południowo-zachodni (Leszno), południo-
wo-wschodni (Ostrów Wlkp.). 
W dniu 26 lipca 1920 roku, na pierwszym po 
odzyskaniu niepodległości po I wojnie świa-
towej Walnym Zebraniu Delegatów Związku 
Wielkopolskich Bartników, uchwalono 
oficjalnie rozwiązanie dotychczasowego 
Prowincjonalnego Związku Pszczelarzy i po-
wstanie Związku Wielkopolskich Bartników. 
W 1925 roku zmieniono nazwę organizacji 
na Wielkopolski Związek Towarzystw 

Pszczelniczych.
Z  dniem 1 lutego 1934 roku w  miejsce 
Wielkopolskiego Związku Towarzystw 
Pszczelniczych powstaje Wielkopolski Zwią-
zek Pszczelarzy (WZP). Reaktywowany po II 
wojnie światowej WZP w dniu 23 czerwca 
1946 r. podjął uchwałę o wstąpieniu do 
Centralnego Związku Pszczelarzy RP w War-
szawie, aby z końcem 1948 w wyniku decyzji 
państwowych doprowadzić do zawieszenia 
działalności organizacji pszczelarskich, 
następnie ich likwidacji oraz przypisania 
pszczelarzy do sekcji hodowców pszczół 
przy Powiatowych Związkach Samopomocy 
Chłopskiej.
W dniu 2 grudnia 1956 r. następuje od-
budowa pszczelarstwa w  Wielkopolsce 
i reaktywacja związku, najpierw pod nazwą 
Powiatowy Związek Pszczelarzy. W  latach 
1974-1981 dochodzi do integracji działal-
ności pszczelarzy z działalnością Wojewódz-
kiego Związku Kółek Rolniczych. W dniu 1 
stycznia 1981 r. następuje uzyskanie samo-
dzielności organizacyjnej przez Wojewódzki 
Związek Pszczelarzy w Poznaniu, która trwa 
po dzień dzisiejszy. Należy zwrócić uwagę, 
że okres lat 2018-2021, to ze wszech miar 
pozytywna współpraca z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Wielkopolskiego 
w  realizacji programów wspierających 
pszczelarzy w Wielkopolsce, tj. zaopatrzenie 

pszczelarzy w węzę pszczelą i pszczół w po-
karm w formie ciasta. Takie wsparcie może 
stanowić dobry wzór dla innych jednostek 
samorządowych w kraju.
Obecny Zarząd WZP Poznań postanowił 
przyznawać własny Medal „Zasłużony dla 
WZP Poznań”, honorując i odznaczając w ten 
sposób osoby lub organizacje bądź instytu-
cje wyróżniające się działalnością społeczną 
oraz propagatorską na rzecz pszczelarstwa 
w  Wielkopolsce. Medal według projektu 
Bartosza Borowiaka z  jednej strony ma 
uwidocznione elementy charakterystyczne 
dla symboliki Wojewódzkiego Związku 
Pszczelarzy w Poznaniu, a na drugiej stronie 

wizerunek śp. prof. dr. 
hab. Ryszarda Kostec-
kiego, znanego z do-
robku naukowego, 
pasji pszczelarskiej, 
Pszczelarskiego Par-
ku Etnograficznego 
w  Swarzędzu oraz 
działalności w organi-
zacjach pszczelarskich 
w  jej najwyższych 
szczeblach – Zarządzie 
Głównym Polskiego 
Związku Pszczelarskie-
go, Prezydium Między-
narodowej Organizacji 
Pszczelarskiej „API-
MONDIA”, a także rów-
noczesnego pełnienia 

obowiązków Przewodniczącego Grupy ds. 
Lecznictwa Pszczół i Prawodawstwa Sani-
tarno-Weterynaryjnego. Życiorys Ryszarda 
Kosteckiego przedstawił osobiście obecny 
na jubileuszu jego syn Patryk. Ze względu 
na panującą pandemię koronawirusa SARS-
-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, 
wręczenie medali przyznanych w  2020 
roku odbyło się po raz pierwszy jednocze-
śnie z wręczeniem medali przyznanych za 
2021 rok. 
Prezydent PZP Tadeusz Dylon wręczył od-
znaczenia Polskiego Związku Pszczelarskie-
go, w tym Złotą Odznakę PZP dla Prezesa KP 
Kórnik Stanisława Duszczaka.
Miłym akcentem było także docenienie 
roli pszczelarstwa dla rozwoju Wielko-
polski, owocujące przyznaniem Odznak 
Honorowych „Za zasługi dla Województwa 
Wielkopolskiego”, które Wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskiego Krzysztof 
Grabowski wręczył całej organizacji Woje-
wódzkiego Związku Pszczelarzy w Pozna-
niu oraz wyróżniającym się działaczom 
WZP Poznań: Piotrowi Borowiakowi (KP 
Kłecko), Wiesławowi Zmitrukiewiczowi (KP 
Szamotuły), Stanisławowi Duszczakowi (KP 
Kórnik) i  Jerzemu Bangierowi (KP Mosina/
Puszczykowo).

Jubileusz wielkopolskich pszczelarzy

◊  Tekst i foto - Jan Socha 
Wiceprezes Koła Pszczelarzy w Kórniku

Idee pracy organicznej i pracy u pod-
staw, stanowiące kwintesencję statu-
towej działalności Fundacji Zakłady 
Kórnickie, przyjmują w XXI wieku nowe 
oblicze. Projekty tworzone przez FZK 
inspirują swoich odbiorców do realizo-
wania - za pomocą nowoczesnych na-
rzędzi i metod - działań wzorowanych 
na postawach wybitnych dziewiętna-
stowiecznych organiczników. O mają-
cych coraz większy zasięg programach 
edukacyjnych, będących jednym ze 
współczesnych przepisów na wypełnie-
nie testamentu Fundatorów, opowia-
dają koordynatorzy poszczególnych 
projektów.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy i Umie-
jętności „Praca organiczna 2.0”

Dzięki „Pracy organicznej 2.0” idee  wielko-
polskich pionierów pracy organicznej przy-
jęły nowoczesną formę.  Konkurs stał się 
skutecznym narzędziem do propagowania 
wartości ważnych dla dziewiętnastowiecz-
nych organiczników wśród społeczności 
uczniowskiej i interpretowania ich w nowy, 
adekwatny do współczesnych potrzeb 
i możliwości, sposób. Dzięki temu uczest-
nicy ogólnopolskiej rywalizacji uczą się 
działania na rzecz lokalnej społeczności, 
stawiają na przedsiębiorczość i  szukają 
nowatorskich rozwiązań. Spełnionym 
pragnieniem organizatorów jest zaan-
gażowanie w tę społeczną aktywność jak 
największej liczby młodych ludzi. 
Zasięg projektu zwiększa się nieustannie, 
a laureaci „Pracy Organicznej 2.0” docenia-
ni są na uczelniach ze względu na swoją 
wiedzę, umiejętności i liczne osiągnięcia. 
Kilka lat istnienia konkursu w przestrzeni 
ogólnopolskiej pozwoliło na zbudowanie 
wizerunku prestiżowego turnieju dla 
zdolnych, ambitnych i  zaangażowanych 
społecznie osób, że szczególnymi talen-
tami w  zakresie łączenia biznesowego 
myślenia z działalnością dla dobra innych.

Portal historyczny Hrabia Tytus

Popularność portalu HrabiaTytus.pl 
rośnie z  miesiąca na miesiąc, liczba ob-
serwujących profil portalu na Facebooku 
przekroczyła 50 tys. Można powiedzieć, że 
jest to medium o ogólnopolskim zasięgu, 
jeden z kilku liczących się polskich portali 
historycznych, które ciągle jeszcze rozwi-
ja skrzydła i  poszerza swoją aktywność. 
Tytus Działyński nieprzypadkowo jest 
patronem naszego serwisu. Podzielamy 
jego historyczną pasję, chęć poznawania 
przeszłości i jak najbliższego kontaktu z jej 
pozostałościami. Tak jak on pragniemy 
również dzielić się wiedzą o  minionych 
czasach i  upowszechniać ją jak najsze-
rzej. Podobnie też wierzymy, że historia 
jest ważnym elementem naszej polskiej 
tożsamości i wspólnoty. I tak samo jak on 
wierzymy w pracę organiczną – działanie 
u  podstaw i  małymi choćby krokami na 
rzecz wielkiego celu. 
Choć nie zagrażają nam dziś zaborcy, 
germanizacja czy rusyfikacja, to jednak 
wciąż potrzebujemy dbać o fundamenty 
zarówno naszych małych lokalnych spo-
łeczności, jak i całego polskiego społeczeń-
stwa. Mimo rozlicznych podziałów, których 
wszyscy chyba doświadczamy, wciąż łączą 
nas silne więzy – między innymi właśnie 
historyczne – o których musimy pamiętać, 
by żyć ze sobą i  działać dla wspólnego 
dobra.

Program Drzewo Franciszka

Gmina Kórnik jest miejscem, w którym na-
rodził się Program Drzewo Franciszka. Tu-
taj obecna jest niezwykła siła solidarności 
międzypokoleniowej, dbałość o edukację, 
ziemię, o  lasy. Zauważalna jest łączność 
z dziedzictwem Jadwigi Zamoyskiej i Wła-
dysława Zamoyskiego.    Twórcom Fundacji 
Zakłady Kórnickie zawdzięczamy wzór 
tego, jak można dbać o swoje najbliższe 
otoczenie, jednocześnie ofiarowując 
własną pracę i  umiejętności przyszłym 
pokoleniom. To, co zrobił Zamoyski w Za-
kopanem, kiedy nasadzeniami zastąpił 
gołoborza pozostałe po drapieżnej gospo-
darce poprzedników, możemy przecież 
podziwiać, ilekroć wybierzemy się do Ta-
trzańskiego Parku Narodowego. Program 
Drzewo Franciszka, który rozpoczął się 
lokalnym konkursem plastycznym teraz 
emanuje na teren całego kraju i dociera 
do każdej gminy w Polsce. W ten sposób 
projekt zainaugurowany w Kórniku staje 
się pewną matrycą łączenia zarówno 
zadań praktycznych (przykładem czego 
było nasadzenie 100 lip drobnolistnych 

cztery lata temu w  Szczodrzykowie), jak 
i doniesień naukowych (czyli współpracy 
z jednostkami PAN) z działaniami związa-
nymi z rozwijaniem naszej duchowości.  

Jesteśmy przede wszystkim programem 
edukacyjno-informacyjnym. Poprzez 
konkurs chcemy kształcić dobre postawy 
proekologiczne uczniów i  ich rodziców. 
Poprzez artykuły – pisane przez topo-
wych polskich autorów zajmujących się 
problematyką środowiskową – chcemy 
pokazywać samorządowcom dobre roz-
wiązania – jednocześnie dla środowiska, 
jak i dla miast i gmin, możliwe do zasto-
sowania praktycznie wszędzie. Tworząc 
nasz portal drzewofranciszka.pl i  Studio 
Drzewo Franciszka pokazujemy ciekawost-
ki ekologiczne w formie krótkich filmów, 
rozmów i popularnych treści trafiających 
do każdego zainteresowanego. Uzbraja-
my w wiedzę i argumenty wrażliwych na 
sprawy środowiska, pokazujemy piękno 
świata i  duchowe inspiracje dla dobrej 
przyszłości.

Portal Agrokultura.org

Współczesny świat narzuca tempo, które 
zmusza do wprowadzania szeregu zmian 
i zastosowania nowych praktyk, pozwala-
jących wykorzystać potencjał każdej z dzie-
dzin gospodarki. Rolnictwo i wszystko, co 
się z nim wiąże, to od zawsze temat trudny. 
Jego rozwój leży w interesie całego społe-
czeństwa. Wyzwaniu, jakim jest przekaza-
nie fachowej wiedzy w sposób przystępny, 
sprostać ma właśnie portal Agrokultura.
org. Można śmiało powiedzieć, że jest to 
połączenie elementów tradycji i  kulturo-
wego dziedzictwa wsi z  innowacjami, po-
zwalającymi na prężne rozwijanie branży 
rolniczej. Chcemy umiejętnie przetrans-
portować osiągnięcia naszych wielkich po-
przedników, prekursorów nowoczesnego 
rolnictwa, w większości opartych na idei 
pracy organicznej, na czasy współczesne. 
Portal powstał z myślą przede wszystkim 
o uczniach szkół branżowych powiązanych 
z rolnictwem, a także studentach kierun-
ków rolnictwo, ogrodnictwo oraz innych 
kierunków przyrodniczych. Agrokultura 
to strona poświęcona propagowaniu do-
brych praktyk rolniczych, przedstawianiu 
wartościowych i nowoczesnych rozwiązań 
agrotechnicznych, ale również prezentowa-
niu elementów historii i tradycji związanych 
z rolnictwem. 

Zakłady 
Kórnickie 
XXI wieku

◊  dr Marek Przybylski, koordynator kra-
jowy  Konkursu  „Praca Organiczna 2.0”

◊  Roman Sidorski, redaktor naczelny 
portalu HrabiaTytus.pl

◊  dr Dariusz Grzybek, prezes Fundacji 
Zakłady Kórnickie, pomysłodawca Pro-
gramu Drzewo Franciszka

◊  Krzysztof Mączkowski, koordynator 
krajowy Programu Drzewo Franciszka
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21 września w Szkole Podstawowej nr 2 
w Kórniku uczniowie klas 0-3 wzięli udział 
w zajęciach edukacyjnych z przyrody, które 
poprowadzili dwaj zaprzyjaźnieni ze szkołą 
myśliwi: Grzegorz Marciniak reprezentujący 
Koła Łowieckie „Kogut” i  „Dąbrowa” oraz 
Andrzej Jesse z Koła Łowieckiego „Jawor”. 
W tym dniu scena auli szkoły dzięki naszym 
gościom zamieniła się w piękny las, w któ-
rym pojawiły się sosny, paśnik wypełniony 
po brzegi pożywieniem dla leśnych zwierząt, 
lizawka, karmniki dla ptaków zimujących, 
gałęzie drzew najczęściej występujących 
w okolicy. Na dzieci z  tablic edukacyjnych 
zerkały zwierzęta występujące w naszych 
lasach. Prelegenci w ciekawy sposób opo-
wiadali dzieciom o lesie, o jego roli, a także 
o jego mieszkańcach. W czasie warsztatów 
uczniowie rozpoznawali po liściach drzewa 
takie jak: brzoza, lipa, kasztanowiec, klon, ja-
rzębina, robinia akacjowa oraz drzewa igla-
ste: sosna, świerk i modrzew. Wiersze Jana 
Brzechwy „Dzik”, „Lis” „Wilk”, „Niedźwiedź”, 
które wszyscy zgromadzeni recytowali wraz 
z Andrzejem Jesse, wprowadziły w świat 
leśnych zwierząt. Dzieci zdobyły bogatą wie-
dzę na temat życia danieli, łosi, saren, lisów 
i wilków, a także o konieczności dokarmiania 
zwierząt podczas ekstremalnych warunków 

zimowych. Największą atrakcją spotkania 
był puchacz bengalski Karo i płomykówka 
Luna, które nieustannie ściągały na siebie 
wzrok wszystkich uczestników. Ich opiekun 
Grzegorz Marciniak opowiedział o  trybie 
życia, zwyczajach, budowie, wzroku, słuchu, 
upierzeniu i przysmakach tych zwierząt. 
Spotkał się z  żywym zainteresowaniem 
dzieci, które zasypały go pytaniami na temat 
jego podopiecznych. Kolejną atrakcją była 
możliwość wysłuchania sygnałów myśliw-
skich, służących do porozumiewania się 

w lesie, granych na tubie drewnianej i rogu 
bawolim oraz na współczesnych instrumen-
tach leśnych w wykonaniu Andrzeja Jesse. 
Spotkanie zakończyło się dla nas bardzo 
miłym akcentem. Nasi goście podarowali 
szkole tekę tablic edukacyjnych ze zwie-
rzętami. Bardzo dziękujemy za prezent, 
który zostanie wykorzystany podczas zajęć 
przyrodniczych.

KGW Szczytniki w Międzywodziu
We wrześniu członkinie naszego Koła wraz 
z osobami zaprzyjaźnionymi wyjechały nad 
polskie morze do Międzywodzia. Atrakcyjny 
program pobytu przygotowała jak zwy-
kle nasza członkini Monika Sobolewska. 
Mieszkaliśmy w pensjonacie „Delfin”, który 
odznaczał się wysokim standardem i bli-
skością do morza. Korzystaliśmy z firmy 
przewozowej TO-TEM ze Śremu. W drodze 
do Międzywodzia zwiedziliśmy skansen 
rybacki w  Sierosławiu. Podziwialiśmy 
zgromadzone tam eksponaty historyczne 
służące do połowu ryb. Po wysłuchaniu 
ciekawej historii tego miejsca właściciel 
zaprosił nas na poczęstunek – smakowitą 
chałkę z dżemami własnej produkcji oraz 
kawę i herbatę. W trakcie pobytu w Mię-
dzywodziu codziennie wyjeżdżaliśmy 
autokarem do nadmorskich miejscowości. 
Zwiedziliśmy Pustkowo, Dziwnów, Rewal, 
Niechorze, Świnoujście oraz Trzęsacz, gdzie 
w muzeum multimedialnym wysłuchaliśmy 
niesamowitej historii przeplatanej z legen-
dami dotyczącymi Trzęsacza. Legendarne 
ruiny kościoła w Trzęsaczu to zabytek klasy 
0 i  jedyne takie miejsce w Europie. Każdy 
z uczestników otrzymał Europejski Certyfi-
kat potwierdzający pobyt na 15 południku 
wyznaczającym czas środkowoeuropejski. 
Było cudownie, grupa zorganizowana, dlate-

go też planujemy kolejne wyjazdy w Polskę.

KGW Szczytniki w Szreniawie
Członkinie naszego Koła piękną, słoneczną 
niedzielę, 3 października, spędziły w Mu-
zeum Rolnictwa w  Szreniawie. Przygo-
towano wiele atrakcji dla zwiedzających. 
Na placu, na scenie w części artystycznej, 
wystąpiła kapela ludowa „Wiwaty”. Wśród 
seniorów odżyły wspomnienia z dawnych 
lat. Na całej przestrzeni roznosił się zapach 
chleba pieczonego w  piecu węglowym. 
Można było samodzielnie wykopać ziem-
niaki. Na świeżym powietrzu zajadaliśmy się 

„pyrą z gzikiem” i ziemniakami z parownika. 
Na straganach rozmieszczonych na całym 
terenie serwowano potrawy kuchni wielko-
polskiej – golonki, bigosy, zupy. Odbywały 
się również pokazy rękodzieła – garncarski 
i wyplatania koszyków z wikliny. Dla dzieci 
przygotowano konkursy pt. „Pyry i kartofle, 
czyli nazewnictwo ziemniaków”. Nie sposób 
wymienić wszystkich atrakcji. Trzeba tam 
pojechać i  samemu ocenić perfekcyjne 
przygotowanie tego festynu.

Spotkanie z ludźmi lasu

◊  Agnieszka Rzońca-Tomczak

KGW Szczytniki w podróży

◊  G. Błotna

◊  ”Klaudynka”
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Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna 
i  świadoma pomoc na rzecz innych. Wo-
lontariusze Kórnickiego Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością 
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” wiedzą 
jednak, że wolontariat, mimo że bezpłatny, 
daje wiele korzyści niematerialnych m.in. 
satysfakcję, poczucie własnej wartości i in-
tegrację z grupą. 
I  to właśnie na temacie integracji skupili 
się 22 września uczestnicy warsztatu „Gry 
i zabawy integrujące” prowadzonego przez 
Agnieszkę M. Barwicką oraz Małgorzatę 
Melinger z M&A Group, które od lat przy-
jaźnią się z „Klaudynką” i regularnie szkolą 
wolontariuszy. Celem tego spotkania było 
wzmocnienie grupy wolontariackiej oraz 
zaznajomienie się z  grami, które mogą 
wspomóc rozwój oraz uściślą więzy z pod-
opiecznymi. 
Natomiast 24 września odbyło się otwarte 
spotkanie dla osób, które rozważają chęć 
pomagania Stowarzyszeniu „Klaudynka” 
poprzez działanie w  jego grupie wolonta-
riackiej. Prezeska Jadwiga Woźniak przy-
witała przybyłych gości prezentacją na 
temat historii „Klaudynki” oraz przedstawiła 
najważniejsze działania, jakich podejmu-
je się „Klaudynka”. Wolontariusze wraz 
z  Agnieszką Kasprzyk (członek zarządu 

Stowarzyszenia) przeprowadzili rozmowę 
z kandydatami oraz odpowiadali na pyta-
nia. Po części merytorycznej wiceprezeska 
Wiktoria Andrzejczak zaprosiła uczestników 
spotkania do stworzenia własnego mydełka, 
a wolontariuszka Zuzanna Jasińska zaprosiła 
do wspólnej gry w „Wygrywaj Wolontariat”.
Oczywiście, poza wyżej wymienionymi 
wydarzeniami, wolontariusze uczestni-
czą w swoich stałych spotkaniach, które 
odbywają się w piątki w godzinach popo-

łudniowych. Aktualnie planują działania 
świąteczno-noworoczne oraz przygotowują 
się do hucznych obchodów 20-lecia Stowa-
rzyszenia.
Wszystkie osoby zainteresowane wolon-
tariatem w  Stowarzyszeniu „Klaudyn-
ka” zachęcamy do kontaktu mailowego 
klaudynka-info@o2.pl lub telefonicznego  
507-052-822 w  godzinach pracy biura,  
tj. piątki 16.45-18.15.

Co nowego w wolontariacie „Klaudynki”?

Wielkim sukcesem, zdobyciem I miejsca, 
zakończył się udział Małgorzaty Grzegorow-
skiej – uczestniczki zajęć w Środowiskowym 
Domu Samopomocy „Gościnni” - w konkur-
sie fotograficznym mieszkańców Powiatu 
Poznańskiego pod nazwą „Świat Zwierząt 
w Skali Makro” w ujęciach osób z niepełno-
sprawnościami.
Konkurs został zorganizowany przez Sto-
warzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin ROKTAR. Wernisaż wystawy prac 
odbył się w Tarnowie Podgórnym w siedzi-
bie Warsztatów Terapii Zajęciowej ROKTAR 
w dniu 30 września br.
Pani Małgorzata za zwycięstwo – zdjęcie 
„Przyjaciółki na spacerze” otrzymała główną 
nagrodę i uznanie jury – aparat fotograficzny 
wraz z akcesoriami.
Oprócz niej w konkursie wystartowało jesz-
cze trzech uczestników ŚDS „Gościnni”: Józef 
Grzegorz (fotografia „Gucio mój przyjaciel”), 
Krzysztof Jaworski („Motyl” i  „Wiewiórka”), 
Paweł Kerber („Kaczka dziwaczka”). Wszyst-
kie zdjęcia można obejrzeć na profilu Fb.
„Gościnni” otrzymali dyplomy za udział 
i upominki.
Życzymy im, by dalej rozwijali swoją foto-
graficzną pasję i  z sukcesami brali udział 
w kolejnych konkursach.

Fotograficzny sukces pani Małgorzaty

◊  Robert Wrzesiński



Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 
w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzy-
kowie, podjęliśmy wiele planowych działań 
uczących dzieci bezpiecznych zachowań, 
zarówno podczas pobytu w placówce, jaki 
i wyjść na spacery, wyjazdów na wycieczkę. 
Naukę zaczęliśmy od stworzenia kodeksów 
grupowych, następnie dzieci zostały zapo-
znane z  zasadami obowiązującymi w  ła-
zience i w szatni, a wszystko po to, aby były 
bezpieczne. Dzięki spokojnej okolicy wokół 
naszego przedszkola, dzieci miały okazję 
nauczyć się przechodzenia przez przejście 
dla pieszych oraz doskonalić chodzenie 
w parach. We wrześniu odbyła się próbna 
ewakuacja z budynku przedszkola. Celem 
ćwiczeń było przygotowanie dzieci i perso-
nelu do szybkiego opuszczenia budynku 

w razie zagrożenia pożarowego. Również 
we wrześniu nasze przedszkole odwiedzili 
strażacy z  Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kórniku – dzieci mogły wówczas z bliska 
obejrzeć sprzęt oraz wóz strażacki z całym 
wyposażeniem. Wszystkie przedszkolaki 
uczestniczyły także w spotkaniu z policjan-
tem z Komisariatu Policji w Kórniku – dzieci 
miały okazję porozmawiać z policjantem 

o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do 
i z przedszkola. Grupę Motyli odwiedził tata 
Milenki, który jest policjantem. Dzieci mogły 
poznać jego pracę oraz z bliska obejrzeć 
mundur policyjny. Wszystkie te działania 
miały na celu wyrobienie wśród najmłod-
szych bezpiecznych nawyków. 

10 października w całym kraju dzieci sadzą 
drzewa w intencji pokoju. Obchody Dnia 
Drzewa zapoczątkował Klub Gaja. Celem 
tego wydarzenia jest zwrócenie uwagi na 
środowisko przyrodnicze, które jest naszym 
domem. Stałym patronem w organizacji 
Dnia Drzewa są Lasy Państwowe. Święto 
Drzewa to nie tylko sadzenie drzew, to 
również ratowanie zwierząt, adaptacja rzek, 
segregowanie odpadów, zbieranie alumi-
niowych puszek, baterii, propagowanie 
oszczędzania wody i energii, zachęcanie do 
ekologicznych zakupów. W sadzenie drzew 
w intencji pokoju na świecie, zaangażowa-
nych jest wiele przedszkoli i szkół w Polsce.

Od wielu lat jedną z idei naszego przed-
szkola Cztery pory Roku w Kórniku-Bninie 
jest kształtowanie więzi z przyrodą oraz 
rozwijanie postaw proekologicznych i 
społecznych, dlatego czynnie włączamy się 
do tego wydarzenia. W piątek, 8 paździer-

nika, dzieci z grupy Śnieżynek i Słoneczek 
zasadziły jarzębinę. W dołku obok korzeni 
drzewka została umieszczona „Kapsuła 
Czasu”, której zawartość stanowił list dla 
przyszłych pokoleń.

Bezpieczny 
przedszkolak

◊  Dorota Strojna

Dzień Drzewa
w Bninie

◊  E. Rzepczyńska

Wśród materiałów są także wywiady 
z  młodymi ludźmi, którzy opowiadają 
o  swoim życiu na gospodarstwie oraz 
innymi, ciekawymi osobowościami zwią-
zanym ze światem rolniczym.
Agrokultura jest miejscem ukazującym 
wizję rolnictwa opartego na przeszłości, 
zakorzenionego w teraźniejszości i goto-
wego na nadchodzącą przyszłość.  

Program Edukacji Medialnej „Szkoła 
Generałowej”

Pomysł przygotowania programu inspiro-

wanego myślą pedagogiczną Generałowej 
narodził się w Fundacji Zakłady Kórnickie 
jako odpowiedź na potrzebę upamiętnie-
nia ważnych rocznic związanych z historią 
życia Jadwigi Zamoyskiej, powstaniem 
Szkoły Domowej Pracy Kobiet i  powo-
łaniem, a  później – restytuowaniem – 
Fundacji Zakłady Kórnickie. Zamiarem 
autorów jest przeniesienie w  realia XXI 
wieku najbardziej uniwersalnych treści 
i metod działania propagowanych przez 
córkę Tytusa Działyńskiego, która w XIX 
wieku rozpoczęła prowadzenie placówki 
edukacyjnej mającej chronić kobiety przed 
wykluczeniem społecznym.
W  XXI wieku Szkoła Generałowej chce 
zapobiegać wykluczeniu informacyjnemu 
młodych ludzi obojga płci. Zamiast prania 
i  gotowania na młodzież czeka nowo-
czesny kurs dziennikarstwa i  konkurs 
z  atrakcyjnymi nagrodami. Uczestnicy 
projektu, wyposażeni w wiedzę czerpaną 
od ekspertów – wybitnych historyków, 
profesjonalnych dziennikarzy, zdolnych 

lektorów, dyplomowanych reżyserów 
dźwięku, prawników, speców od marke-
tingu oraz youtuberów i  influencerów 
– mają stać się świadomymi odbiorcami 
i twórcami treści, którzy potrafią oceniać 
samodzielnie wiarygodność źródeł, od-
różniać informację od publicystyki, znają 
prawo prasowe i szanują prawa autorskie.  
Fundacja Zakłady Kórnickie pragnie także 
zainspirować młodzież do zostania zaan-
gażowanymi społecznie dziennikarzami 
obywatelskimi, aktywnymi uczestnikami 
debaty społecznej i  liderami pracy or-
ganicznej XXI wieku. Dzięki programowi 
uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę 
i umiejętności – do wygrania są także płat-
ne staże w redakcjach, atrakcyjne nagrody 
finansowe dla uczniów i nauczycieli, sprzęt 
nagraniowy oraz wiele innych bonusów. 

◊  Joanna Trzymkowska, redaktor 
naczelna portalu Agrokultura.pl

◊  Danuta Podolak, koordynator  
merytoryczny Programu Edukacji  
Medialnej „Szkoła Generałowej”
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Wrzesień to nie tylko czas powrotu po 
wakacjach, to również wspólne ustalanie 
kodeksów grupowych, przyzwyczajanie 
do nowych sal, kolegów i koleżanek. 
To powitanie jesieni, ale także trochę 
rozrywki…

• 15września obchodziliśmy w  naszym 
przedszkolu „Dzień Kropki”. Tego dnia 
nasze ubrania były wypełnione kropkami. 
Albo (Tego dnia wszyscy mieliśmy na so-
bie ubranie bądź jego element w kropki). 
Ten dzień uświadomił przedszkolakom, 
że każdy ma w sobie ukryte talenty, które 
drzemią głęboko w nas i  czekają na od-
krycie. Dzieci wraz z nauczycielami zrobiły 
zdjęcia w  fotobudce z  wykorzystaniem 
różnych śmiesznych dekoracji.  Po wyjściu 
z przedszkola na Rodziców i dzieci czekała 
zabawa w postaci pozostawienia po sobie 
śladu (kropki). 
• 22 września obchodziliśmy Powitanie 
Jesieni, tego dnia nie zabrakło zabaw o te-
matyce jesiennej, starsze dzieci wybrały się 

na spacer do lasu w poszukiwaniu oznak 
jesieni. 
• 30 września obchodziliśmy najważniej-
szy dzień  uroczystość nadania imienia 
przedszkolu „Leśna Drużyna”. Głównym 
punktem programu było odsłonięcie tablicy 

z logo przedszkola  oraz występy artystycz-
ne dzieci. Przygotowanie uroczystości 
wymagało wiele pracy i wysiłku, jednak ten 
dzień zapisał się na zawsze w naszej pamię-
ci i na kartach historii naszego przedszkola.

Wrzesień w „Leśnej Drużynie“

W drugiej połowie września uczniowie z Ra-
dzewa wzięli udział w 28. edycji ogólnopol-
skiej akcji „Sprzątanie Świata”. Do zbierania 
śmieci leżących w okolicach szkoły zaanga-
żowali się i mali i duzi, od przedszkola do 
ósmola. Wszystko w ramach kształtowania 
postaw proekologicznych u najmłodszych 
pokoleń.

Sprzątanie 
świata 
w Radzewie

◊  KN

◊  Zespół do spraw promocji

                 Serdeczne podziękowania: Księdzu Proboszczowi 
Grzegorzowi z Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku za 
sprawowanie Liturgii pogrzebowej, Zakładowi Usług Pogrzebo-
wych Pani Monice Orlewicz, Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom  
a także Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu

z całego serca dziękujemy za Waszą obecność, Modlitwę,  
przyjęte Komunie św. ofiarowane intencje mszalne  
oraz wyrazy współczucia i okazane wsparcie.

śp. Stanisława Niemiera

Żona z rodziną 

„W momencie śmierci bliskiego, uderza człowieka świadomość,  
 niczym nie dającej się zapełnić pustki”                   Józef Tischner

Pani Gabrieli Zakrzewskiejwyrazy szczerego współczucia i żalu
z powodu śmierci

składają

 Męża

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicyi uczniowie  
Szkoły Podstawowejw Radzewie
Radzewo, 10 października 2021r.

cd. ze str. 11



Nowy rok szkolny to nowe wyzwania, przed-
sięwzięcia, możliwości.
Przedszkole im. Misia Uszatka jak zawsze 
z zapałem podejmuje wiele działań mają-
cych na celu wszechstronny rozwój młodego 
człowieka. Projekty, akcje, konkursy, w  ja-
kich do tej pory uczestniczyliśmy to: „Region 
czysty na 6”, „Mały Miś w świecie wielkiej lite-
ratury”, „Czytanie na dywanie”, „Sprzątanie 
Świata” oraz „Pełna miska dla schroniska”. 
Biorąc pod uwagę IV edycję konkursu „Re-
gion czysty na 6” organizowanego przez Za-
kład Gospodarowania Odpadami z siedzibą 
w  Jarocinie, będziemy zbierać plastikowe 
nakrętki, aluminiowe puszki oraz baterie. 
29 września dzieci z  całego przedszkola 
w myśl zasady „żyj eko” wzięły udział w akcji 
edukacyjnej „Sprzątanie Świata”. 
W  tym roku duży nacisk kładziemy m.in. 
na propagowanie czytelnictwa wśród naj-
młodszych. W ramach projektu „Czytanie 
na dywanie” odwiedzają nas rodzice, którzy 
chętnie i atrakcyjnie wprowadzają dzieci 
w świat kultury żywego słowa. 29 września 
obchodziliśmy również „Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania”. Celem tej akcji jest 
promowanie głośnego czytania dzieciom, 
nabywanie przyjemności z czytania, słucha-
nia, a także przynależności do społeczności 
czytelniczej. W tym dniu dla najmłodszych 

czytała mama Nataniela, a  dla skrzydła 
dzieci starszych p. wicedyrektor Joanna 
Kasprzak. 
W tym roku szkolnym, dopóki pandemia 
nas nie ograniczy, korzystamy z  szeregu 
wyjazdów, wycieczek pieszych częściowo 
związanych z  doradztwem zawodowym. 
23 września dzięki uprzejmości Stefana 
Jankowiaka – dziadka naszego kolegi z ze-
rówki – grupy dzieci 5 i 6-letnich (Serdeczne 
i Pracowite Misie), miały okazję wybrać się 
na pierwszą w tym roku wycieczkę do Go-
spodarstwa Rolnego „Jagrol” w Pierzchnie. 
Przedszkolaki miały możliwość uczestnicze-
nia w wykopkach, zwiedzania przechowalni 
ziemniaków oraz obory z krowami i cielacz-
kami. Na koniec poczęstowani zostaliśmy 
herbatą i drożdżówkami, a do domu każde 
dziecko wróciło z upominkiem i reklamówką 
własnoręcznie zebranych ziemniaków. Było 
naprawdę super, za co panu Stefanowi 
bardzo dziękujemy. 
Kolejna wycieczka dzieci 6-letnich, Praco-
witych i Przyjaznych Misiów, odbyła się do 
zajezdni tramwajowej Poznań-Franowo. 
Celem wycieczki było poznanie pracy mo-
torniczego. Dzieci miały okazję zobaczyć 
zajezdnię, a  także przejechać się tram-
wajem. Nasze przedszkolaki w  ramach 
doradztwa zawodowego udały się również 

do OSP Kórnik oraz na Komisariat Policji 
w Kórniku, gdzie zapoznały się z  trudami 
pracy strażaka, policjanta i  narzędziami 
ich pracy. Oprócz wycieczek do zakładów 
pracy również rodzice chętnie przychodzą 
do przedszkola, prezentując swoje zawody. 
W najmłodszej grupie gościła mama, która 
zajmowała się pokazami Lego.
W naszym przedszkolu obchodzone są rów-
nież: Dzień Uśmiechu, Dzień Kropki, Dzień 
Przedszkolaka, Dzień Drzewa oraz Dzień 
Chłopca. Celem obchodzonego 16 września 
Dnia Kropki jest podkreślenie, że każdy 
z nas jest ważny, wyjątkowy i ma ukryty 
talent. 24 września świętowaliśmy zaś Dzień 
Przedszkolaka – dzień radości i wesołych 
zabaw. 3 października natomiast to Dzień 
Uśmiechu. Wszystkim przedszkolakom 
jak i  ich rodzicom życzymy, aby uśmiech 
gościł na ich twarzach zawsze, nie tylko od 
święta. 11 października to Dzień Drzewa, 
w którym poznaliśmy budowę drzewa, jego 
zastosowanie oraz podział na drzewa iglaste 
i  liściaste. To dopiero początek realizacji 
naszych planów. Mamy nadzieję, że będą 
one ciekawe i na długo zapadną w naszej 
pamięci.

Nowy rok szkolny u Misia Uszatka

◊  Grażyna Domagalska

Pierwszy dzień jesieni uczniowie od-
działu zerówkowego i klasy Ib ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w  Kórniku spędzili 
w Centrum Turystyki i Edukacji „KAWKA” 
w Konarskim. Dzieci zostały oprowadzo-
ne przez Huberta Laszewicza po terenie 
dawnej szkoły i gospodarstwie wiejskie-
go nauczyciela. 

W starym budynku szkoły zobaczyły, jak 
wyglądało wyposażenie sali lekcyjnej 
oraz uczestniczyły w projekcji bajek na 
kliszach. Kolejnym punktem programu 
były warsztaty, w  czasie których dzieci 
mogły pisać atramentem przy użyciu li-
powego patyka oraz ozdabiać drewniane 
kórnickie kogutki. 

W  zabytkowej stodole dzieci poznały 
używane dawniej sprzęty i  narzędzia 
domowe, a  także gospodarskie, m.in. 
tarkę do prania.
Podczas pobytu w zagrodzie dzieci miały 
możliwość nakarmić zwierzęta, tj. kury, 
kaczki, króliki, świnkę Lolę i kózkę Lunę. 
Ostatnim punktem wycieczki było ogni-
sko połączone z  pieczeniem kiełbasek, 
które wszystkim bardzo smakowały. 
Powitanie jesieni przez najmłodszych 
uczniów bnińskiej podstawówki było 
bardzo pouczające i na długo pozostanie 
w ich wspomnieniach.

◊  Karolina Majchrzak

Wizyta w starej szkole

W kontekście gazów cieplarnianych drze-
wa kojarzą się nam głównie z pochłania-
niem dwutlenku węgla (CO2). I słusznie. 
Ostatnie doniesienia zaalarmowały 
jednak opinię publiczną – okazało się 
bowiem, że drzewa mogą być ważnym 
komponentem globalnej emisji jednego 
z najgroźniejszych gazów cieplarnianych 
– metanu (CH4). O tym kuzynie CO2 jest 
coraz głośniej. Mimo że metanu w  at-
mosferze jest znacznie mniej niż CO2, 
to ze względu na zdecydowanie wyższy 
poziom pochłaniania promieniowania 
podczerwonego metan silnie wpływa na 
ocieplanie się klimatu. Obecnie szacuje 
się, że aż 25% efektu cieplarnianego jest 
spowodowana wzrastającym stężeniem 
metanu. 
Źródłem meta-
nu są głównie 
przemysł wydo-
bywczy i hodow-
la bydła (uważa 
się, że hodowla 
bydła może być 
odpowiedzialna 
nawet za 40% 
emisji metanu 
do atmosfery). 
Dlaczego drze-
wa mogą być 
poważnym pro-
b l e m e m ,  g d y 
mówimy o  me-
tanie? Procesy 
metanogenezy 
( w y t w o r z e n i e 
metanu) prze-
prowadzane są 
głównie przez 
bakterie meta-
nogenne (grupę 
ścisłych beztle-
nowców z grupy 
Archaea) i   za-
chodzą w  przy-
rodzie w licznych beztlenowych niszach, 
które można odnaleźć głównie w glebie. 
Niedawno odkryto jednak, że pnie drzew 
stanowią swoiste kominy znacząco przy-
spieszające uwalnianie metanu wytwa-
rzanego w glebie przez mikroorganizmy 
metanogenne. Ponadto, metan może 
być także wytwarzany przez bakterie 
żyjące w martwym drewnie (obecne na 
przykład we wnętrzach pni martwych 
drzew), punktowo wręcz w wybuchowych 
stężeniach.
Aktualne dane wskazują, że metan 
uwalniany przez drzewa może stanowić 
nawet 10% globalnej jego emisji. Te nie-
pokojące dane spowodowały, że naukowy 
świat coraz pilniej stara się całościowo 
poznać zagadnienia związane z  emisją 
metanu przez ekosystemy leśne. Nie jest 
to łatwe, bowiem często ostateczny po-

ziom emisji gazów cieplarnianych przez 
lasy (sumaryczne określenie poziomu 
pochłaniania i  emisji gazów takich jak 
CO2, CH4, N2O itd.) jest zależny od typu 
środowiska, zasobności gleby, wpływu 
poszczególnych gatunków i  genotypów 
drzew, a procesy uwalniania i absorbcji 
gazów cieplarnianych, np. przez glebę 
w lasach strefy klimatu umiarkowanego, 
zachodzą równocześnie. 
W komórkach żywych roślin nie wykryto 
do tej pory aktywacji żadnych powszech-
nie znanych procesów biosyntezy meta-
nu, a gaz ten jest produkowany głównie 
z martwej materii organicznej w ramach 
procesów gnilnych. Za tereny naturalne 
uwalniające duże ilości metanu uważa 

się zatem mokradła i  bagna. Wiemy 
także, że tempo uwalniania CH4  wzrasta 
wraz z  temperaturą. Problem związany 
z emisją metanu przez ekosystemy leśne 
dotyczyć będzie głównie podmokłych 
lasów tropikalnych. I  rzeczywiście, lasy 
mogą odpowiadać za ok. 50% emisji 
metanu uwalnianego na terenie Ama-
zonii, a  przecież te ogromne puszcze 
są uważane za płuca Ziemi! Problem 
z emisją metanu przez tereny Amazonii, 
czy też generalnie przez tereny puszcz 
tropikalnych, jest bardzo niepokojący – 
zwłaszcza, że w  ostatnim roku ukazała 
się praca wskazująca na to, że po raz 
pierwszy w historii pomiarów Amazonia 
wydzieliła więcej gazów cieplarnianych 
niż ich pochłonęła! Jest to związane 
głównie z intensywnymi pożarami czy też 
wycinkami drzew i przeznaczaniem tere-

nów leśnych na wspomnianą już hodowlę 
bydła, zatem z  uszczupleniem terenów 
‘zdrowych’ lasów amazońskich. Mimo 
to, potrzeba pozyskania jak najszerszej 
wiedzy na temat roli drzew, zarówno 
martwych jak i żywych, w emisji metanu 
oraz wpływu ekosystemów leśnych na 
globalny budżet gazów cieplarnianych 
staje się coraz pilniejsza, i nie dotyczy ona 
jedynie lasów tropikalnych. Problemem 
stają się też gwałtownie ocieplające się 
tereny Północy – lasów syberyjskich. 
Tutaj także zauważono, że rosnące na 
podmokłych terenach drzewa emitują 
ogromne ilości metanu wytwarzanego 
coraz intensywniej w rozmarzającej sybe-
ryjskiej glebie. Co więcej, metan może być 

uwalniany także 
przez  drzewa 
strefy klimatu 
umiarkowane-
go. Co prawda 
analizy plantacji 
przemysłowych 
( n a  p r z y k ł a d 
przeznaczonych 
na biomasę to-
poli rosnących 
w trybie szybkiej 
rotacji) wskazują 
na to, że pozio-
my emisji me-
tanu przez lasy 
g o s p o d a r c z e 
strefy klimatu 
umiarkowane-
go nie są tak za-
trważające jak 
we wspomnia-
nej  wcześniej 
Amazoni i  lub 
Syberii, to we-
dług niektórych 
autorów emisja 
metanu może 
jednak niemalże 

niwelować pozytywny efekt pochłaniania 
dwutlenku węgla przez liście drzew w kli-
macie umiarkowanym. Metan emitować 
mogą pnie żywych topoli, ale także olsz, 
brzóz czy też naszych pospolitych sosen. 
Na szczęście jest nadzieja. Ostatnio uka-
zała się praca australijskich naukowców 
wskazująca na to, że niektóre mikro-
organizmy z  grupy metanofili, bakterii 
wykorzystujących metan jako jedyne 
źródło energii i pożywienia, a bytujących 
w korze drzew, mogą znacząco (prawie 
o  40%) obniżać poziom emisji metanu 
z pni żywych drzew. 

Drzewa a emisja metanu

◊  Agnieszka Szuba, 
Katarzyna Grewling
Instytut Dendrologii PAN 

Karpy różnych gatunków i odmian topoli (rosnące w tzw. trybie szybkiej rotacji na terenie 
Populetum (Populus – łacińska nazwa topoli) Instytutu Dendrologii PAN), rodzaju często 

hodowanego na plantacjach biomasowych i analizowanego pod kątem całkowitego bu-
dżetu gazów cieplarnianych (emisji i pochłaniania CO2, CH4, N2O itd.). Fot. A. Szuba
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Zapraszamy młodzież oraz dorosłych na 
warsztaty grafiki artystycznej dla młodzieży 
i dorosłych.
Prowadzącym jest dr Jarosław Janas absol-
went Akademii Sztuk Pięknych w Pozna-
niu. Dyplom z wyróżnieniem na wydziale 
Grafiki w II Pracowni  Grafiki - Serigrafii 
prof. M. Pawłowskiego 2007 r. 1996-2001 
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. 
Jana Cybisa w Opolu. Twórczość i obszar 
badań to grafika artystyczna w kontekście 
technologii cyfrowych.
Zajęcia wprowadzające do zagadnień grafiki 
artystycznej, w tym tradycyjnych technik 
graficznych  takich jak:
- druk wypukły: drzeworyt, linoryt
- druk wklęsły: sucha igła, techniki metalowe, 
miedzioryt, techniki trawione - akwaforta
- druk płaski, serigrafia (sitodruk) oraz druk 
cyfrowy)
oraz współczesnych.
Zapisy, kontakt:
E-mail: grafikakok@gmail.com

VII Turniej Strzelecki Służb Mundurowych

Ks. Grzegorz Zbączyniak siedem lat temu 
był inicjatorem zaangażowania służb mun-
durowych działających w gminie kórnickiej 
w kulcie Matki Boskiej Kórnickiej. Dnia 9 
października odprawiona została Msza św. 
w  intencji właśnie służb mundurowych. 
W  kolegiacie kórnickiej stanęły poczty 
sztandarowe poszczególnych formacji: 
kórnicko-bnińskiego bractwa kurkowego, 
Ochotniczej Straży Pożarowej, harcerzy 
Hufca Kórnik, służby kościelne. Uroczysta 
Msza koncelebrowana z udziałem pięciu ka-
płanów z  procesją przed „tablicę upamięt-
niającą rozstrzelanych obywateli Kórnika, 
Bnina, Borówca i Daszewic” zakończyła się 
uroczystym zawierzeniem służb munduro-
wych Matce Boskiej Kórnickiej.
Tydzień później, 16-go października na 
strzelnicy Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kur-
kowego (KBBK) rozegrany został po raz siód-
my turniej strzelecki służb mundurowych. 
Na strzelnicę przybyły liczne delegacje: 
harcerzy Hufca Kórnik im. T. Działyńskiego 
z  Krystyną Antkowiakową - z  Komendy 

Hufca, strażacy OSP Kórnik z prezesem An-
drzejem Szycem, strażacy OSP z Czmonia, 
Straż Miejska  z komendantem Tomaszem 
Haremzą, myśliwi, przedstawiciel jednostki 
wojskowej  Poznań-Krzesiny sierżant Łukasz 
Hodyniuk, delegacje bractw kurkowych 
z Lubonia i Poznania. Na strzelnicy pojawiła 
się ekipa Swarzędzkiej Telewizji Kablowej, 
liczni goście między innymi nowo wybrany 
wiceprezes ROD im. Władysława hr. Zamoy-
skiego w Bninie  Rafał Mamet. Urząd Miasta 
i Gminy w Kórniku reprezentowała Magdale-
na Matelska-Bogajczyk – kierownik Wydziału 
Promocji Gminy, Kultury i Sportu. Prezes 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego 
w obecności króla kurkowego Zbigniewa 
Tomaszewskiego oraz ks. Grzegorza Zbą-
czyniaka powitali gości i rozpoczęli turniej, 
podając warunki strzelania i nagrody.  
Szczególnie cennymi były książki i albumo-
we wydawnictwa Jedność. 
Turniej zakończył się następującymi wyni-
kami:
- tarczę której fundatorem był ks. Grzegorz 

Zbączyniak zdobył Adam Szyszka. Wojciech 
Antczak zajął drugie miejsce. Norbert Biniek 
był trzeci. Nagrody pocieszenia uzyskali Ja-
kub Kozicz i Andrzej Tomiak. Tarczę i medal, 
które zdobył zostaną przekazane fundatoro-
wi, a medale zawisną jako wota przy ołtarzu 
Matki Boskiej Kórnickiej.
Tarczę ufundowaną przez Urząd Miasta 
i Gminy, Kórniczanina i Swarzędzką Telewi-
zję Kablową zdobył Norbert Biniek. Adam 
Szyszka był drugi, a Marek Pochylski zajął 
trzecie miejsce.
Tarczę ufundowaną przez Urząd Miasta 
i Gminy, Burmistrza Przemysława Pachol-
skiego z Białą Damą zdobył Marek Baranow-
ski. Wojciech Antczak i Jacek Gramsz zajęli 
drugie i trzecie miejsca.
Turniej strzelecki służb mundurowych cieszy 
się dużym zainteresowaniem i przyciąga 
liczne grono osób interesujących się strze-
lectwem. Jest też okazja do promocji Gminy 
Kórnickiej oraz osiągnięć KBBK.

◊ Kazimierz Krawiarz



Zamek w  Kórniku jest miejscem, które 
znają nie tylko kórniczanie. Biblioteka, 
zabytkowe wnętrza, ciekawe historie i nie-
zwykłe legendy z nim związane przyciągają 
zwiedzających z  całego świata. Wyjąt-
kowym wydarzeniem w  roku jest nocne 
zwiedzanie zamku w ramach Kórnickich 
Dni Nauki, które odbyło się 24 września, 
już po raz dziewiąty. Specyfika takiej formy 
zwiedzania pozwala na odkrywanie historii 

miejsca w niepowtarzalnym klimacie. Na 
podstawie scenariusza Małgorzaty Po-
tockiej Stowarzyszenie Teatralne Legion 
zaprezentowało scenki z  życia mieszkań-
ców zamku. Zwiedzający mogli zobaczyć 
hrabiankę Marię Zamoyską pouczającą 
młodych chłopców i rozbrykane Cepcułki, 
hrabiego Tytusa Działyńskiego i jego cór-
kę Jadwigę Zamoyską i oczywiście Teofilę 
z  Działyńskich Szołdrską-Potulicką, czyli 

naszą kórnicką Białą Damę. Pełnymi pasji 
protagonistkami wędrówek po zamku były 
pracownice naukowe Biblioteki Kórnickiej 
PAN: Katarzyna Woźniak, Monika Szcze-
paniak, Magdalena Biniaś-Szkopek, Edyta 
Bątkiewicz-Szymanowska, Aleksandra 
Losik-Sidorska i Małgorzata Potocka, która 
była również koordynatorem i opiekunem 
projektu.

Tradycyjnie już w  Kórnickim Stowarzy-
szeniu OGOŃCZYK obchodziliśmy przy-
padające 28 września urodziny naszego 
Patrona, Jana Kantego Działyńskiego, 
ostatniego potomka rodu. 
Niezależnie od wspominanych tego dnia 
historycznych okoliczności – radosnych, 
smutnych czy podniosłych związanych 
z życiem Jubilata – urodzinowy 
tort z fajewerkami oraz lampka 
wina zawsze pojawiają się na 
świątecznym stole. 
Zarówno w ubiegłym roku, jak 
i w bieżącym, naszych gości za-
prosiliśmy do restauracji Biała 
Dama, by pod portretem sław-
nej krewniaczki uczcić Jubilata. 
W tym roku to już 192 urodziny.
Na tę wyjątkową okazję przy-
było mnóstwo gości – radość 
wielka dla organizatorów, ale 
i  wyzwanie dla gospodarzy, 
którzy obdzielali naszych sym-
patyków urodzinowym ciastem!
W tym roku zarówno przekrój 
środowiskowy, jak i  wiekowy, przedsta-
wiał się imponująco: pojawili się utytuło-
wani naukowcy humaniści, przyrodnicy, 
medycy, artyści; senior liczył 85 lat, a naj-
młodszymi byli studenci.
Zainteresowanie obecnych skupiło się 
na najstarszym z  zaproszonych gości, 

Gustawie Bekkerze, którego losy obrazują 
trudną historię polsko-niemiecką. Uro-
dzony na Kujawach (z Kujaw wywodzili się 
również przodkowie Jana Działyńskiego!), 
po wojnie, ze względu na obco brzmiące 
nazwisko wysiedlony do Niemiec (choć 
przodkowie wywodzili się nie z niemiec-
kich, ale z  holenderskich osadników!). 

Wykształcił się i  pracował jako lekarz 
w nowej ojczyźnie, z niezabliźnioną raną 
wspomnień o  Polsce. Z  zainteresowa-
niem uczył się historii Polski i  Niemiec, 
poznawał losy zwykłych ludzi, których sro-
dze okaleczyła wojna. Z tych doświadczeń 
zrodziła się idea pojednania ofiar wojny, 

niezależnie od strony, którą wyznaczył 
im los. Współcześnie w  uznaniu zasług 
dla Polski (p. Gustaw jest inicjatorem 
postawienia pomnika żołnierzom AK stra-
conym w Niemczech, propaguje kulturę 
polską, pisze książki w języku niemieckim 
o sławnych Polakach, m.in. o siostrze Ty-
tusa Działyńskiego, Klaudynie Potockiej) 

został honorowym obywatelem 
kujawskiego miasteczka, tego 
samego, które musiał opuścić 
po wojnie. Pisze też o  losach 
obywateli polskich noszących 
niemieckie nazwiska, którzy 
padli ofiarą rozliczeń, choć 
wcale nie popierali napadu 
Niemiec na Polskę, ani nawet 
nie czuli się Niemcami. Choć 
nie pomniejsza tragedii Polski 
– pierwszej i największej ofiary 
drugiej wojny, przedstawia 
smutne dzieje rodzin, takich 
jak jego własna.Jego opowieść, 
jak i  skuteczne starania, aby 
uszanować wszystkie ofiary 

wojennej pożogi i  aby z  zawiłych losów 
wyprowadzić nadzieję na pojednanie, 
w pełni zasługują na szacunek.
Nasze Stowarzyszenie wyróżniło gościa 
tytułem Ambasadora Pojednania. 
     
 

Niecodzienny gość na urodzinach Jana Kantego

Nocne ożywienie na zamku w Kórniku

◊  Halina Buda

◊  Lena Kuczyńska-Nowak

Fot. Paulina Buda

W Kórniku właśnie wdraża się innowacyjną 
usługę społeczną - Kórnicki Klub Rodzinny.
Aktualnie oferta KKR to bezpłatne zajęcia 
dla małych dzieci (0-5 lat) i ich rodziców pod 
merytoryczną opieką pedagogów. Zajęcia 
skoncentrowane są na stymulowaniu roz-
woju dziecka i podążaniu za jego potrzeba-
mi, a jednocześnie inspirowaniu.
Dla niektórych dzieci będą to pierwsze 
doświadczenia związane z  przestrzenią 
publiczną i  grupą rówieśniczą, mogące 
w późniejszym czasie skutkować łatwiejszą 
adaptacją w żłobku lub w przedszkolu.
Zajęcia są też wartością dla rodziców. Za-
pewniają wsparcie pedagoga, poznanie war-
tościowych zabaw wraz ze zrozumieniem 
płynących z  nich korzyści rozwojowych. 

Ponadto umożliwiają wymianę doświadczeń 
z  innymi rodzicami oraz dają możliwość 
zobaczenia swojego dziecka w kontekście 
społecznym.

Geneza KKR związana jest z projektem „Do-
bry start – zapobieganie zagrożeniu wyklu-
czeniem społecznym rodzin z małymi dzieć-
mi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej 
jakości usług społecznych” zrealizowanym 
w latach 2018-2020 przez Instytut Małego 
Dziecka im. Astrid Lindgren w partnerstwie 
z Województwem Wielkopolskim reprezen-
towanym przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Poznaniu.
12 marca 2018 r. ROPS ogłosił w ramach 
wspomnianego projektu nabór zgłoszeń dla 
gmin, które chciałyby uruchomić na swoim 
terenie Lokalny Klub Rodzinny. Inicjatywą 
zainteresował się Marek Grobelny z Przed-
szkola Kolumb Kraina Małego Odkrywcy, 
który po przeprowadzeniu badania doty-
czącego zapotrzebowania oraz dostępności 
tego typu usług wśród lokalnych rodzin 
zgłosił gminę Kórnik do udziału w projekcie 
oraz zainteresował naszą okolicą referenta 
ds. rozwoju usług z ROPS-u Poznań Andże-
likę Majkowską.
Projekt cieszył się sporym zainteresowa-
niem, co wskazywało na duże zapotrzebo-
wanie na działania skierowane do rodzin 

z małymi dziećmi w Wielkopolsce. Finalnie 
oceniono, iż wytyczone kryteria najlepiej 
spełniają gminy Czarnków, Jarocin oraz 
Rawicz i  to tam powstały Lokalne Kluby 
Rodzinne.
Pomimo braku zakwalifikowania gminy 
Kórnik do głównej części projektu, wkrótce 
sprawy i  tak potoczyły się pomyślnie. 25 
kwietnia 2018 r. wystosowano pismo do 
ówczesnego burmistrza Jerzego Lechnerow-
skiego z zaproszeniem do zaangażowania ze 
strony naszej gminy, bowiem w miejscach, 
gdzie nie sfinansowano utworzenia Lokal-
nego Klubu Rodzinnego projekt zakładał 
upowszechnianie modelu nowej usługi 
społecznej. Zachęcano gminy do wykorzy-
stania własnych środków finansowych, ale 

zapewniono dostęp do obszernego tzw. 
„know-how” poprzez szkolenia, doradztwo 
i możliwość wizyt studyjnych.
Pomysł został ciepło przyjęty przez Urząd 
Miasta i Gminy Kórnik i  jeszcze w 2018 r. 
przeprowadzono wstępne rozmowy doty-
czące porozumienia. Następnie 6 marca 
2019 referent ds. rozwoju usług z ROPS 
w Poznaniu Andżelika Majkowska zorgani-
zowała spotkanie w KCRiS Oaza, na którym 
przedstawiono korzyści oraz ideę wdrażania 
usług społecznych skierowanych do rodzin 
z małymi dziećmi.
Podczas narad Kierownik Wydziału Oświaty 
i  Polityki Społecznej Ewa Soczyńska, dy-
rektor OPS w Kórniku Agnieszka Mieloch 
oraz wiceburmistrz Sebastian Wlazły wraz 
z  innymi przedstawicielami samorządu 
zgodnie stwierdzili, że w  naszej gminie 
również powinny funkcjonować podobne 
rozwiązania. Do udziału w procesie wdraża-
nia zaproszono lokalne podmioty i placówki 
edukacyjne. Chęć wsparcia wypracowania 
innowacyjnych rozwiązań wyrazili dyrektor 
Żłobka Hocki Klocki w Kamionkach Małgo-
rzata Walkowiak oraz dyrektor Przedszkola 
Kolumb Kraina Małego Odkrywcy w Kórniku 
Joanna Grobelna.
Wkrótce przedstawiciele wspomnianych 
placówek wraz z burmistrzem Przemysła-
wem Pacholskim podpisali Deklarację Part-

nerstwa na rzecz wdrożenia modelu usług 
społecznych dla rodzin z małymi dziećmi. 
Niestety epidemia opóźniła dalsze sprawy, 
jak w przypadku każdej dziedziny. Jednak 
pomimo odroczenia uruchomienia Kór-
nickiego Klubu Rodzinnego doświadczenie 
kadry obu partnerskich placówek zostało 
w międzyczasie wzbogacone przez szereg 
szkoleń zorganizowanych przez ROPS w Po-
znaniu oraz IMD dotyczących dobrej jakości 
zajęć dla dzieci od urodzenia do 5 roku życia.
W  2021 roku wraz z  przyhamowaniem 
pandemii sprawy nabrały szybszego tem-
pa. Przedstawiciele UMiG Kórnik oraz OPS 
w Kórniku odwiedzili Miejski Ośrodek Profi-
laktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, który rów-
nież wdraża model Klubu Rodzinnego oraz 

wiele razy spotkali się z  reprezentantami 
ROPS Poznań w celu omawiania wspierania 
rozwoju dzieci do lat 5 oraz kształtowania 
wartościowych postaw rodzicielskich. 
Zaangażowanie urzędników umożliwiło 
pozyskanie dotacji celowej ze środków 
Województwa Wielkopolskiego i powołano 
do życia Kórnicki Klub Rodzinny.
Organizację bezpłatnych wydarzeń dla 
dzieci zaplanowano stacjonarnie w wyko-
nujących zadanie placówkach Żłobek Hocki 
Klocki oraz Przedszkole Kolumb Kraina Ma-
łego Odkrywcy, jak i mobilnie w świetlicach 
wiejskich gminy Kórnik. Zadanie koordynują 
przedstawiciele wymienionych placówek 
oraz UMiG Kórnik z  kierownikiem Ewą 
Soczyńską oraz inspektorem Anetą Weber 
z Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej na 
czele.
Obecnie zaplanowanych jest szereg spotkań 
dla dzieci do 5 roku życia z opiekunami 
w miejscowościach Biernatki, Błażejewo, 
Czmoń, Kamionki, Kórnik, Prusinowo, 
Radzewo. Zapraszamy na stronę http://
kornickiklubrodzinny, gdzie można będzie 
znaleźć więcej szczegółów odnośnie bieżą-
cych i przyszłych inicjatyw KKR.

Startuje Kórnicki Klub Rodziny

◊  Marek Grobelny
 – jeden z koordynatorów KKR
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W dniach 23-26 września braliśmy udział 
w Mistrzostwach Świata Karate WUKF 2021, 
które odbyły się w samym sercu Transylwa-
nii, w rumuńskim mieście Cluj Napoca.
Brało w nich udział 1370 zawodników z 39 
państw z całego świata. 
W tak prestiżowej imprezie zanotował swój 
udział Gabriel Cholewa, który wywalczył 
sobie prawo startu w turniejach kwalifika-
cyjnych. 
W pierwszy dzień zawodów Gabriel wystar-
tował wraz z kolegami z reprezentacji Polski 
w kumite drużynowym. Niestety nie udało 
się zdobyć w tej konkurencji żadnego miej-
sca medalowego. Po startach drużynowych 
trener Jacek Kruk po analizie walk na wideo 
wyciągnął wnioski i ustalił z Gabrielem stra-
tegię kolejnych pojedynków.
Następnego dnia Gabriel przystąpił do ry-
walizacji w kategorii indywidualnej kumite.  
Nasz wojownik świetnie zaczął zawody, 
wygrywając swoją pierwszą walkę. Niesio-
ny dopingiem reprezentacji Polski Gabriel 
znakomicie prowadził walki, docierając do 
finału Mistrzostw Świata. W finale zmierzył 
się z  zawodnikiem gospodarzy. Niestety 
pierwsze minuty pokazały, iż Rumun to bar-
dzo trudny przeciwnik i na tablicy wyników 
widniało 3-0 na niekorzyść Gabrysia.  Aby 
wygrać, Gabriel musiał postawić wszystko 
na jedną kartę. I tak właśnie zrobił. Wykazał 
się bardzo dużą determinacją i do samego 
końca napierał na przeciwnika. 

W  końcówce zadał wysoko punktowane 
techniki, co pozwoliło mu zakończyć poje-
dynek w stosunku 4-5. W niebywały sposób, 
po bardzo emocjonującej walce, Gabriel 
zdobył tytuł Mistrza Świata w Karate WUKF. 
W końcu usłyszeliśmy Mazurka Dąbrow-
skiego. Fenomenalny występ, fenomenalne 
walki, fenomenalna postawa. Gabriel Cho-
lewa Raven Kórnik Mistrzem Świata WUKF! 

Uczestniczyć w takim wydarzeniu to wielka 
przyjemność i ogromny zaszczyt. 
Gabriel już od kilku sezonów prezentuje 
bardzo wysoką formę i z najważniejszych 
turniejów w Polsce i  za granicą przywozi 
zdobycze medalowe. Jednak Mistrzostwo 
Świata w Karate WUKF to jak do tej pory 
największy sukces Ravena i oczywiście Ga-
brysia. Serdecznie gratulujemy. 
Już nie możemy się doczekać kolejnych 
startów na Mistrzostwach Świata w Karate 
WUKF, które odbędą się w 2022 roku na 
Florydzie w USA. 
Składamy wielkie podziękowania samo-
rządowi, burmistrzowi Przemysławowi 
Pacholskiemu oraz wiceburmistrzowi  Seba-
stianowi Wlazłemu, za wsparcie finansowe 
wyjazdu Gabriela. Dziękujemy rodzicom 
Gabriela, którzy niejednokrotnie poświęcali 
wolny czas i pieniądze, aby dowieźć go na 
dodatkowe treningi i sparingi. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału 
w treningach w Ravenie. Profesjonalni tre-
nerzy, świetna rodzinna atmosfera, nauka 
karate według najnowszych wzorców trenin-
gowych. U nas dzieci i młodzież po prostu 
znakomicie się bawią na treningach – przez 
zabawę do wysokiego wyniku sportowego. 
Zapraszamy dzieci od 5 roku życiai młodzież 
szkolną. Nabór trwa!

Historyczny sukces zawodnika Raven Kórnik

◊  Jacek Kruk

Tradycyjnym zwyczajem zakończy-
liśmy sezon rowerowy w parafii 
pw. Matki Bożej Królowej Rodzin 
w Borówcu, udając się na „Rodzinny 
Spacer Rowerowy”.

Tym razem wypełniając powierzoną mi 
przez inicjatora spacerów ks. proboszcza 
Waldemara Twardowskiego rolę koman-
dora RSR, wybrałem trasę o nazwie „Do 
Kórnika kładką nad jeziorem”. Nowo 
otwarta atrakcja dla spacerowiczów, 
stanowiąca przedłużenie promenady 
im. Wisławy Szymborskiej, wywołuje 
zróżnicowane opinie społeczności gminy 
Kórnik. Jedni są za, bo to ciekawy ele-
ment architektoniczny, a  inni przeciw, 
bo uważają że 24 mln złotych, bo tyle 
pochłonęła ta inwestycja, można było 
spożytkować na bardziej potrzebne 
sprawy mieszkańców.
Tak więc, by przekonać nieprzekona-
nych, wraz z trzydziestoma rowerzystami 
przejechaliśmy się kładką nad jeziorem 
Kórnickim. W  promieniach jesiennego 
słońca zobaczyliśmy niewątpliwie cieka-
wy element krajobrazowy. Kładka robi 
wrażenie! Zdaniem uczestników jest po 

prostu ładna. Korzystając z  informacji 
udostępnionych przez p. kierownik 
wydziału inwestycji UMiG, wzbogaci-
liśmy się o  dane dotyczące budowli. 
Zaczerpnięta w ten sposób wiedza stała 
się kanwą do quizu na zakończenie 
imprezy przy ognisku na terenie parafii, 
w trakcie którego dzieci odpowiadały na 
pytania o  szczegóły dotyczące budowy 
kładki. Pamięć w drodze powrotnej nie 
uleciała i młodsi uczestnicy RSR zostali 
uhonorowani nagrodami ufundowanymi 

przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
Ogólne wrażenia uczestników ze spa-
ceru kładką do Kórnika były pozytywne 
i liczba nieprzekonanych do tej atrakcji 
uległa zmniejszeniu.
W oczekiwaniu na wiosenny RSR w 2022 
roku sprawozdanie z  udanej imprezy 
zdał Czytelnikom „Kórniczanina” 

Rodzinny Spacer Rowerowy

◊  Tomasz Grześkowiak

Po 19 miesiącach przerwy związanej z CO-
VID-em nareszcie mogliśmy zorganizować 
nasze święto fitnessu! XXVII edycja była 
wyjątkowa z wielu powodów:
- odwiedziło nas ponad 100 uczestników, 
którzy dali z siebie wszystko
- najlepsi instruktorzy zadbali o wyjątkową 
atmosferę, aby dobrze czuły się nie tylko 
osoby uprawiające fitness, ale również 
„początkujący”.
- sponsorzy stanęli na wysokości zadania 
i zaopatrzyli nas:
• w pyszne paczki office box-ów – Catering 
„5 posiłków dziennie”
• fit desery - Restauracja Ventus

• zdrowe przekąski i shoty energetyczne – 
sklepik „Z miłości do zdrowia”
Dziękujemy naszym pozostałym sponso-
rom, dzięki którym nasza loteria była bogata 
i wyjątkowa:

ACTIVE  Wojciech Gorzelanny
Alter - grawerstwo laserowe

B&M Research
OAZA LOOK

Optyk Osińscy
     Paralotnie Poznań Szymon Domagała

SEPHIA MED
     Wypożyczalnia sprzętu wodnego 

„Wodna Przystań”

Maraton zakończył koncert gongów – 
Studio Jogi Yam Joanny Burdzińskiej. 
Podziękowania kierujemy do firmy Go 
Events za nagłośnieniową i  oświetle-
niową oprawę wydarzenia, a  także do 
naszych oazowych instruktorów: Agi, 
Agnieszki, Angeliki, Anety, Marty, Patrycji, 
Manueli, Oli i Wojtka.
Już wkrótce pojawią się informacje doty-
czące Zimowej Edycji Maratonu Fitness. 
Szykujcie formę!

Ach co był za Maraton!

◊  OAZA
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Dwa medale Patryka Rajkowskiego  
w Mistrzostwach Europy 

Rewelacją polskiej ekipy podczas torowych 
Mistrzostw Europy Seniorów okazał się 
Kórniczanin Patryk Rajkowski UKS TFP 
Jedynka Kórnik. Z niezwykle silnie obsa-
dzonej imprezy Kórniczanin przywiózł dwa 
brązowe medale (sprint drużynowi, oraz 
wyścig na 1 km) i 5 miejsce w konkurencji 
keirin. W wyścigu na 1 km Patryk przegrał 
tylko z holenderskim Mistrzem Olimpijskim 
Jeffreyem Hooglandem i Mistrzem Świata 
Samem Ligtlee. Forma Rajkowskiego na 
mistrzostwach była doskonała a niewiele 
brakowało by zdobył on jeszcze trzeci me-
dal. W konkurencji Keirin w pięknym stylu 
dotarł do ścisłego finału, w którym również 
przejął inicjatywę i na 3 okrążenia przed 
metą niezwykle dynamicznie zaatakował. 
Na 100 m przed metą jeszcze prowadził, 
niestety na ostatniej prostej został wyprze-
dzony przez 4 zawodników i ostatecznie 
zajął 5 miejsce. Zwyciężył Mistrz Olimpijski 
w sprintach  Jeffrey Hoogland, a o poziomie 
jaki był w samym finale niech świadczy fakt, 
że za Patrykiem na 6 miejscu przyjechał 
aktualny Mistrz Świata w Keirinie Harrie 
Lavreysen. Bardzo bliska zdobycia medalu 

była druga nasza eksportowa zawodniczka 
Nikol Płosaj, która w bardzo silnie obsadzo-
nym finale wyścigu eliminacyjnego zajęła 4 
miejsce. Ma podium stanęły same gwiazdy 
kobiecego kolarstwa. Wygrała Francuzka 
Valentine Fortin przed Włoszką Letizią 
Paternoster i Brytyjką Neah Ewans. Nikol 
startowała jeszcze z koleżankami w wyścigu 
drużynowym na dochodzenie i w wyścigu 
madison zajmując w obu przypadkach 7 
miejsce. Przed naszymi zawodnikami za 
kilka dni kolejna wielka impreza - torowe 
Mistrzostwa Świata, które odbędą się  w Ro-
ubaix we Francji skąd będziemy oczekiwać 
na kolejne dobre wieści.

5 medali w Drużynowych Mistrzostwach 
Polski na szosie
Wspaniałą formę pokazali kolarze UKS 
TFP Jedynka Kórnik podczas  Mistrzostw 
Polski w jeździe dwójkami i drużynowej na 
czas, które odbyły się w Godzieszach Wiel-
kich k/Kalisza. Pierwszego dnia ogromną 
niespodziankę odnotowaliśmy w wyścigu 
juniorek. Trener Taciak połączył wracającą 
z Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym 
Tamarę Szalińską i jedną z najlepszych ju-
niorek młodszych Julią Przymusińską. Obie 
zawodniczki stworzyły wspólny duet wśród 
juniorek odnosząc wielki sukces, jakim było 
zdobycie złotego medalu. Świetnie tego dnia 
wypadły młodsze koleżanki Tamary i  Julii 
startujące w kategorii młodzik. Emilia Woj-
ciechowska i Michalina Oleszak z impetem 
wskoczyły na drugi stopień podium. Trzeci 
medal tego dnia tym razem brązowy zdo-
byli juniorzy młodsi Dawid Wika-Czarnowski 
i Franciszek Cierpikowski, co również można 
uznać za miłą niespodziankę. Drugiego dnia 
odbyły się bardzo widowiskowe wyścigi dru-
żynowe na czas. Kórnik wystawił tym razem 
dwie drużyny wśród młodzików (dziewczęta 
i chłopcy). Najpierw wystartowały młodzicz-
ki, wśród których świetnie wypadły młode 
Kórniczanki w składzie Marika Bugzel, Emilia 
Wojciechowska, Michalina Oleszak i Ada 
Wierzbińska. Wśród 12 zespołów startują-
cych na 15 km zawodniczki UKS Jedynka 

zdobyły srebrny medal. Równie dobrze 
przygotowani okazali się młodzicy z Kórnika. 
Wśród 24 zespołów z całej Polski ekipa UKS 
Jedynka Kórnik w składzie Stanisław Zimny, 
Lucjan Nowicki, Franciszek Mumot i Tomasz 
Łamaszewski wyścigu na 20 km zdobyła 
brązowy medal. 

3 medale w Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików w Darłowie 
MMM w Darłowie. Kolejna duża impreza 
mistrzowska z której wychowankowie Ro-
berta Taciaka i  Jagody Szabelskiej wracają 
z dorobkiem medalowym. Rozegrano trzy 
konkurencje, jazdę indywidualna na czas 
w którym najlepiej z zawodników UKS Mróz 
Jedynka Kórnik wypadł Stanisław Zimny zdo-
bywając srebrny medal. Pozostali zawodnicy 
z Kórnika zajęli kolejno miejsca, Franciszek 
Mumot 6, Tomasz Łamaszewski 11, Lucjan 
Nowicki 18, Mateusz Błaszak 26 i Radosław 
Jakubczak 29. Wśród Dziewcząt najlepiej 
wypadła Emilia Wojciechowska, która uzy-
skała 5 czas dnia, tracąc do medalu nie całą 
sekundę. Kolejne miejsca zawodniczek UKS 
Jedynka to: Ada Wierzbińska 8, Michalina 
Oleszak 10, Marika Bugzel 19. Prawdziwą 
furorę nasza młodzież zrobiła w wyścigu 
dwójkami na czas. W rywalizacji dziewcząt 
jak i chłopców złote medale pojechały do 
Kórnika. Wśród chłopców zwyciężył duet 
Stanisław Zimny - Franciszek Mumot, która 
o 8 sek. pokonał zespól Baszty Golczewo. 
Dwójka Nowicki Łamaszewski wywalczyła 
8 miejsce, a Błaszak – Jakubczak 11. Wśród 
dziewcząt złoty medal zdobyła Emilia Woj-
ciechowska z Michaliną Oleszak (UKS Jedyn-
ka). Dwójka Bugzel - Wierzbińska uzyskały 
7 czas. Ostatniego dnia rozegrano wyścigi 
ze startu wspólnego. Tym razem nie udało 
się zdobyć medalu. Miejsca w czołówce wy-
walczyli: wśród dziewcząt Michalina Oleszak 
i Marika Bugzel kolejno miejsca 5 i 7, a wśród 
chłopców Franciszek Mumot i  Stanisław 
Zimny minęli metę na 6 i 7 pozycji. 

Kolarstwo

◊  PM

Fantastyczne wyniki karateków z Radzewa! 
Dwójka reprezentantów sekcji karate z 
Radzewa wzięła udział w ogólnopolskim 
turnieju karate ,,satori cup’’ w Złotowie. 
Aleksander Kalisz w swojej konkurencji 
wiekowej i wagowej w kumite zdobył złoty 
medal! Adam Walczewski w swojej konku-
rencji wiekowej i wagowej w kumite zdobył 
brązowy medal! Warto dodać, iż był to 
debiut karateków na tym turnieju. Mamy 
nadzieje, że na następnym turnieju większa 
ekipa zaprezentuje Radzewo z jak najlepszej 
strony. Ogromne gratulacje dla chłopaków! 
Serdecznie zapraszamy na treningi w każdą 
środę na 16:30 w szkole podstawowej.

Karatecy w Satori Cup

◊  Aleksandra Zagórecka

Podsumowania  
rywalizacji sportowej szkół

Tradycyjnie w pierwszych tygodniach nowe-
go roku szkolnego podsumowane zostały 
szkolne wyniki sportowe powiatu poznań-
skiego za rok szkolny 2020/21. Ze względu 
na czas pandemii wręczenie pucharów od-
było się poprzez wysłanie ich do szkół, a nie 
jak w latach ubiegłych wręczenie w jednej 
z wybranych placówek oświatowych przez 
starostę poznańskiego.
Gratulacje z rąk dyrektora szkoły pana Woj-
ciecha Dziudy odebrali nauczyciele wycho-
wania fizycznego i młodzi sportowcy, którzy 
przyczynili się do tego sukcesu. 
W  roku szkolnym 2021/21 wśród szkół 
powiatu poznańskiego Szkoła Podstawowa 
im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata 
w Kamionkach zdobyła:
- I  miejsce na najbardziej usportowioną 
szkołę w powiecie poznańskim w kategorii 
Igrzysk Dzieci
- II miejsce w kategorii Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej

Mistrz Świata uczy się w Kamionkach 

Gabriel Cholewa uczeń klasy 7d ze Szkoły 
Podstawowej im. Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata w  Kamionkach został 
mistrzem świata w  Karate Shotokan. 
Mistrzostwa odbyły się w  dniach 23-26 
września w rumuńskim mieście Cluj Napoca 
i wzięło w nich udział 1370 zawodników z 39 
krajów. Gabriel zdobył złoto w kumite indy-
widualnym Shibu Nihon w swojej kategorii 
wagowej 45-55kg. Kumite, czyli walka, jest 
najtrudniejszym rodzajem treningu karate, 
które Gabriel trenuje od siódmego roku 
życia. W tym roku zdobył również złoto w Pu-
charze Polski w Brodnicy, a dwa lata temu 
srebro na Mistrzostwach Świata w Słowacji.

Sezon 2021/2022 rozpoczęty! Jako pierwszy 
do zmagań ruszył zespół juniorek młod-
szych, zasilony kilkoma młodziczkami. W 
dniu 26 września w Nowym Mieście nad 
Wartą uczestniczyliśmy w ogólnopolskim 
turnieju „Walcz z wirusem bezczynności”. 
Po wyrównanych meczach przeciwko dru-
żynom z Jarząbka, Paczkowa, Brudzewa 
oraz Nowego Targu zajęliśmy 5 miejsce. 
Zespół występował w składzie: Zofia Bry-
lewska (kapitan), Weronika Oźminkowska 
(bramkarka) oraz Klaudia Rumińska, San-
dra Olejniczak, Ewa Kowalczyk, Patrycja 
Jańczak i Agnieszka Burek.
Tydzień później zadebiutowaliśmy w Pol-
skiej Lidze Unihokeja w kategorii juniorek 
starszych, a więc dziewcząt do lat 19. W 
tej kategorii obowiązuje zupełnie inny 
system gry, aniżeli w młodszych. Z każdym 
przeciwnikiem gra się dwa mecze podczas 
jednego weekendu. W pierwszej kolejce 

mierzyliśmy się z wicemistrzyniami Polski 
z ubiegłego sezonu – SUS Travel Jedynka 
Trzebiatów. Areną zmagań było Mrzeżyń-
skie Centrum Sportu. W obu meczach za-
wodniczki z Radzewa pokazały, że nie będą 
tylko statystkami w tych rozgrywkach. Sto-
czyły dwa wyrównane boje. Niestety i w so-
botni wieczór i w niedzielne przedpołudnie 

musieliśmy przełknąć gorycz porażki. W 
pierwszym meczu ulegliśmy 4:7, w rewanżu 
5:6. Szkoda zwłaszcza niedzielnego poje-
dynku, bo szansa na zwycięstwo była duża. 
Nasz klub w tych historycznych meczach 
reprezentowały: Natalia Sznura (kapitan), 
Roksana Bazanowska i Weronika Oźmin-
kowska (bramkarki), Roksana Toboła, 
Wiktoria Przybylska, Zofia Brylewska, Julia 
Marciniak oraz wypożyczone z drużyny UKS 
Junior Kębłowo: Patrycja Stermula, Milena 
Opaska, Nadia Kalisz, Karolina Kotlarska, 
Natalia Nawracała, Milena Kaczmarek, Julia 
Maszner i Milena Walkowiak. Najlepszymi 
zawodniczkami poszczególnych meczów 
zostały wybrane: Milena Kaczmarek oraz 
Julia Marciniak. Druga kolejka pod koniec 
października. Wówczas podejmować bę-
dziemy mistrzynie Polski z Gdańska.

Sport w SP Kamionki

◊  Nauczyciele 
wychowania fizycznego

◊  Tomasz Jaśkowiak

W sobotę 2 października na boisku w Roba-
kowie odbył się turniej drużyn orlikowych 
w ramach rozgrywek organizowanych przez 
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Gospoda-
rzem była Wiara Lecha.

Duszyczki Wiary Lecha w gminie Kórnik dzia-
łają od ośmiu lat. Początkowo zespół miał 
swój dom w Borówcu, ale niedawno prze-
niósł się Robakowa. W ostatnią sobotę Du-
szyczki były gospodarzem turnieju orlików, 
w którym oprócz zespołu niebiesko-białych 
udział wzięły drużyny Kotwicy Kórnik, Jedynki 
Luboń i Orlika Mosiny.

Od początku sezonu 2021/22 wyniki turnie-
jów orlikowych zeszły na dalszy plan i nie są 
spisywane. Głównym celem rozgrywek jest 
zabawa, która ma uczyć młodych adeptów 
futbolu. Zmagania orlików stały na wysokim 
poziomie, padło wiele ładnych bramek, ale 
bramkarze również popisywali się kapital-
nymi interwencjami. Każdy z zawodników, 
jak i  trenerzy opuszczali boisko w bardzo 
dobrych nastrojach. 

Orlicy Wiary Lecha drugi raz gospodarzem 
turnieju będą w sobotę 20 listopada. Do 
tego czasu po raz drugi zawitają na boiska 
w Kórniku, Mosinie i Luboniu.

Turniej orlików 
w Robakowie

◊  Paweł Piestrzyński

Ruszyła 
unihokejowa 
karuzela

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

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

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

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

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 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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 Murarzy zatrudnię od zaraz.  
Tel. 733 537 642
 Ochrona obiektu logistycznego 

w  Żernikach. Praca zmianowa. 
Umowa o pracę. Tel. 690 100 302
 Zatrudnię osobę do sprzątania 

obiektu przemysłowego w Kórniku. 
Praca zmianowa od poniedział-
ku do piątku. Etat lub zlecenie.  
Tel. 605 997 054
 Szukam pani do pomocy w domu. 

Praca dorywcza raz w  tygodniu.  
Tel. 606 99 21 89
 Instytut Dendrologii PAN ogłasza 

konkurs na stanowisko dokumen-
talisty w Bibliotece, więcej infor-
macji http://www.idpan.poznan.pl/
home oraz pod nr tel. 618 170 033
 Podejmę pracę jako opiekunka 

osoby starszej na terenie gminy 
Kórnik. Tel. 790 243 926
 Szlifierz - polernik. Obróbka 

mosiądzu. Atrakcyjne wynagro-
dzenie. Poznań - Szczepankowo.  
Tel. 606 355 743
 Szukam stolarza, parkieciarza 

z prawem jazdy kategorii B. Więcej 
szczegółów pod nr.  tel. 693 067 105
 Instytut Dendrologii PAN ogłasza 

konkurs na stanowisko ogrodnik-
-opiekun kolekcji w  Arboretum 
i Lesie Doświadczalnym, więcej in-
formacji http://www.idpan.poznan.
pl/home oraz pod nr tel. 618 170 033
 Zatrudnię osobę do sprzątania 

obiektu  w Kórniku. Praca od ponie-
działku do piątku. Etat lub zlecenie. 
Tel. 605 997 054
 HR BIZNES Pracownik Produkcji 

Robakowo - umowa o pracę. Zarabiaj 
do 8000 zł/mc brutto. Tel. 725 610 014

  Sprzedam szezlong z  funkcją 
masażu. Borówiec. Tel. 503 533 349
 Sprzedam narożnik. Borówiec.  

Tel. 503 533 349
 Czyszczenie rynien. Tel. 662 866 462

 Korepetycje z chemii na każdym 
poziomie. Tel. 790 285 872
 Kupie mieszkanie w Kórniku, tylko 

parter, min. 3 pokoje. Tel. 517 120 127
 Sprzedam maszyny i urządzenia 

rolnicze. Tel. 691 783 400
 Sprzedam działkę budowla-

ną 1388 mkw w  Robakowie.  
Tel. 66 66 77 003
 Zapraszam do nowo otwarte-

go gabinetu masażu Lawenda,  
ul .  Poznańska 79B, Kórnik.  
Tel. 888 689 196
 Sprzedam fotel skórzany 1,5-rocz-

ny z funkcją spania. Tel. 602 214 931
 Sprzedam akcesoria rynnowe 

i inne. Tel. 602 214 931
 Sprzedaż żywych ryb, Biernatki,  

ul. Główna 51. Tel. 793 395 595
 Wypożyczaln ia  samocho -

dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231
 Sprzedam aparat Nikon D40 z ła-

dowarką i obiektywem Nikon DX 
18-55mm. Tel. 600 023 897
 Sprzedam nowy, na gwarancji 

teleobiektyw Nikon DX 70-300mm. 
Tel. 600 023 897

 Przygarnę/Zakupie rowery 
Polskiej produkcji Romet / ZZR.  
Tel. 508 261 159
 Montaż płotów panelowych, 

płotów łupanych, furtek, bram, 
demontaż starych ogrodzeń.  
Tel. 572 386 490
 Sprzedam podmurówkę do pło-

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

wadzki. Tel. 506 490 723 
 Kupię 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
 Do prac na działce potrzebna do-

chodząca osoba (pielenia wycinanie 
iglaków). Tel. 503 582 788

 Posiadam ładny warsztat na 
krawiectwo lekkie, ogrzewany. 
Oczekuję oferty współpracy.  
Tel. 503 582 788
 Sprzedam nową bramę wjazdową 

z  furtką 5,1 m, stół spawalniczy 
ponad 300 kg, piec elektryczny 
15 kW używany z  kaloryferami.  
Tel. 503 582 788
 Drewno kominkowe i opałowe. 

Tel. 692 241 023 
 Drewno do wędzenia pakowane 

w worki. Tel. 692 241 023 
 Kupię garaż na osiedlu Staszica. 

Tel. 792 19 19 30
 Maszyna do szycia firmy Łucz-

nik, walizkową, stan dobry.  
Tel. 696 779 221
 Sprzedam gitarę elektroakustycz-

ną Fender, a także wzmacniacz gita-
rowy, stojak i pokrowiec, niedrogo. 
Tel. 602 742 550 
 Sprzedam myjkę ciśnieniową, stan 

dobry, tanio. Tel. 602 742 550 
 Serwis kotłów gazowych firmy TER-

MET. Montaż, naprawa, przeglądy. 
Tel. 502 047 864
 Wynajmę mieszkanie w  Kórni-

ku w  bloku ul. Staszica, I  piętro.  
Tel. 500 236 560
 Terapia dla dzieci z opóźnionym 

rozwojem mowy, niepełnosprawno-
ścią intelektualną, zespołem Asper-
gera, autyzmem. Tel.  508 801 622
 Sprzedam orzechy włoskie tego-

roczne 10 zł/kg. Tel. 507 155 477
 Sprzedam wózek dziecięcy 2w1 

Amelis Deltim Pro szary w kropki. 
Stan bdb! Tel. 507 155 477
  Sprzedam wielofunkcyjne krzeseł-

ko (białe drewniane) do karmienia 
marki KLUPŚ, Agnieszka III, Sweet 
Bear. Tel. 507 155 477
 Sprzedam łóżeczko Radek VIII 

z szufladą marki KLUPŚ (białe) MIŚ. 
Tel. 507 155 477
 Wykonywanie wszystkich prac ogro-

dowych. Wycinka drzew, obniżanie, 
formowanie, cięcie żywopłotów, ro-
ślin ogrodowych. Sprzątanie i wywóz 
wszystkiego. Tel. 504 440 916

 Angielski, doświadczony nauczy-
ciel. Tel. 609 520 503

 Kupię mieszkanie lub dom 
do remontu Kórnik i  okolice.  
Tel. 66 66 77 003
 Chętnie przyjmę niepotrzebne 

książki. Tel. 721 731 124 
 Poszukujemy modeli na darmo-

we strzyżenia u  praktykantów, 
zapraszamy do współpracy Atelier 
fryzjerstwa i  Barber Paulina La-
tusek, Kórnik ul. Dworcowa 2a/1.  
Tel. 883 767 479
 Intensywna regeneracja włosów-

-botox, usługa wykonywana przez 
praktykantów cena 60 zł. Atelier 
fryzjerstwa I  Barber, Kórnik, ul. 
Dworcowa 2a/1. Tel. 883 767 479
 Atelier fryzjerstwa Barber zaprasza 

na zabiegi pielęgnacyjne dopasowa-
ne indywidualnie do potrzeb klienta. 
Karnety stałego klienta. www.bukka.
pl/latusek
 Pizza Place Kórnik ul. Wojska Pol-

skiego 23. Dowóz, na miejscu. Tel. 
881 300 301 Serdecznie zapraszamy

 Drewno opałowe kominko-
we sosna, brzoza, olcha dąb.  
Tel. 692 241 023
 Sprzedam dynie jadalne i do deko-

racji. Biernatki, ul. Główna 35
 Sprzedam używane biurko, cena 

50 zł. Tel. 609 153 947
 Sprzedaż ziemniaków z  domu.  

Ul. Błażejewska 43 Kórnik-Bnin. 
Bardzo dobre odmiany.
 Do Ford Mondeo Kombi MK-3 

2000 pojemność sprzedam tanio 
dwa amortyzatory tylne, wys. marki 
i sterownik turbo. Tel. 693 798 502
 Kupię ziemię rolną w Kórniku Bni-

nie lub okolicy i działkę budowlaną. 
Tel. 506 490 723 

 Kupię  dom do remontu.  
Tel. 506 490 723

  Sprzedam stół rozkładany 
110(150)x72 cm; wyk. lata 60-te; 
drewno + okleina naturalna orzech; 
stan do renowacji. Tel. 730 052 245

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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NAKŁAD: 4300 egz.

ADRES REDAKCJI: 62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41,  
tel. 61 8170411 wew. 693,                                                  
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji 
tekstów oraz listów. 
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.  
Nie publikujemy listów nie podpisanych.
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