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Sprawozdanie 
burmistrza

kami. Omówiono przebieg budowy tzw. 
kórnickiej magistrali wodociągowej oraz 
problemów technicznych przy tej inwe-
stycji przy ul. Reja w Kórniku.

O puchar burmistrza

5 czerwca odbyły się zawody wędkarskie 
o  Puchar Burmistrza Miasta i  Gminy 
Kórnik.
W kategorii juniorzy na podium stanęli:
I miejsce Draszczyk Michał,
II miejsce Goliński Adam,
III miejsce Strzałka Piotr.
W kategorii prezesów rejon nr V
I miejsce Mazurczak Sławomir – Mosina 
Hobby,
II miejsce Brączkowski Marek – Czempiń,
III miejsce Skiba Marcin – Brodnica.
W kategorii seniorów koła PZW Kórnik
I miejsce Kuchta Mikołaj,
II miejsce Kuźma Marcin,
III miejsce Kolanko Maciej.
Nagrody wręczał burmistrz Przemysław 
Pacholski.

pOdsumOwania w zGO JarOcin

6 czerwca odbyło się zwyczajne zgroma-
dzenie wspólników ZGO Sp. z o.o. w Jaro-
cinie WCR. Przedstawiono i zatwierdzono 
sprawozdania z  działalności organów 
spółki w  2021 roku oraz opinie biegłe-
go rewidenta. Udzielono absolutorium 
członkom zarządu i  rady nadzorczej. 
Podjęto także uchwały niezbędne do 
przedłożenia w  Narodowym Fundu-
szu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej wniosków o  dofinansowanie 
rozbudowy.
ZGO wypracowało 7 664 660, 04 zł zysku, 
który został przeznaczony na kapitał 
zapasowy spółki. Miasto i Gminę Kórnik 
podczas zgromadzenia wspólników re-
prezentował wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły.

upamiętniOnO nadleśniczych

Także 6 czerwca w Arboretum Kórnickim 
odsłonięto tablicę upamiętniającą doko-
nania trzech zasłużonych nadleśniczych 
kórnickich: Hipolita Trąbczyńskiego, Jó-
zefa Rivolego i Kazimierza Wojczyńskie-
go. W ceremonii uczestniczył burmistrz 
Przemysław Pacholski. 

aquanet Obrady i rOzmOwy

27 maja w siedzibie Fundacji Zakłady Kórnic-
kie obradował Społeczny Komitet Budowy 
Pomnika Władysława Zamoyskiego w Kórni-
ku. W obradach udział wziął wiceburmistrz 
Bronisław Dominiak. 

próbny alarm

27 maja przy współpracy z jednostkami stra-
ży pożarnej przeprowadzono próbny alarm 
i ewakuację Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.
Ćwiczenia  koordynowała Jednostka Straży 
Pożarnej z Krzesin (JRG-6), a udział wzięły 
jednostki: OSP Kórnik, OSP Kamionki, OSP 
Radzewo, OSP Szczytniki i OSP Czmoń.
Podczas akcji przetestowano pompowanie 
wody z Jeziora Kórnickiego ul. Wodną na wy-
padek dużego pożaru oraz gaszenie pożaru 
wieży ratuszowej z drabiny mechanicznej.
Akcja zakończona sukcesem, pozwoliła zwe-
ryfikować sprawność sprzętu oraz działania 
naszych jednostek OSP.
Akcja została przeprowadzona na polecenie 
Państwowej Straży Pożarnej.

O refOrmie w planOwaniu

29 maja, w ramach organizowanych przez 
Tygodnik Mierniczo-Geodezyjny konferencji 
on-line, odbyło się spotkanie z sekretarzem 
stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii 
Piotrem Uścińskim. Tematem rozmowy była 
reforma przepisów o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. W spotkaniu 
udział wziął wiceburmistrz Sebastian Wlazły. 

kOntynuacJa tele-Opieki seniOra

30 maja burmistrz Przemysław Pacholski 
spotkał się z Agnieszką Wilkołek reprezen-
tującą Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy 
Flandria. Rozmawiano na temat kontynuacji 
wsparcia projektu tele-opieki dla seniorów 
realizowanego w naszej gminie w ramach 
programu usług społecznych i opieki me-
dycznej dla mieszkańców Wielkopolski. 

w sprawie maGistrali kórnickieJ

31 maja odbyło sie spotkanie wicebur-
mistrza Bronisława Dominiaka i pracow-
ników Wydziału Inwestycji UMiG Kórnik 
z wiceprezesem spółki Aquanet Markiem 
Borkowskim oraz jego współpracowni-

warcabiści u burmistrza

Również 6 czerwca gościli w urzędzie re-
prezentanci naszej gminy na XIX Mistrzo-
stwach Polski Szkół i UKSów w Warcabach 
Klasycznych w  kategorii rocznika 2015 
i  młodszych: Bruno Bojarojć (1 miejsce), 
Tymon Łukaszewicz (2 miejsce) i Aleksan-
dra Moryson (3 miejsce). Burmistrz Prze-
mysław Pacholski pogratulował sukcesu 
i rozegrał z zawodnikami partię warcabów. 

spOtkanie z aquanet

7 czerwca wiceburmistrz Bronisław Domi-
niak oraz kierownik Joanna Grzybowska 
i Szymon Szydłowski z Wydziału Inwestycji 
UMiG Kórnik uczestniczyli w comiesięcz-
nym spotkaniu z  pracownikami spółki 
Aquanet, dotyczącym przebiegu inwestycji 
wodociągowych i kanalizacyjnych na tere-
nie naszej gminy. 

Obrady ktps

Także 7 czerwca odbyło się walne zebra-
nie członków Kórnickiego Towarzystwa 
Pomocy Społecznej. W obradach uczest-
niczył burmistrz Przemysław Pacholski 
oraz Przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
Kórnik Adam Lewandowski.
Zarząd otrzymał absolutorium. Zarząd 
z prezes Krystyną Janicką został wybrany 
na kolejną kadencję. Małgorzatę Smo-
larkiewicz-Maliszewską zastąpiła w  tym 
gremium Henryka Strugarek. 

kOnkursy na dyrektOrów

W dniach 8 i 9 czerwca miały miejsce kon-
kursy na stanowiska dyrektorów w Szkole 
Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 
2, Przedszkolu „Cztery Pory Roku”, Przed-
szkolu „Kolorowy Świat” oraz Przedszkolu 
„Leśna Drużyna”.

◊  red.

cd. na str. 4

◊  red.
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Podczas sesji Rady Miasta i Gminy 
Kórnik w dniu 25 maja 2022 roku 
podsumowano rok 2021. Po złożonych 
sprawozdaniach i odczytaniu wniosków 
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz 
Komisji Rewizyjnej, przy obecności 16 
z 21 radnych Burmistrz Miasta i Gminy 
Kórnik Przemysław Pacholski otrzymał 
wotum zaufania oraz absolutorium 
(w obu przypadkach 15 głosów „za”,  
jeden radny wstrzymujący się od 
głosu).

Prezentujemy najważniejsze informacje 
dotyczące wykonania budżetu w  2021 
roku.  

Dochody ogółem 270 312 957 zł
 (planowane 262 464 340 zł).
Dochody bieżące 261 680 536 zł.
Dochody majątkowe 8 632 421 zł. 

Dotacje stanowiły 25,62% dochodów, czyli 
69 259 705 zł, z  czego 59 072 161 zł to 
dotacje z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z  zakresu administracji 
publicznej, a 2 836 937 zł to dotacje z bu-
dżetu państwa na bieżące i  majątkowe 
zadania własne gminy.
Dotacje na zadania bieżące realizowane na 
podstawie umów i porozumień pomiędzy 
jednostkami samorządu terytorialnego to 
5 847 918 zł. 
Otrzymaliśmy też dotacje na zadania 
bieżące i inwestycyjne w ramach progra-
mów finansowych z  udziałem środków 
europejskich- łącznie 520 851 zł. W tym:  
285 366 zł dofinansowanie budowy 
świetlicy w  Szczodrzykowie, 195 375 zł 
na wsparcie instytucji pomocy i integracji 
społecznej od Województwa Wielkopol-
skiego, 28 836 zł z  rozliczenia projektu 
„Utworzenie nowych miejsc przedszkol-
nych oraz zwiększenie szans edukacyjnych 
dzieci w przedszkolu w Szczodrzykowie”,  
10 041 na zadanie „Liga eSzkoła” w ramach 
WRPO.

U d z i a ł  w   p o d a t k u  d o c h o d o w y m  
(63 300 406 zł) od osób fizycznych  
(7 076 923 zł)  i prawnych (56 223 483 zł) 
to 23,42% dochodów. 

Podatek od nieruchomości (w  sumie 
60 273 050 zł) od osób fizycznych  
(9 384 521) zł) i prawnych (50 888 529 zł to 
25% dochodów. 

Subwencje – oświatowa i  równowa-
żąca stanowiły 9,83% dochodów, czyli  
26 569 788 zł. 

Podsumowanie budżetu gminy w 2021 r. 17 676 782 zł stanowiły opłaty lokalne 
pobierane ba podstawie odrębnych prze-
pisów, w tym 14 683 570 zł to opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.  
5 521 019 zł stanowiły dochody z podatku 
od czynności cywilnoprawnych. 
Środki na uzupełnienie dochodów gmin 
to 2 184 545 zł.

Podatek od środków transportowych to  
2 184 545 zł. Opłata za zajęcie pasa dro-
gowego to 1 803 394 zł. 

1 219 477 zł (0,45% dochodów) wpłynęło 
do kasy gminy z podatku rolnego. 
Opłata adiacencka to 706 386 zł, opłata 
od wzrostu wartości nieruchomości  
367 959 zł. 
Opłata parkingowa to 77 132 zł. 

Ma dzień 31 grudnia 2021 roku zanoto-
wano zaległości z tytułu podatków i opłat 
lokalnych w kwocie 3 836 628 zł, z czego 
zahipotekowano 943 568 zł. 
Pomiędzy 1 stycznia a  31 grudnia 2021 
roku wydano 17 219 decyzji w  sprawie 
naliczenia podatku, wysłano 8137 upo-
mnień i 2215 tytułów wykonawczych do 
postępowań egzekucyjnych. 

Wydatki ogółem 252 546 916 zł (plano-
wane 271 975 173 zł). Wydatki bieżące 
wykonano na poziomie 214 335 880 zł 
a majątkowe 38 211 036 zł.

Oświata i  wychowanie oraz edukacyj-
na opieka wychowawcza kosztowała  
66 697 858 zł. 
Rodzina to  wydatk i  na poziomie  
60 294 292 zł.
Transport i łączność 36 749 858 zł.
Gospodarka komunalna 28 409 888 zł. 
Administracja publiczna 13 937 257 zł.
Kultura fizyczna 11 986 822 zł.
Turystyka 9 651 491 zł.
Pomoc społeczna 7 396 332 zł. 
Rolnictwo i łowiectwo 4 367 433 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe-
go 3 685 308 zł.
Różne rozliczenia 3 506 645 zł. 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa 2 265 349 zł. 
Gospodarka mieszkaniowa 2 157 762 zł.
Ochrona zdrowia 713 533 zł. 
Obsługa długu publicznego 306 850 zł.
Inne wydatki 420 239 zł.

Przekazaliśmy 29 023 664 zł dotacji, w tym 
13 351 745 dla podmiotów na zadania 
w  zakresie wychowania przedszkolnego 
oraz wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka, 1 558 040 zł dla żłobków i opie-
kunów dziennych, 5 478 160 dla Miasta 
Poznania na dofinansowanie przewozów 
pasażerskich, 3 115 000 dla Powiatu 
poznańskiego m.in. na dofinansowanie 
rozbudowy drogi powiatowej nr 2477P 
Gądki-Szczodrzykowo i  budowę ścieżki 
pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiato-
wej Swarzędz-Gądki. 

Przekazano dotacje:
- dla Kórnickiego Ośrodka Kultury  
1 280 000 zł,
- dla Biblioteki Publicznej w  Kórniku  
1 251 680 zł,
- dla organizacji pożytku publicznego  
922 203 zł
- na drugi etap remontu ceglanej baszty 
kościoła w Kórniku 100 000 zł,
- na remont elewacji przybudówki kościoła 
w Kórniku 250 000 zł,
Na prace remontowe i renowacyjne mu-
rów wewnętrznych przyziemia Zamku 
Kórnickiego 100 000 zł. 
Wydatki  niewygasające stanowiły  
3 009 140 zł. 

Fundusz sołecki wykonano na poziomie 
1 350 732 zł. 

Gmina otrzymała łącznie 7 176 752 zł 
środków z  Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie 
Miasta i  Gminy Kórnik z  tytułu obligacji 
i pożyczek wyniosły 25 431 226 zł. Stanowi-
ło to 9,41% w stosunku do wykonania do-
chodów. Spłacono zobowiązania w kwocie 
7 679 555 zł.

cd. na str. 5

cd. ze str. 4

◊  Na podstawie prezentacji 
przedstawionej podczas sesji opr. ŁG

Struktura wydatków Miasta i Gminy Kórnik w 2021 roku.

Struktura dochodów Miasta i Gminy Kórnik w 2021 roku.

Dochod Miasta i Gminy Kórnik w latach 2015-2021.

Wydatki Miasta i Gminy Kórnik w latach 2015-2021.

9,3 mln. 
na rozbudowę
szkoły

30 maja zostały ogłoszone wyniki II edycji 
Rządowego Programu Inwestycji Strate-
gicznych. W tej edycji bezzwrotne dofinan-
sowanie otrzymało blisko 5 tys. wniosków.

Miasto i Gmina Kórnik otrzyma dofinan-
sowanie z rządowego funduszu „Polski 
Ład” na rozbudowę Szkoły Podstawowej 
im. Sprawiedliwych wśród Narodów 
Świata w Kmionkach – etap III, w kwocie  
9 300 000 zł.

Planowane jest wybudowanie 14 nowych 
sal, a zaplanowane nakłady finansowe wy-
nieść mają ok. 11 000 000 zł (dofinansowa-
nie stanowi ok. 85% całkowitej wartości).

◊  ŁG

Rada Seniorów
informuje

Grafik dyżurów radnych RS w miesiącach 
czerwiec – lipiec 2022r. (czwartki), godz. 
10:00 – 12:00 w Domu Integracji Między-
pokoleniowej:

- 23 czerwca radna Krystyna Antkowiak,
- 30 czerwca radny Marek Kaczmarek, 
- 7 lipca radna Anna Wojtaszek,
- 14 lipca radny Tadeusz Warkocki,
- 21 lipca radny Marek Kaczmarek,
- 28 lipca radna Anna Wojtaszek.

Zapraszamy serdecznie!

Fragment dokumentacji 
projektowej
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Arboretum Kórnickie to przyrodniczy 
pomnik ustanowiony przez Działyńskich 
i  Zamoyskicha oraz związanych z  Kórni-
kiem naukowców i praktyków. 6 czerwca 
br. odsłonięto tutaj tablicę upamiętnia-
jącą wybitnych, związanych z  naszym 
regionem nadleśniczych: Hipolita Trąb-
czyńskiego, Józefa Rivoliego i Kazimierza 
Wojczyńskiego. 
Życiorysy wspomnianych leśników przed-
stawiliśmy państwu w poprzednim nume-
rze Kórniczanina. 
Odsłonięcie tablicy, którą zaprojektował 
Michał Woźniak, miało uświetnić 155 rocz-
nicę powstania Wydziały Leśnego Central-
nego Towarzystwa Gospodarczego, która 
przypadała w  2021 roku. Okoliczności 
zmusiły organizatorów do przesunięcia 
wydarzenia o  rok. W  organizację tego 
przedsięwzięcia zaangażowały się:  Od-
dział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa 
Leśnego, Fundacja Zakłady Kórnickie, 
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii 
Nauk, Biblioteka Kórnicka Polskiej Aka-
demii Nauk i Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Poznaniu. 
Ceremonię poprowadził prof. Władysław 
Chałupka – jeden z pomysłodawców upa-
miętnienia nadleśniczych. 
Głos zabrali: dyrektor Instytutu Den-
drologii PAN prof. Andrzej Jagodziński,  
przewodniczący zarządu Oddziału Wielko-
polskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego 
Jerzy Flisykowski, Dr inż. Janusz Dawidziuk 
– przewodniczący Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Leśnego, dr. Da-
riusz Grzybek – prezes zarządu Fundacji 
Zakłady Kórnickie oraz dr inż. Andrzej 
Konieczny - dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Poznaniu.

Wśród licznie zgromadzonych gości nie 
zabrakło: prof. dr hab. Małgorzaty Mańki 
– przewodniczącej Rady Naukowej In-
stytutu Dendrologii PAN oraz  Katarzyny 
Woźniak – zastępcy dyrektora Biblioteki 
Kórnickiej PAN oraz burmistrz Przemysław 
Pacholski. 
Odsłonięcia tablicy dokonali: Jerzy Fli-
sykowski, Dariusz Grzybek, Andrzej 
Jagodziński, Andrzej Konieczny i  Kata-
rzyna Woźniak. Kwiaty pod tablicą złożyli  
dr Kinga Nowak – kierownik Arboretum 
Kórnickiego oraz Robert Okińczyc – nadle-
śniczy Nadleśnictwa Państwowego Babki.
Ceremonię ubogacił muzyką Zespół Sy-
gnalistów Myśliwskich Palatium z Nadle-
śnictwa Grodzisk Wielkopolski.

Po ceremonii odsłonięcia pomnika uczest-
nicy wydarzenia przeszli do sal Zamku 
Kórnickiego, gdzie odbyło się seminarium. 
Prof dr hab. Przemysław Matusik mówił 
o  Centralnym Towarzystwie Gospodar-
czym -  w kręgu pracy organicznej i soli-
daryzmu społecznego.
Prof. dr hab. Władysław Chałupka  opo-
wiedział o  organizacji leśników polskich 
w  Wielkim Księstwie Poznańskim oraz 
losach nadleśniczych, którym poświęcono 
tablicę pamiatkową. 
Prof. dr hab.  Tadeusz Janicki przedstawił 
referat „Lasy Prowincji Poznańskiej i  ich 
przejmowanie przez władze polskie w la-
tach 1919 – 1922”.
Kustosz Małgorzata Potocka zaprezento-
wała zebranym zbiory Biblioteki Kórnickiej 
związane tematycznie z lasem i przyrodą. 

 

Do końca czerwca każdy własciciel lub 
zarządca nieruchomości ma obowiązek 
złożenia dekalracji o uruchomionym źró-
dle ciepła. 
UWAGA! Niektórzy mieszkańcy mylą ww. 
deklarację z ankietą dotyczącą Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gmi-
ny Kórnik, która była emitowana w 2021 
roku. Złożenie w Urzędzie tej ankiety nie 
ma nic wspólnego ze złożeniem wymaga-
nej na podstawie ustawy deklaracji.

Uwaga!

◊  ŁG

25 maja 2022 r. odbyła się Sesja Rady Miasta 
i Gminy Kórnik. W pierwszej części radni:
- dokonali zmiany Uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Kórnik na 2022 rok oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Kórnik na lata 2022-2032,
- przyjęli Regulamin przyznawania nagród 
dla wybitnie uzdolnionych uczniów, koń-
czących naukę w szkołach na terenie Miasta 
i Gminy Kórnik,
- przystąpili do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obrębu geodezyjnego Robakowo 
położonego na północ od torów kolejowych, 
na południe od ulicy Polnej, na wschód od 
ulicy Szerokiej, do granicy obrębu, gmina 
Kórnik,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Radze-
wo. Ul. Podlaska ma swój początek od działki 
nr 192 i biegnie do działki nr 276/18, a jej 
podstawę stanowi droga oznaczona jako 
działka nr 276/5,
- podjęli uchwałę w sprawie zlecenia kontroli 
nieprzewidzianej w rocznym planie pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i  Gminy 
Kórnik,
- przedłużyli termin rozpatrzenia skargi na 
dyrektora przedszkola w Kamionkach.
Nadzwyczajna sesja odbyła się takze 7 
czerwca w formie on-line. Dokonano zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Kórnik na lata 2022-2032 oraz 
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy 
Kórnik na 2022 rok,
Radni zatwierdzili wyodrębnienie w oddziel-
nych załącznikach do uchwały budżetowej 
po stronie dochodówi wydatków dotację na
realizację zadania na podstawie porozumie-
nia z organami administracji rządowej na
realizację programu „Poznaj Polskę” w wy-
sokości 28.944,00 zł. 
Szczegóły: https://kornik.esesja.pl/
Retransmisja na kanale Rady Miasta i Gminy 
Kórnik na YouTube

Sesje RMiG 

◊  SK i ŁG

Upamiętnienie nadleśniczych

◊  ŁG
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Festyn z okazji Dnia Dziecka - fotorelacja
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Happening malarski Tomasza Akusza 
podczas XXVII Kórnickich Spotkań 
z Białą Damą 11-12 czerwca 2022 r. 

„Słoneczniki w Kórniku 
- Twórzmy razem piękny świat!”. 

Vincent van Gogh cyklem 11 obrazów „Sło-
neczniki” wprowadził ich motyw nie tylko 
do świata sztuki, ale przede wszystkim, 
do powszechnej świadomości kulturowej. 
Co kryją w  sobie te kwiaty, że stają się 
wyzwaniem zarówno dla malarzy, poetów, 
jak też rolników i działkowców? W samej 
nazwie rośliny pochodzącej od słowa słoń-
ce, tkwi jego specyfika. 
To kwiat, który chodzi za słońcem – patrzy 
tam, gdzie ono akurat przebywa. W tym 
podążaniu za słońcem tkwi źródło inspi-
racji artystów. Któż nie pragnie blasku, 
ciepła, światła rozpraszającego mrok, 
chłód i  niepokój?Któż nie doceni rośliny 
zachwycającej barwą złota? Któż nie za-
smakuje w jej nasionach i tłoczonym z nich 
oleju? Wg dawnych wierzeń słonecznik 
przyciąga szczęście i  dobrobyt, dodaje 
zdrowia i  energii!Współczesność nadała 
tej roślinie nowych znaczeń. Szczególnie 
w obliczu wojny w Ukrainie. Kolory flagi 
ukraińskiej to niebieski i żółty, gdzie nie-
bieski ma obrazować niebo, nawiązując 
do pokoju, natomiast żółty jest kolorem 
zboża i  symbolizuje bogactwo ziemi. 
Słonecznik w  Ukrainie to od lat przede 
wszystkim symbol słońca, pracy, dobro-
bytu i siły. Chcemy tworzyć piękny świat. 
Bez przemocy, cierpień, wojny. Sztuka 
w tym pomaga. Pozwala marzyć na jawie. 
Uciec przed brzydkim i okrutnym życiem. 
Daje nadzieję spełnienia pięknych ma-
rzeń. Marzeń, które rozbłysną niczym 
słońce. Takich jak słoneczniki. Pomóżmy 
naszym braciom z  Ukrainy. Namalujmy 
wspólnie obraz, który stanie się dziełem 
pięknych ludzi z  Kórnika. Naszym ma-
larskim przewodnikiem będzie Tomek 
Akusz. Ten ceniony poznański artysta, od 
wielu lat związany jest z Kórnikiem. Z jego 
pomocą dzieci i młodzież tworzą instalacje 
plenerowe przed siedzibą KOK, w trakcie 
wakacyjnych warsztatów artystycznych. 
Tym razem w  trakcie Białej Damy 2022 
będziemy mogli wszyscy poczuć się arty-
stami. Zapraszam do udziału w  naszym 
happeningu. Przypominam, że obraz zli-
cytujemy 12 czerwca o godz. 16.30  przed 
koncertem Viki Gabor, a otrzymane środki 
przekażemy na pomoc dla Ukrainy. 

W dniu 3 czerwca w Skrzynkach Sołtyska 
Beata wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich 
w  Skrzynkach i  Agencją Artystyczno -  
Eventową Animatori dwoiła się i troiła aby 
wszystkie dzieci uczestniczące w najlepszej 
imprezie roku, były szczęśliwe i uśmiech-
nięte. Były gry i zabawy, słodki arbuz i prze-
pyszne lody od Wytwórni Lodów z Kórnika. 
Nic tak bardzo nie cieszy jak radość dziecka.
Dziękujemy. 
Podczas imprezy dzieciaki brały udział 
w spotkaniu edukacyjnym na rzecz Czystego 
Powietrza. W ramach warsztatów „zbudo-
wano” ekologiczny autobus zasilany energią 
elektryczną z paneli fotowoltaicznych i ferm 
wiatrowych. Dziękuje za gadżety Wydział 
Ochrony Środowiska MiG Kórnik.

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech 
rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle 
czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich 
sił – tego, czego pragnie. (Paulo Coelho „Pią-
ta góra”) – to hasło przyświecało festynowi 
z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 
w Dziećmierowie. Każdy, kto tylko chciał 
mógł przenieść się w  świat przeszłości, 
zwłaszcza że tematem wiodącym byli ja-
skiniowcy, którzy przyjechali na spotkanie 
samochodem Freda i Wilmy Flinstonów. 
Pojazdy przyszłości były również tematem 
konkursu plastycznego, którego uczestnicy 
pochwalili się olbrzymią kreatywnością. Ja-
skiniowcy konkurowali w zawodach strażac-
kich i w wielkiej drogowej grze planszowej. 
Dzieci mogły podróżować w czasie kucami, 
motocyklami, ogromnym, trzydzistome-

trowym dmuchanym poduszkowcem oraz 
innymi, zebranymi na placu przed Klubem 
Rolnika, atrakcyjnymi wehikułami. Paliwem 
była radość oraz smaczne, prehistoryczne 
poczęstunki.
Sołectwo Dziećmierowo oraz KGW Ferajna 
Dziećmierowo pragną podziękować wszyst-
kim, którzy przycznili się do uświetnienia 
tego wydarzenia: Urzędowi Miasta i Gminie 
Kórnik, Fundacji Zakłady Kórnickie, TFP sp. 
z o.o., animatorom Danimatoring, firmie 
Dmuchana Frajda, Klubowi Mad Dogs 
Kórnik, p. Inez Wiśniewskiej (sklep Odido 
Dziećmierowo), Pizzeria Gustoso Kórnik, 
p. Michałowi Walczakowi (Śródladowa 
Żegluga Pasażerska), Plac Zabaw figlarnia 
Kórnik, Funmilia Środa Wlkp, p. Paulina 
Buda, Pychota Marek Zgarda, Plac Zabaw 

Urwis Środa Wlkp, Średzka Kolej Powiato-
wa, Plac Zabaw Happy Hop Kórnik, KCRiS 
OAZA, Małgorzata Furmanek Lodziarnia, 
Bowling&Bar Emka, Lukrovane – Kórnik, 
Bawialnia i  Kawiarnia TOTU, QQ!Ryku 
w Kórniku, Kowalscy Jump Space Śrem, p. 
Przemysławowi Świerzewskiemu Lodziarnia 
„Na Teatralce”, OSP Robakowo, OSP Ka-
mionki, p. Andrzejowi  i Jego kucom z Jezior 
Wielkich, p. Piechowiak z Dziećmierowa, p. 
Jolancie Melniczak i p. Sandrze Jarockiej. 
Szczególne podziękowania składamy pa-
niom za upieczone słodkości i przekąski, 
panom za pomoc w rozstawianiu namiotów 
i stołów oraz wszystkim którzy przyczynili 
się do stworzenia radosnej atmosfery uro-
czystości. 

Słoneczniki 
w Kórniku

◊  Sławek Animucki.
Piotr Mastalerz
Kórnicki Ośrodek Kultury 

Dzień Dziecka
w Skrzynkach

◊  Beata Bruczyńska

Dzień Dziecka w Dziećmierowie

◊  Halina Buda
foto. Paulina Buda

Urząd Miasta i Gminy Kórnik wycho-
dzi naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców i przygotował akcję 
„Mobilny Urząd”. 

Jak skorzystać?
Wystarczy zgłosić się do punktu Mobilne-
go Urzędu w godzinach jego funkcjono-
wania w danej miejscowości.
Punkt będzie funkcjonował w poszcze-
gólnych miejscowościach we wskazanych 
godzinach:
• Runowo, 13.06.2022, godz. 10:00-12:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Skrzynki, 13.06.2022, godz. 13:00-15:00, 
na placu sołeckim,
• Szczodrzykowo, 14.06.2022, godz. 
10:00-12:00, przy świetlicy wiejskiej,
• Szczytniki, 14.06.2022, godz. 13:00-
15:00, przy budynku OSP,
• Żerniki, 20.06.2022, godz. 10:00-12:00, 

przy świetlicy wiejskiej,
• Bnin,  20.06.2022, godz.13:00-15:00, przy 
ratuszu – ul. Rynek 1.
W czym pomoże Mobilny Urząd?
W  ramach usług Mobilnego Urzędu 
staraliśmy się uwzględnić najważniej-
sze zagadnienia, które realizowane są 
w urzędzie. 
Zakres spraw, jakie można załatwić 
w ramach działania Mobilnego Urzędu:
• umówienie terminu wizyty w USC oraz 
w Wydziale Spraw Obywatelskich,
• pomoc w wypełnieniu wszelkiego ro-
dzaju wniosków, 
• pomoc w wypełnieniu „deklaracji pie-
cowej”,
• uzyskanie „Karty Seniora”.
Dodatkowo na miejscu będzie można 
porozmawiać, dopytać o sprawy bieżące 
w  zakresie rozwoju i  funkcjonowania 
gminy.
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Wzorem lat ubiegłych od początku maja 

działa już „Pogotowie Rojowe” Koła Pszczelarzy w Kórniku, 

które aktywne pozostanie do końca sierpnia.

Jeśli więc zauważymy rojące się pszczoły, możemy zgłosić to 

do dyżurującej i koordynującej osoby w Kole Pszczelarzy w Kórniku.

Telefon : 571 370 159 lub 604 068 299

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PROCEDURA PLANISTYCZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w  związku 
z  przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), 
zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobo-
wych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepod-
ległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka 
Lewicka – Bachman,  e - mail: abi@umig.
kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane 
będą w celu wypełniania obowiązku prawne-
go ciążącego na Administratorze w związku 
z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta 
i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO, oraz ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych 
będą osoby upoważnione przez Administra-
tora do przetwarzania danych w ramach wy-
konywania swoich obowiązków służbowych, 
projektant sporządzający projekt miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego/
studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego, oraz podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przecho-
wywane wieczyście (kategoria archiwalna 
A), zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednoli-
tych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w  sprawie organizacji i  zakresu działania 
archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz prawo ich spro-
stowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą prze-
kazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie 
będzie używane zautomatyzowane podejmo-
wanie decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, 
w przypadku gdy Państwa dane osobowe 
przetwarzane są niezgodnie z  przepisami 
RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warun-
kiem ustawowym i jest niezbędne w celu re-
alizacji obowiązku prawnego wykonywanego 
przez Administratora. W przypadku braku 
podania przez Państwa  niezbędnych danych, 
będzie to miało wpływ na dalsze procedowa-
nie sprawy, włącznie z pozostawieniem wnio-
sku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem 
postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, 
adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich 
przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do 
przeprowadzenia procedury planistycznej.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym  
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz 
uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr 
XXII/278/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. 
oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik 
nr XXVII/326/2016 z dnia 26 październi-
ka 2016 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kórnik, w  związku 
z omyłką pisarską w obwieszczeniu z dnia 
13 maja 2022 r., w zakresie nieuwzględ-
nienia części obrębu Żerniki w  tytule 
obwieszczenia i ogłoszenia, zawiadamiam 
o przedłużeniu wyłożenia do publicznego 
wglądu projektu studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kórnik obejmującego 
grunty miejscowości Koninko, Szczytniki, 
Kamionki, Bnin, Czołowo, Konarskie, 
Radzewo, Czmoniec, Czmoń i Błażejew-
ko oraz części obrębów Żerniki, Gądki, 
Borówiec, Skrzynki, Kórnik, Biernatki 
– jezioro i Dziećmierowo na zachód od 
S11, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko. 
Termin wyłożenia następuje w dniach od 
23 maja 2022 r. do 8 lipca 2022 r.w sie-
dzibie Urzędu Miasta i  Gminy Kórnik,  
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik w go-
dzinach urzędowania.
Projekt  studium dostępny będzie 
w okresie wyłożenia również na stronie  
www.kornik.pl w  dziale ,,Sprawy oby-
watelskie” w zakładce ,,Projekty mpzp 
wyłożone do publicznego wglądu” oraz 
na platformie konsultacyjnej kornik.
konsultacjejst.pl 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie zmiany studium rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 r. 
o godzinie 16:00 – w Sali OSP w Kórniku 
– ul. 20 Października 93, 62-035 Kórnik.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym 
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej mogą wnosić uwagi do 
projektu zmian Studium. Uwagi należy 
składać w  formie papierowej lub elek-
tronicznej w  tym za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (ePUAP lub 
e-mail: kornik@kornik.pl lub platforma 
konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl) 
do Burmistrza Miasta i  Gminy Kórnik 
na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 
z podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i  adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 1 sierpnia 2022 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik. Jednocześnie, w związku 
z postępowaniem w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko infor-
muję, że zainteresowani mogą zapoznać 
się z niezbędna dokumentacją sprawy 
w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-
035 Kórnik – preferowane wcześniejsze 
umówienie telefoniczne. 
• Termin wyłożenia ulega przedłużeniu do 
dnia 8 lipca 2022 roku.
• Termin składania uwag ulega przedłuże-
niu do dnia 1 sierpnia 2022 roku.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu 
geodezyjnego Robakowo położonego 
na północ od torów kolejowych, na 
południe od ulicy Polnej, na wschód od 
ulicy Szerokiej, do granicy obrębu, gmina 
Kórnik (ulice: Jaśminowa, Magnoliowa, 
Zagajnik, Słonecznikowa, Bukowa, Przy 
Nowinie, Czeremchowa, Przyjazna, Do-
bra, Miła, Os. Tygrysie, Lipowa, Nowina 
na odcinku do Czeremchowej oraz wsch. 
strona ul. Szerokiej)

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr 
XLIV/633/2022 z  dnia 25 maja 2022 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu geode-

zyjnego Robakowo położonego na północ 
od torów kolejowych, na południe od ulicy 
Polnej, na wschód od ulicy Szerokiej, do 
granicy obrębu, gmina Kórnik.
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu 
określenie zasad zabudowy i zagospoda-
rowania terenu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do 
wyżej wymienionego planu miejscowego. 
Wnioski należy składać w formie papiero-
wej lub elektronicznej w tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
(ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl) 
do Burmistrza Miasta i  Gminy Kórnik 
na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 
lipca 2022 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczą.

Dzień Dziecka w Rodzinnym Ogrodzie 
Działkowym im. Władysława hr. Za-
moyskiego w Kórniku-Bninie (RODz).

Rodzinne Ogrody Działkowe, szczególnie 
obecnie, są miejscem racjonalnej uprawy 
warzyw, wypoczynku, oraz rekreacji nie 
tylko emerytów ale młodych małżeństw z 
dziećmi. Ogrody dysponują wydzielonymi 
placami zabaw oraz placami rekreacyjny-
mi. Świeże powietrze jest najlepsze dla 
zdrowia.
Zarząd ROD Kórnik-Bnin, dnia 4 czerwca 
2022 r. zorganizował najmłodszym wiele  
atrakcyjnych zabaw. Na placu przed do-
mem ROD  ustawiono dmuchane zamki. 
Wielką atrakcją dla dzieci była z pewnością 
przejażdżka samochodem ciężarowym. 
Do innych atrakcji należało zaplatanie 
warkoczyków i malowanie twarzy. Były 
gry sportowe: stół do ping ponga. boisko  
badmintona. 
Wielką radość sprawiło dzieciom puszcza-
nie baniek mydlanych. Atrakcją była nauka 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów 
położonych w obrębie geodezyjnym 
Skrzynki, w  rejonie ul. Poznańskiej 

gmina Kórnik – etap 2 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2022 r. poz. 503) oraz uchwa-
ły Rady Miasta i  Gminy Kórnik nr 
XXXV/454/2017 z  dnia 21 czerwca 
2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów położonych w ob-
rębie geodezyjnym Skrzynki, w rejonie 
ul. Poznańskiej gmina Kórnik – etap 2, 
w dniach od 20 czerwca 2022 r. do 11 
lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-
035 Kórnik. Projekt  planu dostępny 
będzie w okresie wyłożenia również na 
stronie www.kornik.pl w dziale ,,Sprawy 
obywatelskie” w  zakładce ,,Projekty 
mpzp wyłożone do publicznego wglą-
du” oraz na platformie konsultacyjnej 
kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 4 lipca 
2022 r. o godzinie 16:00 w sali OSP 
w Kórniku.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać 
w formie papierowej lub elektronicznej 
w tym za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: 
kornik@kornik.pl lub platforma kon-
sultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl) do 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na 
adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 
z  podaniem imienia i  nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adre-
su, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 27 lipca 2022 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefo-
niczne.

Dzisiaj przedstawiamy Państwu NORMA-
NA. Norman to cudowny olbrzym, który 
nie zauważył, że jest już dużym psem. Ma 
około 3 lata i masę energii. To wspaniały 
towarzysz wędrówek, przyjaciel rodziny i 
stróż, ulubieniec schroniskowych opieku-
nów i wolontariuszy. Norman potrzebuje 
kontaktu z człowiekiem, reaguje na imię i 
przychodzi na zawołanie, uwielbia wspólne 
zabawy szarpakiem i potrafi aportować. 
Norman będzie mógł pilnować domu, ale 
równocześnie jest wielkim pieszczochem, 
który po spacerze i zabawie będzie spędzał 
czas w domu z rodziną. Z racji młodego wie-
ku jest żywiołowy i troszkę „nieokrzesany” 
– witając się skacze na ludzi, czasem biegnąc 
z zabawką nie zauważy stojącego człowieka, 
dlatego szukamy dla Normana domu do-
świadczonego w opiece nad dużym psem, 
z dorosłymi opiekunami lub nastoletnimi 
dziećmi. Osoby zainteresowane adopcją 
prosimy o kontakt pod nr tel. 783552272 
w celu ustalenia terminu spotkania. Zapra-
szamy również do odwie-
dzenia strony internetowej 
schroniska: schronisko-
-skalowo.pl oraz naszego 
profilu na Instagramie: 
przystanekskalowo.

Adoptuj 
przyjaciela 

Dzień Dziecka w ROD

i szkoła tańca.
Do woli dzieci częstowano smacznymi kieł-
baskami z grilla. Uczestników gier i zabaw 
obdarowywano słodyczami, lodami i na-
pojami. Były kolorowe baloniki i cukrowa 
wata, tak jak w „kolorowych jarmarkach”. 
Zorganizowanie Dnia Dziecka wsparli licz-
ni sponsorzy i osoby, którym  Zarząd ROD 
jest wdzięczny i składa podziękowanie za 
pomoc w organizacji imprez:  Firmie MTM 
Transport Matysiak, Rafał Monika Mamet, 
Marek Szłapka, Krzysztof Agnieszka Bar-
toszkiewicz, Magdalena Bartosz Wawrzy-
niak, Grzegorz Małecki, Janusz Bresiński, 
Arkadiusz Gabryelewicz, Maria Wojtaszek, 
Monika Lasek, Małgorzata Matysiak, Mar-
tyna Artur  Turza.
Zarząd ROD i prezes Rafał Mamet zapra-
sza  działkowców ROD Bnin z dziećmi na 
Dzień Działkowca, planowany w lipcu.

◊  Kazimierz Krawiarz

Foto Ada Flis



11 CZERWCA

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – 
OTWARTE SPOTKANIE WYKŁADOWE.  
„Biała dama w gorsecie mitów i legend. 
Rzecz o  Teofilii z  Działyńskich Szołdr-
skiej-Potulickiej” - Aneta Falk i  Małgo-
rzata Potocka Biblioteka Kórnicka PAN.  
„W bibliotece to tylko książki czytają - czyli 
fakty i mity na temat pracy w książnicy” 
- Katarzyna Maria Szudrowicz Biblioteka 
Publiczna w Kórniku. Dom Integracji Mię-
dzypokoleniowej, pl. Powstańców Wlkp. 
13, godz. 10:00. Zapisy tel. 515 229 684.

11-12 CZERWCA

XXVII KÓRNICKIE SPOTKANIA Z  BIAŁĄ 
DAMĄ 2022. Pl. Niepodległości w Kórni-
ku, 11.06 (sobota) od godz. 12:00. W pro-
gramie wybór Białej Damy 2022, licytacja, 
a także występy: sobota ABBORN-ABBA 
na 100%, Formacja Komodo & Thomas 
Sykes, a w niedzielę Viki Gabor.

14 CZERWCA

ZAJĘCIA DLA SENIORÓW: GIMNASTYKA 
UMYSŁU. Otwarte zajęcia warsztatowe. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Płaczek. 
Dom Integracji Międzypokoleniowej, Plac 
Powstańców Wlkp. 13, godz. 10:00-11:00.

18 CZERWCA

O  WIELKICH POSTACIACH KÓRNIKA. 
Książka Grzegorza Kubackiego pt. „Klau-
dyna Potocka. Między romantycznymi 
artystami a  wielką polityką”. Prelekcja 
z dyskusją. Zamek w Kórniku, godz. 18:00, 
wstęp wolny.
MUZA NA PLAŻY. Godz. 20:00, Plaża 
Oaza Błonie.

21 CZERWCA

WERNISAŻ „WARSZTAT FOTOGRAFICZ-
NY”. Cztery fotograficzne cykle, zreali-
zowane przez uczestników pracowni 
fotografii KOKu, prowadzonej przez 
Michała Sitę. Kórnicki Ośrodek Kultury, 
ul. Prowent 6, godz. 17:30:19:00.

23 CZERWCA

WIECZOREK TANECZNY. Włoskie przebo-
je. Godz. 20:00, Plaża Oaza Błonie.
KAWIARENKA SENIORALNA. Otwarte 
spotkania towarzyskie w Domu Integracji 
Międzypokoleniowej, Plac Powstańców 
Wlkp. 13, godz. 9:00-12:00.

24 CZERWCA

DYSKOTEKA SENIORA. Spotkanie mu-
zyczne, taneczne ze śpiewem i konkursa-
mi. Strój w stylu lat 60. I 70. Mile widziany. 
Dom Integracji Międzypokoleniowej, Plac 
Powstańców Wlkp. 13, godz. 18:00-21:00, 
wstęp wolny.

25 CZERWCA

V KÓRNICKIE WIANKI. W  programie 
warsztaty, gry, zabawy, koncerty oraz 
spektakl świętojański z  udziałem chóru 
Castellum Cantans i zespołu ART DANCE. 
Kórnickie Centrum Rekreacji i  Sportu 
Oaza-Błonie, godz. 17:00-23:00. 

26 CZERWCA

BOTANICZNA PIĄTKA KÓRNIK.  Dla do-
rosłych trasa 5 km, dla dzieci dystans od 
150 do 1000 m. Arboretum w  Kórniku, 
godz. 8:00-13:30. Informacja oraz zapisy 
na stronie: www.botaniczna5.pl

30 CZERWCA

WIECZOREK TANECZNY. Włoskie przebo-
je. Godz. 20:00, Plaża Oaza Błonie.
KAWIARENKA SENIORALNA. Otwarte 
spotkania towarzyskie w Domu Integracji 
Międzypokoleniowej, Plac Powstańców 
Wlkp. 13, godz. 9:00-12:00.

Organizujesz ciekawe wydarzenie  
na terenie gminy Kórnik?
Wiesz o ciekawym koncercie, spektaklu, 
wystawie?

Napisz o tym na adres 
kultura@kornik.pl

◊  Opr. SK

10 czerwca 2022 r. 15



nr 11/202216

Kórnickie Spotkania z Białą Damą 2022. Zmiany w funkcjonowaniu linii podmiejskich nr 501 i 560, w sobotę i niedzielę, 11 i 12 
czerwca 2022 roku
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu informuje, że w związku z organizacją imprezy: Kórnickie Spotkania z Białą Damą 2022 
i zamknięciem dla ruchu pl. Niepodległości w Kórniku, w dniach 11 oraz 12 czerwca 2022 roku zmianie ulegną trasy przejazdu 
autobusów linii nr 501 i 560.

Linie nr 501 i 560
... - Kórnik, Armii Krajowej - Kórnik, Parkowa - Kórnik, Średzka - Kórnik, Wojska Polskiego

- Kórnik, Dworcowa - Kórnik, Stodolna - Kórnik, Reja - Kórnik, Poznańska - Kórnik,
Woźniaka - ... - RONDO RATAJE

powrót:

RONDO RATAJE - ... - Kórnik, Woźniaka - Kórnik, Poznańska - Kórnik, Mickiewicza - Kórnik, Stodolna - Kórnik, 20-go Października - 
Kórnik, Średzka - Kórnik, Parkowa - Kórnik, Armii Krajowej - ...

W związku ze zmianą trasy przejazdu zmianie ulega lokalizacja przystanków:

Kórnik/Reja - przystanek w kierunku do Bnina i Zaniemyśla przeniesiony zostanie na ulicę Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ulicą 
Poznańską;

Kórnik/Poprzeczna - przystanki przeniesione zostaną na ulicę Stodolną przy skrzyżowaniu z ulicą Kochanowskiego;

Kórnik/PI. Niepodległości - przystanek w kierunku Bnina i Zaniemyśla przeniesiony zostanie na ulicę 20-go Października w rejonie 
skrzyżowania z ulicą Wróblewskiego, a przystanek w kierunku do Poznania przeniesiony zostanie na ulicę Wojska Polskiego przy 
skrzyżowaniu z ulicą Pocztową.

Dodatkowo utworzone zostaną przystanki Kórnik/Parkowa Instytut na ulicy Średzkiej w rejonie skrzyżowania z ulicą 20-go Października.
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Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości 
ogłosiła XXI edycję Programu Stypendiów 
Pomostowych. Ponad 450 stypendiów 
pomostowych na I  rok studiów czeka 
na zdolnych, ambitnych maturzystów, 
pochodzących z  małych miejscowości 
i niezamożnych rodzin. Roczna wysokość 
stypendium to 7000 zł.

Student z książką na łóżku

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, 
rozbudowany program stypendialny 
dla studentów na pierwszy rok studiów 
i  dalsze lata edukacji akademickiej. 
O stypendia na I rok mogą ubiegać się 
ambitni i  zdolni tegoroczni maturzyści 
ze wsi i małych miejscowości, osiągający 
dobre wyniki w nauce i pochodzący z nie-
zamożnych rodzin (dochód brutto na 

osobę w rodzinie nie może przekraczać 
2107 zł), którzy rozpoczną studia dzienne 
w akademickich uczelniach publicznych.

Poza tym młodzi ludzie ubiegający się 
o  stypendium powinni spełniać jeden 
z czterech warunków: pochodzić z rodzi-
ny (tj. być dzieckiem) byłego pracownika 
PGR; lub być finalistami olimpiad przed-
miotowych w szkole ponadgimnazjalnej; 
lub pochodzić z  rodziny wielodzietnej 
albo być wychowankami rodziny zastęp-
czej bądź państwowego domu dziecka; 
lub posiadać rekomendację lokalnej 
organizacji pozarządowej biorącej udział 
w programie.

Stypendium pomostowe na I rok studiów 
wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach 
przez 10 miesięcy roku akademickiego. 

Po pierwszym roku stypendyści, którzy 
osiągną dobre wyniki w nauce oraz wy-
każą się w czasie studiów aktywnością 
społeczną, mogą korzystać ze stypen-
diów na II, III i IV rok studiów, stypendiów 
językowych, stypendiów na wyjazd na za-
graniczną uczelnię w ramach Erasmus+, 
stypendiów doktoranckich.

Rekrutacja do programu przebiegać 
będzie on-line na: www.stypendia-po-
mostowe.pl.

Aplikacja do składania wniosków ak-
tywna będzie od 4 lipca do 16 sierpnia 
2022 r., do godz. 16.00.

 w Gminie Kórnik

Klaudyna Potocka
Między romantycznymi artystami 
a wielką polityką
To tytuł książki autorstwa Grzegorza Ku-
backiego, z serii o wielkich postaciach rodu 
Działyńskich i  Zamoyskich, wydawanej 
wspólnie przez Polską Akademię Nauk 
Bibliotekę Kórnicką oraz Stowarzyszenie 
Teatralne Legion. Dwie dotychczasowe: 
„Biała dama w gorsecie mitów i  legend” 
Anety Falk, Małgorzaty Potockiej, Mikołaja 
Potockiego oraz „Hrabia schodzi z pomnika. 
Opowieść o Tytusie Działyńskim” Edyty Bąt-
kiewicz-Szymanowskiej – cieszą się dużym 
zainteresowaniem. 
Z uwagi na przystępną cenę i bibliofilską 
szatę graficzną,  zamieszczenie w książce  
wielu nieznanych dokumentów i  zdjęć, 
a przede wszystkim temat: ujęcie tak bo-
gatych życiorysów i złożonych osobowości 
w sposób popularyzatorski, zaciekawiający 
czytelnika, z uwzględnieniem ich życia oso-
bistego oraz ciekawostek i anegdot – seria 
ta powinna znaleźć się w bibliotece każdego 
kórniczanina. W celu przybliżenia zarówno 
postaci autora, jak i kulis pracy nad książką 
postanowiliśmy zadać Grzegorzowi kilka 
pytań. 
- Panie Grzegorzu, część czytelników 
może już Pana kojarzyć z wcześniejszych 
publikacji. Jako że nasza gmina ciągle się 
rozrasta i przybywa jej mieszkańców pro-
szę jednak powiedzieć  coś więcej o sobie?
-  Dzień dobry i dziękuję za tę rozmowę. 
Z wykształcenia jestem historykiem oraz 
bibliotekarzem. Z pasji głównie regionalistą 
oraz podróżnikiem. Zawodowo od kilkuna-
stu lat pracuję w Bibliotece Kórnickiej PAN. 
Wcześniej dość aktywnie współpracowałem 
również z placówką PAN w Rzymie oraz 
z Fundacją Zakłady Kórnickie. Część z Pań-
stwa może kojarzyć mnie z autorstwa lub 
też współautorstwa kilku książek, w  tym 
o historii Borówca, kórnickiego ogólniaka 
lub też z rozmaitych artykułów o tematyce 
historycznej, które niekiedy były publikowa-
ne także na łamach Kórniczanina. 
- Druk książki to efekt finalny, ale chciałam 
zapytać, skąd w ogóle inspiracja do zajęcia 
się postacią Klaudyny Potockiej?
- Tak jak Pani wspomniała, publikacja to 
zakończenie pewnego etapu prac. Pierw-
sze moje kontakty z postacią Klaudyny to 
końcówka 2014 roku, gdy na spotkaniach  
organizowanych w Zamku, w ramach tzw. 
weekendów majowych, zaproponowaliśmy 
razem z Adamem Fludrą wystawy poświę-
cone Klaudynie oraz zbiorom polskich 
romantyków w bibliotece. Zasmuciło mnie 
wówczas, że postać Klaudyny w jej skądinąd 
rodzinnym Kórniku była prawie zapomnia-
na, mimo że kojarzono ją w  skali kraju. 
Przyznaję, że nie licząc kilku sloganowych 

stwierdzeń typu „siostra Tytusa”, „przyja-
ciółka Mickiewicza”, również moja wiedza 
o Klaudynie była wówczas znikoma. Po-
mysł spopularyzowania postaci tej wielkiej 
patriotki w Kórniku spotkał się z akceptacją 
dyrekcji Zamku. Bardzo entuzjastycznie 
zareagowała na tę ideę (emerytowana już 
niestety) pracownica Fundacji Zakłady Kór-
nickie – pani Grażyna Pietrzak, która była 
wspaniałą animatorką życia kulturalnego 
w Kórniku i bardzo nam wówczas pomogła.  
FZK współpracowała bowiem wówczas dość 
aktywnie z zamkiem w kwestiach organizacji 
rozmaitych wydarzeń kulturalnych. 
- Czyli wystawa w 2015 roku była zaledwie 
początkiem?
Tak, dzięki współpracy Biblioteki i pomocy 
udzielanej nam przez FZK  oraz Teatr Legion 
już samej wystawie wówczas towarzyszył 
szereg wydarzeń kulturalnych. Po parku 
i zamku chodzili członkowie Legionu pięk-
nie ubrani w stroje z epoki. Na otwarcie 
wystawy zaprezentowana została sztuka 
inspirowana życiem głównej bohaterki, a już 
kilka dni później opowiadałem o Klaudynie 
w Klaudynówce, czyli oficynie przyzamko-
wej, gdzie się urodziła. Dwukrotnie miałem 
również przyjemność wystąpić z  prelek-
cjami o życiu siostry Tytusa Działyńskiego  
dla audytorium zgromadzonego w  auli 
Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Za każ-
dym razem pozytywnie zaskakiwała mnie 
i cieszyła ogromna frekwencja i olbrzymie 
zainteresowanie słuchaczy, którzy jeszcze 
długo po wykładzie zadawali mi rozmaite 
pytanie związane z życiorysem bohaterki. 
Nie ukrywam, że te pełne pasji rozmowy 
były dla mnie również inspiracją do dal-
szych poszukiwań i kolejnych prób odkrycia 
tajemnic życia Klaudyny. Nie było i nie jest 
to łatwe, bo źródeł mówiących o bohaterce 
zostało niewiele, część uległa zniszczeniu 
w czasie II wojny światowej. Musimy zatem 
pamiętać, że wszystko to jest jakąś próbą 
rekonstrukcji na podstawie właśnie zacho-
wanych źródeł, gdzie możemy powiedzieć 
tylko, że coś miało miejsce z  dużą dozą 
prawdopodobieństwa. 
-  Czy materiałów do pracy szukał Pan tylko 
w Kórniku? Życie Klaudyny owocowało 
w  liczne podróże, a  ostatnie lata życia 
spędziła ona przecież na emigracji? 
-  Większość materiałów faktycznie znajduje 
się w Kórniku. Dzięki współpracy z Biblioteką 
Polską w Paryżu, która co warto podkreślić, 
mieści się w dawnym mieszkaniu Zamoy-
skich, udało mi się uzyskać stypendium 
na kilkutygodniowy pobyt w Paryżu celem 
przeprowadzenia w stolicy Francji stosow-
nych kwerend. Dzięki temu stypendium 

odbyłem również podróże śladami mojej 
bohaterki do Genewy oraz Brukseli. Do 
Paryża wracałem zresztą kilkukrotnie, ostat-
nimi razy prowadząc tam grupę ambitnej 
młodzieży, zwycięzców konkursu organizo-
wanego przez FZK – Praca Organiczna. Ci 
fantastyczni młodzi ludzie wcielali w życie 
i praktykę założenia i idee, które przez całe 
życie przyświecały mojej bohaterce. 
- Czy jest coś, co urzekło Pana w  opi-
sywanej przez siebie postaci w sposób 
szczególny? 
-  Mógłbym odpowiedzieć, że całe jej życie 
i nie byłoby to kłamstwem. Klaudyna to 
postać niesamowita, nieomalże doskonała. 
Godne podziwu jest jej nienaganne wycho-
wanie w rodzinnym domu, które rzutowało 
na całe dorosłe życie. Myśląc o Klaudynie 
mówimy o dobrym wykształceniu ogólnym,  
szczególnym zamiłowaniu do sztuki i litera-
tury, ale przede wszystkim zaangażowaniu 
w  działalność opiekuńczą w  okresie po-
wstania listopadowego i charytatywną już 
na emigracji.  Do tego skromność i pokora. 
Za to ją uwielbiano, nazywając już za życia 
aniołem  emigracji. Jedynie małżeństwo 
Klaudynie się nie udało, ale paradoksalnie 
mam wrażenie, że był to czynnik który 
pchnął ją do podjęcia aktywnych działań, 
które stanowiły wyraz pewnego rodzaju 
niezależności i buntu wobec nieciekawej 
sytuacji rodzinnej, w jakiej się znalazła. 
- Książka zawiera wiele ciekawostek, obala 
również pewne mity, które narosły wokół 
tak postaci, jak i związanych z nią pamią-
tek. Czy powie Pan o tym coś więcej? 
-  Przede wszystkim udało mi się dotrzeć 
do miejsca pierwotnego pochówku mo-
jej bohaterki, na Cmentarzu Plainpalais 
w  Genewie. Cmentarz wcale nie został 
zlikwidowany, jak twierdzi literatura po-
święcona Klaudynie. Jako ciekawostkę mogę 
powiedzieć, że jest tam pochowany mię-
dzy innymi Jan Kalwin. Dzięki materiałom 
z Archiwum Miejskiego w Genewie udało 
mi się także odnaleźć kamienicę, w której 
mieszkała. Materiały z Biblioteki Polskiej 
w Paryżu rzucają nieco światła na ostatnie 
dwa lata życia Potockiej oraz jej działalność 
charytatywną w Szwajcarii. Dodam jeszcze 
tylko, że gdyby nie przyjaźń z czasu pobytu 
w Dreźnie z Adamem Mickiewiczem, w Kór-
niku nie mielibyśmy Dziadów Części III. 
Dorzucę jeszcze ciekawostkę, że Klaudyna 
Potocka i Fryderyk Chopin raczej nie spo-
tkali się w Dreźnie w 1832 roku, a Chopin 
nie mógł grać na fortepianie, który jak głosi 
legenda rodzinna, miał stać w mieszkaniu 
Potockich w Dreźnie. Dlaczego? Tu zrobię 
mały suspens, gdyż nie chciałbym psuć 
nadmiernie przyjemności ludziom, którzy 
jeszcze nie czytali książki. Do czego Państwa 
gorąco zachęcam. 
- Dziękuję za tę ciekawą rozmowę, i za-
chęcamy Państwa do lektury książki, 
której premiera zaplanowana została na 
18 czerwca. 

Premiera 
książki

◊  Rozmowę przeprowadziła 
Anna Łazuka-Witek 

Grzegorz Kubacki w Paryżu

W dniu 18 maja 2022r. w Bibliotece Publicz-
nej w Kórniku odbyło się spotkanie z pisarką 
Moniką Sawicką pt. „Kajtusiowe Opowieści 
– Jak Mądrze Kochać Zwierzęta” w ramach 
projektu Fundacji APJA  „Muzyczny spacer 
wśród książek” współfinansowanego przez 
Miasto i Gminę Kórnik. Pani Monika jest 
autorką kilkunastu powieści, cyklu czterech 
książek dla dzieci o mądrym i dzielnym psie 
Kajtku oraz książki „Królewna Nutka”.
Spotkanie w Bibliotece miało wymiar edu-
kacyjno-poznawczy z elementami kampanii 
na rzecz zwierząt. Zaproszone zostały na 
nie dzieci z klasy 1b Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku. 
Pisarka opowiedziała pierwszoklasistom 
o tym, jak główny bohater książek – piesek 
Kajtuś (który istnieje naprawdę), znalazł się 
w domu pisarki. Dzieci dowiedziały się, jak 
należy traktować pieski, aby czuły się dobrze 
w naszych domach, jak należy o nie dbać 
oraz w jaki sposób je karmić. Dzieciom wy-
jaśniono również, jak należy się zachować 
w sytuacji zagrożenia ze strony psa. Dla 
młodych uczniów była to lekcja przyjaźni, 
sympatii, jak i odpowiedzialności.
Na spotkaniu nie zabrakło także elemen-
tów edukacyjnych związanych z zawodem 
pisarza. Monika Sawicka w sposób bardzo 
przystępny wyjaśniła dzieciom jak powsta-
ją książki, co może być inspiracją, gdzie 
mieszkają pomysły i co to jest wyobraźnia. 
Pierwszoklasistom z Kórnika spotkanie bar-
dzo się podobało, zarówno piosenka „Pieski 
małe dwa” śpiewana wspólnie z  Panią 
Moniką, jak i filmik dotyczący zachowania 
się pieska w  pierwszych dniach pobytu 
w nowym domu zrobiły furorę i sprawiły, że 
na buziach dzieci podczas całego spotkania 
gościł uśmiech. 

                                                                                                                             

Spotkanie autorskie  z Moniką Sawicką 

◊  Fundacja ”APJA”
Biblioteka Publiczna w Kórniku

◊  Fundacja ”APJA”
Biblioteka Publiczna w Kórniku
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Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Hanami, czyli dosłownie „oglądanie kwia-
tów”, jest jednym z najważniejszych wyda-
rzeń w kulturze japońskiej. Tradycja ta sięga 
ery Nara (710-784), kiedy oglądanie kwitną-
cych kwiatów, początkowo śliwy, a potem 
wiśni, zarezerwowane było dla wyższych 
warstw społecznych. Kwiaty wiśni, będące 
zwiastunami wiosny, postrzegane są jako 
metafora życia ludzkiego, kojarzone głównie 
z radością, ale i ulotnością chwili. Symbo-
lizują naturalne piękno, delikatność oraz 
subtelność. Do dzisiaj oglądanie kwitnących 
wiśni jest w Japonii świętem, w czasie które-
go w miejscach, gdzie można podziwiać te 
przepiękne kwiaty, odbywają się spotkania 
towarzyskie, imprezy integracyjne, pikniki 
czy festyny.
Kompozycje parkowe z  wykorzystaniem 
drzew wiśniowych wiosną charakteryzują 
się pięknem, które porównać można do 
niektórych gatunków obficie kwitnących 
parkowych róż czy ozdobnych jabłoni. Dzięki 
temu wiśnie ozdobne szczególnie nadają się 
do tworzenia kompozycji roślinnych zarów-
no w alejach parkowych, jak i w przydomo-
wych ogródkach. Chociaż są one sadzone 
i pielęgnowane dla kwiatów, niektóre z nich 
wytwarzają latem małe kwaśne owoce, 
które są przysmakiem ptaków. W Polsce 
sezon kwitnienia przypada na okres od 
połowy kwietnia do połowy maja, chociaż 
niektóre kultywary („odmiany uprawne”) 
kwitną pod koniec marca. Kwiaty wiśni 
ozdobnych posiadają od 5 do 28 płatków, 
są pojedyncze lub pełne, przypominające 
puszyste pompony, przyjmują zabarwienie 
od białego do różowego i przepięknie pach-
ną. Kilkanaście sztuk kwiatów zebranych 
jest w jednym kwiatostanie, a rozwijają się 
one jeszcze przed momentem pojawienia 
się liści. Drzewa wiśni charakteryzują się 
zróżnicowaną wielkością, osiągać mogą 10 
metrów wysokości i 8 metrów rozpiętości 
korony, tworząc przepiękny kobierzec kwia-
tów. Na uwagę zasługują również dekoracyj-
ne, eliptyczne, lekko piłkowane liście, które 
przybierają dość zróżnicowane kolory – od 
różnych odcieni zielonego, różu czy purpury 
wiosną aż po żółcie i pomarańcze jesienią. 
W roku 1912 Japonia podarowała Stanom 
Zjednoczonym około 3000 drzewek wiśnio-
wych na dowód przyjaźni pomiędzy tymi 
krajami. Drzewa te, wraz z kolejną partią po-
darowanych drzew, posadzono w 1965 roku 
w Waszyngtonie, gdzie podziwiać można je 
każdego roku w okresie kwitnienia podczas 
Narodowego Festiwalu Kwitnących Wiśni. 
Jednak pasjonaci tych przepięknie kwitną-
cych drzew nie muszą wydawać pieniędzy 
na bilet lotniczy do USA, ponieważ można 
podziwiać je również w Arboretum Instytutu 
Dendrologii PAN. 

Już w  okresie międzywojennym Arbore-
tum pochwalić się mogło posiadaniem 35 
gatunków wiśni ozdobnych, w tym również 
z  Japonii. Uwagę zwiedzających Arbore-
tum podczas wiosny przyciągnąć mogą 
także przepięknie kwitnące drzewa wiśni 
kórnickiej (Prunus x hillieri f. kornicensis), 
którą w latach trzydziestych ubiegłego wieku 
wyhodował ówczesny dyrektor Ogrodów 
Kórnickich, dr Antoni Wróblewski. Odmia-
na ta przetrwała okres wojenny i po raz 
pierwszy opisana została przez profesora 
Białoboka w 1955 roku. Drzewo dorasta do 
4-5 metrów wysokości, jest szeroko rozga-
łęzione. Młode, rozwijające się liście mają 
barwę miedziano-zieloną i są widoczne na 
początku kwitnienia. Kwiaty w pąkach mają 
kolor bladoróżowy, po otwarciu przybierają 
barwę białą, która zmienia się z czasem na 

różowo-purpurową, szczególnie u  pod-
stawy. Dojrzałe owoce są czarne, kuliste, 
o długości około 8 mm, słodko-gorzkie. Inną 
ciekawą odmianą wiśni japońskiej, również 
otrzymaną w Arboretum, jest Prunus incisa 
‘Arboretum Kórnik’, która jest odmianą 
wczesną, osiągającą do 5 metrów wysoko-
ści. Drzewo tworzy gęstą koronę i kwitnie 
obficie w marcu. Posiada drobne, bladoró-
żowe, pięciopłatkowe kwiaty. Każdy miłośnik 
kwitnących wiśni może zakupić sadzonki 
tych odmian w wybranych produkujących 
je szkółkach drzew i krzewów ozdobnych 
i cieszyć się przepięknie kwitnącym drzew-
kiem również w swoim ogrodzie.

Wiosna, czyli słów kilka o japońskiej wiśni

◊ Barbara Kurpisz, Tomasz Pawłowski
Instytut Dendrologii PAN

Kwitnące wiśnie

Wiśnia kórnicka - pąki  
(zdj. wykonane przez mgr Martynę Lasek)

Norbert Biniek XXXIV. królem kurko-
wym odnowionego Kórnicko-Bnińskiego 
Bractwa Kurkowego im. ks. Szczepana 
Janasika (KBBK). 
Po przerwie spowodowanej zagrożeniem 
wirusowym wróciliśmy do normalności. 
Dnia 4 czerwca, 2022 r. w samo południe 
członkowie  KBBK uczestniczyli w uroczy-
stej Królewskiej Mszy Świętej sprawowanej 
przez proboszcza i kapelana KBBK ks. Grze-
gorza Zbączyniaka. Po poświęceniu tarczy 
królewskiej, przed kościołem wykonano 
pamiątkowe zdjęcie. 
Na placu przed Domem Bractwa dokonano 
uroczystego ślubowania i pasowania  nowo 
przyjętych braci: Grzegorza Andrzejew-
skiego (37 l. mechanika samochodowego 
z  Poznania) oraz Marcina Malereckiego 
(47 l. technika mechanika, politologa i  in-
formatyka). 
Fundatorem tarczy królewskiej był Zbigniew 
Tomaszewski poprzedni król kurkowy. 
Tarczę z akcentami czmońskimi namalował 
Łukasz Bałęczny, wnuk brata kurkowego ze 
Śremu Waldemara Ronke.

Zwycięstwo i tytuł króla kurkowego „anno 
domini” 2022/2023 wywalczył Norbert 
Biniek. Jest on 34. królem kurkowym odno-
wionego bractwa. W przeszłości król kurko-
wy korzystał z licznych przywilejów w tym 
również fiskalnych. Obecnie, król kurkowy 
„panuje” przez rok w bractwie kurkowym 
i w społeczności brackiej i staje się postacią 
historyczną tak jak ponad dwustu pięćdzie-
sięciu jego poprzedników. 
Tytuł I  rycerza zdobył Marek Baranowski,  
II rycerzem został  Adam Szyszka. Tytuł 
najlepszego strzelca turnieju wywalczył 

Zdzisław Jakubowski.
Zwycięzcy: król, rycerze i najlepszy strzelec 
otrzymali pamiątkowe medale. Historia 
Bractwa jest pisana zdobytymi trofeami, 
na których widnieją znaki szczególne fun-
datorów (tarcza) lub zwycięzców (medale 
i puchary). 
Norbert Biniek urodził się w 1974 r.  w Po-
znaniu. Mieszka z  rodziną w Plewiskach. 
Zdobył średnie wykształcenie techniczne. 
Jest właścicielem Zakładu samochodowego 
w Plewiskach oraz domków wypoczynko-
wych „Biała Laguna” nad morzem w Sarbi-
nowie. Członkiem KBBK jest od 2010 roku, 
aktualnie pełni funkcję kasjera i windykatora 
w zarządzie KBBK. Jest koleżeński i zawsze 
można na niego liczyć, w „rodzinie” brackiej 
jest duszą towarzystwa, cieszy się szacun-
kiem i poważaniem. 
Norbert Biniek, będzie reprezentował Kór-
nik i KBBK na licznych imprezach kurkowych 
w kraju i za granicą. W najbliższym czasie, 
dnia 1 lipca 2022 r.  delegacja KBBK wyjedzie 
do Hanoweru oraz 16 lipca reprezentować 
będzie Kórnik na święcie w  Königstein, 
weźmie również udział w XX. Europejskim 
Spotkaniu EGS w Deinze w Belgii.
Życzmy mu szczęśliwego „królowania” 
oraz dalszych sukcesów w życiu osobistym 
w imię brackiego hasła: „Ćwicz oko i dłonie 
w Ojczyzny obronie”.
     

Nowy król 
kurkowy

◊  Kazimierz Krawiarz
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         Z głębokim bólem zawiadamiamy, że dnia 3 czerwca 2022 r. 
 odeszła od nas najukochańsza Mama, Teściowa, Babcia i Prababcia

Przeżyła 98 lat.Ceremonia pogrzebowa zostanie odprawiona  
w środę 15 czerwca 2022 r.Różaniec o godz. 11:00, Msza św.  
o godz. 11:30 W kościele pw. Wszystkich Świętych w Kórniku.
Następnie pogrzeb na cmentarzu parafialnym.

śp. Maria Urszula Doerffer 
                    z Lewandowiczów

W smutku pogrążona rodzina.

Ze smutkiem żegnamy

emerytowaną nauczycielkę  
Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia 
przesyłają

Stefanię Matuszak

pracownicy Zespołu Szkół w Kórniku 

          Wszystkich przyjaciół Biblioteki Kórnickiej z wielkim smutkiem 
zawiadamiamy o śmierci

wieloletniej pracownicy Biblioteki Kórnickiej (1967-1987).
Pani Henryka Adamska związana była z Polską Akademią Nauk od 
1951 roku, pracując najpierw w Instytucie Dendrologii PAN  
w Kórniku na stanowisku administracyjnym. Od 1967 r. pracowała 
w Bibliotece Kórnickiej najpierw jako magazynier, a od 1978 r. jako 
bibliotekarz w Dziale Gromadzenia. Na emeryturę przeszła z dniem 
31 grudnia 1987 r. 
Wspominamy Ją jako osobę niezwykle życzliwą, koleżeńską i oddaną 
sprawom biblioteki, którą zawsze się interesowała.
Rodzinie Zmarłej wyrazy szczerego współczucia składają

Henryki Adamskiej

dyrekcja i pracownicyPAN Biblioteki Kórnickiej 

      Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

dla Pani Anetty Szarzyńskiej i jej bliskich składa

Matki

Zarząd Stowarzyszenia Klaudynka

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci

składa Rodzinie zmarłej

 śp. Henryki Adamskiej

grono przyjaciół  z KTK

„Przeżyliśmy z Tobą tyle lat...”
Dnia 21 maja 2022 zmarła śp. Stefania 
Matuszak z  d. Organiściak - długoletnia 
nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego 
w Kórniku, a wcześniej, z 1952 roku, jego 
absolwentka. Dawna mieszkanka Prusi-
nowa, Biernatek, ostatnio mieszkająca 
w Poznaniu.
27 maja na bnińskim cmentarzu żegnało 
swoją wychowawczynię, nauczycielkę 
biologii, chemii, wychowania do życia 
w rodzinie i opiekunkę PCK liczne grono 
uczniów-absolwentów szkoły. Spoczęła 
w  grobie wraz z  mężem, który zmarł, 
kiedy miała zaledwie 37 lat. Absolwen-
tami kórnickiego liceum były również Jej 
dzieci: córka Adela (zmarła w zeszłym roku 
w Austrii na covid ) oraz syn Ryszard, także 
mieszkający  w Austrii. 
Śp. Stefania uczyła wiele pokoleń uczniów 
umiłowania przyrody, nie tylko teoretycz-
nie, ale przede wszystkim praktycznie. 
Od wiosny, w ramach zaliczenia, ucznio-
wie siali i  pielęgnowali warzywa, owoce 
i  kwiaty na działce szkolnej przy ulicy 
Poznańskiej.
My, nauczyciele tamtych czasów, tworzy-
liśmy w naszej szkole prawdziwą rodzinę. 
Wspomagaliśmy się wzajemnie w  pracy 
z  uczniami, wychowując ich według do-
brych zasad: szacunku dla nauczycieli, 
rodziców, ludzi starszych i  dla siebie 
nawzajem. Uczniowie nazywali nas i na-

zywają do dzisiaj profesorami.
Stefania przez wiele lat gospodarowała 
na swojej działce przy ul. Zwierzynieckiej 
w  Bninie. Koleżanki gospodarujące na 
przyległych ogródkach:  Maria Weychan–
Nowak i Teresa Rogozia–Olejnik,  wspomi-
nają do dzisiaj Jej pięknie zadbany ogród 
pełen owoców, warzyw i  umiłowanych 
kwiatów. Mieszkając w Poznaniu, od wio-
sny do późnej jesieni przebywała w nim, 
przez długie lata wraz ze swoją, dziś już 
też nieżyjącą mamą śp. Marią Organiściak.
 Po uroczystościach pogrzebowych, syn 
Ryszard wraz z małżonką i najbliższą ro-
dziną, zaprosił nas, przyjaciół ze szkoły, do 
„Daglezji”, gdzie był czas na wspomnienia 
czasów szkolnych. Przywoływaliśmy wiele 
miłych i radosnych zdarzeń, kiedy razem 
pracowaliśmy, razem uczyliśmy i wycho-
wywaliśmy „To były piękne dni, niezapo-
mniane dni…” takie obrazy zachowaliśmy 
w naszych sercach!  Wówczas pragnieniem 
każdego z nas było wychowanie uczniów 
na dobrych ludzi i światłych obywateli, któ-
rzy rozsławialiby swoją szkołę i byli z Niej 
dumni. W tej pracy pomagali nam rodzice, 
ucząc szacunku dla szkoły i nauczycieli.
Zdarzenia ze szkoły wspominali: Maria 
Weychan –Nowak- polonistka i była dyrek-

torka szkoły, znana z niezwykle barwnego 
języka, Magdalena Kuczyńska –Nowak, 
także polonistka, która przypomniała cza-
sy teatralne i harcerskie, w których chętnie 
uczestniczył Rysiek, syn Zmarłej; Irena Fo-
gel z d. Skrzypińska - ucząca plastyki, której 
piękne dekoracje na różne okazje szkolne 
wspominamy do dzisiaj, Teresa Rogozia-
-Olejnik- nauczycielka chemii, kochająca 
muzykę i Prosinfonikę, Anna i Kazimierz 
Zdziechowscy - historycy, wspominający 
pracę w  tutejszym liceum jako jedną 
z  najlepszych w  przygód swojego życia. 
Ewa Andrzejewska - z  d.Taciak, wystą-
piła w  podwójnej roli, jako absolwentka 
z roku 1967, której wychowawczynią była 
Stefania; i jako germanistka ucząca języka 
niemieckiego w naszym Liceum oraz Anna 
I Tadeusz Raukowie - nauczyciele wf, któ-
rzy wraz z uczniami rozsławiali na sporto-
wo kórnickie liceum. Tu trzeba zaznaczyć, 
że syn Zmarłej, Ryszard,  w  czasie  nauki 
w  tutejszym liceum był wicemistrzem 
Polski w biegu na 1500 m z przeszkodami.
Choć okazja do  spotkania po pogrzebie 
Zmarłej była smutna, to Stefanię wspo-
minaliśmy żywą, pełną energii, radości 
i elegancji… i taką Ją zapamiętamy.
Po latach wspólnej doli nauczycielskiej, 
znów wszyscy byliśmy razem…, choć 
z  Tobą, Stefciu, jedynie we wspomnie-
niach.

Żegnamy cię.
 Do zobaczenia po drugiej stronie tęczy.

Projekt „DziałaMY! Program rozwoju edu-
kacji obywatelskiej w Wielkopolsce” rozwija 
sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela 
(SKMO) w 20 szkołach. Głównym założe-
niem programu jest wzrost partycypacji 
obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz 
zwiększenie zaangażowania osób młodych 
w sprawy publiczne. Projekt realizowany 
jest w  partnerstwie Stowarzyszeń CREO 
i Metropolia Poznań w  terminie 1 lutego 
2021 - 31 sierpnia 2022.
Uczniowie i uczennice uczą się być aktyw-
nymi, uważnymi na otoczenie młodymi 
obywatelami i społecznikami.
W ramach programu w szkołach realizo-
wany jest cykl warsztatów poświęcony 
tematyce społeczno-obywatelskiej: warsz-
taty przygotowujące do tworzenia inicjatyw 
społeczno-obywatelskich, w  tym debat 
oksfordzkich, warsztaty przygotowujące 
do zorganizowania Szkolnego Budżetu 
Obywatelskiego (SBO), warsztaty na temat 
starości z wykorzystaniem innowacyjnych 
narzędzi, takich jak kombinezon starości 

(które pozwalają uczniom wczuć się w rolę 
osoby starszej) oraz warsztaty na temat 
niepełnosprawności z praktycznym wyko-
rzystaniem wózka (które dają możliwość 
doświadczenia niektórych barier, z  jakimi 
osoby z niepełnosprawnością stykają się 
na co dzień).

Budżet Obywatelski w szkołach!
W ramach projektu młodzież angażuje się 
również w przeprowadzenie inicjatyw wo-
lontariackich na rzecz lokalnej społeczności, 
mających na celu ukazanie znaczenia ‚dobra 
wspólnego’. Efektem projektu „DziałaMY” 
jest organizacja debaty na ważny lokalnie 
problem ekologiczny oraz edycji Szkolnego 
Budżetu Obywatelskiego. Autorskie pomy-
sły uczniów i uczennic poddawane są gło-
sowaniu, a zwycięski projekt z każdej szkoły 
zostaje sfinansowany w kwocie 1000 zł. To, 
który projekt wygra zależy tylko i wyłącznie 
od uczniów danej szkoły.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Szczodrzykowie jest jedną ze szkół, która 

zaangażowała się w projekt w ramach Szkol-
nego Budżetu Obywatelskiego. Działania 
w tym zakresie są zaplanowane na czerwiec. 
Nie możemy się doczekać aż zobaczymy 
efekty pomysłów uczniów.
DziałajMY wspólnie na rzecz rozwoju edu-
kacji obywatelskiej!
Więcej informacji o projekcie: www.cen-
trumcreo.pl oraz na social mediach Stowa-
rzyszenia CREO: FB: @centrumcreo oraz 
INSTAGRAM: @stowarzyszenie.creo
Projekt realizowany z  dotacji programu 
Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, 
finansowanego z Funduszy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 

WspomnienieBudżet Obywatelski!

◊  Magdalena Laska
Stowarzyszenie CREO

Chór Żeński Kórnickiego Ośrodka Kultury  
uczestniczył w piękny słoneczny majowy 
weekend w urokliwym  Zaniemyślu, w trzy-
dniowych Warsztatach Emisji Głosu pro-
wadzonymi przez dyrygent mgr Agnieszkę 
Panas.  Agnieszka Panas, to śpiewaczka, 
pedagog muzyki, absolwentka Edukacji 
artystycznej w zakresie sztuki muzycznej 
(spec. prowadzenie zespołów) oraz Woka-
listyki (spec. pedagogika wokalna) na Uni-
wersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina 

(Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny 
w  Białymstoku). Prowadzi działalność 
w zakresie śpiewu solowego, chórzystka 
i  korepetytor Chóru Akademickim Uni-
wersytetu w  Białymstoku, wykładowca 
przedmiotów muzycznych i emisji głosu na 
Uniwersytecie w Białymstoku. Uczestniczki  
mogły na nowo poznawać siebie, swój głos 
i swoje możliwości. Wiele poruszających 
chwil, pięknych dźwięków, inspirujących 
rozmów, godzin pracy i poszukiwania swo-

jego głosu. Energia, głos i  muzykalność, 
które nawzajem przekazywano sobie prze-
rodziły się w odkrywcze porównania, nowe 
ćwiczenia, interpretacje i  barwy, które 
okazały się właściwie sednem wspólnego 
muzykowania. Dziękujemy dyrygentom 
Mateuszowi Nabzdyk i  Agnieszce Panas 
za wspólne „szlifowanie” i muzykowanie. 

Warsztaty Chóru Żeńskiego KOK

◊ M. Rachuta

◊  ARA



nr 11/2022 10 czerwca 2022 r.24 25

W bieżącym roku szkolnym Ministerstwo 
Edukacji i Nauki zaproponowało szkołom  
program „POZNAJ POLSKĘ”. Celem tego 
przedsięwzięcia jest dofinansowanie 
wycieczek, w programie których zaplano-
wano tzw. punkty edukacyjne z listy MEiN. 
Ilość obowiązkowych punktów, jak i kwota 
dofinansowania uzależniona jest od czasu 
trwania wycieczki.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku otrzy-
mała środki finansowe na trzy wycieczki: 
Kraków – Zakopane, Warszawa i Poznań.
W terminie 19-22 kwietnia b.r. uczniowie 
klas siódmych wyjechali na czterodniową 
wycieczkę z dofinansowaniem 15 tysięcy 
złotych. W ramach „punktów edukacyjnych” 
zwiedzali: Kraków – historyczny zespół 
miasta, Kopalnię Soli w Bochni, Muzeum 
Świętego Jana Pawła II w  Wadowicach, 
Zakopane, Bachledówkę w Czerwiennem 
oraz Muzeum Karola Szymanowskiego 
w willi Atma w Zakopanem. W programie 
wycieczki znalazła się także Bukowina 
Tatrzańska – partnerska gmina gminy 
Kórnik. Do Domu Ludowego zaprosił mło-
dych Kórniczan p. Bartek Koszarek, który 
wszystkich uczestników wycieczki zachwycił 
opowieścią o historii Podhala, ludach gó-
ralskich, tradycjach i  zwyczajach, a  także 
muzyce, która przez wieki rozbrzmiewała 
i rozbrzmiewa nie tylko w Tatrach. 
28 kwietnia b.r. uczniowie z klas pierwszych 
i  drugich  zamienili się w  „detektywów 
historii” odkrywających tajemnice Pozna-
nia. Zwiedzanie rozpoczęli od Ostrowa 
Tumskiego. Odwiedzili Katedrę wraz z  jej 

podziemiami oraz poznali szczegóły z ży-
cia pierwszych polskich władców. O godz. 
12.00 podziwiali trykające się koziołki na 
ratuszowej wieży. W programie wycieczki 
znalazło się także Muzeum Instrumen-
tów Muzycznych. Kolejnym punktem 
edukacyjnym z listy MEiN była poznańska 
Palmiarnia.
30 i 31 maja b.r. kolejna grupa siódmo-
klasistów spędziła w  Warszawie. W  tym 
przypadku dofinansowanie stanowiła kwota 
10 tysięcy złotych. W programie wycieczki 
znalazły się następujące punkty edukacyj-
ne: Zamek Królewski, Łazienki Królewskie, 
autentyczny fragment muru warszawskie-
go getta oraz Centrum Nauki Kopernik. 
Oprócz w/w młodzi turyści z przewodnikiem 
zwiedzali stolicę Polski, Stadion Narodowy, 
a także podziwiali panoramę miasta z tarasu 
widokowego Pałacu Kultury i Nauki.

Wycieczki zostały zorganizowane przez 
piszącą te słowa, nauczycielkę Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kórniku, co wpłynęło 
znacznie na ich cenę. Dzięki pracy wielu 
osób tj. dyrekcji i księgowości szkoły, pra-
cowników Wydziału Oświaty wkład finanso-
wy rodziców za wycieczkę dziecka wyniósł: 
Kraków – Zakopane 370,00 zł, Poznań 25,00 
zł, Warszawa ok. 300,00 zł (rozliczenia tej 
wycieczki jeszcze trwają). Realizacja tych 
wyjazdów była możliwa dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu nauczycieli i rodziców, któ-
rzy poświęcili swój wolny czas, aby dzieciaki 
mogły poznawać naszą piękną ojczyznę. 
Za wspaniałe wycieczki siódmoklasiści, 
a  także maluchy odwdzięczyli się swoim 
opiekunom wzorowym zachowaniem. 
Z takimi dzieciakami warto podróżować!

10 maja, pod hasłem Żółte Latawce Opty-
mizmu, obchodziliśmy w naszym Przed-
szkolu XI Ogólnopolskie Święto Optymizmu. 
Symbolem tej edycji był żółty latawiec. 
Żółty kolor symbolizuje sukces, do którego 
powinniśmy przygotować dzieci. Latawiec 
to swoboda i  lekkość wyrażania swoich 
emocji i uczuć. W tym dniu wszystkie dzieci 
oraz pracownicy Przedszkola przyszli ubrani 
na żółto. Główna uroczystość odbyła się 
w ogrodzie przedszkolnym, ustrojonym na 
tą okoliczność latawcami wykonanymi przez 
dzieci podczas zajęć. Wszystkich zebranych 
powitały nauczycielki prowadzące Święto 
Optymizmu. Dzieci z poszczególnych grup 
złożyły raport obecności pani dyrektor Iwo-
nie Justkowiak. Pani dyrektor podziękowała, 

powitała wszystkich serdecznie i  złożyła 
optymistyczne życzenia. Następnie odśpie-
wany został „Hymn Optymistycznych Przed-
szkoli”. Po hymnie dzieci odpowiadały na 
pytania dotyczące dzisiejszego święta-  Co to 
znaczy być optymistą?, Co to jest sukces?, Co 
trzeba zrobić by go osiągnąć? , dodatkowo 
każda grupa zaprezentowała wykonany 
przez siebie latawiec. W radosnym nastroju 
dzieci wraz z nauczycielkami tańczyły przy 
piosenkach: „Taniec na kłopoty” i „ Kiedy mi 
wesoło”. Dopełnieniem zabaw była pamiąt-
kowa fotografia przy ogromnym latawcu 
optymizmu. Był to wyjątkowy i wspaniały 
dzień dla wszystkich.

Są takie dni szczególne w roku, w których 
Mama i Tata mają swoje święto. 
Z  tej okazji do naszego przedszkola 
w dniach od 23 maja do 7 czerwca zostali 
zaproszeni rodzice, aby mogli wspólnie 
z  dziećmi uczestniczyć w  uroczystości 
z okazji ich święta.
Każda grupa, pod czujnym okiem swoich 
nauczycielek , przygotowała program arty-
styczny, aby jak najlepiej zaprezentować się 
przed swoimi rodzicami. Mali artyści ubrani 
w  odświętne stroje recytowali wierszyki 
i śpiewali piosenki, tańczyli, przedstawiali 
inscenizacje, grali na instrumentach, zaś 
w  podziękowaniach pociechy wręczyły 
swoim rodzicom własnoręcznie wykonane 
upominki, laurki, kwiaty, serduszka, obraz-
ki, muszki itp.
Po występach wzruszeni rodzice zostali 
zaproszeni na słodki poczęstunek.
Drugim jakże ważnym podniosłym świętem 
był „Dzień Dziecka”.

Tradycja świętowania 1 czerwca jako 
Dnia Dziecka liczy przeszło pół wieku. 
W przeddzień tego swięta, 31 mają cze-
kały na naszych milusińskich  dmuchane 
zamki, wata cukrowa, bajki mydlane. Nasze 
panie z  kuchni zrobiły dla nas na obiad 
pyszne hot-dogi. Po imprezie plenerowej 
w zorganizowanych grupach można było 
dać wymalować sobie twarze. Nasze 
przedszkolaki odwiedziły również znane 
postacie bajkowe, takie jak myszka Mimi 

I  Chase z  psiego patrolu. Radości dzieci 
nie było końca.
1 czerwca upłynął natomiast dzieciom na 
wesołych zabawach  muzyczno-ruchowych 
w swoich grupach oraz na smacznym po-
częstunku.
Będąc w tematyce Dnia Dziecko dużo roz-
mawialiśmy o prawach dzieci na podstawie 
gazetki przygotowanej przez Zespół do 
Spraw Promocji, zawierającej informację 
o rodzajach praw, konwencji praw dziecka 
oraz o Januszu Korczaku.
Dla najmłodszych prawa te zostały zo-
brazowane, aby czytelniej docierać do 
najmłodszego odbiorcy.
Zespół ten przygotował również ulotki 
zawierające prawa dzieci, które  opatrzone 
rysunkiem dziecięcym, nasze przedszkolaki 
wręczyły w Dniu Dziecka swoim rodzicom.
Po uroczystościach z okazji  Dnia Mamy 
o Taty oraz Dnia Dziecka powoli przygoto-
wujemy się do zakończenia roku szkolnego 
oraz pożegnania zerówkowiczów, którzy po 
wakacjach wstąpią w mury szkoły. 
Po tak intensywnym roku szkolnym naszym 
dzieciom należy się zasłużony, bezpieczny 
odpoczynek.

U Misia 
Uszatka...

◊  Grażyna Domagalska

XI Święto Optymizmu

◊  K.B, A.K, A.K, E.Rz 

W dniu 31 maja grupa dzieci przedszkolnych 
przy Szkole Podstawowej w  Robakowie 
udała się na wycieczkę do gościńca  „Ma-
rzymięty” znajdującej się w Czmońcu. Tego 
dnia dzieci miały okazję poznać te cudowne 
zwierzęta. Dowiedzieliśmy się skąd one do 
nas przybyły i w jakim celu ludzie je hodują. 
Wiemy już, że Alpaki to bardzo pożyteczne 
zwierzęta. Dostarczają nam nie tylko wełny, 
ale też mnóstwo pozytywnych doznań. Alpa-
ki pozwalają się głaskać, przytulać, karmić, 

prowadzać a sama ich obecność wywołuje 
już uśmiech na twarzy! Dzieci bardzo chętnie 
i z ogromnym zaangażowaniem karmiły i ba-
wiły się ze zwierzętami. Następnie wszyscy 
uczestniczyliśmy w zabawach na terenie 
parku linowego zorganizowanych przez 
animatorów i wykonaliśmy prace plastyczne 
z wykorzystaniem alpaczej wełny. To był 
dzień pełen niezapomnianych wrażeń.

Dnia 14 maja 2022 roku uczniowie z klasy 
4d: Barbara Prędka, Julia Kwas, Michalina 
Poterska, Wiktor Karasiewicz, Szymon Hof-
fmann, Bartosz Spychała, jako przedstawi-
ciele naszej szkoły i zarazem ubiegłoroczni 
finaliści konkursu Lego Education  Kosmicz-
na misja wzięli udział w wystawie First Lego 
League Explorer w ramach projektu Lego 
Education. Wystawa odbyła się na terenie 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pozna-
niu na Wydziale Matematyki i Informatyki, 
na której drużyny z wielu szkół zaprezen-
towały swoje prace w tematyce transport 
i ekologia. Makieta, którą stworzyła naszą 
drużyna- Eko transport, została zbudowana 
z klocków Lego. W ramach konkursu udało 
nam się zdobyć nagrodę w kategorii Niesa-
mowita Współpraca.

Lego 
Education

◊  Poterska Dominika

Uczniowie z „Dwójki“ zwiedzają Polskę

◊  Irena Żyto

Wycieczka do  „Marzymięty”

◊  Ewa Sowa
Marzena Kuberacka

W nocy z 1 na 2 maja 2022 r . 

doszło do tragedii w R adzewie. 

Spłonął dom i wyposażenie. 

Rodzinie udało się uciec. 

Teraz całe siły kierujemy na 

wsparcie

 i pomoc pogorzelcom w odbu-

dowie domu.

W tym celu zachęcamy do wpłat  

na konto KTPS 

nr 50 9076 0008 2001

 0007 0739 0010 

lup poprzez portal zrzutk a.pl 

pod linkiem 

https://zrzutk a.pl/64w2ts
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Majowe dni upłynęły w Domu Integracji 
Międzypokoleniowej pod znakiem licznych 
spotkań. Było aromatycznie, muzycznie, 
artystycznie a przede wszystkim między-
pokoleniowo. Ogromną radością napawa 
fakt, że odwiedza nas coraz więcej osób 
i uczestniczy w zajęciach.
Z  uśmiechem na twarzy wspo-
minamy warsztaty z okazji Dnia 
Mamy. UrsaNova wyczarowała 
dla naszych gości klimat, w którym 
mogliśmy na chwilę się zatrzymać. 
Dodatkowym prezentem obok 
wspólnie spędzonego czasu były 
własnoręcznie wykonane tablicz-
ki florenckie i  świece sojowe. 
Uczestnicy zajęć sami dobierali 
aromaty i ozdoby tworząc unikato-
we produkty. Mieliśmy też okazję 
przypomnieć sobie, że mama jest 
najważniejszą osobą w życiu dziec-
ka niezależnie czy dopiero stawia 
ono samodzielnie kroki czy jest już 
nastolatkiem.
Plastyczne umiejętności doskona-
liliśmy pod okiem pana Andrzeja 
Pawlaczyka w czasie warsztatów 
malarskich „Pastelowy świat”. Wśród pa-
sjonatów malarstwa znalazły się dzieci, 
młodzież i  seniorzy. Pod czujnym okiem 
mistrza, uczestnicy spotkania wykonali 
piękne pastelowe pejzaże.
Ciekawą propozycją dla odwiedzających 
DIM był „Muzyczny Piątek”. Cykl spotkań 
otworzyliśmy koncertem Tomasza Kilar-
skiego. Artysta wprowadził nas w niezwykły 

klimat. Przy dźwiękach gitary mogliśmy 
wrócić do starych przebojów i wspomnień, 
do czasów spędzonych przy ogniskach, nad 
jeziorami czy na górskich szklakach. Bardzo 
szybko ze słuchaczy staliśmy się czynnymi 
uczestnikami, którzy wyśpiewywali wszyst-
kie zwrotki lubianych utworów.

Także zajęcia dedykowane seniorom cieszą 
się państwa zainteresowaniem. Podczas 
czwartkowych „Kawiarenek seniora” sale 
DIM wypełniają rozmowy, śmiechy i dobry 
nastrój, który udziela się wszystkim odwie-
dzającym. Zwiększa się również grono osób 
uczestniczących w „Gimnastyce umysłu”. 
Kreatywne pomysły, otwarte nastawienie 
uczestników pomagają w przełamywaniu 

schematów i rozwijaniu pamięci oraz kon-
centracji. Odkrywamy nowe nieznane gry 
i  cieszymy się obecnością drugiego czło-
wieka. Niezwykle ważna jest dla nas współ-
praca, którą nawiązaliśmy z  Instytutem 
Dendrologii PAN. W ramach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku mieliśmy okazję spotkać 

wybitnych profesorów pracują-
cych w instytucie i posłuchać o ich 
pracy. Prof. dr hab. inż. Andrzej 
Jagodziński poruszył problemy 
globalnej zmiany klimatu, która 
dotyczy także naszego najbliższego 
otoczenia. Dr hab. prof. ID PAN 
Ewelina Ratajczak odkryła przed 
nami tajemnice nasion, które są 
początkiem nowego życia. To było 
bardzo interesujące i  rozwijające 
sobotnie przedpołudnie, za które 
serdecznie dziękujemy Instytutowi 
Dendrologii PAN.
W nowy miesiąc wchodzimy z ape-
tytem na więcej. Jeśli jesteście 
państwo ciekawi, co będzie się 
u nas działo zaglądajcie koniecznie 
do Kórniczanina. Informacje o zaję-
ciach znajdziecie także w kalenda-

rzu imprez na stronie internetowej kornik.
pl oraz na FB dedykowanym działalności 
DIM – Międzypokoleniowy Kórnik.
Zapraszamy do kontaktu także organizacje 
pozarządowe, które chcą podjąć z nami 
współpracę: Robert Jankowski 515-229-684
Do zobaczenia

W dniu 04.06.2022 w Kórnickim Centrum 
Rekreacji i  Sportu OAZA odbyła się VIII 
edycja zawodów pływackich Mały Olimpij-
czyk, które oficjalnie otworzył Pan Bartosz 
Karaś – Wicedyrektor KCRiS Oaza. Zawody 
są podsumowaniem całorocznej nauki 
i doskonalenia pływania dzieci i młodzieży 
w Centrum Oaza. W tegorocznych zawo-
dach wzięło udział 168 dzieci. Wszyscy 
zawodnicy startowali na dystansie 25 m 
stylem dowolnym z podziałem płeć i na 
7 kategorii wiekowych. Na tegorocznych 
zawodach najlepszy wynik płynąc stylem 
dowolnym wśród dziewcząt uzyskała Anna 
Czaboćko (00:16.99), natomiast wśród 
chłopców Dawid Grześkowiak (00:14.65). 
Dodatkowo odbył się wyścig w  stylu 
klasycznym w  którym wystartowało 42 
pływaków: najlepsza dziewczyna Zuzan-
na Kózka czas 00:20.41, chłopak Dawid 
Grześkowiak (00:14.65).
W  stylu motylkowym udział wzięło 19 
pływaków: najlepsza dziewczyna Oliwia 
Jasińska czas 00:21.06, chłopak Roman 
Płusa 00:18.36. Odbył się również konkurs 
w zjeździe na czas ze zjeżdżalni.
Najmłodszymi uczestnikami zawodów byli 

Laura Stachowiak (rocznik 2017) z czasem 
01:14.45
oraz Miłosz Gumiński (rocznik 2016) z cza-
sem 00:52.87.
Niespodzianką tegorocznych zawodów 
była specjalna sztafeta pracowników Oazy 
- Instruktorzy kontra Ratownicy. Walka 
była bardzo wyrównana, jednak szybsi 
okazali się Instruktorzy.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
konkurencja: sztafeta rodzic + dziecko 
(2x25 m). Rywalizowało razem 68 sztafet 
w pięciu kategoriach wiekowych. Najlep-
szy wynik wśród najmłodszych uzyskała 
sztafeta Aleksandra i  Stanisław Kubiak 
(00:39.22). W  kategorii w  roczniku 2013 

najlepszy wynik zdobyli Nadia i  Maciej 
Łuczak (00:40.20), w  roczniku 2012 Mi-
chalina i Agnieszka Chałupka (00:37.10), 
w  roczniku 2011 Maria i  Marcin Doma-
gała (00:35.52) natomiast w  najstarszej 
kategorii wiekowej roczniki 2010 i  starsi 
na pierwszym miejscy podium uzyskując 
wynik o  00:29.63 stanęli Roman Płusa 
i Witold Kondek.
Wyniki zawodów oraz fotorelacja dostęp-
ne są na stronie internetowej www.oaza.
kornik.pl.
Wszystkim małym i  dużym pływakom 
gratulujemy uzyskanych wyników. 
Do zobaczenia w przyszłym roku. 

Mateusz Przymusiński Mistrzem Polski 
w Keirinie 
Zdobyczą trzech medali podczas mło-
dzieżowych Mistrzostw Kraju mogą się 
pochwalić zawodniczki i  zawodnicy UKS 
TFP Jedynka Kórnik. Największy sukces 
odniósł nasz medalista Mistrzostw Świata 
juniorów z ubiegłego roku Mateusz Przy-
musiński, który nie dał szans rywalom 
w olimpijskiej konkurencji Keirin. Mateusz 
przywiozł jeszcze jeden medal z  Prusz-
kowa, brązowy z  rywalizacji w  sprincie. 
W  eliminacjach sprintu wywalczył drugi 
czas dnia. Brązowy medal również w ke-
irinie zawodniczek do lat 23 wywalczyła 
osiemnastoletnia Joanna Błaszczak, która 
w pięknym stylu walczyła jak równy z rów-
nym z najlepszymi sprinterkami w kraju, 
które niedawno wróciły z Pucharu Świata. 
Joanna Błaszczak podczas mistrzostw 
zajęła jeszcze 6 miejsce w sprincie, oraz 
6 w  sprincie drużynowym z  Dominiką 
Bykowską i Zofią Picz. Zosia była jeszcze 8 
w keirinie, 9 w sprincie a wraz z Dominiką 
Bykowską wywalczyły 6 miejsce w madi-
sonie. W wieloboju omnium juniorek Julia 
Przymusińska uplasowała się na ósmej 
pozycji.

Dwa Zwycięstwa 
w Niemieckim Buchholz
W  Buchholz koło Hamburga tradycyjnie 
w święto wniebowstąpienia odbył się 30 
jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig 
Uliczny. Od kilku lat zapraszana jest na 
tą imprezę liczna ekipa UKS TFP Jedynka 
Kórnik. W tym roku wyjazd się udał wyjąt-
kowo. W kategorii żaków (do lat 12) wśród 
dziewcząt zwyciężyła Nicole Kurek, a w wy-
ścigu chłopców drugie miejsce na mecie 
zajął Ksawery Nowicki. W kategorii junio-

rek młodszych zdecydowanie zwyciężyła 
Emilia Wojciechowska, a wyścig juniorów 
młodszych całkowicie zdominowali biało 
czerwoni. Zwyciężył Wiktor Staniewski Real 
64-sto Leszno, a drugie miejsce zajął Erik 
Pacholec. W czołówce znaleźli się jeszcze 
dwaj zawodnicy TFP Kórnik Tomasz Łama-
szewski i Franciczek Mumot, którzy zajęli 
kolejno miejsca 5 i 6. Tomek Łamaszewski 
został najaktywniejszym kolarzem wyścigu.

Grand Prix Pomorza Zachodniego
W okolicach Stargardu Szczecińskiego odbył 
się wyścig etapowy dla żaków i młodzików. 
Bardzo dobrze wypadła młodzież UKS TFP 
Jedynka Kórnik. W kategorii żak dziewcząt 
zwyciężyła Nicole Kurek, która doskonale 
radziła sobie nawet z chłopcami rówieśnika-
mi. Na etapie jazdy na czas wraz z chłopcami 
była trzecia. Drugie miejsce wśród dziewcząt 
do lat 12 pojechało również do Kórnika za 
sprawą Michaliny Nowickiej. W klasyfikacji 
generalnej młodziczek zwyciężyła Antonina 
Kawalec STC Stargard Szczeciński przed 
Michaliną Oleszak TFP Jedynka Kórnik. Mi-
chalina stawała również na drugim i trzecim 
miejscu podium na poszczególnych eta-
pach. W klasyfikacji generalnej młodzików 
trzecie miejsce wywalczył Mateusz Błaszak 
- TFP Jedynka Kórnik, a zwyciężył Filip Pod-
górski z UKS Ratusz Maszewo.
                                                                                           

Kolarstwo

◊  PM

M. Przymusiński 
na najwyższym stopniu podium

„Mały 
Olimpijczyk“ 
w Oazie

◊  Oaza

Międzypokoleniowy Kórnik

10 dniowa impreza turystycz-
na Wspaniałej 7 w Jastrzębiej 
Górze
20.05.2022 godz. 7:00 wjazd 
z Kórnika, po drodze zwiedzamy 
miasto zakochanych – Chełmno 
– wyjątkowo bogate w zabytki, za-
chowało się tutaj sześć gotyckich 
kościołów, renesansowy ratusz, 
a także kamienice z których naj-
starsze sięgają XIII w.
Następne dni upływały nam w  bardzo 
miłej atmosferze i  cudownej pogodzie, 
choć na taką się nie zanosiło.
Pobyt w Hotelu Diuna okazał się idealnym 
wyborem. Ośrodek położony jest w nie-
wielkiej odległości od plaży. Warunki, jakie 
nam stworzono, oraz posiłki były idealne 
i bardzo smaczne.
Jastrzębia Góra to największa atrakcja 
turystyczna tej nadmorskiej miejscowości. 

Położona jest na urwistym wybrzeżu i cza-
sem, aby dotrzeć na plażę trzeba pokonać 
aż 300 schodów, ale seniorzy wiedzieli, 
jak znaleźć ścieżkę prowadzącą prosto do 
morza, nie pokonując schodów.

Ale plaża to nie jedyna atrakcja. Zwie-
dziliśmy najstarszą latarnię morską 
na polskim wybrzeżu, która mieści się 
w Rozewiu, oraz przepiękną motylarnię. 
Nadmorski klif w  Jastrzębiej Górze to 
prawdopodobnie najwyższy klif na wy-
brzeżu Bałtyku (33 m).
Ogromne wrażenie zrobił na nas prze-
piękny koncert organowy w  Oliwskiej 
Katedrze.

Następnie zwiedzanie Gdańska: fontan-
na Neptuna, kościół pw. św. Katarzyny, 
ratusz głównego miasta, Złota Brama. 
Ale wycieczki to nie wszystko, był również 
integracyjny wieczorek taneczny z drugą 

nieznaną nam grupą seniorów.
No i wyczekiwana wycieczka na 
Hel, było cudownie trochę wietrz-
nie, ale słonecznie.
Na koniec naszego pobytu zorga-
nizowano nam wspaniały wieczór 
przy ognisku. Była muzyka, taniec 
i śpiew.
W  drodze powrotnej zwiedzili-
śmy Grudziądz – miasto polskiej 
kawalerii – pomnik Flisaka, bra-
mę wodną, spichlerz, pomnik 
żołnierza, górę zamkową z wieżą 

widokową.
Droga do Kórnika, dzięki wspaniałemu 
panu kierowcy i przemiłego Pilota, minęła 
bardzo szybko i w wesołym nastroju.
Dziękujemy naszej kochanej Magdzie za 
tak urocze wakacje zorganizowane z biu-
rem podróży „Travel Styl”.
W imieniu seniorów 

◊ Zespół DIM

„Siódemka“
w trasie

◊  Anula
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W  ostatni weekend maja nad jeziorem 
Jaroszewskim triathloniści mierzyli się 
w kultowych zawodach cyklu CIECH Tri Tour. 
Pobijali życiówki i rekordy trasy, a emocje 
na mecie rozpalały kibiców. Reprezentant 
Kórnika przywiezie do domu złoty medal.
O sportowcach trenujących triathlon mówi 
się, że to ludzie z żelaza. W każdym starcie 
pokonują kilkadziesiąt kilometrów biegnąc, 
jadąc na rowerze i płynąc. Tegoroczne zawo-
dy były dodatkowo wymagające - zawodnicy 
stanęli na starcie jubileuszowej 10. edycji, 
w powietrzu było czuć wyjątkową atmosferę 
i dodatkową motywację do ustalenia jak 
najlepszego wyniku.

Podczas tegorocznej edycji rywalizacja 
odbyła się na trzech dystansach indy-
widualnych (112,99 km, 56,5 km oraz 
28,25 km) oraz na dwóch dystansach 
drużynowych (56,5 km oraz 112,99 km). 
W niedzielę, 29 maja Andrzej Lewandowski 
z Kórnika wywalczył złoty medal na dystan-
sie 56,5km  w kategorii mężczyzn 60-64 lat.

Kolejne triathlonowe zmagania już nieba-
wem w Charzykowych. Miejmy nadzieję, 
że atmosfera na zawodach będzie również 
tak samo wspaniała jak miało to miejsce 
w ostatni weekend maja w Sierakowie.

Mistrzostwa Polski Szkół i UKS-ów
Podobnie jak w  ubiegłym roku Mistrzo-
stwa Polski Szkół i UKS-ów w warcabach 
klasycznych zostały rozegrane w Żerkowie 
k. Jarocina. W ciągu 2 dni rywalizacji rozegra-
nych zostało 7 lub 8 rund w zależności od 
grupy. W turnieju zagrała rekordowa liczba 
uczestników, w  obu kategoriach łącznie 
przekroczyła 220 osób.
Nasz klub w tym roku reprezentowało 21 
zawodników, którzy spisali się świetnie. Aż 
pięciokrotnie stawali indywidualnie na po-
dium Mistrzostw Polski. Szczególnie dobrze 
zaprezentowały się nasze przedszkolaki, 
które wywalczyły aż 3 medale.
W kategorii – przedszkola - chłopcy 1. miej-
sce  – Bruno Bojarojć (przedszkole Wodnik 
Szuwarek w Szczytnikach) 2. miejsce – Ty-
mon Łukaszewicz (przedszkole Śpiewający 
Włóczykije w Borówcu).
W kategorii – przedszkola - dziewczynki 3. 
miejsce – Aleksandra Moryson (przedszkole 
Misia Uszatka w Kórniku).
Wśród starszej naszej młodzieży najlepiej 
zaprezentowali się: w kategorii – szkoła pod-
stawowa - klasy V-VIII - chłopcy 2. miejsce 
– Aleksander Zawitaj (szkoła podstawowa 
w Radzewie); w kategorii – szkoła ponad-
podstawowa - chłopcy, 2. miejsce – Samuel 
Kątny (VI LO Poznań).
Szczególnie bardzo cieszą wyniki najmłod-

szych zawodników, którzy przebojowo 
weszli w warcabowy świat i chyba szybko 
z niego nie wyjdą. Wszystkim gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów.

Zakończenie IV szachowej Ligi Juniorów.
W tym roku ponownie udało się  powołać 
mocną sześcioosobową drużynę juniorów 
ze sporymi szansami na pozycję medalową.
Drużyna juniorów w składzie:
1. Karol Ullrich (junior starszy)
2. Samuel Kątny (junior starszy)
3. Tymoteusz Kątny (junior młodszy)
4. Jan Kuzikowski (junior młodszy)
5. Aleksandra Gettler (juniorka starsza)
6. Zofia Augustyniak (juniorka młodsza)
oraz Michał Gettler (rezerwa)
Pierwsze dwa zjazdy po trzy mecze odbyły 
się 7 i 8 maja w Lesznie, a finałowy zjazd 
28 maja.
Pierwszego dnia zaczęliśmy bardzo ambit-
nie, po zwycięstwie 4:2 nad drużyną Lech 
Poznań spotkaliśmy się z drużyną ASSz Lip-
no Stęszew, również i ten mecz Wieża Kór-
nicka wygrała, ponownie 4:2. W ostatnim 
spotkaniu pierwszego dnia zmierzyliśmy 
się z drużyną KS Korona Zakrzewo. Było to 
spotkanie bardzo zacięte i choć wynik powi-
nien być lepszy, zakończył się remisem 3:3.
Drugi dzień zaczęliśmy od spotkań z naj-
mocniejszymi drużynami. W  pierwszym 

meczu drugiego dnia zremisowaliśmy z ju-
niorami z Politechniki Poznańskiej a potem 
ponownie zaliczyliśmy remis z  pierwszą 
drużyną Lech-WSUS Poznań I.
Nieco podrażnieni tym stanem w ostatnim 
spotkaniu tego dnia pewnie wygraliśmy 
z drużyną juniorów Goniec Kostrzyn.
Po 6 rundach z przewidzianych 9 - drużyna 
MUKS Wieży Kórnickiej zajmowała drugą 
pozycję na startujące 15 drużyn i mając 
rozegrane mecze z wszystkimi liczącymi 
się drużynami.
Nasi juniorzy nie wypuścili szansy z  rąk 
i w ostatnim zjeździe bardzo wysoko wy-
grali wszystkie trzy mecze (UKS „Skoczki” 
Święciechowa – wygrana 5,5:0,5, UKS ZSO 
Włoszakowice II – wygrana 5:1 oraz Nowo-
tomyska Akademia Szachowa II – wygrana 
5,5:0,5). Tym samym drużyna MUKS Wieży 
Kórnickiej zajęła 2 miejsce w Lidze Juniorów 
i zagramy o awans do Ligi III.
Na wyróżnienie zasłużyli: Jan Kuzikowski 
– wygrał wszystkie 9 pojedynków i zajął 1 
miejsce na 4 desce, Samuel Kątny – zdobył 
8 punktów i zajął 2 miejsce na 2 desce, Ty-
moteusz Kątny - zdobył 7,5 punktów i zajął 
2 miejsce na 3 desce.
Gratulujemy i życzymy awansu do III Ligi.

Radzevia w końcu złota!
Po 6 latach od założenia UKS Radzevia do-
czekaliśmy się wywalczenia tytułu Mistrzyń 
Wielkopolski. Do tej pory mieliśmy w dorob-
ku 2 brązowe medale Mistrzostw Polski oraz 
wiele medali Mistrzostw Województwa, ale 
jeszcze nigdy nie sięgnęliśmy po złoto. Aż 
do tego sezonu. Sztuki tej dokonały juniorki 
starsze, które zagrały znakomity sezon, 
odnosząc 8 zwycięstw w 9 spotkaniach. 
Mistrzostwo przypieczętowały w turnieju 
finałowym, który odbył się 21 maja na hali w 
Zaniemyślu. Najlepszą zawodniczką całego 
sezonu została wybrana Roksana Toboła, 
która trafiła także do Drużyny Gwiazd 
Wielkopolskiej Ligi Unihokeja. Oprócz niej 
znalazły się tam również: Roksana Baza-
nowska, Natalia Sznura (kapitan) i Wiktoria 
Przybylska. Osobne wyróżnienie otrzymała 
Zofia Brylewska. Zespół tworzyły także: 
Weronika Oźminkowska, Klaudia Rumińska, 
Amelia Konarska i Zuzanna Banecka, a na 
ostatni turniej dołączyły: Agata Malinowska, 
Barbara Zielińska, Ewa Kowalczyk, Sandra 
Olejniczak i Patrycja Jańczak.

Młodziczki tuż za podium
22 maja w Brudzewie odbył się finał 
Mistrzostw Wielkopolski w kategorii mło-
dziczek (dziewcząt do lat 13). Niestety nie 
udało się medalu wywalczyć zawodniczkom 
Radzevii, ale już sam awans do najlepszej 
czwórki województwa w pierwszym roku 
istnienia drużyny należy uznać za sukces. 

Naszą drużynę tworzyły: Sandra Olejniczak 
(kapitan), Karina Taciak, Marianna Krenc, 
Ewa Kowalczyk, Agata Malinowska, Patrycja 
Jańczak, Barbara Zielińska, Agnieszka B., 
Lena Boguś, Zuzanna Bogaczyńska, Pola 
Mizera, Wiktoria Snuszka, Oliwia Płachta, 
Marta Jankowska.

Radzevia znowu w Ostrawie
Po 4 latach zespół Radzevii ponownie wziął 
udział w zawodach za granicą naszego kraju. 
W dniach 27-29 maja ponownie zawitaliśmy 
do czeskiej Ostrawy. Turniej Ostravske Hry 
był bardzo mocno obsadzony. Na starcie 
stawiły się czołowe czeskie drużyny, czyli 
jedne z najlepszych unihokeistek na świecie. 
Rzadko kiedy jest się zadowolonym, kiedy 
przygrywa się wszystkie mecze na turnieju, 
a tym razem tak właśnie było. Nie udało się 
wygrać ani jednego meczu, ale w 3 spotka-
niach graliśmy jak równy z równym, mając 
realne szanse na zwycięstwo. Wygrana 
było blisko zwłaszcza w meczu o awans do 
półfinału. Hale, na których rozgrywaliśmy 
pojedynki opuszczaliśmy jednak z podnie-
sionym czołem. Konfrontacja z drużynami z 
Czech, gdzie unihokej jest bardzo popularny 
i jest jedną z wiodących dyscyplin sportu to 
dla dziewcząt na pewno bezcenne doświad-
czenie. Czechy od wielu lat należą do TOP4 
światowego unihokeja. Oprócz aspektu 
sportowego wyjazd ten stanowił też szkołę 
życia, bowiem trzeba było odnaleźć się w 
wielu sytuacjach dnia codziennego, posłu-

gując się obcymi językami. Nie zabrakło 
także waloru turystycznego, bowiem na 
zakończenie pobytu zwiedziliśmy ostrawski 
ogród zoologiczny. Zespół grał w składzie: 
Natalia Sznura (kapitan), Roksana Bazanow-
ska, Wiktoria Przybylska, Roksana Toboła, 
Zofia Brylewska, Julia Marciniak, Patrycja 
Stermula, Milena Kaczmarek, Milena Opa-
ska, Nadia Kalisz.

Szkolna Liga Unihokeja – cz. 7
Ostatni wyjazdowy turniej w ramach Szkol-
nej Ligi Unihokeja dla klas III-IV odbył się 30 
maja w Niechanowie. Kapitalnie radził sobie 
zespół chłopców, który w rewelacyjnym sty-
lu wygrał wszystkie 4 spotkania, w tym dwa 
razy z niepokonaną w tym sezonie drużyną 
z Żytowiecka. Niesamowity duet strzelecki 
stworzyli Wojciech Woźniak i Tomasz Bart-
kowiak. W bramce świetnie spisywał się 
Wojciech Walewski, a na obronie Mikołaj 
Urbaniak. Ponadto zespół tworzyli także: 
Franciszek Rozmiarek, Marcel Duszczak, 
Kacper Wolniewicz i Kacper Snuszka. Bardzo 
dobrze zaprezentowały się także dziewczę-
ta, które wygrały 3 mecze i poniosły jedną 
porażkę. Przyczyniły się do tego: Agnieszka 
B., Marta Jankowska, Lena Boguś, Marian-
na Krenc, Zuzanna Bogaczyńska, Maja 
Wachowiak, Gabriela Bałęczna, Emilia Fic i 
Nela Makowska. Ostatecznie w całym cyklu 
SzLU obie nasze drużyny uplasowały się na 
drugim miejscu.

Ostatnia unihokejowa prosta
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Andrzej Lewandowski ze złotym medalem 

W dniach 11-15 maja odbyły się Finały Mi-
strzostw Polski Dziewcząt do lat 15. MUKS 
Poznań zajął 8 miejsce w Polsce.
SP1 Kórnik reprezentowały: Basia Bruczyń-
ska, Amelia Promińska, Ida Zygmanowska, 
Daria Melnyk.
W meczu o 7 miejsce nie brakowało emocji. 
Mecz zakończył się po boju kosz za kosz 
przez większość spotkania zwycięstwem 
Gorzowa Wielkopolskiego. 
Gratulujemy dojścia do samych finałów! W 
rozgrywkach brało ponad 120 zespołów, 
miejsce w ósemce najlepszych to duże 

osiągnięcie.
W dniach 25-29 maja odbyły się Finały Mi-
strzostw Polski Dziewcząt do lat 13. MUKS 
Poznań zajął 4 miejsce w Polsce. 
SP1 Kórnik reprezentowały: Natalia Jan-
kowska, Amelia Blejwas, Michalina Guziana, 
Amelia Walkowiak.
Mecze finałowe przysporzyły nam wielkich 
emocji. W półfinale przegrana po dogrywce 
z koleżankami ze Środy Wielkopolskiej. W 
meczu o trzecie miejsce zaciekła walka do 
samego końca z koleżankami z Gdyńskiego 
GTK. 

Szczegółowe informacje dostępne na stro-
nie pzkosz.pl oraz wszystkie mecze na kana-
le Polski Związek Koszykówki na YouTube. 
Wyniki naszych dziewczyn to efekt wspania-
łej współpracy rodziców, dzieci i trenerów w 
klasach sportowych o profilu koszykówka, 
które są prowadzone w SP1 Kórnik. 
Zapraszamy wszystkie dzieci z gminy Kórnik 
i zachęcamy do spróbowania swoich sił 
razem z nami!

Po finałach w koszykówce dziewcząt

◊  Kamil Słowik

◊  Albert Jankowski

Zmagania zawodników MUKS Wieży Kórnickie

◊  MUKS Wieża Kórnicka
Robert Kątny



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

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

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

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

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 47 77 130 30
w razie  zgłoszeń interwencji nie cier-
piących zwłoki tel. 661 518 075 

Ochotnicza Straż Pożarna 
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, tel. kom. 790 775 009

Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring 
tel. 61 8170 411 wew 701

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„Zdrowie”ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59, 
618 170 254

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki, Tel.: 690 380 460
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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  Sklep Mięsny Mielczarek w Galerii 
Mini w Kamionkach zatrudni sprze-
dawcę. Tel. 506 012 752
  Zaopiekuję się os. starszą lub nie-

pełnosprawną, całodobowo. Kórnik 
i okolice. Tel. 721 618 966
  Firma ABC Automotive Poland 

zatrudni Operatorów Produkcji 
i Elektromechaników. Praca 3 zmia-
nowa w Koninku. Tel. 880 786 881
 Zatrudnię do zbioru borówek 

amerykańskich, lipiec, sierpień. 
Konarskie. Mile widziani seniorzy, 
osoby na urlopach. Tel. 519 128 087
  Zatrudnię inżyniera robót sanitar-

nych (instalacje wewnętrzne). Tel. 
605 438 466
  Zatrudnię pracownika do ociepleń 

budynków. Tel. 507 555 135

  Sprzedam nową bramę wjazdo-
wą z furtką 5,1 m, stół spawalniczy 
ponad 300 kg, piec elektryczny 
15 kW używany z  kaloryferami.  
Tel. 503 582 788
  Wykwalifikowana masażystka 

z  Ukrainy, z  długim doświadcze-
niem wykonuję masaże: klasyczny, 
drenaż limfatyczny, antycellulitowy 
i masaż bańką. Możliwość dojazdu 
do klienta. Tel. 600 310 181, 600 
310 252
  Jesteś samotny i  chciałbyś po-

znać 63-letnią wdowę? Zadzwoń.  
Tel. 695 082 584
  Sprzedam lodówkę, pralkę , zmy-

warkę. Tel. 506 490 723

  Sprzedam nową, 5 ramien-
ną lampę wiszącą, cena 150 zł.  
Tel. 519 395 729
  Zachęcamy seniorów do skorzy-

stania z  bezpłatnych konsultacji 
podologicznych, w  każdy ponie-
działek. Zapraszamy. SephiaMed-  
Tel. 788 878 680
  Kostka brukowa (również popraw-

ki), zakładanie ogrodów - w. terminy: 
512 233 630
  Remonty, odświeżanie mieszkań, 

ocieplanie domów parterowych, 
dokładnie w  rozsądnych cenach, 
krótkie terminy. Tel. 669 013 418
  Wykonuję sesje zdjęciowe psów 

i ich właścicieli, hodowców, dzieci ze 
zwierzętami. Tel. 501 581 733
  Usługi remontowe, szpachlowa-

nie, malowanie, zabudowy, panele 
i płytki. Pielęgnacja ogrodów. Krót-
kie terminy, fachowo i  sprawnie. 
Tel. 731 967 566
  Sprzedam przyczepę kampingo-

wa. Tel. 506 490 723  
  Transport, usługi transportowe, 

przeprowadzki. Tel. 506 490 723 
  Kupie garaż, mieszkanie Kórnik. 

Tel. 506.490.723
  Sprzedam wyposażenie miesz-

kania meble sprzęty agd itp.  
Tel. 506 490 723

 Przygarnę/Zakupie rowery 
Polskiej produkcji Romet / ZZR.  
Tel. 508 261 159
 Sprzedam rower prawie nowy 

damski, z  pełnym osprzętem, 21 
biegów, oświetlenie, cena 500 zł. 
Tel. 668 149 609
 Sprzedam działki budowlane 

w Błażejewie. Tel. 605 354 948

 Usługi remontowe, malowanie, 
szpachlowanie, tapetowanie, zabu-
dowy nida, montaż paneli i wykła-
dzin. Tel. 504 501 703
 Sprzedam witrynę czarną, łóżecz-

ko dziecięce z szufladą, samochód 
dziecięcy marki Mercedes bez pilo-
ta. Tel. 693 822 115
 Sprzedam łóżko do sypialni sosna 

i 2 nocne lampki. Tel. 602 517 370
 Wydzierżawię garaż w  Kór-

n iku przy  Oaz ie  od zaraz .  
Tel. 724 133 999
 Serwis kotłów gazowych firmy TER-

MET. Montaż, naprawa, przeglądy. 
Tel. 502 047 864
 Pozbruk, zabudowy i ścianki z nidy. 

Kompleksowe remonty mieszkań. 
Tel. 727 287 599
 Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 

z balkonem, garażem i ogródkiem k. 
Kórnika. Tel. 666 677 003
 Sprzedam połowę bliźniaka 

105 m2 działka 600 m2 459000 
zł Radzewo-Trzykolne Młyny.  
Tel. 698 865 187
 Bezpośrednio sprzedam działki 

budowlane od 900 m2 uzbrojone 
przy drodze asfaltowej Radzewo-
-Trzykolne Młyny. Tel. 698 865 187
 Wynajmę lokal 20 m2 (witryna) na 

sklep/ usługi w Kórniku ul. Poznań-
ska. Tel. 692 925 171
 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-

niku ul Średzka 17, 62-035 Kórnik 
wynajmie lokal użytkowy o  pow. 
86 m2 przy ul, Plac Powstańców 
Wielkopolskich 1. w Kórniku. Lokal 
użytkowy o pow. 70 m2 (po Sklepie) 
w Żernikach 13a. Info tel. 663 977 
343 w godz. 7.00-15.00 pn-pt. 

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

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

schodowych, mycie okien, pranie 
tapicerki i dywanów, ciśnieniowe 
mycie tarasów, kostki brukowej 
i  bram garażowych. Dobre ceny!  
Tel. 508 795 439
 Usługi mini ciągnikiem ogrodni-

czym John Deere 1026R z  turem, 
glebogryzarką separacyjną, ko-
siarką bijakową, rozwożenie ziemi, 
równanie terenu. Zapraszamy.  
Tel. 791 011 523

 Naprawa pralki, zmywarki.  
Tel. 537 394 398
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011
 Gorazdowo dom z zabudowania-

mi sprzedamy. Tel. 505 921 833
 Giewartów grunt sprzedamy.  

Tel. 505 921 833
 Poznań ul. Sypniewo dwu pokojo-

we 239 tys. Tel. 505 921 833
 Pilnie poszukuję domu dla pracow-

ników na wynajem! Tel. 505 921 833
 Sprzedaż ziemniaków z domu. Ul. 

Błażejewska 43 Kórnik-Bnin. Bardzo 
dobre odmiany
 Wynajmę pomieszczenie na lokal 

handlowo-usługowy w centrum 
Kórnika, pow. 48 m2

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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