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Jak maj - to magnolie
- jak magnolie to Arboretum w Kórniku!    
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Sprawozdanie 
burmistrza

dokonano przejęcia protokołem zdawczo-
-odbiorczym terenu parkingu na Prowen-
cie. W ostatnich dniach kwietnia wykona-
no prace polegające na uprzątnięciu tere-
nu i wymalowaniu pasów oddzielających 
miejsca postojowe. Parking jest bezpłatny 
i jest już dostępny dla kierowców.

O lOkalizacji stacji redukcyjnej

29 kwietnia wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak uczestniczył w  spotkaniu 
przedstawicieli PSG sp. z o.o. z dyrekto-
rem Arturem Różańskim oraz zastępcą 
dyrektora Januszem Śniedziewskim na 
czele, przedstawicielami spółki OGP 
Gaz-System reprezentowanej przez dy-
rektora Grzegorza Kachelka oraz Fundacji 
Zakłady Kórnickie, prezesem Dariuszem 
Grzybkiem, członkami zarządu Zbignie-
wem Kaliszem i Grzegorzem Skrzypcza-
kiem. Spotkanie zostało zorganizowane 
przez Gminę, a  dotyczyło koniecznych 
inwestycji w  zakresie infrastruktury ga-
zowej, a w szczególności lokalizacji nowej 
stacji redukcyjnej.  

W spraWie umOWy dOtyczcej 
półwyspu „szyja”

30 kwietnia wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły oraz wiceburmistrz Bronisław Do-
miniak spotkali się z proboszczem Parafii 
pw. św. Wojciecha w Bninie, kanonikiem 
dr Franciszkiem Sikorą. Przekazali mu 
propozycję umowy dzierżawy półwyspu 
„Szyja”, która trafiła teraz do Kurii Metro-
politalnej w Poznaniu. 

na temat ul. szkOlnej

21 kwietnia wiceburmistrz Sebastian Wla-
zły spotkał się z panią sołtys Agnieszką 
Plucińską z Borówca. Omówiono sprawę 
utrzymania terenów zielonych w  sołec-
twie oraz plany przebudowy ul. Szkolnej 
do ul. Kempingowej. 

Rozmowy ze spółką aquanet

22 kwietnia burmistrz Przemysław Pa-
cholski spotkał się z  przedstawicielami 
spółki Aquanet. Rozmawiano na temat 
zasad współpracy dotyczących obsługi 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na 
terenie Szczodrzykowa po wybudowaniu 
kanalizacji sanitarnej.

audyt w komBusie

23 kwietnia wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak, skarbnik Katarzyna Szama-
łek oraz zastępca kierownika Wydziału 
Eksploatacji Infrastruktury Technicznej 
Anna Borowiak spotkali się z  prezes 
spółki KOMBUS Beatą Urbaniak, główną 
księgową Grażyną Jabłońską oraz audyto-
rem firmy Morison Finansista Sławomirą 
Kubinką-Stanisławską. Przeanalizowano 
wyniki „Audytu rekompensaty wypłaconej 
za 2020 r. Kórnickiemu Przedsiębiorstwu 
Autobusowemu KOMBUS sp. z o.o. z sie-
dzibą w  Czołowie z  tytułu świadczenia 
usług publicznego transportu zbiorowego 
na terenie gmin, gdzie organizatorem 
jest Miasto i Gmina Kórnik samodzielnie 
i  w  ramach porozumienia międzygmin-
nego”. 

więcej miejsc w pRzedszkolu  
w RoBakowie

Także 23 kwietnia wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły spotkał się z  inwestorem 
budującym przedszkole i żłobek w Roba-
kowie. Przekazał zgodę burmistrza Prze-
mysława Pacholskiego na zwiększenie 
liczby miejsc przedszkolnych. Od września 
do nowej placówki przedszkolnej będzie 
mogło uczęszczać 175 dzieci. 

parking na prOWencie za darmO

27 kwietnia, ze względu na zakończenie 
okresu obowiązywania umowy dzierżawy, 

teRen pod plac zaBaw 
WykupiOny

4 maja wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
podpisał akt notarialny w sprawie wykupu 
gruntu – działki o powierzchni użytkowej 
1158 m2 z przeznaczeniem na plac zabaw 
przy ul. Nowina w Dachowie.

pRzegląd gRanic aglomeRacji

5 maja wiceburmistrz Bronisław Dominiak 
oraz Szymon Szydłowski inspektor w Wy-

dziale Inwestycji brali udział w spotkaniu 
z przedstawicielami Spółki Aquanet. Spo-
tkanie dotyczyło prac związanych z prze-
glądem granic Aglomeracji Kórnik.

zespół oBRadował

6 maja odbyło się spotkanie zespołu do 
spraw infrastruktury rowerowej na te-
renie Miasta i Gminy Kórnik. Omówiono 
uwagi do planu rozbudowy infrastruktury 
rowerowej. 

na temat stacji W kOninku

10 maja burmistrz Przemysław Pacholski 
oraz wiceburmistrz Bronisław Dominiak 
wzięli udział w spotkaniu z przedstawiciela-
mi spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, Zarzą-
du Dróg Powiatowych oraz biura projektów 
SMP. Spotkanie odbyło się w terenie i do-
tyczyło ewentualnej budowy przystanku 
osobowego w Koninku. Dyskutowano na 
temat możliwości lokalizacyjnych peronów, 
węzła przesiadkowego, a wszystko w kon-
tekście już projektowanych w tym rejonie 
dróg wraz z  wiaduktem oraz w  związku 
z planami budowy szybkiej kolei do Cen-
tralnego Portu Komunikacyjnego w bliskim 
sąsiedztwie istniejących torów.    

cd. na str. 4

Postój na parkingu na Prowencie jest darmowy



Uwaga! Od 15 maja 2021 roku przywrócone zostaje funkcjonowanie 
 przystanku Bnin/Kórnik Rynek w swojej stałej lokalizacji - na Rynku.  

Likwidacji ulega przystanek tymczasowy na ul. Śremskiej

Wydział Inwestycji UMiG Kórnik informuje 
o  zakończeniu budowy placów zabaw 
w Pierzchnie i Radzewie.
Obie inwestycję zrealizowała firma Grupa 
Hydro Sp. z o.o. sp. k. z Mosiny, a ich odbiory 
odbyły się 6 maja br.

W Pierzchnie zamontowano piaskownicę, 
zjeżdżalnię, bujak sprężynowy, huśtawkę 
podwójną, kostkę sprawnościową i  ławkę 
parkową. 

W Radzewie zamontowano karuzelę, bujak 
oraz kostkę sprawnościową. 
W  obu lokalizacjach wykonano również 
bezpieczną nawierzchnię pod wybranymi 
urządzeniami.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 38.114,02 
zł (Radzewo) oraz 22.583,12 zł (Pierzchno).

28 kwietnia 2021 roku odbyła się XXXI  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 Miasta 
i Gminy Kórnik na 2021,
- przyjęli uchwałę w  sprawie przeprowadze-
nia Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik 
na rok 2022,
- podjęli Regulamin przyznawania nagród 
dla wybitnie uzdolnionych uczniów, kończą-
cych naukę w szkołach na terenie Miasta i 
Gminy Kórnik,
- przyjęli uchwałę w sprawie nagród i wyróż-
nień burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla 
osób fizycznych (zawodników) za osiągnię-
cia i wyniki sportowe,
- zmienili uchwałę nr XLVII/628/2018 Rady 
Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 maja 2018 
r., uchwałą nr XXVI/349/2020 Rady Miasta 
i Gminy Kórnik z dnia 25 listopada 2020 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 
świadczenia udzielane przez żłobek prowa-
dzony przez Miasto i Gminę Kórnik,
- określili sezon kąpielowy na terenie Miasta 
i Gminy Kórnik obejmujący okres od dnia 
19 czerwca 2021 r. do dnia 31sierpnia 2021 
r. oraz wykaz kąpielisk na terenie Miasta i 
Gminy Kórnik w 2021 r.
- przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Powiatowi Poznańskiego 
z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wykonania dokumentacji technicznej kon-
cepcyjnej przebudowy drogi powiatowej nr 
2489P  Kamionki-Koninko,
- zmienili uchwałę Nr XXV/334/2020 Rady 
Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 października 
2020 r. w sprawie wyrażenia woli przeję-
cia od Powiatu Poznańskiego niektórych 
zadań publicznego zarządzania drogami 
powiatowymi,
- podjęli uchwałę w sprawie przejęcia od 

Powiatu Poznańskiego niektórych zadań 
publicznego zarządzania drogami powia-
towymi zarządzania drogą powiatową nr 
2489P w zakresie dotyczącym budowy 
ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi 
powiatowej 2489P na odcinku od pętli au-
tobusowej przy węźle Koninko do ronda w 
rejonie miejscowości Żerniki,
- uchylili uchwałę nr XXIX/396/2021 Rady 
Miasta i Gminy Kórnik w sprawie nieodpłat-
nego przejęcia nieruchomości położonej w 
obrębie Bnin,
- przyjęli uchwałę w sprawie nieodpłatne-
go przejęcia nieruchomości położonej w 
obrębie Bnin,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Czmoń. 
Ul. Nektarowa ma swój początek od działki 
nr 179 i biegnie do działki nr 65/6, a jej 
podstawę stanowi droga oznaczona jako 
działka nr 65/1,
- podjęli uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
na działce oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 621 oraz części działki oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 453 w obrębie 
geodezyjnym Błażejewko, 
- przystąpili do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla wsi Czmoń, w rejonie ulic Pod Lasem, 
Leśnej, Zielonej, Topolowej, Strażackiej, 
Lipowej, Świerkowej i Bnińskiej oraz dla 
terenu położonego w obrębie geodezyjnym 
Żerniki na północ od autostrady A2 i na 
zachód od drogi powiatowej 2489P, 
- nie uwzględnili petycji dotyczącej poparcia 
Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu 
Polskiego Społecznego Komitetu Konstytu-
cyjnego oraz petycji dotyczącej przeprowa-
dzenia referendum ludowego,
- przedłużyli termin rozpatrzenia skargi na 
dyrektor Przedszkola w Kamionkach.

Rada uchwaliła...

◊  MS

Nowe place zabaw w Pierzchnie i Radzewie

◊  Wydział Inwestycji
 UMiG Kórnik
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Informujemy, że prowadzone są pra-
ce projektowe sieci wodociągowej 
z przyłączami na os. Brzozowym, Li-
powym, Topolowym i Zielone Wzgó-
rze oraz w  ul. Jesiennej, Klonowej, 
Wierzbowej i Zimowej w Mościenicy.
Projekt obejmie ok. 4,7 km sieci 
wraz z  przyłączami do przyległych 
posesji. Umowa zakłada 2-letni cykl 
projektowy, po którym będą mogły 
się rozpocząć prace wykonawcze.
W roku bieżącym projektanci będą 
kontaktować się z  mieszkańcami 
Mościenicy, w celu ustalenia lokali-
zacji przyłączy na danych posesjach. 
Postępowanie przetargowe wyłoniło 
jednostkę projektową Sweco Polska 
Sp. z o.o. w Poznaniu.

Uwaga: Projektanci nie są upoważ-
nieni do pobierania zaliczek, opłat 
ani żadnych innych form płatniczych. 
W  przypadku pojawienia się osób 
oczekujących „wpłat” czy „zaliczek” 
dotyczących sieci lub przyłączy 
wody, prosimy o pilny kontakt z tu-
tejszym Urzędem lub Policją.

Projektanci są upoważnieni do 
zbierania niezbędnych danych oso-
bowych. Opracowanie z  ramienia 
biura projektowego koordynować 
będzie pani Agnieszka Mosiniak tel. 
kont. 532-859-235.

Szanowni Państwo,
Przedstawiciele Firmy Ekolog Sp. z o.o. 
z  upoważnienia Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik przeprowadzają na te-
renie Miasta i Gminy Kórnik w każdym 
gospodarstwie domowym ankiety 
dotyczące inwentaryzacji zbiorników 
bezodpływowych i  przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Akcja trwa do 31 
lipca 2021 r.
Ankieterzy pytają o:
- imię i nazwisko właściciela nierucho-
mości,
- liczbę osób zamieszkujących, 
- sposób zagospodarowania ścieków 
bytowych,
- nazwę i adres firmy świadczącej usługi 
wywozu nieczystości (jesli podpisana 
jest odpowiednia umowa),
-źródło poboru wody,
- informacje dotyczące zbiornika bezod-
pływowego lub przydomowej oczysz-
czalni ścieków.
Każda gmina ma obowiązek posia-
dania aktualnej ewidencji zbiorników 
bezodpływowych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków.
Ankieta będzie przeprowadzona w re-
żimie sanitarnym, z  zachowaniem 
obowiązujących przepisów i  zasad 
bezpieczeństwa.
Prosimy o  życzliwe przyjęcie przed-
stawicieli firmy Ekolog i przekazanie 
wskazanych powyżej informacji.
W przypadku pytań związanych z prze-
prowadzaną ankietą, prosimy o kontakt 
z  Wydziałem Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa (tel. 61 8170 411 wew. 698, 
ochrona.srodowiska@kornik.pl)

 Podczas świąt 1-3 maja wielu z nas pamię-
tało o wywieszeniu flag biało-czerwonych na 
domach i posesjach. Od obchodów setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości, podczas 
świąt narodowych na ratuszu w Kórniku już 
nie tylko powiewają małe flagi, ale także 
budynek przybierany jest w sporej wielkości 
szarfy w barwach narodowych.
Tym razem podobnie udekorowano ratusz 
w Bninie. W przyszości zawsze dekorowane 
mają być oba ratusze.

Burmistrzowie oraz pracownicy Wydziału 
Promocji pamiętali o  rocznicy zakończe-
nia II wojny światowej. Wiązanki kwiatów 
ozdobiły położone na terenie naszej gminy 
miejsca pamięci związane z tym krwawym 
konfliktem zbrojnym.   

◊  ŁG

Świto optymizmu

Także 10 maja wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły wraz z Wydziałem Oświaty i Poli-
tyki Społecznej włączył się we wspólną 
akcję lokalnych przedszkoli w  ramach 
Ogólnopolskiego Święta Optymizmu. 
Inicjatorem obchodów było Przedszkole 
nr 2 „Cztery Pory Roku” z Bnina. 

rOzmOWy z Fzk

11 maja wiceburmistrz Bronisław Do-
miniak brał udział w spotkaniu z przed-
stawicielami Fundacji Zakłady Kórnickie, 
prezesem Dariuszem Grzybkiem, człon-
kami zarządu Zbigniewem Kaliszem 
i  Grzegorzem Skrzypczakiem oraz dy-
rektorem Grzegorzem Florjańczykiem. 
Omawiano głównie sprawy terenowo 
prawne, związane m.in. z planowanymi 
i realizowanymi inwestycjami.

deBata na temat odnawialnych 
źRódeł eneRgii

W tym samym dniu - 11 maja odbyła się 
w formie zdalnej debata pt. „Odnawialne 
źródła energii jako czynnik rozwoju lo-
kalnego i regionalnego”. Organizatorem 
wydarzenia było Stowarzyszenie na rzecz 
efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijew-
skiego. Rozmawiano o polityce państwa 
w zakresie odnawialnych źródeł energii, 
perspektywach rozwoju, wyzwaniach 
tej gałęzi energetyki oraz programach 
wsparcia finansowego. W debacie udział 
wzięli przedstawiciele Ministerstwa Kli-
matu i Środowiska, Ministerstwa Rozwo-
ju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju. Samorząd Kórnika 
reprezentował wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły. 

na temat zWikszenia 
efektywnoŚci eneRgetycznej

Także 11 maja wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak spotkał się z Mariuszem Woź-
niakiem prezesem spółki Krajowy Instytut 
Efektywności Energetycznej w  Zielonej 
Górze wraz ze współpracownikami, Ma-
ciejem Osuchem prezesem Spółki Lider 
Usług Komunalno-Samorządowych ze 
Środy Wlkp. Tematem spotkania było 
omówienie możliwości działania w  za-
kresie zwiększenia efektywności ener-
getycznej.  

cd. ze str. 3

◊  red.
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Na terenie naszej gminy realizujemy wiele 
zadań inwestycyjnych w zakresie budowy 
i modernizacji sieci kanalizacyjnych. Naj-
ważniejsze zadania to: budowa kanalizacji 
sanitarnej w Szczodrzykowie – na realizację 
tego zadania w m-cu marcu br. została pod-
pisana umowa z wykonawcą, a rozpoczęcie 
robót budowlanych powinno nastąpić 
jeszcze w miesiącu maju; kolejne zadania 
to budowa kanalizacji sanitarnej w Skrzyn-
kach, Biernatkach, Błażejewie oraz Błaże-
jewku – są to miejscowości położone przy 
jeziorach. Następne zadania to budowa 
kanalizacji w Czmoniu oraz w Robakowie 
i Dachowie (etap I). Bardzo ważnym zada-
niem jest także przebudowa i modernizacja 
rurociągów tłocznych z głównej przepom-
powni w Kórniku do oczyszczalni ścieków 
w Borówcu. Ponadto realizowanych jest 
dużo zadań uzupełniających skanalizowa-
nie w miejscowości Borówiec i Kamionki. 
Poniżej przedstawiamy zadania w zakresie 
budowy i przebudowy sieci kanalizacyjnych, 
które staraniem burmistrza zostały ujęte 
w Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Kanalizacyjnych AQUANET S.A. oraz zadania 
zawarte w budżecie Miasta i Gminy Kórnik, 
które są w trakcie realizacji oraz będą reali-
zowane w najbliższych latach.         

  Budowa kanalizacji sanitarnej Dn200-90 
o dł. około 6,3 km w Szczodrzykowie (oraz 
części Runowa), z przyłączami. Opracowana 
została dokumentacja projektowa, uzyska-
no niezbędne pozwolenia. Wystąpiono 
o dofinansowanie zadania do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska, wniosek 
został rozpatrzony pozytywnie. Przepro-
wadzono postępowanie przetargowe na 
budowę kanalizacji. W dniu 19 marca 2021 r. 
podpisana została umowa na budowę, 
planowany termin zakończenia zadania 
30 października 2022 r. Planowany koszt 
inwestycji to 4,2 mln zł. 
  Budowa kanalizacji sanitarnej Dn250-

200 o dł. około 3,5 km wraz z przyłączami 
w Skrzynkach. Opracowywana jest doku-
mentacja projektowa, dla części zadania 
uzyskano pozwolenie na budowę. Pod 
koniec br. planowane jest rozpoczęcie pro-
cedury przetargowej. Budowa kanalizacji 
powinna rozpocząć się w roku 2022, a  jej 
zakończenie planuje się w 2023 roku. Pla-
nowany koszt zadania wynosi 10,4 mln zł. 
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bier-

natkach. Zakres rzeczowy zadania obejmuje 
budowę sieci Dn250-90 o dł. około 5,3 km 
oraz budowę przyłączy. Opracowywana jest 
dokumentacja projektowa. Budowa kana-
lizacji powinna rozpocząć się w przyszłym 
roku, a jej zakończenie planuje się w 2023 
roku. Planowany koszt zadania wynosi 7,8 
mln zł.
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bła-

żejewie. Zakres rzeczowy zadania obejmuje 

budowę sieci Dn250-110 o dł. około 4,5 km 
oraz budowę przyłączy. Dla części zadania 
wydana została decyzja o pozwoleniu na 
budowę. Trwa uzupełnianie dokumentacji 
projektowej dla pozostałego zakresu. Roz-
poczęcie budowy kanalizacji planowane jest 
w roku 2022, a zakończenie budowy planuje 
się w roku 2023. Planowany koszt zadania 
wynosi 9,5 mln zł.
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bła-

żejewku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje 
budowę sieci Dn250-110 o dł. około 7 km 
wraz z  przyłączami. Opracowywana jest 
dokumentacja projektowa. Wystąpiono 
o dofinansowanie zadania do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska, wniosek 
jest w trakcie rozpatrywania. Rozpoczęcie  
budowy planowane jest w roku 2022, a jej 
zakończenie po realizacji budowy kanaliza-
cji w Błażejewie. Planowany koszt zadania 
wynosi 13,7 mln zł.
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Czmo-

niu. Przeprowadzono przygotowania do 
realizacji inwestycji obejmujące stosowne 
uchwały i porozumienia oraz wymagane 
analizy (analiza hydrauliczna określająca 
możliwości tranzytu ścieków). Uzyskano wa-
runki techniczne z Wodociągów Śremskich. 
Obecnie trwa przygotowanie przetargu na 
wyłonienie projektanta kanalizacji. Ogło-
szenie przetargu nastąpi w miesiącu maju 
br. Termin opracowania dokumentacji pro-
jektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę ustalono na 18 m-cy od podpisania 
umowy z  biurem projektowym. Po uzy-
skaniu pozwolenia na budowę planuje się 
ogłoszenie przetargu na wyłonienie wyko-
nawcy budowy kanalizacji. Zakres rzeczowy 
obejmuje budowę sieci o dł. około 7,0 km, 

z przyłączami. Planowany koszt inwestycji 
wynosi około 11,2 mln zł.   
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Roba-

kowie i Dachowie etap I. Zakres rzeczowy 
zadania obejmuje budowę sieci o dł. około 
13,5 km, z  przyłączami. Przygotowanie 
przetargu na wyłonienie wykonawcy do-
kumentacji projektowej planowane jest 
w 2021 roku. Opracowanie dokumentacji 
projektowej, na podstawie przygotowanej 
na zlecenie Gminy koncepcji kanalizacji 
miejscowości Robakowo, Dachowa, Gądki 
i  Żerniki, powinno zostać zrealizowane 
w  ciągu 24 m-cy od podpisania umowy 
z projektantem. Po uzyskaniu niezbędnych 
pozwoleń przygotowany zostanie przetarg 
na budowę kanalizacji wraz z przyłączami. 
Planowany okres realizacji zadania (projekt 
i budowa) w latach 2021-2025. 
  Przebudowa rurociągów tłocznych 

z  przepompowni głównej w  Kórniku do 
oczyszczalni ścieków w Borówcu. Zakres 
rzeczowy zadania obejmuje sieć tłoczną 
Dn300 dł. około 3,7 km, Kórnik-Skrzynki-Bo-
rówiec, wraz z dostosowaniem istniejącej 
przepompowni do nowych parametrów 
pracy. Dokumentacja projektowa została 
opracowana, trwają prace uzupełniające 
oraz regulowane są sprawy terenowo praw-
ne. Rozpoczęcie budowy planuje się w roku 
2022, a jej zakończenie przewidywane jest 
w 2023 roku. Planowany koszt realizacji 
zadania inwestycyjnego wynosi 12,9 mln zł.
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 

Poznańskiej w Dachowie. Zakres rzeczowy 
zadania obejmuje budowę sieci kanaliza-
cyjnej Dn250-200 o dł. około 1,3 km. Jest to 
realizacja w związku z przebudową drogi 
powiatowej ul. Poznańskiej 

w Dachowie (wyprzedzająca). Planowany 
koszt zadania wynosi 1,6 mln zł, realizacja 
na ukończeniu (termin: lipiec 2021).
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  

w ul. Sarniej i Wilczej w Kórniku. Sieć kana-
lizacyjna Dn200 dł. 600 m, z przyłączami, 
koszt zadania 635 tys. zł, realizacja została 
zakończona w 2020 roku.  
  Sieć kanalizacyjna w ul. Ładnej w Kórni-

ku. Zakres rzeczowy obejmował budowę 
sieci Dn200 dł. 80 m, z przyłączami, koszt 
zadania 182 tys. zł, realizacja zakończona 
w roku 2020. 
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  

w ul. Czereśniowej w Kórniku.  Sieć Dn200 
dł. około 160 mb, z przyłączami. Planowana 
realizacja 2022, koszt zadania 121 tys. zł. 
  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielona 

Dolina w Borówcu. Zakres rzeczowy - sieć 
Dn200 dł. około 115 mb, z  przyłączami. 
Planowany koszt 227 tys. zł.
  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krę-

tej i Prostej w Borówcu. Zakres rzeczowy 
obejmuje budowę sieci Dn200-80 dł. około 
620m, z przyłączami. Projekt i budowa w la-
tach 2021-2024, planowany koszt wynosi 
1,45 mln zł.  

  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źró-
dlanej, Zacisze i Dojazd w Borówcu. Zakres 
rzeczowy -  sieć Dn250-200  o dł. około 1 km, 
z przyłączami. Projekt i budowa w  latach 
2020-2024, planowany koszt to 1 mln zł.
  Budowa przyłączy w ul. Leśny Zakątek 4-30 

i w ul. Na Skraju Lasu 21-31 w Kamionkach. 
Projekt i budowa w latach 2020-2023, pla-
nowany koszt około 100 tys. zł.
  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Os. 

Zielona Polana w Borówcu. Zakres rzeczowy 
zadania obejmuje sieć Dn250-200 dł. około 
300 m, z  przyłączami. Projekt i  budowa 
w latach 2021-2025, planowany koszt wy-
nosi 1,1 mln zł.
  Budowa kanal izacj i  sanitarnej  

w ul. 20-Października i Weymana w Kórniku. 
Zakres rzeczowy - sieć Dn200 dł. około 179 m, 
z przyłączami. Projekt i budowa w  latach 
2021-2026, planowany koszt ok. 300 tys. zł.
 Budowa kana l i zac j i  san i tarne j  

w ul. Widokowej w Borówcu. Zakres rzeczo-
wy obejmuje sieć Dn300 o dł. około 360 m, 
z przyłączami. Projekt i budowa w  latach 
2021-2025, planowany koszt  660 tys. zł.
  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spor-

towej i Kwiatowej w Kamionkach. Zakres 
rzeczowy obejmuje budowę sieci Dn250-
200 o dł. około 800 m, z przyłączami. Projekt 

i budowa w latach 2021-2025, planowany 
koszt 1,4 mln zł.   
  Budowa kanalizacji sanitarnej os. Azaliowe 

w Kamionkach. Zakres rzeczowy obejmuje 
budowę sieci Dn250-80 o dł. około 860 m, 
z przyłączami i przepompownią. Projekt 
i budowa w latach 2023-2026, planowany 
koszt ponad 1,4 mln zł.
  Budowa kanalizacji sanitarnej w  rej.  

ul. Wyspiańskiego i Staszica w Kórniku. Za-
kres rzeczowy zadania obejmuje budowę 
sieci Dn200 o dł. około 150 m, z przyłączami. 
Projekt i budowa w latach 2022-2024, pla-
nowany koszt 220 tys. zł.
  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ładnej 

w Borówcu. Zakres rzeczowy - sieć Dn200 
o dł. około 40 m, z przyłączami. Projekt 
i budowa w latach 2022-2024, planowany 
koszt ok. 120 tys. zł.
  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pia-

skowej w  Kamionkach. Zakres rzeczowy 
obejmuje budowę sieci Dn200 o dł. około 
100 m, z przyłączami. Projekt i budowa w la-
tach 2021-2025, planowany koszt 245 tys. zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kórnik Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
Wyniki rekrutacji do przedszkoli 
publicznych i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 
na rok szkolny 2021/2022
Zgodnie z  harmonogramem rekrutacji 
na rok szkolny 2021/2022, stanowiącym 
załącznik do Zarządzenia nr 9/2021 r. Bur-
mistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 20 
stycznia 2021 r., w dniu 21 kwietnia 2021 r. 
opublikowane zostały w  przedszkolach 
i szkołach podstawowych listy kandydatów 
w  postępowaniu rekrutacyjnym na rok 
szkolny 2021/2022. Spośród 636 nowych 
kandydatów ubiegających się o  miejsce 
do wybranych przez rodziców przedszkoli 
i  oddziałów przedszkolnych w  szkołach 
podstawowych, zakwalifikowało się 549 
dzieci, w tym: 319 – trzylatków, 80 – czte-
rolatków, 35 – pięciolatków i  115 – sze-
ściolatków. W  pierwszym postępowaniu 
rekrutacyjnym nie zakwalifikowało się 
87 kandydatów do preferowanych przez 
rodziców przedszkoli. Po zakończonym 
postępowaniu rekrutacyjnym zajętych 
zostało 1539 miejsc, natomiast pozostało 
210 wolnych miejsc w  przedszkolach 
publicznych i oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych. Dzieciom, które 
nie zostały zakwalifikowane do placówek 
po pierwszym etapie rekrutacji, Burmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik, zgodnie z art. 31 ust. 
10 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
910 z późn. zm.) pisemnie wskazał miejsca 

do realizowania wychowania przedszkolne-
go od września 2021 r.
Zachęcam rodziców, którzy nie rekrutowali 
jeszcze swoich dzieci do przedszkoli do 
wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej 
w  terminie od 24.05. – 28.05.2021 r. na 
pozostałe wolne miejsca w  placówkach 
wychowania przedszkolnego. Oferty po-
szczególnych przedszkoli, w  których są 
jeszcze wolne miejsca, dostępne będą dla 
rodziców od 24.05.2021 r. w elektronicz-
nym systemie rekrutacji 
http://www.gminakornik.przedszkola.
vnabor.pl. 
                                  
Wyniki rekrutacji do klas I  
szkół podstawowych na rok szkolny 
2021/2022
Szkoły podstawowe prowadzone przez 
Miasto i Gminę Kórnik są szkołami obwo-
dowymi. Każdy uczeń zamieszkały w ob-
wodzie swojej szkoły przyjmowany jest  
z urzędu (na zgłoszenie rodzica). 
Zajęcia edukacyjne w  szkołach podsta-

wowych kończą się najpóźniej o godzinie 
16:20. 
We wszystkich szkołach prowadzone są 
świetlice szkolne, zapewniające chętnym 
dzieciom opiekę do późnych godzin po-
południowych.
W terminie od 22 marca 2021 r. do 2 kwiet-
nia 2021 r., przy wsparciu elektronicznego 
systemu naboru, prowadzona była rekru-
tacja do klas I szkół podstawowych. 
Na 435 wolnych miejsc, zarejestrowało 
się 406 kandydatów, 381 dzieci zosta-
ło zgłoszonych do szkół obwodowych 
i  automatycznie przyjętych, ponadto 25 
kandydatów zakwalifikowało się do prefe-
rowanych przez rodziców szkół poza swoim 
obwodem. 
Od dnia 10 maja br., na wolne miejsca do 
klas I w szkołach podstawowych, prowa-
dzona jest rekrutacja uzupełniająca i trwać 
będzie do 21 maja br. 
Rodziców, którzy nie zdążyli zgłosić swoich 
dzieci w  pierwszym terminie rekrutacji, 
zachęcam do kontaktu z dyrektorami szkół 
obwodowych, w celu zgłoszenia dziecka 
do szkoły obwodowej, lub wzięcia udziału 
w rekrutacji otwartej do szkół, w których 
prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca. 
Szczegóły: 
http://www.gminakornik.podstawowe.
vnabor.pl.

                                                                                    ◊  Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
    Przemysław Pacholski

◊   Wiceburmistrz Miasta i Gminy Kórnik
 Bronisław Dominiak

Prace przy budowie kanalizacji w Dachowie
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W zeszłym roku minęło 15 lat od podpi-
sania umowy o współpracy partnerskiej 
Kórnika z gminą Kӧnigstein w Niemczech. 
Niestety z powodu pandemii koronawirusa 
niemożliwe było zorganizowanie spotkań 
jubileuszowych przedstawicieli obu gmin. 
Nasi niemieccy partnerzy dla uczczenia 
jubileuszu 15-lecia współpracy partner-
skiej między naszymi gminami, pod koniec 
zeszłego roku dokonali otwarcia drogi 
Kórnickiej. Inicjatorami tego wydarzenia 
byli: były  przewodniczący stowarzyszenia 
Kӧnigstein-Kórnik Klaus Schwope, obecny 
przewodniczący Achim Drescher oraz 
burmistrz Kӧnigstein Leonhard Helm. Wy-
darzenie otwarcia drogi byłoby okazją do 
świętowania, jednak z powodu pandemia 
koronawirusa miało bardzo skromny i ka-
meralny charakter. 
Mieliśmy nadzieję, że w grudniu dojdzie 
do spotkania przedstawicieli obu gmin,  
niestety z powodu zwiększającej się liczby 
zachorowań i obostrzeń związanych z pan-
demią koronawirusa spotkania trzeba było 
odwołać. Planowaliśmy przyjazd delegacji z 
Kӧnigstein na Jarmark Świąteczny do Kórni-
ka, a następnie do Kӧnigstein na Kiermasz 
Świąteczny mieli udać się przedstawiciele 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, 
którzy od samego początku bardzo aktywie 
współpracują z niemiecką gminą. 

Nie wiadomo, czy w tym roku dojdzie do 
spotkania przedstawicieli naszych gmin, 
ale nasi niemieccy partnerzy dla uczczenia 
współpracy z naszą gminą ustawili przed 
ratuszem w Kӧnigstein drogowskaz. Dro-
gowskaz ten wskazuje liczbę kilometrów 
z Kӧnigstein do Kórnika i pozostałych gmin 
partnerskich.    

Drogowskaz do Kórnika

Z powodu rozstrzygnięcia nadzorczego 
Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego 
uchwały w sprawie Budżetu Obywatel-
skiego Gminy Kórnik 2022 konieczne były 
zmiany w zasadach konsultacji społecz-
nych BOGK. 
Konieczne było też rozpoczęcie całej 
procedury od początku, dlatego też, 
mieszkańcy, którzy chcą jeszcze zgłosić 
projekt zadania mają czas do 31 maja br.  
Zgodnie z decyzją wojewody, konieczne 
jest też w tym terminie dostarczenie listy 
z głosami poparcia dla projektu. Ustalo-
no, że ma ich być co najmniej pięć. 

Propozycje można zgłaszać poprzez 
stronę internetową kornik.budzet-oby-
watelski.org/.
Głosowanie będzie trwało od 14 czerwca 
do 31 sierpnia 2021r.

Zapraszamy do zgłaszania nowych pro-
jektów do konsultacji BOGK 2022!

◊  ŁG

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Pamiętaj! 
 

Zabieg środkami ochrony roślin jest
niezbędny by ochronić uprawę, lecz

można go wykonać z troską o pszczoły!

Wystarczy zwrócić się pisemnie do
rolnika, którego pole sąsiaduje z pasieką,

z prośbą o każdorazowe informowanie 
o planowanym zabiegu. 

Taka informacja pozwoli wprowadzić na
czas oprysku rozwiązania chroniące pasiekę
 

np. wywiezienie uli na czas zabiegu lub
zamontowanie tymczasowej bariery ochronnej.

Czy wiesz, że możesz uzyskać informację
o dacie i rodzaju zabiegu, który zostanie
wykonany w sąsiedztwie twojej pasieki?

PSZCZELARZU! 
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY

ROŚLIN I NASIENNICTWA W POZNANIU
PRZYPOMINA!

CHROŃMY PSZCZOŁY!

STOSOWANIE WYŁĄCZNIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE MRIRW

STOSOWANIE PREPARATÓW 
BEZPIECZNYCH DLA PSZCZÓŁ 

STOSOWANIE SIĘ DO ZAPISÓW ZAWARTYCH W
ETYKIECIE

NIESTOSOWANIE PREPARATÓW TOKSYCZNYCH DLA PSZCZÓŁ 
W OKRESIE KWITNIENIA ROŚLIN UPRAWNYCH I CHWASTÓW

WYKONYWANIE ZABIEGÓW PO ZAKOŃCZONYCH
 LOTACH OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH

PRZESTRZEGANIE OKRESÓW PREWENCJI

NIEWYKONYWANIE ZABIEGÓW PRZY WIETRZE 
WIEJĄCYM  Z PRĘDKOŚCIĄ POWYŻEJ 4 M/S

JEST GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA ZAPYLACZY!

BOGK 2022
reaktywacja



„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”  
ks. Jan Twardowski

30 kwietnia 2021, w wieku 73 lat, zmarła Pani 

emerytowana nauczycielka Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku-Bninie. 
Pani Danusia (jak mówiły dzieci i ich rodzice)  w latach 1968- 1998 pracowała  
na stanowisku nauczyciela we wszystkich grupach, od maluchów do starszaków  
i uczestniczyła w wychowaniu wielu pokoleń dzieci, uczęszczających w tym czasie do 
przedszkola.
Pogrzeb odbył się w czwartek 6 maja 2021 r. na Cmentarzu Parafialnym w Kórniku.                                      
Rodzinie zmarłej składamy wyrazy szczerego współczucia i żalu.

Danuta Marciniak

Dyrektor wraz z całą społecznością Przedszkola nr 2 
„Cztery Pory Roku” w Kórniku- Bninie 

Pani Ewie Soczyńskiej 
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

składają

Teścia

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

Pani Magdalenie Matelskiej-Bogajczyk 
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

składają

Matki

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

Pani Beacie Pawłowicz-Żak 
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

składają

Teściowej

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

A głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci długoletniego 
pracownika, i  Członka Rady Nadzorczej 
Gminnej Spółdzielni „SCH” w Kórniku
 

Na zawsze pozostaniesz w naszej 
pamięci.
Rodzinie zmarłej składamy wyrazy 
szczerego współczucia
 

śp. Bożeny Żak

Zarząd, Rada Nadzorcza 
oraz pracownicy  
Gminnej Spółdzielni „SCH”  
w Kórniku

,,Matka nie umiera - pozostaje  
na zawsze w sercach  
kochających ją osób”

Pani Izabeli Kociałkowskiej wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w 
trudnych chwilach  
po śmierci 

składają 
 

Mamy
Dyrekcja i pracownicy Przedszkola 
Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

Panu Antoniemu Kaliszowi 
Członkowi Zarządu  
Powiatu w Poznaniu 
wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci

składają

Brata

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

„Człowiek żyje tak długo,  
jak długo żyje nasza pamięć o Nim”

Wyrazy głębokiego współczucia  
oraz słowa wsparcia i otuchy dla Pani  
Mileny Bąkowskiej-Grześkowiak 
z powodu śmierci 

składają

Ojca
Dyrekcja oraz Pracownicy  
Szkoły Podstawowej  
im. Sprawiedliwych wśród Narodów 
Świata w Kamionkach

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”
ks. Jan Twardowski

Serdeczne podziękowania za udział w ceremonii pogrzebowej 

   
Księdzu Grzegorzowi Zbączyniakowi za sprawowanie liturgii pogrzebowej,  
panu organiście Franciszkowi, firmie pogrzebowej Orlewicz, Rodzinie, Krewnym, Sąsiadom, 
Znajomym oraz Delegacjom za liczny udział w uroczystościach pogrzebowych,  
za wspólną modlitwę, przyjęte Komunie św., ofiarowane intencje mszalne, wieńce i kwiaty 
serdeczne „Bóg zapłać” składa

śp. Michała Kalisza

pogrążona w smutku Rodzina
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Miesiąc kwiecień w przedszkolu im. 
Misia Uszatka po powrocie do placówki 
upłynął nam głównie na treściach ekolo-
gicznych, patriotycznych i czytelniczych.

22 kwietnia wszystkie grupy przedszkol-
ne świętowały Dzień Ziemi. Wspólnie na 
zajęciach odpowiadaliśmy, w  jaki sposób 
jesteśmy odpowiedzialni za naszą planetę, 
segregowaliśmy odpady i wykonywaliśmy 
proekologiczne plakaty. Również tego dnia 
nastąpiło uroczyste otwarcie ogródków 
przedszkolnych. Każda grupa otrzymała 
pod opiekę dwa korytka i założyła małą ho-
dowlę kwiatów i warzyw według własnego 
uznania. Dzięki temu będziemy się uczyć, 
jak dbać o nasze rośliny, a wiadomo, że naj-
skuteczniejszą metodą nauki jest praktyczne 
działanie, doświadczanie, eksplorowanie 
terenu, zabawy badawcze, samodzielna 
aktywność w warunkach naturalnych. Po-
przez praktyczne doświadczenie będziemy 

zdobywać wiedzę na temat uprawy roślin, 
ziół i  kwiatów. Poznamy wszystkie etapy 
uprawy roślin – od nasionka, poprzez małą 
sadzonkę, roślinę właściwą i  jej owoc. Na 
koniec wykorzystamy wyhodowane przez 
siebie rośliny – zioła i warzywa do przygo-
towania potraw.
24 kwietnia obchodziliśmy w  naszym 
przedszkolu Międzynarodowy Dzień Książki, 
ponieważ kwiecień to miesiąc, w którym 
urodził się Hans Christian Andersen, autor 
baśni znany dzieciom na całym świecie. 
Dzieci z naszej placówki dowiedziały się na 
zajęciach, skąd się bierze książka. Przypo-
mniały sobie, jak należy traktować książki 
oraz uczestniczyły w zabawach z książką 
w roli głównej. Niektóre grupy wymyśliły 
i zilustrowały nawet własne opowiadania.
Wszyscy dobrze wiemy, jak ważne jest 
kształtowanie uczuć patriotycznych już od 
najmłodszych lat. 30 kwietnia w auli na-
szego przedszkola odbyła się uroczystość 

z okazji Dnia Flagi. Dzieci obejrzały program 
artystyczny przygotowany przez 6-latki 
„Serdeczne Misie”. Wspólnie odśpiewaliśmy 
hymn Polski, nie zapominając o właściwej 
postawie oraz wyrecytowaliśmy „Katechizm 
polskiego dziecka”. Nie zabrakło również 
wierszy o  innych naszych symbolach na-
rodowych – fladze oraz godle Polski i jakże 
znanej piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”. 
Ten dzień był dla przedszkolaków wspaniałą 
lekcją historii oraz przypomnienia sobie, że 
są Polakami, a Polska to ich Ojczyzna.

Teraz przygotowujemy się do X Jubileuszo-
wego Święta Optymizmu, którego głównym 
celem jest uczenie życzliwości, przyjaźni 
i empatii.
A więc bądźmy radośni, optymistyczni, cze-
go życzymy sobie i wszystkim Czytelnikom 
„Kórniczanina”.

Kwiecień u Misia Uszatka

◊  Grażyna Domagalska

Dzieci z  przedszkola Kolorowy Świat 
w  Szczodrzykowie aktywnie włączyły się 
w  obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Tuż przed weekendem majowym 
przedszkolaki brały udział w różnorodnych 
działaniach edukacyjnych budujących po-
stawę szacunku dla symboli narodowych. 
Celem zajęć było kształtowanie u  dzieci 
miłości i przywiązania do ojczystego kra-
ju, jego tradycji i kultury. Dzieci wykonały 
prace plastyczne, których najważniejszym 
elementem była flaga Polski. Wspólnie 
z nauczycielkami zrobiły kokardy narodowe. 
Nie zabrakło też zabawy, bo to przecież 
radosne święto. W każdej grupie odbyły się 
tematyczne zajęcia edukacyjne i  zabawy 
ruchowe. Przedszkolaki zapoznały się rów-
nież z pozostałymi symbolami narodowymi: 
hymnem oraz godłem Polski. Małymi kro-
kami rozbudzamy w dzieciach patriotyzm, 
który zaowocuje w przyszłości. 

Bawimy się kolorami – białym i czerwonym

◊  Dorota Strojna

Przyspieszające zmiany klimatu są jednym 
z najpoważniejszych zagrożeń XXI wieku. 
Postępujący wzrost globalnej temperatury 
oraz jego skutki dla środowiska i gospodar-
ki, a także kluczowa rola człowieka w tym 
procesie, wymagają podjęcia całościowych 
działań edukacyjnych i  geopolitycznych, 
które doprowadzą do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych oraz łagodzenia efek-
tów ich oddziaływania w przyszłości.
Nasze dzieci i młodzież są zarówno pierw-
szym pokoleniem doświadczającym zmian 
klimatu, jak i ostatnim, które może zapo-
biec ich nieodwracalnym skutkom. Z tego 
względu, chcąc zwiększyć wiedzę naszych 
uczniów na temat zmian klimatu, ich 
przyczyn, skutków, sposobów łagodzenia 
oraz podnieść świadomość ekologiczną 
połączoną ze zmianą nawyków na bardziej 
przyjazne środowisku, grupa dziewiętna-
stu nauczycieli naszej szkoły zrealizowała 
duży interdyscyplinarny projekt „Klimat się 
zmienia – zmień sposób myślenia!”. Był on 
przygotowany we współpracy z Instytutem 
Ochrony Środowiska – Państwowym Insty-
tutem Badawczym w Warszawie w ramach 
Projektu Klimada 2.0.

W  dniach 19 – 24 kwietnia, związanych 
z przypadającym w tym czasie Dniem Ziemi, 
zrealizowano wiele różnorodnych działań. 
W klasach 4-8 na lekcjach biologii, chemii 
i  przyrody odbyły się eksperymentalne 
zajęcia dotyczące efektu cieplarnianego. 
Ich celem było ukazanie związku przyczy-
nowo-skutkowego pomiędzy emisją gazów 
cieplarnianych a wzrostem temperatury, 
prezentacja mechanizmu efektu cieplar-
nianego oraz wpływu CO2 produkowa-
nego przez człowieka na przyspieszenie 
ocieplania klimatu i topnienie lodowców na 
biegunach Ziemi. W ramach zajęć uczestnicy 

najpierw formułowali hipotezy, a następnie, 
na podstawie obserwacji doświadczenia 
i  jego wyników, weryfikowali swoje tezy. 
Uczniowie pracowali z kartami pracy, wy-
kresami temperatur, wilgotności, mapami 
upałów i na ich podstawie określali skutki 
zmian klimatu – skracanie okresu zimy, 
zanikanie wiosny i  jesieni, częstsze opady 
nawalne oraz powodzie, susze i huragany. 
Na zakończenie poszukiwali możliwości 
zahamowania tych negatywnych zmian, 
zaczynając od siebie, własnego domu 
i nawyków, które można zmienić w trosce 
o klimat. Propozycji było wiele.
Ci sami uczniowie podczas lekcji języków – 
angielskiego, niemieckiego i  francuskiego 
– poszerzali zakres słownictwa związanego 
z ekologią i ochroną środowiska, natomiast 
w klasach czwartych i piątych na zajęciach 
informatyki tworzyli prace pod hasłem 
„Jak być EKO?”. Siódmoklasiści wykonywali 
geograficzne lap-booki, czyli interaktywne 
teczki tematyczne dotyczące zanieczysz-
czeń środowiska – powietrza, wody i gleby. 
Sporym zainteresowaniem cieszyły się 
przygotowane przez nauczycieli konkursy – 
ekologiczny, plastyczny, na eko-rymowankę 
oraz życzenia dla Ziemi w językach obcych. 
Ich uczestnicy wykazali się zarówno dużą 
wiedzą, jak i kreatywnością, talentami arty-
stycznymi i poetyckimi.
Kolejną propozycją był udział chętnych 
uczniów i  nauczycieli w  wydarzeniu pt. 
„Klimatyczny Dzień Ziemi”, zorganizowa-
nym 22 kwietnia przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej w Warszawie. Z wirtualnych 
spotkań można było się dowiedzieć, jak 
zrobić modną torbę ze starych jeansów, 
czym jest ruch zero waste, w  jaki sposób 
ograniczać ilość domowych odpadów i nie 
marnować żywności, jak działać na rzecz 
klimatu. Nauczycielom dedykowana była 

konferencja „Szkoła w stylu zero waste”, 
czyli ucząca ograniczania ilości tworzonych 
odpadów.

Również uczniowie klas młodszych aktywnie 
uczestniczyli w projekcie. Ich nauczyciele 
w  oparciu o  przygotowane materiały, 
prezentacje, filmiki i piosenki realizowali 
pomysłowe zajęcia budujące świadomość 
i wrażliwość ekologiczną uczniów, a poprzez 
ciekawe zadania i propozycje rodzinnych ak-
tywności oddziaływali szerzej na środowisko 
domowe dzieci. Klasom trzecim dedykowa-
ny był również konkurs na list dla Ziemi oraz 
zajęcia w bnińskiej filii Biblioteki Publicznej. 
Ostatnią projektową propozycją dla całej 
społeczności szkolnej było oderwanie się 
od siedzenia przy komputerach i posprzą-
tanie swojego kawałka Ziemi – lasu, placu 
zabaw, skweru, trasy spacerowej. Na ten 
apel odpowiedziało wielu naszych uczniów 
i ich rodziców, czego dowodem były licznie 
nadesłane zdjęcia.

W dobie niekorzystnych zmian zachodzą-
cych w naturalnym środowisku Ziemi, jakże 
ważnym zadaniem szkoły jest przekazywa-
nie młodemu pokoleniu rzetelnej wiedzy 
na temat mechanizmów zmian klimatu, 
sposobów ich łagodzenia oraz wyrabianie 
proekologicznych nawyków. To zadanie sta-
ramy się wypełniać od lat ze świadomością, 
że „Ziemia nie należy do człowieka, człowiek 
należy do Ziemi. Cokolwiek przydarzy się 
Ziemi, przydarzy się człowiekowi”. 

Zachęcam do odwiedzenia szkolnej strony 
internetowej www.sp2.kornik.eu, prezentu-
jącej całościowy efekt projektu oraz bogatą 
galerię zdjęć.

„Klimat się zmienia – zmień sposób myślenia!”

◊  Agnieszka Półchłopek
koordynator projektu
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Młodzieży świata, to od Was wszystko zależy 
– słowa śp. sołtysa Kazimierza Bogusław-
skiego  

28 kwietnia 2021 roku odbyło się i zebranie 
młodzieżowej rady sołeckiej wsi Żerniki.
Pięciu ochotników: Wiktoria Dyczak, Gabriel 
Syka, Maja Kostyra, Zuzanna Dyczak oraz 
Amelka Kominek jako pierwsi w historii 
naszego sołectwa rozpoczęli współpracę z 
sołtysem i radą sołecką. Tego dnia wybrali 
zarząd. Przewodniczącym jednogłośnie zo-
stał Gabriel Syka, sekretarzem Maja Kostyra, 
a skarbnikiem Wiktoria Dyczak. 
Aż serducho się raduje, gdy się widzi, jak 
młodzi ludzie chętni są do pracy na rzecz 
sołectwa. 

P.S. Po zebraniu otrzymałem sms: „Posprzą-
taliśmy na placu zabaw i wkoło świetlicy 
oraz boisko”. 

Blisko 80 rozdanych roślin, 50 worków 
z nawozem, dwa kontenery zebranych 
elektroodpadów – to efekt sobotniej akcji 
(8.05.2021 r.).
Mieszkańcy Borówca, Skrzynek, Kamionek, 
Koninka oraz Szczytnik, którzy przynieśli 
zepsute, zbędne urządzenia, m.in. tele-
wizory, komputery, telefony komórkowe, 
mikrofalówki, żelazka, wracali do domów z 
drzewkami kasztanowca, krzakiem borówki 
amerykańskiej lub nawozem.
Dzięki akcji odpady zamiast trafiać na wy-
sypiska, zostaną bezpiecznie zutylizowane, 
a część z nich będzie cennymi surowcami 
wtórnymi. 

Organizatorzy akcji namawiali mieszkańców 
do zazieleniania miejscowości i sadzenia 
pozyskanych roślin, które będą produko-
wały tlen. 
W programie akcji był również konkurs na 
ciuszek wytworzony z elektroodpadów.
Bardzo serdecznie dziękujemy uczestnikom, 
wolontariuszom, ale przede wszystkim 
firmie HiProMine S.A. oraz Miastu i Gminie 
Kórnik za sponsorowanie wydarzenia.

Z góry dziękuję,

Młodzieżowa Rada Sołecka w Żernikach

◊  Sołtys wsi Żerniki i Jaryszki 

 

Piątek 19 marca 2021 roku był smutnym 
dniem dla dzieci z klas I-III, które ostatni 
raz były w szkole przed kolejnym jej za-
mknięciem. Pogoda tego dnia również nie 
rozpieszczała. Z ciepłym słowem przybyli 
myśliwi z Koła Łowieckiego nr 73 Kogut 
w Kórniku. Spotkanie z uczniami klasy 3c 
(wychowawca p. Dorota Roemer) przepro-
wadził p. Marcin Antkowiak z lokalnego koła 
myśliwych. Uczniowie podczas spotkania 
dowiedzieli się, dlaczego warto zakładać 
budki lęgowe dla ptaków oraz w jaki sposób 
je zamontować na drzewach (orientacja 
budki, prawidłowy montaż nie uszkadzający 

drzewa oraz przede wszystkim sposób ich 
wykonania). Uczniowie ochoczo pomagali 
przy zawieszeniu budek na drzewach na 
całym terenie szkoły. Teraz tylko czekać na 
ptaki, które pojawią się w budkach. Specjal-
ne podziękowania za przekazanie budek lę-

gowych należą się Łowczemu Okręgowemu 
Polskiego Związku Łowieckiego z Poznania, 
p. Mikołajowi Jakubowskiemu.
Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!!!

Planeta odzysku, drzewko za elektroodpad

◊  Anna Andrzejewska

Budki lęgowe 
SP1 Kórnik

◊ Dawid Waśkowiak

W dniu 9 kwietnia 2021 r. odbył się etap 
wojewódzki Konkursu Przyrodniczego dla 
Uczniów Szkół Podstawowych „Ptaki Polski” 
organizowany przez Polskie Towarzystwo 
Ochrony Przyrody „Salamandra”. Uczest-
niczyło w nim 89 uczniów. Jest to konkurs 
składający się z  kilku etapów. Uczestnik 
musi wykazać się wiedzą biologiczną, szcze-
gólnie dotyczącą charakterystycznych cech 
gatunków ptaków występujących w Polsce, 
nazewnictwa ptaków, rozpoznawania ich na 
podstawie opisów, zdjęć, a  także na pod-
stawie wydawanych głosów. Zagadnienia 
wykraczają poza program szkolny i  tylko 
nielicznym udaje się dotrzeć do etapu wo-
jewódzkiego. 
W związku z  tym na ogromne gratulacje 
zasługuje Maksymilian Paczkowski uczeń kl. 
8b Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Dzia-
łyńskiego w Kórniku, który zdobył I miejsce 
w etapie wojewódzkim Konkursu Przyrod-
niczego dla Uczniów Szkół Podstawowych 
„Ptaki Polski”, uzyskując maksymalną liczbę 
punktów (100% poprawnych odpowiedzi!!!). 
Osiągnięcie takiego sukcesu nie należy do 
najłatwiejszych zadań. 
Jesteśmy pełni podziwu dla wiedzy, wytrwa-
łości, pasji i zaangażowania Maksymiliana. 
Jest on miłośnikiem przyrody, a w szczegól-
ności ptaków, które fotografuje. Sukces ten 
zapewnia pewne przywileje – osiągnięcie 
zostanie wpisane na świadectwie ukończe-
nia szkoły podstawowej i daje dwa punkty 
rekrutacyjne w naborze do szkoły ponad-
podstawowej.
Maksymilianowi gratulujemy sukcesu 
i  życzymy dalszego rozwijania pasji przy-
rodniczych.

I miejsce
ucznia SP 1

„Akcja Motywacja” to kolejne działania pro-
filaktyczne podejmowane podczas trwania 
pandemii w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ty-
tusa Działyńskiego w Kórniku. W odpowie-
dzi na potrzeby uczniów najstarszych klas 
naszej szkoły zorganizowano, w atmosferze 
otwartości i życzliwości, 90-minutowe zaję-
cia z zakresu rozpoznawania i nazywania 
własnych emocji, pogłębiania świadomości 
oraz rozwijania swoich mocnych stron 
i uzdolnień. 
Celem warsztatów było zachęcenie uczniów 
do samorozwoju, poszukiwania pasji oraz 
budowanie pozytywnego obrazu samego 
siebie. Uczniowie zostali zapoznani również 
z  technikami motywowania się do nauki 
i zdobywania wiedzy. Warsztaty zakończyły 
się treningiem kreatywnego rozwiązywania 
problemów i szukaniem sposobów radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych, stresowych. 
Podsumowaniem spotkań były warsztaty 

dla nauczycieli naszej szkoły dotyczące tego, 
jak nasi uczniowie radzą sobie ze swoimi 
emocjami podczas lockdown’u. Poprzez pra-
cę naszych uczniów z trenerem chcieliśmy 
odpowiedzieć sobie na pytania: jak zdalne 
nauczanie wpływa na zdrowie psychiczne 
naszych uczniów, dlaczego coraz częściej 
brakuje im motywacji do nauki oraz jak 
wzmacniać ich chęci do działania? Oczy-
wiście omówiliśmy również nasze mocne 
i  słabe strony. Przyjrzeliśmy się z  bliska 
naszym emocjom i potrzebom, by jeszcze 
lepiej pracować z dziećmi i młodzieżą w na-
szej szkole.
Wiemy, że udział w tego typu warsztatach 
nie rozwiąże od razu naszych problemów 
i nie odpowie na każde pytanie, ale wskaże 
drogę, co robić, jak myśleć, jak pracować 
nad sobą, by być coraz lepszym i skutecz-
niejszym uczniem i nauczycielem.

„Akcja Motywacja”

◊  Sara Rybak ◊  Justyna Wagner

Mimo, że wiosna swe początki miała bardzo trudne to nadchodzące prognozy zwiastują 
rychłą poprawę aury. Temperatura i słońce zwracają nasze myśli ku lecie, a co za tym idzie 
na plażę do Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA BŁONIE. Już wczesną wiosną 
ruszyliśmy z pracami przygotowującymi teren dla odwiedzających, których w zeszłym roku 
liczba przekroczyła 30 tys. Powiększyliśmy między innymi plażę i kąpielisko, dzięki czemu 
wprowadzimy możliwość wypożyczenia leżaka pod parasolem. Tak jak w ubiegłych latach 
planujemy wiele aktywności na świeżym powietrzu, ale o tym już niebawem. Zapraszamy!

Powiew lata na  Oaza Błonie
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Z cyklu 
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Bez czarny (Sambucus nigra L., zwycza-
jowe nazwy: bez lekarski, bez pospolity, 
bzowina, bzina, buzina, hyczka, hyćka, 
baźnik, bestek, bez apteczny, bez biały, 
bez dziki, bzowina czarna, bzowki, gołębia 
pokrzywa, kaszka, suk) jest krzewem do 
10 m wysokości, łatwym do rozpoznania 
podczas kwitnienia lub owocowania. Pędy 
ma grube, szeroko bruzdowane, popie-
latoszare, pokryte licznymi, wystającymi 
przetchlinkami, roztarte niezbyt przyjemnie 
pachną. Liście do 20 cm długie, złożone 
z 5-7 listków, ułożone na pędzie naprzeciw-
legle. Pojedyncze listki jajowato eliptyczne, 
na wierzchołku zaostrzone, brzegiem ostro 
ząbkowane, od górnej strony ciemnozielo-
ne a spodem jaśniejsze i nieco owłosione 
na nerwach. Kwiaty drobne, białe, zebrane 
w  szczytowe, płaskie, baldachokształtne 
kwiatostany. Kwiaty pojawiają się z końcem 
maja i w czerwcu, dość intensywnie, draż-
niąco pachną. Owocem są czarne, mięsiste 
i błyszczące pestkowce z kilkoma nasiona-
mi, kształtu jajowatego, rozgniecione silnie 
plamią, dojrzewają we wrześniu.
Bez czarny obejmuje swym zasięgiem nie-
mal całą Europę, północną Afrykę, tereny 
Azji Mniejszej i Kaukaz. Choć dokładnie nie 
ma pewności skąd pochodzi, za ojczyznę 
bzu uznaje się basen Morza Śródziemnego. 
W Polsce należy do gatunków o zasięgu 
przechodnim, nie posiada on na terytorium 
naszego kraju granicy swego zasięgu. Wy-
stępuje na całym niżu i na pogórzu aż po 
900-950 m n.p.m, rzadko wchodzi wyżej. 
Najlepiej czuje się na terenach o charak-
terze synantropijnym, czyli zmienionych 
przez człowieka. Najczęściej są to tereny 
wokół zabudowań, różnego typu gruzo-
wiska, miejsca składowania odpadów 
organicznych, zaniedbane parki, zarośla 
śródpolne i obrzeża dróg.
Bez czarny to jedna z najstarszych roślin 
w Europie wykorzystywanych w celach lecz-
niczych. W medycynie tradycyjnej używano 
wszystkich części tej rośliny: kwiaty, owoce, 
korę, liście, korzenie i drewno. Hipokrates 
(w IV w. p.n.e.), uznany za pierwszego le-
karza, zalecał używać owoce czarnego bzu 
jako środka przeczyszczającego i moczo-
pędnego. Grecki lekarz, farmakolog i bota-
nik Pedanios Dioskurydes (żyjący w czasach 
cesarza Nerona) proponował wywary z liści 
na trudno gojące się rany, zwłaszcza na 
ukąszenia przez węże, a napoje z kwiatów 
jako lek obniżający gorączkę. Lecznicze 
działanie bzu czarnego w połowie I wieku 
n.e. doceniał też Pliniusz Starszy (Naturalis 
historia, 37 ksiąg). Święta Hildegarda (w XII 
wieku) zalecała liście bzu przeciw żółtacz-
ce, a w postaci okładów na stany zapalne, 
oparzenia i ugryzienia, korzeń gotowany 
w winie był lekiem na puchlinę i ukąszenia, 

a kwiaty na uśmierzenie bólu, natomiast 
dla matek karmiących w celu zwiększenia 
laktacji. Przez wieki wierzono, że kwiaty bzu 
czarnego zebrane w ciepły dzień uleczyć 
mogły nawet żółtą febrę. Ponad 200 lat 
temu Krzysztof Kluk (Dykcyonarz Roślinny, 
1811 rok, tom III, Drukarna Xięży Piiarów) 
uważał, że w kwiaty i owoce bzu czarnego 
„każdy dom powinien by się w one opatry-
wać”. Tenże autor uważa, że „kwiaty świeże 
w mleku gotowane, wolny czynią żołądek, 
ususzone, jak herbata zażywane, z wszel-
kim bezpieczeństwem pot pędzą przytłu-
miają gorączkę i przywracają przyzwoitą 
transpiracyją”. Zaś powidła z owoców, jak 
pisze Kluk, „są iednym z najprzedniejszych 
lekarstw na piersi, pobudzają poty bez czy-
nienia gorączki, a w wielości zażyte, zwolna 
laxuią”. Bez czarny dawniej był związany 
z  wieloma wierzeniami ludowymi. Sło-
wianie, Germanie czy Celtowie traktowali 
krzew jako roślinę o szczególnych właści-
wościach magicznych. Krzewy bzu były 
chronione i otaczane czcią, gdyż wierzono, 
że ich korzenie, to siedlisko mocy i bóstw 
(Henslowa 1962. Rośliny dziko rosnące 
w kulturze ludu polskiego). 
Największym bogactwem składników 
posiadających właściwości zdrowotne wy-
kazują się dwie części tego krzewu – kwiaty 
i  owoce. Kwiaty bzu zawierają głównie 
flawonoidy, kwasy fenolowe, kwasy orga-
niczne, olejki eteryczne, garbniki, saponiny, 
śluzy, związki aminowe i związki mineralne 
takie jak: wapń, sód, potas, żelazo, glin 
(za Giermaziak, Fryzowska-Chrobot 2017. 
Właściwości lecznicze bzu czarnego. Forum 
Bibl. Med. 10). Działanie napotne przypisu-
je się obecności flawonoidów, które wraz 
z pozostałymi związkami pobudzają ośro-
dek regulujący wydzielanie potu. Zaleca się 
stosować przy przeziębieniu, grypie, zapa-
leniu oskrzeli i płuc, w kaszlu, zaflegmieniu 
górnych dróg oddechowych, astmie, odrze, 
szkarlatynie, bólach gardła i anginie. Kwiaty 
bzu mają działanie moczopędne, zwiększa-
ją objętość wydalanego moczu, dlatego 
dobrze je używać w stanach zapalnych dróg 
moczowych i pęcherza. Zawarte w kwia-
tach flawonoidy uszczelniają również 
ściany naczyń włosowatych i  zwiększają 
ich elastyczność. Ze względu na właści-
wości przeciwzapalne napar z kwiatu bzu 
czarnego jest polecany do płukania gardła 
i jamy ustnej, inhalacji oraz do przemywa-
nia spojówek w stanach zapalnych. Owoce 
bzu zawierają antocyjany, witaminy A1, B1, 
B2 i dużo witaminy C, pektyny, garbniki, 
sole mineralne, olejki eteryczne, żywice, 
woski, kwasy organiczne i enzymy. Działają 
napotnie, przeczyszczająco i moczopędnie, 
ułatwiając usuwanie z organizmu szkodli-
wych produktów przemiany materii wraz 
z potem, moczem i kałem, a także zaliczane 
są do środków oczyszczających krew. Ma 
to znaczenie w chorobach reumatycznych, 

niektórych schorzeniach skórnych oraz 
chorobach zakaźnych. Ważne jest także 
działanie przeciwbólowe, jest ono słabsze 
od środków tradycyjnie polecanych, ale 
nie wywołuje lekozależności. Korzystne 
rezultaty uzyskano w  leczeniu migreny, 
nerwobóli oraz stanów zapalnych nerwu 
trójdzielnego i kulszowego. Sok z owoców 
uelastycznia również naczynia krwionośne, 
zmniejsza ilość cholesterolu we krwi, a ze 
względu na zawartość witamin stosowany 
jest jako środek ogólnie wzmacniający or-
ganizm (za Giermaziak, Fryzowska-Chrobot 
2017). 
Na szczególną uwagę zasługują doniesienia 
na temat przeciwwirusowej i przeciwbakte-
ryjnej aktywności owoców bzu czarnego. 
Zrobiono szereg doświadczeń, w których 
udowodniono, że działają one przeciw 
niektórym wirusom, zwłaszcza tym, któ-
re powodują przeziębienie u  człowieka. 
Obecności antocyjanów w  owocach bzu 
przypisuje się działanie przeciwwolnorod-
nikowe. Usuwając z organizmu nadmiar 
wolnych rodników spowalniają procesy 
starzenia oraz zapobiegają rozwojowi 
różnych chorób. Ostatnio także odkryto 

Bez czarny – nadzieja medycyny

◊ Krystyna i Adam Boratyńscy
Instytut Dendrologii PAN

nowe wskazania lecznicze tej rośliny, 
m.in. antydepresyjne, przeciwdrgawkowe, 
antywirusowe i przeciwcukrzycowe, daje 
to nowe możliwości pozyskiwania tanich 
i skutecznych leków z naturalnych źródeł 
roślinnych (dane: Giermaziak, Fryzowska-
-Chrobot 2017). 
Kwiaty mają również szerokie zastosowane 
w kosmetyce, pielęgnują skórę i działają 
oczyszczająco. Woda z  kwiatu bzu wy-
korzystywana jest do kąpieli leczniczych 
i  kosmetycznych, wspomaga ukrwienie 
skóry, wybiela i  wygładza skórę, szcze-
gólnie starzejącą się i  ziemistą, zmiękcza 
i poprawia jej koloryt, wygładza zmarszczki, 
wybiela piegi, łagodzi podrażnienia i stany 
zapalne oraz leczy oparzenia słoneczne. 
Prostym w przygotowaniu kosmetykiem 
jest np. tonik bzowy. Wystarczy kilka 
kwiatostanów zalać 1 litrem niegazowanej 
wody mineralnej i gotować na małym ogniu 
przez 3 minuty, a  następnie pozostawić 
do ostygnięcia na całą noc. Rano należy 
odcedzić kwiaty, a płyn przelać do szklanej 
buteleczki i  przechowywać w  lodówce. 
I  tak sporządzoną wodą bzową można 
przemywać twarz. Owoce w  kosmetyce 
także znalazły zastosowanie, głównie jako 
składnik olejków do masażu (korzystnie 
działają w  walce z  cellulitem) i  składnik 
odchudzających mieszanek ziołowych. 
Ulubionym napojem autorów niniejszego 
doniesienia jest syrop z kwiatów czarnego 
bzu, który sporządzamy już od lat. Skład-
niki: około 40-50 kwiatostanów (kwitnące, 
ale nie przejrzałe), 2 litry wody, 1 kg cukru, 
kilka łyżek miodu, sok z 2-3 cytryn. Zebrane 
kwiatostany należy rozłożyć w chłodnym, 
przewiewnym miejscu na 2-3 godziny, 
aby wyszły z nich małe czarne robaczki. 
Następnie zagotować wodę z cukrem, do 
ciepłego syropu dodać sok z cytryny, miód, 
kwiaty bzu i  zostawić na około 2 doby. 
Odcedzić, najlepiej przez gazę wlać do 
słoiczków. Syrop dość łatwo fermentuje, 
dlatego przechowujemy go w  lodówce. 
Można go zapasteryzować, ale z uwagi na 
cytrynę i miód nie jest to polecane. U nas 
najbardziej sprawdził się przy kaszlu, bólu 
gardła, a także przy chrypce spowodowanej 
przez kilkugodzinne używanie głosu. Napój 
z kwiatów dzikiego bzu czarnego posiadał 
również swoją odrębną nazwę funkcjonu-
jącą wśród rolników jako „napój żniwiarzy”, 
gdyż doskonale gasi pragnienie.
Uwaga! Nie należy spożywać surowych 
kwiatów i owoców bzu czarnego, zawierają 
glikozydy cyjanogenne. Związki te dla ludzi 
w większych ilościach są trujące. Świeże 
kwiaty można spożywać jedynie smażone 
w cieście naleśnikowym. Podane z cukrem, 
cynamonem lub powidłami smakują zna-
komicie. Suszone kwiaty natomiast mogą 
być dodatkiem do ciasta drożdżowego, 
nadając mu przyjemny aromat.

Spacerem po Biernatkach
W  ostatnich latach obserwujemy duży 
napływ osadniczy na terenach wiejskich 
gminy Kórnik. Spośród położonych w 
granicach gminy wsi zaledwie dwie do-
czekały się opracowań monograficznych. 
Są to wsie Szczytniki i  Borówiec. Nowi 
mieszkańcy są zainteresowani historią 
miejscowości, w  których postanowili się 
osiedlić. Do Izby Pamiątek Regionalnych 
zwrócili się inicjatorzy spaceru po wsi Bier-
natki: Ilona Dzirba – sołtys wsi Biernatki 
oraz Leszek Sznura – ze wsią związany 
rodzinnie od pokoleń. Pomocy udzieliła 

nam Karolina Małecka.
Dnia 24 kwietnia 2021 r. przed „Domem 
Ludowym” na zaproszenie zjawili się 
całymi rodzinami w większości nowi 
mieszkańcy. Przy zachowaniu standardów 
sanitarnych odbył się spacer, w  trakcie 
którego dr Kazimierz Krawiarz, dr Ilona 
Potocka oraz Leszek Sznura przekazali 
wiadomości o pałacyku i majątku Fundacji 
„Zakłady Kórnickie”. W Biernatkach przy 
ul. Głównej istniała kiedyś kuźnia Józefa 
Antkowiaka. Do dzisiaj na jej miejscu 
zachowała się jedynie podkowa wyko-
nana w  tej kuźni. Na wprost al. Flensa 
znajduje się najstarszy w  Biernatkach 
200-letni budynek. Za rozwidleniem ulic 
al. Flensa i Dębieckiej znajduje się teren 
cmentarzyska kultury łużyckiej sprzed 
2800 lat. Na skraju tej działki w  1735 r. 

Teofila Szołdrska-Potulicka ufundowała 
wiatrak, który stał w tym miejscu do 1950 
r. Ostatnim jego właścicielem był Wincenty 
Bukowski. Teren wsi Biernatki z  punktu 
widzenia fizjograficznego został ukształ-
towany przez lodowiec około 15 tysięcy 
lat temu. Objaśnienia tej unikalnej rzeźby 
dokonała dr Ilona Potocka. Drugi wiatrak 
zbudowany prawdopodobnie na początku 
XIX w. był ustawiony przy obecnej ulicy 
Wiatrakowej. Po nim zachowała się jedy-
nie nazwa ulicy. Dalsza trasa skrajem tzw. 
górnej terasy otwartej na pola uprawne 

prowadziła do mało znanego w  gminie 
cmentarza ewangelickiego. Nieznana jest 
historia tego cmentarza, ale wiadomo, że 
od 1749 r. Biernatki zamieszkiwali osad-
nicy niemieccy. O cmentarzu opowiedział 
Leszek Sznura, ponieważ znajduje się on 
na części jego gospodarstwa.
Spacer zakończyliśmy pod krzyżem sto-
jącym na wzniesieniu rozwidlenia dróg 
w  kierunku Bożegodaru, Śniecisk i  Pru-
sinowa. Krzyż ufundował E. Raczyński 
i postawił go w 1864 r. Niestety o niejakim 
E. Raczyńskim niewiele wiemy. Fotogra-
ficzny serwis wykonała Katarzyna Zięta-
-Majchrzycka.
Nazwa wsi
Nazwa wsi pojawia się w  materiałach 
piśmiennych w 1391 r. jako Biernaczicze, 

Teren cmentarzyska ciałopalnego Cmentarz ewangelicki

cd. na str. 18



Komitet społeczny budowy pamiątko-
wego obelisku na cmentarzu ewan-
gelickim w Kamionkach informuje, że 
z uwagi na panującą pandemię prace 
naszego komitetu uległy znacznemu 
spowolnieniu. Na domiar złego trafili-
śmy na wyjątkowo niesolidnego projek-
tanta, który miał przygotować projekt i 
zwodził nas przez wiele miesięcy.
Obecnie we współpracy z Gminą po-
szukujemy innego architekta, który 
sprosta zadaniu.
Pragnę w tym miejscu podziękować 
wszystkim darczyńcom i poinformować, 
że Państwa darowizny zdeponowane są 
w Banku Spółdzielczym w Kórniku i w 
stosownym czasie będą wykorzystane 
zgodnie z przeznaczeniem.

◊  ŁGRobert Ignaszak
Przewodniczący Komitetu
Steindorf-Kamionki

Już wkrótce miłośnicy historii regionalnej 
będą mogli zakupić publikację zatytuło-
waną  Śnieciska wiecznym piórem pisane 
autorstwa Małgorzaty Senk – mieszkanki 
niedalekich Śniecisk, która spełniła swo-
je długo skrywane marzenie i  wydała 
pierwszą w swoim życiu książkę. Opisuje 
w   niej 200 lat dziejów mieszkańców ty-
tułowej wsi oraz miejscowości jak Winna, 
Bożydar, Jaszkowo, Płaczki, Annopole, 
Lorenka, Polwica i Dobroczyn, należących 
do parafii pod wezwaniem św. Marcina 
w Śnieciskach. Jest to publikacja historycz-
na, opisująca dzieje wsi, kościoła, szkoły 
oraz losy  rodzin, które przekazały swoje 
wspomnienia o  walce  w  trwaniu przy 
ziemi, którą  chłopi przejęli dzięki ustawie 
o uwłaszczeniu. Książka jest skierowana 
-do młodego pokolenia, dla upamiętnienia 
osób wyjątkowych, choć skromnych, ale 
zasługujących na wspomnienie. Opowie-
dziane historie  rodzin często splatają się 
z  takimi miejscowościami jak: Radzewo, 
Mieczewo, Kromolice, Bnin, Kórnik, Trze-
bisławki.
Książkę będzie można nabyć dnia 15 maja 
w godzinach 14-18 na dziedzińcu Szkoły 
Podstawowej w  Śnieciskach, ( z  możli-
wością uzyskania autografu i  dedykacji 
autorki) oraz  od 17 maja od godz.12:00 w  
restauracji Biała Dama w Kórniku.
Książka kosztuje 120 zł i można ją zamówić 
także pod adresem małgorzata.senk@
gmail.com

Historia 
Śniecisk 
spisana

◊  red.

Haremza Stanisław (1888-1945)  
i Franciszek (1914-1994)
W książce pt. „Szczytniki” wydanej w 2016 r. 
ukazał się biogram Stanisława Haremzy, ale 
napisałem, że nieznane jest miejsce śmierci 
i pochówku Stanisława Haremzy. Nie znala-
złem dalszych losów jego syna Franciszka.
Dnia 18 lutego 2021 r. do Urzędu Miasta 
i Gminy w Kórniku dotarł list z Wrocławia, 
napisany przez wnuka i  syna Franciszka 
uzupełniający brakujące dane o Stanisła-
wie i Franciszku Haremzach ze Szczytnik. 
Dzisiaj pozwalam sobie na publikację uzu-
pełniającą.

Stanisław Haremza urodził się w Orkowie k. 
Śremu. Jego rodzice Józef i Cecylia byli wła-
ścicielami wiatraka i zajmowali się przemia-
łem zboża. W poszukiwaniu pracy Stanisław 
trafił do Zegrza k. Poznania. Około 1913 
r. ożenił się z Katarzyną Klatkiewicz ur. 15 
lutego 1895 r. i osiedlili się w Szczytnikach, 
na 16-morgowym (około 8 ha) gospodar-
stwie. W  latach 1926-1935 pełnił funkcję 
sołtysa wsi.
Haremzowie wychowali sześcioro dzieci: 
Franciszka ur. 29.10.1914 r., Leokadię ur. 
17.08.1917 r., Jadwigę ur. 9.10.1919 r., Zofię 
ur. 25.02.1922 r., Kazimierza ur. 13.01.1924 
r. i Alfonsa ur. 12.02.1927 r.
Niemcy po wkroczeniu w 1939 r. wydali za-
kaz posiadania broni przez Polaków. Stani-
sław Haremza posiadał broń, ale postanowił 
ją przechować w jednym z uli w swojej pasie-
ce. Wiedział o tym jego 25-letni syn Franci-
szek oraz jego kolega Władysław Ludwiczak. 
Stanisław Haremza postanowił zdać broń, 
wówczas kolega Franciszka zabrał ją, aby 
przekazać, jak twierdził, partyzantom. 
Tymczasem zaniósł ją na posterunek policji, 
oświadczając, że znalazł ją u Haremzów. 
Tego samego dnia Stanisław Haremza i jego 
syn Franciszek zostali 7 lipca 1942 r. areszto-
wani i trafili do Fortu VII w Poznaniu. Przeszli 

tam gehennę przesłuchiwań i ostatecznie 16 
kwietnia 1943 r. przewieziono ich do obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu. Franciszek 
Haremza otrzymał numer 115671. Pod ko-
niec wojny 13 grudnia 1944 r. obaj zostali 
przeniesieni do obozu koncentracyjnego 
w Buchenwaldzie. Dnia 29 kwietnia 1945 r. 
obóz ten został oswobodzony przez wojska 
amerykańskie. W czasie ewakuacji obozu 
Stanisław Haremza zmarł i został pochowa-
ny w Landshut w zbiorowej mogile.
Franciszek do czasu powrotu do Polski prze-
bywał w obozie przejściowym w Bambergu, 
gdzie poznał swoją przyszłą żonę Barbarę. 

Do Polski wrócił 25 lipca 1946 r. i zamieszkał 
we Wrocławiu, gdzie uczestniczył w  od-
budowie ze zniszczeń wojennych Katedry 
Wrocławskiej. Od 1 stycznia 1947 r. znalazł 
pracę w szpitalu św. Józefa jako mechanik. 
Od 5 października 1956 r. pracował w Za-
kładzie Produkcji Urządzeń Automatyki Po-
litechniki Wrocławskiej. W latach 1961–1980 
pełnił obowiązki majstra w  Warsztatach 
Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 
we Wrocławiu. 29 lutego 1980 r. przeszedł 
na emeryturę. 
Dnia 11 lutego 1947 r. w Ostrzeszowie odbył 
się ślub Franciszka i Barbary z domu Jurkie-
wicz. Franciszek i Barbara Haremzowie wy-
chowali trzech synów: Stanisława (ur. 1947 
r.), Grzegorza (ur. 1951 r.) oraz Wawrzyńca 
(ur. 1956 r.). 
Franciszek po śmierci żony w 1986 r. wyje-
chał na stałe do Australii, gdzie wyemigro-
wali jego synowie Grzegorz i Wawrzyniec. 
Franciszek Haremza zmarł 28 lipca 1994 r. 
w Sydney i tam został pochowany.
     
  

Opracowano na podstawie relacji Stanisła-
wa Haremzy, syna Franciszka z Wrocławia.

Uzupełnione dzieje

◊  Kazimierz Krawiarz
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a nieco później w 1396 r. już jako Biernath-
ki. W tym czasie z miejscowością związany 
był Adam Bełczka.
Cmentarzysko kultury łużyckiej
Z badań archeologicznych wynika, że wieś 
była zamieszkana już w  okresie neolitu 
(około 700 lat p.n.e.). Prawdopodobnie 
z osadą na półwyspie Szyja brzeg jeziora 
w  Biernatkach połączony był mostem. 
W Biernatkach zlokalizowane było cmen-
tarzysko kultury łużyckiej z młodszej epoki 
brązu i wczesnej epoki żelaza. Chowano 
tutaj zmarłych mieszkańców osady na 
półwyspie Szyja i innych okolicznych osad. 
Wcześniej funkcjonował obrządek grze-
balny podczs którego palono ciało zmar-
łego. W  późniejszym okresie stosowano 
obrządek szkieletowy, wyposażając groby 
m.in. w  metalowe kabłączki skroniowe, 
ostrogi, groty strzał, noże i inne rekwizyty 
w zależności od tego, czym zmarły za życia 
się zajmował. 
Jak podaje monografia „Z dziejów Kórnika 
i Bnina” cmentarzysko kultury łużyckiej 
należało do nekropolii płaskich, to znaczy 
pozbawionych naziemnych konstrukcji 
w rodzaju nasypów kurhanowych. 
Zajmowało powierzchnię około 1 hektara 
(przekopano dotąd ok. 1000 m2 z 87 po-
chówkami). Jeśli chodzi o formę – domi-
nowały pochówki bez obstawy kamiennej. 
Do tej kategorii należały wszystkie groby 
kobiece. Wyjątek stanowił pochówek 
zabezpieczony płytami kamiennymi. 
Zdecydowanie przeważały pochówki po-
pielnicowe, bez resztek stosu ciałopal-
nego (58%). Niedopalone szczątki kostne 
układano w popielnicy często w porządku 
anatomicznym (od kości nóg na dnie, po 
kości czaszki na wierzchu). Zdarzało się, 
że prochy składano bezpośrednio w jamie 
ziemnej bez użycia popielnicy. Rzadkie 
były groby symboliczne, bez pochówkowe 
oraz groby zbiorowe, zawierające dwa 
pochówki. W  kilku grobach znaleziono 
ślady styp lub ofiar pogrzebowych, o czym 
świadczą pozostałości kości zwierzęcych. 
W  wyposażeniu grobów dominowała 
ceramika naczyniowa (średnio 6 sztuk 
w jednym grobie) w bogatym asortymen-
cie (wazy, amfory, misy, czerpaki, czarki 
i inne), nieraz pięknie zdobione. Naczynia 
kielichowe mogły mieć związek z warzel-
nictwem soli w życiu doczesnym. W jednej 
czwartej części grobów znaleziono wyroby 
metalowe (szpile, tarczki ozdobne, zwoje 
spiralne, kółka, bransolety, naszyjniki, 
brzytwy, igły noże, sierpy, haczyk do węd-
ki, groty strzał i  oszczepów) i  kamienne 
(toporki, rozcieracze do żaren, gładziki). 
Znaleziono zestaw paciorków szklanych 
i bursztynowych.
Cmentarzysko biernackie było użytkowa-
ne przez około 300 lat (od schyłku epoki 
brązu do końca wczesnej epoki żelaza), 
czyli przez około 10 do 12 pokoleń. Szacuje 
się, że zawierało ono w sumie kilka tysięcy 

pochówków i  należało do największych 
nekropolii ludności kultury łużyckiej 
w Wielkopolsce. Było prawie równoczesne 
z osadą na półwyspie Szyja i bez wątpienia 
związane z nią funkcjonalnie.
Wieś Biernatki do XV wieku
W 1426 r. pleban kościoła św. Jadwigi ze 
wsi Mądre, która była własnością bisku-
pów poznańskich, otrzymywał dziesięcinę 
folwarczną z Biernatek. Z całą pewnością 
w 1510 r. wieś należała do utworzonej już 
w XI w. parafii w Bninie. 
Wieś Biernatki po XV w.
W końcu XV w. była własnością Andrzeja 
Mikołaja Bnińskiego, a  potem jego star-
szego syna Mikołaja i potomków drugiego 
syna – Jana.
W  pierwszej połowie XVII w. przeszła 
w ręce Grudzińskich i znalazła się w ob-
rębie klucza kórnickiego. Inwentarz ma-
jątku z  1653 r., sporządzony w  związku 
z przejęciem dóbr przez Katarzynę z Ko-
morowskich Grudzińską w imieniu mało-
letniego syna Zygmunta, podaje, że wieś 
zamieszkiwali wówczas rataje: Wojciech 
Peka, Marcin, Stach Maciaszek i Jan oraz 
zagrodnicy: Kuba i Maciek.
W roku 1676 dobra kórnickie, w tym Bier-
natki, kupił od Andrzeja Karola Grudziń-
skiego Zygmunt Działyński. W wieku XVIII 
dziedziczyła je Teofila z Działyńskich Szoł-
drska-Potulicka, która od lat 40-tych tego 
stulecia konsekwentnie przeprowadzała 
oczynszowanie należących do niej wsi. 
W  1749 r. nadała specjalne prawa osia-
dłym w  Biernatkach Niemcom. W  1780 
r. mieszkańcy wsi zapłacili jej 306 zł i 8 gr 
czynszu. Byli wśród nich czterej gospoda-
rze: Georg Sznicer [Schnitzer], Bartl. Szulc 
[Schultz], Jan Kemp i Tomasz Rybak. 
W  późniejszych latach wieś podzieliła 
los innych wsi tworzących klucz kórnicki. 
Pozostały one, a  potem wyodrębnione 
z nich folwarki, własnością kolejnych Dzia-
łyńskich: Ksawerego, Tytusa, wreszcie od 
1880 r. Władysława Zamoyskiego.
W drugiej połowie XIX w. (około 1880 r.) 
wieś liczyła 23 domy mieszkalne z  178 
mieszkańcami. Większość z nich było ka-
tolikami (148), pozostali (30) było wyznania 
ewangelickiego. Aż 50 osób było analfa-
betami. W tym samym czasie na folwarku 
należącym do dóbr kórnickich znajdowało 
się 5 domów mieszkalnych, zamieszkiwało 
je 79 osób. Wszyscy byli katolikami. Poło-
wa z nich była analfabetami.
W  1925 r. folwark Biernatki został włą-
czony w skład majątku  Fundacji „Zakłady 
Kórnickie”. W 1952 r. dokonano likwidacji 
Fundacji. 
Obecnie wieś Biernatki znajduje się w eks-
pansji budowlanej. Jak grzyby po deszczu 
powstają nowe domy, przez deweloperów 
zajmowane są tereny prawnie chronione, 
m.in. teren unikalnego cmentarzyska 
łużyckiego. Nie ma też odpowiednich in-
formacji, stąd też beztroskie traktowanie 
tych wartości historycznych.

W dniu 1 maja, święto Józefa Robotnika, 
tradycyjnym zwyczajem rodziny z Parafii pw. 
Matki Bożej Królowej Rodzin zaznaczyły swój 
udział w obchodach uczestnictwem w spa-
cerze rowerowym. Z zachowaniem reżimów 
sanitarnych, cykliści przejechali trasę Boró-
wieckiego Ringu Rekreacyjnego, pokonując 
15 km. Szczególnym punktem na trasie 
było nadanie imienia patrona „zielonego 
mostku” na Głuszynce, którego duchowym 
opiekunem  został św. Florian – na cześć 
druhów strażaków z OSP Kamionki, którzy 
przyczynili się do budowy tej przeprawy nad 
rzeczką. Druhowie zaprosili rowerzystów do 
odwiedzenia strażnicy i zademonstrowali 
sprzęt, jakim dysponują. Była to ciekawa 
lekcja poglądowa z pokazem sprawności 
np. przy pokonywaniu wejścia do obiektu 
w czasie akcji gaśniczej. Prezes OSP, druh 
Leszek Walkowiak, w barwnej opowieści 
przybliżył zebranym tajniki służby ochot-
niczej straży pożarnej i zachęcił młodych 
uczestników spotkania do wstępowania 
w jej szeregi. Dalej trasa wiodła w pobliżu 
szkoły w Kamionkach, gdzie niektórzy po raz 
pierwszy mieli okazję zobaczyć obiekty słu-
żące edukacji dzieci z Kamionek, Borówca, 
Koninka i Szczytnik. Drogą przez las, przy nie 
do końca majowej pogodzie, wróciliśmy do 
Borówca, dziękując św. Józefowi za opiekę 
w trakcie udanego spaceru.
Był i to, co zobaczył, opisał desygnowany 
przez ks. Waldemara Twardowskiego, pro-
boszcza parafii w Borówcu, na komandora 
RSR 

 Rodzinny 
Spacer  
Rowerowy

◊  Tomasz Grześkowiak

◊  Kazimierz Krawiarz
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Józef Grzegorz, mieszkaniec Kórnika, 
,,Dobra Dusza” miasta znana nam 
wszystkim. Do Kórnika przybył wraz 
z rodziną w 1953 roku, w wieku 10 
lat. Od zawsze wychowywany w umi-
łowaniu dla natury, towarzyszył ojcu, 
który był leśniczym, w wędrówkach po 
kórnickich lasach. Pan Józef znany jest 
jako ten, który przez lata pomagał in-
nym. Swoje życie spędził na spacerach 
po uliczkach miasta, pozdrawiając 
każdą napotkaną osobę i dopytując 
się kto potrzebuje jego pomocy. Robił 
zakupy, zamiatał ulice, sprzątał, po-
magał siostrom zakonnym. Opiekował 
się także dziećmi swojej siostry Ewy. 
Jego uczynność i chęć pomocy znana 
jest w całym Kórniku.

Kórnik to jego dom, zmieniał się na prze-
strzeni lat jak każde miasto, ale dla Pana 
Józefa, który uwielbia przyrodę, zawsze 
kojarzy się z pięknem Arboretum, ,,moim 
parkiem”, jak o nim mówi, oraz jeziorem. 
Do tej pory jego ulubionym zajęciem 
pozostaje spacer nad jeziorem – kiedyś 
krętą ścieżką wzdłuż linii brzegowej, teraz 
po pięknej promenadzie. Pan Józef rozpo-
czął edukację w ośrodku prowadzonym 
przez siostry zakonne w  Wieleniu nad 
Notecią, następnie uczęszczał do ośrodka 
w Pakówce. Od 2012 r., pozostaje jednym 
z  najbardziej aktywnych uczestników 
zajęć w Środowiskowym Domu Samopo-
mocy ,,Gościnni”. Mimo dostojnego wie-
ku, swoim optymizmem i pracowitością 
potrafi zawstydzić niejedną, młodszą od 
siebie osobę. O ŚDS mówi nie tylko, że to 
jego drugi dom, ale i ,,szkoła”. W trakcie 
ostatnich miesięcy, gdy nie było możli-
wości korzystania z zajęć z powodu CO-
VID-19, niejednokrotnie można było usły-
szeć w trakcie spotkań online z jego ust 
pytania, kiedy wróci do swojej ukochanej 
szkoły. Jego ulubionymi są bezsprzecznie 
zajęcia plastyczno-muzyczne. Pan Józef 
zawsze pierwszy pojawiał się na parkiecie 
podczas licznych na przestrzeni ostatnich 
lat balów , które miały miejsce w  ŚDS. 
Zawsze zachęcał innych, aby cieszyli się 
nawet z najmniejszej rzeczy. Uśmiech to 
jego znak rozpoznawczy.
Zastanawiając się, który z  uczestników 
mógłby wystąpić w głównej roli w teledy-
sku do piosenki Patryka Skoczyńskiego pt. 
,,Dom”, nagrywanego na VIII Powiatowy 
Przegląd Twórczości Osób Niepełno-
sprawnych ,,Zlot Talentów”, społeczność 
ŚDS bez wahania wybrała pana Józefa 
– osobę znającą Kórnik jak ,,własną kie-
szeń”. W teledysku odwiedza miejsca dla 
niego ważne, spotyka ludzi, którzy towa-
rzyszą mu w codziennych sprawach, na 
spacerach promenadą, gdzie można na 
chwilę przysiąść na ławeczce, zatrzymać 

się i  zastanowić się, czym dla nas jest 
dom. Pokazuje on Kórnik, jaki zapamię-
tał z dziecięcych lat, gdy w towarzystwie 
mamy i taty poznawał i zadomawiał się 
w tym mieście. Chce pokazać jego piękno 
osobom, które znają Kórnik wiele lat, ale 
i tym, którzy przyjeżdżają tu tylko na chwi-
lę podziwiać ,,magnolie w Arboretum”. 
Teledysk otrzymał drugą nagrodę na Zlo-
cie w kategorii ,,Teledysk”. Zachęcamy do 
obejrzenia go – znajduje się on na face-
bookowej stronie ŚDS ,,Gościnni” oraz na 
kanale YouTube. W ciągu pierwszych dni 
pojawienia się teledysku na YT obejrzało 
go prawie tysiąc osób!
Serdecznie dziękujemy Universal Music 
Polska oraz QL City za zgodę na wykorzy-
stanie utworu, a  także Panu Hubertowi 
Marciniakowi za nakręcenie i  montaż 
teledysku.

Pan Józef i jego „Dom” w nowym teledysku

◊  ŚDS ,,Gościnni”

Drewno to materiał używany od tysięcy 
lat. I choć obiekty z tego budulca są po-
datne na działanie pożarów, owadów czy 
wilgoci, to – odpukać w niemalowane! 
– nadal w regionie pozostały liczne drew-
niane zabytki, które warto odwiedzić.
Obiekty drewniane mogą mieć różną wiel-
kość i  formę – od XVI-wiecznych rur wo-
dociągowych, eksponowanych w dawnej 
synagodze w Buku po... replikę żaglowca 
Krzysztofa Kolumba przy Muzeum Arka-
dego Fiedlera w Puszczykowie. Kilkanaście 
drewnianych rzeźb uatrakcyjniających 
przestrzeń Arboretum Leśnego w Zielonce 
stanowi pokłosie artystycznych plenerów. 
Niedaleko, przy drodze do Tuczna stoi 
tajemniczy drewniany słup, jeden z najbar-
dziej intrygujących obiektów Szlaku Legend 
Puszczy Zielonki. Dotychczas nie udało się 
ustalić, czy była to podstawa figury św. 
Wawrzyńca, słup graniczny czy… element 
posągu Światowida.
Drewniane świątynie
Każda z 12 świątyń, tworzących Szlak Ko-
ściołów Drewnianych wokół Puszczy Zielon-
ki, wyróżnia się wystrojem, wyposażeniem 
albo historią. W  Długiej Goślinie uwagę 
zwraca rzeźba Chrystusa Boleściwego. 
W ścianę jednego z najstarszych drewnia-
nych kościołów regionu w Wierzenicy wbu-
dowano nagrobek Augusta Cieszkowskiego 
z  drzwiami brązowymi – romantyczną 
rzeźbą nagrobną. Wnętrze kościoła w Ki-
cinie zdobią kopie obrazów Matki Boskiej 
z Rzymu i Gostynia. W Uzarzewie podczas 
konserwacji odkryto imponujące malowi-
dło w formie baldachimu. Efektowne po-
lichromie zdobią również kościół w Buku, 
wzniesiony na planie krzyża greckiego, oraz 
strop kościoła w Błociszewie (tu autorem 
jest słynny Wacław Taranczewski). Spośród 
kościołów szachulcowych w Wielkopolsce 
najstarszą metrykę ma obiekt w pobliskiej 
Mórce, ale najbardziej efektownie prezen-
tuje się czarno-biała krata ścian w Uzarze-
wie i  Obornikach. Niedawna renowacja 
obornickiej świątyni przyniosła sensacyjne 
odkrycie obrazu „Pięć Ran Pana Jezusa”. 
W Chludowie warto zobaczyć obraz Matki 
Boskiej z  Dzieciątkiem, który przetrwał 
pożar świątyni ponad 300 lat temu. Mniej 
szczęścia miała figura Matki Bożej, która 
według legendy przypłynęła do Rogalinka 
w wodach Warty. Cenną rzeźbę skradziono, 
a w kościele zastąpiła ją kopia. W dziejach 
Łukowa zapisała się wizyta Adama Mickie-
wicza, który wraz z bratem modlił się na 
pasterce w tamtejszym kościółku.
Martwe drewno tętni życiem
Budynek Ośrodka Edukacji Leśnej Łysy 
Młyn to jedyny w  Wielkopolsce czynny 
drewniany młyn wodny. Wewnątrz znaj-
duje się ekspozycja dotycząca martwego 
drewna ze zdjęciami żyjących na nim or-
ganizmów. Obok młyna wzrok przyciąga 
drewniana studnia z  tradycyjnym żura-

wiem i gniazdo bielika, do którego można 
wejść. Warto też wspiąć się na ogromnego 
drewnianego pająka, stojącego przy po-
bliskim parkingu. Typy lasu, tworzące go 
drzewa i owady żyjące w drewnie można 
poznać w Muzeum Przyrodniczym w  Je-
ziorach. Na wystawie uwagę zwraca tam 
pień olbrzymiego dębu z ważnymi datami 
zaznaczonymi na słojach.
Stolarski Swarzędz
W powszechnej opinii Swarzędz jest koja-
rzony z meblami. Stolarskie tradycje miasta 
najlepiej poznawać na trasie Swarzędzkie-
go Szlaku Meblowego, która rozpoczyna 
się przy historycznym pawilonie Salonu 
Meblowego Stolarzy Swarzędzkich obok 
krzesła w  rozmiarze XXL. Na trasie zna-
lazły się m.in. oryginalne meble miejskie, 
wykonane przez miejscowych rzemieślni-
ków. Zwieńczeniem szlaku jest ekspozycja 
Swarzędzkiego Centrum Historii i  Sztuki 
z tradycyjnym warsztatem stolarskim oraz 
budowaniem wirtualnych mebli. Swarzędz 
to także Muzeum Pszczelarstwa z kolekcją 
drewnianych uli i  ekspozycją na temat 
bartnictwa.
Pamiątki dawnego letniska
Drewno jest charakterystycznym materia-
łem budowlanym stylu szwajcarskiego. Do 
tego stylu, popularnego w dawnych letni-
skach, nawiązuje architektura dworców 
w Puszczykowie i Puszczykówku oraz in-
nych obiektów Szlaku Letniska Puszczyko-
wo, na przykład Willi Jadwinówka. Podobne 
rozwiązania zastosowano w dawnym pen-
sjonacie Staszycówka w Ludwikowie, gdzie 
warto obejrzeć oryginalne, drewniane leża-
kownie. Miejscem wypoczynku o długolet-
niej historii są również Obornickie Łazienki, 
gdzie do nieistniejących już przebieralni 
nawiązują dziś drewniane pergole. W po-

W tym sęk. Atrakcje z drewna

◊  Piotr Basiński
Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna

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

dobnym czasie, co Staszycówka, powstało 
też kasyno oficerskie w Biedrusku. Obecnie 
trwa remont, który ma przywrócić dawną 
świetność tego obiektu z  efektownymi 
drewnianymi zdobieniami i  imponującą 
salą balową. Poszukując zabytków drew-
nianych warto również zawitać do Śremu. 
Niepozorny budynek przy ulicy Zamenhofa 
mieści kręgielnię parkietową – jedyny taki 
obiekt w Polsce.

 

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

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

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki 
(fot. Jakub Pindych)

Gniazdo bielika przy Ośrodku Edukacji 
Leśnej Łysy Młyn (fot. Artur Napierała)
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Pandemia koronawirusa zmieniła nasze 
plany, przedsięwzięcia, życie.  
W swojej działalności  Kórnicki Ośrodek Kul-
tury zmuszony był  przejść na pracę zdalną, 
ograniczyć lub odwołać imprezy. Ostatnio 
pojawiła się niewielka szansa na powrót do 
normalności, do bezpośrednich spotkań, 
zabaw, pracy. Niestety, tak jak w ubiegłym 
roku, nie odbędą się XXVII Kórnickie Spo-
tkania z Białą Damą. Możliwe jest jednak 
zorganizowanie wydarzeń o mniejszej 
skali, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
pandemii. 
Jedną z takich imprez są  IV Kórnickie wianki. 
Odbędą się 19 czerwca 2021 r. na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Błonie. Czeka 
na Państwa wiele atrakcji, o których szerzej 
napiszę przy innej okazji.
Teraz pragnę skoncentrować się na naj-
sympatyczniejszej tradycji naszej kórnickiej 
gminy, na wyborach Białej Damy.
Biała Dama powinna zmaterializować się w 
osobie mieszkanki naszej gminy. 
Właśnie dlatego, ogłaszamy konkurs na 
Kórnicką Białą Damę 2021, która czynić 
będzie honory gospodyni Kórnika oraz 
reprezentować naszą piękną gminę przez 
cały rok. Kandydatka powinna spełniać 
następujące warunki: mieszkać w gmi-
nie Kórnik, znać język obcy i posiadać 
podstawową wiedzę na temat swojej gminy. 
Oferty zawierające życiorys oraz fotografię 
prosimy przesłać e-mailem na adres: kon-
takt@kornickiosrodekkultury.pl do dnia 24 
maja 2021 r. 
W wyborze tegorocznej Białej Damy pomogą 
nam Panie, które w poprzednich latach 
dzierżyły ten szlachetny tytuł. Z kandydat-
kami zostanie przeprowadzona rozmowa w 
siedzibie KOK. Na jej  podstawie wyłonimy 
Kórnicką Białą Damę 2021. Wynik konkursu 
zostanie publicznie ogłoszony podczas IV 
edycji Kórnickich wianków.
Informacji udziela Sławomir Animucki tel. 
515229660 i Piotr Mastalerz 503 016 249. 

Uwaga! 
Biała Dama 2021 oprócz splendoru 
wynikającego z tytułu będzie miała pewne 
przywileje. KOMBUS - przewoźnik Białej 
Damy - zapewni darmowe przejazdy na 
swoich liniach przez okrągły rok. KCRiS 
OAZA - zarezerwuje specjalny karnet. 
A poza tym, wyjazdy do gmin partnerskich 
w kraju (Bukowina Tatrzańska) i za granicą 
(Koenigstein im Taunus), honorowe miejsce 
na organizowanych przez gminę imprezach, 
światła wielkiej sceny, wywiady, sława... 
     

◊ Sławomir Animucki

Niemal rok temu, 13 lipca 2020 r. na 
kórnickim Prowencie w samo południe 
uroczyście odsłonięto kolejną  artystycz-
ną instalację zatytułowaną „Kantorowi”. 
Instalację razem z Tomaszem Akuszem 
stworzyli Piotr Mastalerz i Jarosław Ja-
nas. Pomagali też uczestnicy warsztatów 
artystycznych „Wirus sztuki”. Literacki 
kontekst wydarzeniu nadał Sławomir 
Animucki. Na wernisaż przybyli goście z 
Poznania, Kórnika i okolic oraz turyści. 
Rok temu o instalacji „Kantorowi” pisa-
łem:
To co przeżywamy w czasie teraźniejszym, 
czyli spowodowaną groźbą koronawirusa 
izolację, samotność i zaskoczenie stanowi 
punkt odniesienia dla czasu przeszłego, 
z jego łącznością,  wspólnotowością, 
wcześniejszym doświadczeniem. Planu-
jąc z Tomaszem Akuszem temat kolejnej 
instalacji plenerowej nie przypuszczali-
śmy, że tytuł: „Kantorowi” nabierze tak 
aktualnych znaczeń, że konteksty staną 
się uniwersalne czasowo i przestrzennie, 
że Wielopole przeniknie do Kórnika. 
Tomasz Akusz* często wskazywał na 
mistrza Tadeusza Kantora**, jako inspi-
ratora swojej sztuki.  Przywołując postać 
jednego z najwybitniejszych artystów XX 
wieku i filtrując ją przez własną wrażli-
wość nie stworzył repliki postaci i prze-
strzeni z przedstawień mistrza. 
Jednak duch „Umarłej klasy” i „Wielopola” 
zdaje unosić się na Prowencie. 
W nawiązaniu do założeń mistrza, któ-
ry nie uznawał klasycznej przestrzeni 
teatralnej, Akusz swą instalacją zaanek-
tował:
wycinek parku, skraj ulicy,
drzewa i samochody, 
zapach kwiatów i spalin,  
przyrodę i cywilizację...

Postaci stoją, siedzą, milczą. 
Nic się nie dzieje. 
Brak akcji, brak konfliktu. 
Czy, aby na pewno? 
Chyba nie? 
Na pewno nie!
Te postaci nie żyją. 
Te postaci żyją.
Żyją i krzyczą bezruchem gestów, niewi-
docznym spojrzeniem, 
kneblem masek, zatrzymanym czasem. 
Stanowią grupę, choć są tylko częścią 
całości. 
Kogo? Czego? Gdzie i kiedy? 

Wierzę, że tak jak poprzednie instalacje 
Tomasza Akusza, również ta dostarczy 
pytań, wzruszeń, podpowiedzi. 
Instalacja powstała w trakcie warsztatów 
artystycznych KOK „Wirus sztuki” w lipcu 
2020 r. Serdeczne podziękowania za 
pomoc w realizacji dla Jarosława Janasa 

i Piotra Mastale-
rza. 
   
  
A teraz, po roku o 
instalacji „Kanto-
rowi” piszę to:

Upływ czasu, 
nieuchronny,
może przynieść 
rozwój, zanik,
radość, smutek, 
życie lub śmierć.

Dotyczy to
ludzi, zwierząt,
parków, ulic,
samochodów,
i dzieł sztuki.

Pamięć roi:
było takie,
może inne?
Pamięć daje
prawdę poczuć:
było, nie ma.

Warstwy blichtru,
maski uczuć,
wielość znaczeń...
Wszystko zdarła
teraźniejszość!

Kórnicki Prowent jest miejscem wyjątko-
wym. Miejsce urodzin Wisławy Szymbor-
skiej, urok otaczającej przyrody, umiej-
scowienie siedziby Kórnickiego Ośrodka 
Kultury inspirują do twórczej aktywności. 
Właśnie dlatego, od kilku lat powstają ple-
nerowe instalacje artystyczne, które pod 
okiem Tomasza Akusza z pomocą uczest-
ników letnich warsztatów artystycznych 
KOK wzbogacają przestrzeń, prowokując 
do prowadzenia dialogu, stawiania pytań, 
szukania odpowiedzi.

Tym co łączy te prace jest ich „ograni-
czony czas przydatności do spożycia” 
wynikający zarówno z trwałości użytych 
materiałów, jak i wpływu czynników ze-
wnętrznych. Szkoda, że widzowie nie zo-
baczą już instalacji stworzonej ze starych 
aut w ramach akcji „Malarstwo rozszerzo-
ne, czy też „Konia sztuki” zbudowanego 
z kilkuset europalet. Ich miejsce zajęły 
nowe, które też po jakimś czasie ulegną 
destrukcji. Zbledną, zardzewieją, zarosną, 
aż w końcu znikną. I znowu zastąpią je 
następne, nowe.
Ten cykl kreacji, trwania i zanikania 
instalacji artystycznych jest niemal lu-
strzanym odbiciem cyklu przyrody i tak 
jak on odsłania procesy życiowe, chociaż 
materii nieożywionej, to pełnej życiowych 

znaczeń.
W przypadku instalacji „Kantorowi”  rok 
jej przeistaczania w przestrzeni Prowen-
tu stał się symbolem tego co przyniosła 
pandemia. Odpadające od postaci i 
przedmiotów płaty farby, niczym toczo-
na zarazą skóra odsłoniły wewnętrzne 
warstwy. Ich czerń, szarość, czasem czer-
wień nabrały złowieszczego znaczenia. 
Stały się ofiarami czasu zarazy. Stojące, 
siedzące, ale jakoś inaczej. Milczące, a 
jednak krzyczące. Nieżywe, a jakby bar-
dziej umarłe. Zasłuchane w zew śmierci. 
Aktorzy teatru śmierci. Tak, jak u Kantora. 
Tak, jak u Akusza. Tak, jak u nas.

Może czas z tym skończyć? Przerwać ten 
spektakl? Poszukać innego nastroju.
Może uciec od strachu, rozpaczy, bez-
nadziei.
Czuję, że sceneria Prowentu zasługuję 
na nowe dzieło, nową instalację, nowe 
znaczenia.
Czuję melancholię. A więc melancholia? 
Melancholia wg Malczewskiego, wg Aku-
sza, wg Animuckiego. Poczekajcie jeszcze 
trochę. Do lipca 2021 r.
     
  

Rzeźby zatopione w czasie

◊ Sławomir Animucki

Konkurs na Kórnicką Białą Damę
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Wspaniała była tegoroczna majówka dla 
zawodniczek UKS Radzevia Radzewo. 
W  dniach 1-2 maja juniorki młodsze 
zamiast grillowania w  przydomowych 
ogródkach walczyły w  Rewalu oraz 
Mrzeżynie w półfinale Polskiej Ligi 
Unihokeja. Po niezwykle zaciętych 
meczach wywalczyły awans do 
Wielkiego Finału Mistrzostw Polski 
w unihokeju. O tytuł najlepszej dru-
żyny w kraju powalczy 6 zespołów, 
które przeszły przez turnieje elimi-
nacyjne oraz półfinałowe. Awans 
do grona 6 najlepszych drużyn 
w Polsce to jeden z największych na-
szych sukcesów, ale nie zamierzamy 
zadowalać się samym awansem...
Radzevia – UKS Junior Kębłowo 7:6
Pierwszy z  trzech dreszczowców, 
jakich bohaterkami były Radzevian-
ki. Przegrywaliśmy już 4:6, a sędzia 
nam nie sprzyjał, hojnie obdarzając 
karami. Dzięki znakomitej końcówce 
doprowadziliśmy najpierw do remi-
su, a minutę przed końcem zdobyliśmy 
zwycięską bramkę. Z  piekła trafiliśmy 
do nieba.
Radzevia – UKS Olimpia Osowa 
Gdańsk 0:14
Na pocieszenie fakt, że przeciwniczki 

każdy mecz kończyły dwucyfrowym 
wynikiem. Rywalizacja z zawodniczkami, 
które w większości trenują i grają w lidze 
z seniorkami mogła z jednej strony iryto-
wać, bo różnica klas była duża, ale z dru-

giej strony była cennym doświadczeniem 
dla naszych dziewcząt, lekcją poglądową, 
do jakiego poziomu trzeba dążyć.
Radzevia – UKS Bankówka Zielonka 
2:1
Konfrontacja z byłymi Mistrzyniami Pol-

ski była niezwykle ważna w kontekście 
awansu do turnieju finałowego. Mecz był 
bardzo wyrównany, ale znów kilka razy 
musieliśmy grać w osłabieniu. Ostatecz-
nie wyszliśmy z tego starcia zwycięsko.

Radzevia – SUS Travel Jedynka 
Trzebiatów 4:5
Tym razem zgoła odwrotnie niż 
dzień wcześniej. Tym razem to my 
wysoko prowadziliśmy 4:1 i daliśmy 
sobie wyrwać zwycięstwo w  koń-
cówce. Tym razem zatem z  nieba 
do piekła. Na szczęście nie miało to 
już wpływu na sam awans, a jedynie 
decydowało o 2/3 miejscu w tabeli, 
co w kontekście wielkiego finału nie 
będzie miało znaczenia.
Awans do Final Six wywalczyły: ka-
pitan Zuzanna Banecka, Roksana 
Bazanowska, Zofia Brylewska, Julia 
Marciniak, Wiktoria Przybylska, 
Amelia Konarska, Klaudia Rumińska, 
Weronika Tomaszewska, Oliwia 
Wojnowska, Wiktoria Dziel.

Wyjazd odbył się w dużej mierze dzięki 
dotacji Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Radzevia w Final Six

◊ Dumny Trener
K. Niemier
(foto K. Brylewska)

Pomimo sporych trudności z tytułu 
obostrzeń związanych z epidemią koro-
nawirusa, sezon kolarski 2021 w ostatni 
weekend kwietnia ruszył na dobre.

Torowy Puchar Polski
Na inaugurację sezonu na torze kolarskim 
w Kaliszu rozegrany został Puchar Polski 
juniorek i  juniorów młodszych w  kolar-
stwie torowym. Była to zarazem pierwsza 
eliminacja do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży. Tradycyjnie już z bardzo dobrej 
strony zaprezentowali się zawodnicy UKS 
Mróz TFP Jedynka Kórnik. W  wieloboju 
olimpijskim (Omnium) świetnie zaprezento-
wał się Dawid Wika-Czarnowski, który zajął 
drugie miejsce, wygrywając m.in. wyścig 
australijski. Julia Przymusińska w Omnium 
dziewcząt wywalczyła czwartą pozycję. 
W wyścigach na 2000 m na dochodzenie 
Dawid uzyskał czwarty czas dnia, a  Julia 
siódmy. Bardzo dobrze w konkurencji ke-
irin wypadł debiutant Julian Gabrusewicz, 
który ostatecznie uplasował się na 7 pozycji, 
wygrywając zdecydowanie finał B, a kon-
kurencję sprintów ukończył na 16 miejscu. 
W wyścigu madison nasza dwójka Dawid 
Wika-Czarnowski i Franciszek Cierpikowski 
wywalczyła 5 miejsce. Wszyscy wymienieni 
są już jedną nogą zakwalifikowani do OOM.
Mały Wyścig Pokoju
Tydzień później na torze samochodowym 
Poznań rozegrano 61. edycję Małego Wy-
ścigu Pokoju dla młodzików. Wyścig liczył 
3 etapy, a na starcie stanęło ponad 140 
zawodników z 36 klubów całej Polski. Ekipa 
z Kórnika okazała się najliczniejszą, gdyż 
UKS TFP Jedynka Kórnik wystawił 10 zawod-
ników (sześcioosobową drużynę chłopców 
i  czteroosobowy skład dziewcząt). Wśród 
chłopców najwyżej sklasyfikowany w „ge-
neralce” został Stanisław Zimny (9 miejsce), 
ale na poszczególnych etapach zajmował 
miejsca 6, 8, a na ostatnim 5. Z jak najlepszej 
strony pokazał się Franciszek Mumot, który 
ostatecznie wyścig zakończył na 16 miejscu. 
Zawsze w  czołówce było widać Lucjana 
Nowickiego, który próbował walczyć na 
premiach, a w klasyfikacji generalnej zajął 
24 miejsce. Świetna walka wymienionej 
trójki zaowocowała 2 miejscem UKS Jedynka 
w klasyfikacji drużynowej. Przed naszymi 
zawodnikami sklasyfikowana została tylko 
Akademia Kolarska Michała Kwiatkow-
skiego – Copernicus Toruń. Pozostali za-
wodnicy UKS Jedynka zajęli w „generelce” 
następujące miejsca: Mateusz Błaszak – 39, 
Rafał Siwiak – 57 i Radosław Jakubczak – 59. 
Trochę mniej aktywne były dziewczęta, 
choć 13 miejsce Michaliny Oleszak na czas 
można uznać za bardzo dobry wynik, tym 
bardziej, że ze swoim czasem pokonała 
ponad 40 chłopców. A oto wyniki naszych 
zawodniczek w klasyfikacji generalnej: Mi-
chalina Oleszak – 19, Ada Wierzbińska – 25, 

Marika Bugzel – 40. Bardzo ładnie jechała 
również Emilia Wojciechowska, która brała 
udział w kraksie i mimo to, z pękniętą ręką, 
ukończyła wyścig. Po wizycie w  szpitalu 
i konsultacji lekarskiej zmuszona była wy-
cofać się z kolejnych etapów.

Szosowy Puchar Polski
Kolejną ważną imprezą była I seria Pucha-
ru Polski juniorów i  juniorów młodszych 
w  kolarstwie szosowym, który odbył się 
w odległym o ponad 600 km Krasnobrodzie 
k. Zamościa, gdzie wystartowało ponad 
500 zawodników, w tym wszyscy najlepsi 
z całego kraju. Była to zarazem pierwsza 
eliminacja do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży na szosie. Ponownie UKS TFP 
Jedynka Kórnik ma się czym pochwalić. 
Pierwszego dnia w jeździe indywidualnej na 
czas nasi zawodnicy wywalczyli aż 3 miejsca 
na podium. Wśród juniorek młodszych Julia 
Przymusińska zajęła 2 miejsce ulegając 
zaledwie o 6 sekund Kornelii Braun z Ziemi 
Darłowskiej. Dawid Wika-Czarnowski wśród 
150 Juniorów młodszych uzyskał trzeci czas 
dnia. Wygrał Filip Gruszyński z Gliwic. Zarów-
no Julia, jak i Dawid mają zapewniony awans 
do OOM. W  wyścigu juniorek 3 miejsce 
wywalczyła Tamara Szalińska. Następnego 
dnia rozegrano wyścigi ze startu wspólnego, 
gdzie Julia Przymusińska zajęła w swoim wy-

ścigu 4 miejsce, Dawid, jadąc w 6-osobowej 
ucieczce, złapał „gumę” na 9 km przed metą, 
co wyeliminowało go z walki o podium, a Ta-
mara Szalińska ponownie była 3.

Szukamy Następców Olimpijczyków
Pod taką nazwą odbyły się zawody torowe 
dla młodzików na torze kolarskim w Kaliszu. 
Zawodnicy UKS TFP Jedynka Kórnik wywal-
czyli kilka wysokich miejsc. Najwięcej wśród 
chłopców pokazał robiący stałe postępy Sta-
nisław Zimny, który czterokrotnie stawał na 
podium. Na początek zdobył srebrny medal 
w wyścigu na 250 m ze startu zatrzymanego. 
Dalej już były tylko zwycięstwa na 200 m ze 
startu lotnego, w sprintach oraz w wyścigu 
punktowym. Jego koledzy klubowi zajmowa-
li kolejno w tych konkurencjach miejsca: Fra-
nek Momot 5, 5, 6, i w punktowym 2, Lucjan 
Nowicki 11, 3, 4 i w punktowym 4. Wśród 
dziewcząt również 4 medale (2 złote i  2 
srebrne przywiozła Michalina Oleszak, która 
zwyciężyła na 200 m z lotnego i w wyścigu 
punktowym, w którym całe podium zdomi-
nowały kórniczanki. 2 miejsce zajęła Ada 
Wierzbińska, 3 – Emilia Wojciechowska, a 6 
– Marika Bugzel. W pozostałych wyścigach 
szkółka kolarska z Kórnika okazała się zde-
cydowanie najlepsza w całych zawodach. 

Spacery i marsze są prostą, a jednocześnie 
efektywną i przyjemną formą aktywnego 
spędzania czasu wolnego. W  ostatnich 
latach coraz większą popularność zyskuje 
nordic walking. Polega na odpowiedniej 
technice marszu angażującej do wysiłku 
jak największą partię układu ruchu poprzez 
zwiększone wymachy ra-
mion, wydłużony krok oraz 
prawidłowe zastosowanie 
specjalnie zaprojektowa-
nych kijków. Prawidłowa 
technika marszu i  odpo-
wiednie użycie kijków pocią-
gają za sobą szereg korzyści:
odciążenie kręgosłupa i sta-
wów kończyn dolnych, po-
prawa siły, wytrzymałości 
i elastyczności mięśni, jed-
noczesne zaangażowanie 
około 90% mięśni całego 
ciała,
efektywne spalanie tkanki tłuszczowej (przy-
najmniej 400 kcal na godzinę!), budowanie 
gorsetu mięśniowego wokół kręgosłupa, 
wzmocnienie serca i mięśni oddechowych,
kształtowanie sylwetki, poprawa koordy-
nacji ruchowej, zwiększenie odporności 
organizmu.
Nordic walking jest dyscypliną, którą można 

uprawiać na świeżym powietrzu przez cały 
rok, a samo przebywanie na łonie natury 
stanowi najlepszy i najskuteczniejszy po-
wszechny środek hartowania organizmu, 
wzmacnia odporność, zmniejsza poziom 
kortyzolu odpowiadającego za stres, dodaje 
energii – same korzyści!

Każdy, kto systematycznie uprawia nordic 
walking, znajdzie w nim swoje przyjemno-
ści i korzyści, ponieważ jest to aktywność 
fizyczna praktycznie dla każdego! Więc jeśli 
rozpoczynasz swoją przygodę ze sportem 
lub chcesz do niego wrócić po dłuższej prze-
rwie, chcesz schudnąć, prowadzisz głównie 
siedzący tryb życia, szukasz alternatywy 

dla biegania, regularnie uprawiasz sport 
i szukasz nowych ogólnorozwojowych form 
ruchu oraz chcesz spędzić czas w miłym to-
warzystwie – złap za kijki i przyjdź na trening 
pod okiem wykwalifikowanych trenerów.

Zajęcia składają się z rozgrzewki, omówie-
nia i doskonalenia techniki 
nordic walking, ćwiczeń 
koordynacyjnych, siłowych, 
oddechowych i  rozciąga-
jących.

Miejsce zbiórki: Ścieżka 
Zdrowia na kórnickich Bło-
niach (ulica Leśna 6)
Dni i  godziny treningów: 
środa 18:00, niedziela 10:00
Czas trwania: ok.1,5 h
Inwestycja w siebie: 10,00 zł

Jeśli masz jakiekolwiek py-
tania, zapraszamy Cię do dołączenia do 
prywatnej grupy na Facebook’u - @Nordic 
Walking Kórnik, gdzie znajdziesz wszystkie 
szczegóły dotyczące nordic walking i na-
szych treningów :)
Do zobaczenia na trasie! :)

Zajęcia nordic walking w Kórniku!

Kolarski sezon rozpoczęty na dobre

◊  PM

◊  Asia i Aga
kontakt: 509 490 999, 693 489 473

Dekroracja  Młodzików w sprincie



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, recepty 513 877 146

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

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

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

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

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

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

W przypadku konieczności wezwa-
nialekarza na wizytę domową 
w nocy lub dni wolne od pracy:

Wielospecjalistyczny Szpital Miej-
ski im. Józefa Strusia z Zakładem 
Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ,  
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Tel. 61 873 90 81, 61 873 91 90
61 873 94 08
lub Szpital w Puszczykowie im. prof. 
S.T. Dąbrowskiego S.A. ul. Kraszew-
skiego 11, 62-041 Puszczykowo.
Tel. 61 898 42 40
bądź inna placówka z listy dostępnej 
na stronie:  http://nfz-poznan.pl/page.
php/1/0/show/13328/

Lecznice dla zwierząt/gabinety  
weterynaryjne/schronisko
- Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22, 601 956 700
- Borówiec, ul. Główna 22
tel. 608 244 949
- Kamionki, Szafirowa 52
tel. 602 464 664
- ul. Wodna 5/2 Kórnik
tel. 601884441
Schronisko dla zwierząt w Skałowie
Warzywna 25, 62-025 Kostrzyn
tel. 783 552 272

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komu-
nalne, ul. Poznańska 71c, Kórnik
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Awaria wodociągów
Tel. 602 319 756

AQUANET - tel. alarmowy: 994
centrala telefoniczna
tel. (61) 8359 100

Infolinia ds. odbioru odpadów komunal-
nych z terenu g. Kórnik 661 480 223

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki, Tel.: 61 819 80 11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec, tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170 125
Parafia pw. Wszystkich Świętych
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 515 371 910
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1,63-004 Tulce, 
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
tel. 61 8788010
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 Zatrudnię panią do opieki nad oso-
bą niepełnosprawną w weekendy. 
Tel. 605 354 948
 Zatrudnimy - Zalasewo - ope-

rator maszyn do obróbki pianki 
(również CNC) z doświadczeniem.  
Tel. 601 366 478, email: ws2@kmm.pl

 Zaopiekuję się dzieckiem 
lub starszą osobą na godziny.  
Tel. 784 605 101
 Przyjmę ucznia w naukę zawodu 

blacharz samochodowy. Biernatki. 
Tel. 603 052 679
 Szukam pracy: ochrona, pracow-

nik, gospodarczy, prace ogrodo-
we, porządkowe, drobne stolar-
skie, malowanie. Doświadczenie. 
Po szczepieniach przeciw Covid.  
Tel. 880 859 278
 Przyjmę kelnerkę, kelnera. Miejsce 

Hotel Rodan-Kórnik. Dodatkowe in-
formacje indywidualnie tel. 509 853 
092, CV kierować na adres mail: ka-
tarzyna.sypniewicz@hotel-rodan.pl
 Szukam murarza. Tel. 692 241 023
 Przyjmę do pracy: cięcie i łupanie 

drewna. Tel. 692 241 023
 Firma budowlana zatrudni pra-

cownika. Tel. 785 180 818
 Posprzątam dom, biuro, mieszka-

nie. Tel. 501 024 605
 Firma budowlana przyjmie 

pracownika z  doświadczeniem.  
Tel. 604 855 151
 Wertykulacja trawników oraz inne 

drobne prace ogrodowe wykonuje. 
Tel. 604 379 025
 Szukam wspólnika do założenia 

serwisu autogazu, mam wszelkie 
do tego warunki. W okolicach nie 
ma takiego punktu. Tel. 503 582 788

 Sprzedam dom, stan surowy, 
Mieczewo, koło leśniczówki, 214 
m2, działka 993 m2, 448000 zł.  
Tel. 602 513 434
 Usługi transportowe - przepro-

wadzki. Tel. 506 490 723

 Sprzedam dom w  szeregowej 
zabudowie 150 m2 plus mieszka-
nie 2 pokojowe 45 m2 w Kórniku, 
sprzedaż w całości. Tel. 501 645 939
 Sprzedam tokarkę uniwersalną 

i wiertarkę słupową. Tel. 501 437 274 
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011
 Sprzedam biurko cena 10 zł.  

Tel. 724 009 743
 MART-BUD szpachlowanie malo-

wanie płytki panele zabudowy gk. 
Tel. 796 456 176
 Serwis kotłów gazowych, junkers, 

beretta, viessmann. Tel. 512 667 663 
 Sprzedaż drewna sosnowego 

i kominkowego. Pocięte i połupane. 
Transport gratis. Tel. 661 099 768
 Sprzedaż ziemniaków z  domu. 

Worki 5-10-15 kg. Ul. Błażejewska 43 
Kórnik-Bnin. Bardzo dobre odmiany
 Wykonujemy usługi ogrodnicze: 

koszenie trawy, chwastów, cięcie 
drzew, krzewów, przycinanie ży-
wopłotów, pielęgnacja ogrodów, 
rozbiórki, wywóz. Krótkie terminy. 
Tel. 665 298 587
 Wykonujemy: meble kuchenne 

na wymiar, szafy typu “Komandor”, 
meble łazienkowe, garderoby, zabu-
dowy, inne usługi stolarskie. Krótkie 
terminy. Tel. 665 298 587
 Fotel do spania i  relaksu, urzą-

dzenie do prądu na działce, prze-
cinarka i  urządzenie do płytek.  
Tel. 602 214 931
 Chętnie przyjmę niepotrzebne 

książki. Tel. 721 731 124 
 Sprzedam maszyny i urządzenia 

rolnicze. Tel. 691 783 400
 Sprzedam: nową spacerówkę skła-

daną, 2 fotele ze skóry - ciemny brąz 
+ kanapę. Tel. 693 822 115
 Sprzedam stół rozciągany na 8 

osób. Tel. 693 822 115
 Sprzedam dom w  zabudowie 

bliźniaczej, stan wykończony, rok 
budowy 2019. Tel. 601 592 707

 Wytynkuję dom parterowy.  
Tel. 609 153 947 

 Masaż z  dojazdem do klienta  
Tel. 601 592 707 “Dolina Relaksu” - 
jesteśmy na Facebook’u
 Sprzedam w  dobrym stanie, 

używaną kabinę prysznicową kwa-
dratową, wymiary 80 x 80 cm 
z  drzwiami rozsuwanymi, szkło, 
profile aluminiowe, firmy Koło.  
Tel. 534 303 035

 Sprzedam dom szeregowy 
z ogródkiem w Błażejewie. Z wypo-
sażeniem i sprzętami agd. 70 m + 
poddasze użytkowe 20 m. Cena 420 
tys. zł. Tel. 579 652 269
 Kupię mieszkanie do remontu 

w Kórniku. Tel. 66 66 77 003
 Bankowe kredyty gotówkowe, 

hipoteczne, samochodowe, leasing. 
Tel. 511 858 468

 Wypożyczaln ia  samocho -
dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231
 Profesjonalne zwalczanie kretów 

w ogródkach i sadach metodą fumi-
gacji. Wysoka skuteczność, szybkie 
terminy. Tel. 603 887 666
 Sprzedam stojak do transportu 

okien, wys. 1.94, dł. 2.68, szer. 1.59. 
Tel. 501 645 939
 Naprawa rolet zewnętrznych. 

Montaż rolet zewnętrznych, 
mater ia łowych ,  mosk i tery .  
Tel. 501 645 939
 Sprzedam tanio ładne łóżko so-

snowe, dwuosobowe z szufladami 
na pościel. Tel. 696 779 221
 Sprzedam gitary: klasyczną i aku-

styczną. Stan bardzo dobry, niedrogo. 
Tel. 602 742 550
 Sprzedam grzejnik płytowy z pod-

łączeniem V, wym. 100x60x10,5 cm. 
Tel. 609 666 689
 Sprzedam drewno kominkowe 

i opałowe. Tel. 692 241 023
 Kupie lub wynajme garaz lub 

pomieszczenie gospodarcze w Kór-
niku. Tel. 506 490 723
 Sprzedam bramkę edukacyjną 

i grającą z piłką dla dzieci: chłopca 
i dziewczynki. W b. dobrym stanie. 
Cena 30 zł. Tel. 503 959 966

 Wyprzedaż garażowa pralki, zmy-
warki, rowery fitness, materiały 
budowlane itp. Tel. 506 490 723
 Drukarnia w Gądkach poszukuje 

pracowników do pracy na produkcji. 
Tel. 61 102 41 86

 Sprzedam ładne 3-pokojo-
we mieszkanie w  Rogalinie.  
Tel. 66 66 77 003
 Sprzedam garaż Kórnik ul. Staszica 

(obok ciepłowni). Tel. 510 178 212
  Sprzedam mieszkanie 2-poko-

jowe w  Jarosławcu k. Środy Wlkp.   
Tel. 66 66 77 003
 Poszukuję mobilnej pani do od-

bioru i opieki nad dziećmi 3 i 7 lat.  
Tel. 506 046 747
 Sofa do siedzenia, 1 – os., w cenie 

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

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

zielone cekiny, mini z długimi rę-
kawami, nowa z metką, cena 125 
zł. Zainteresowanym wyślę zdjęcia. 
Tel. 503 959 966
 Sprzedam edukacyjny stolik dzie-

cięcy, cena 100 zł do negocjacji.  
Tel. 503 959 966
 Sprzedaż odzieży używanej w b. 

dobrym stanie, od rozm. S do L. Za-
interesowanych proszę o kontakt, 
przedział cenowy od 10 do 45 zł 
(kurtki).  Przy większej ilości możliwa 
negocjacja ceny. Tel. 503 959 966
 Sprzedam długą suknię w stylu 

hiszpanki Sandy, rozm. uniwersal-
ny pasuje od S do L. W b. dobrym 
stanie, kolor czarny. Dla zaintere-
sowanych podeślę zdjęcia. Cena 
230 zł (do negocjacji max 200 zł).  
Tel. 503 959 966
 Sprzedam Opel Zefira 2,0 TTCI 

2013 rok, 7-0s. Cena 29 tys. zł.  
Tel. 606 576 661 
 Biuro matrymonialno-towarzyskie 

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

inne

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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