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Szukasz pomocy? Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku. Szczegóły www.kornik.pl

29 lipca 2022 r. 3

Sprawozdanie 
burmistrza

Wianki

Także 25 czerwca na Błoniach zorganizo-
wano Kórnickie Wianki. W imprezie uczest-
niczył burmistrz Przemysław Pacholski.

Festyn charytatyWny

Wiceburmistrz Sebastian Wlazły i  radny 
powiatowy Antoni Kalisz uczestniczyli w fe-
stynie charytatywnym zorganizowanym 25 
czerwca przez OSP Radzewo i  Sołectwo 
Radzewo. Dochód z imprezy przekazano 
na pomoc pogorzelcom.

strzelanie kBBk

Świętojańskie strzelanie Kórnicko-Bniń-
skiego Bractwa Kurkowego odbyło się 25 
czerwca. W zawodach uczestniczył między 
innymi burmistrz Przemysław Pacholski.

stoWarzyszenie 
podsumowało rok

27 czerwca w  Starostwie Powiatowym 
w  Śremie obradowało Stowarzyszenie 
na rzecz poprawy komunikacji Śrem-
-Poznań. Podsumowano rok i udzielono 
absolutorium organom stowarzyszenia. 
W  obradach udział wziął wiceburmistrz 
Bronisław Dominiak.

podsumowania w spółkach

28 czerwca odbyły się zgromadzenia spół-
ek Wodkom i  Kombus, podczas których 
podsumowano mijający rok budżetowy 
i udzielono absolutorium organom spółek. 
W obradach uczestniczył burmistrz Prze-
mysław Pacholski.

Wygrana apelacja

28 czerwca Miasto i Gmina Kórnik wygrało 
apelację przed Sądem Okręgowym w Po-
znaniu. Sąd Okręgowy zmienił wyrok Sądu 
Rejonowego w  Środzie Wlkp. z  dnia 17 
stycznia 2022 r. w ten sposób, że nakazał 
wydanie na rzecz Gminy, części działki 
o  nr 961/18, o  powierzchni ok. 136 m2, 
położonej w Kórniku przy ul. Poznańskiej 
49. Działka obecnie znajduje się we wła-
daniu Gminy, przebiega na niej fragment 
Promenady. Wniesienie pozwu o wydanie 
stało się konieczne, gdyż dotychczasowi 

ZakońcZenie roku sZkolnego

24 czerwca w  placówkach oświatowych 
odbyły się uroczystości zakończenia 
roku szkolnego. Brali w nich udział także 
przedstawiciele samorządu: burmistrz, 
wiceburmistrzowie, skarbnik, sekretarz 
oraz radni.

otwarcie świetlicy 
w sZcZodrZykowie

Tego samego dnia odbyło się uroczyste 
otwarcie świetlicy w  Szczodrzykowie. 
W otwarciu uczestniczył burmistrz Prze-
mysław Pacholski, wiceburmistrzowie 
Sebastian Wlazły i  Bronisław Dominiak, 
skarbnik Katarzyna Szamałek, sekretarz 
Iwona Pawłowicz-Napieralska, pracownicy 
Wydziału Inwestycji Joanna Grzybowska 
(kierownik) i Karolina Szałamacha, radni 
MiG Kórnik, sołtysi, dyrektor KCRiS Oaza 
Wojciech Kiełbasiewicz oraz ks. proboszcz 
Grzegorz Zbączyniak, który poświęcił 
obiekt.

Wykup gruntu

Także 24 czerwca wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły podpisał akt notarialny w sprawie 
wykupu gruntu przy skrzyżowaniu ulic 
Wiatracznej i Młyńskiej w Kórniku. Dzięki 
zagospodarowaniu tego terenu poprawi 
się widoczność i bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym.

zmodernizoWany 
stadion w śremie

25 czerwca wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak uczestniczył w  otwarciu zmo-
dernizowanego stadionu miejskiego 
w  Śremie. W  uroczystości udział wzięli 
także wójtowie i  burmistrzowie sąsied-
nich gmin, a  także wicemarszałek Jacek 
Bogusławski i radni sejmiku województwa 
wielkopolskiego.

akademia kotwicy końcZy seZon 

25 czerwca na kórnickich Błoniach odbył 
się piknik sportowy podsumowujący 
sezon akademii piłkarskiej Kotwicy Kór-
nik. Gośćmi imprezy byli m.in. burmistrz 
Przemysław Pacholski, wiceburmistrz Se-
bastian Wlazły, radni Rady Powiatu Antoni 
Kalisz i Filip Żelazny oraz dyrektor KCRiS 
Oaza Wojciech Kiełbasiewicz.

posiadacze nie wyzbyli się woli władania 
nieruchomością, czego dowodem było 
powództwo o ochronę posiadania, a obec-
nie apelacja od wyroku Sądu Rejonowego 
w  Środzie Wlkp. z  dnia 3 marca 2022 r. 
oddalającego powództwo w stosunku do 
pozwanej Gminy.

mesip

29 czerwca, 4 i  18 lipca odbyło się spo-
tkanie on-line w  sprawie współpracy 
z Metropolią przy projekcie Metropolitalny 
System Informacji Przestrzennej (MeSIP). 
MeSIP będzie ogólnodostępną i bezpłatną 
platformą internetową, na której będzie 
można znaleźć aktualne informacje do-
tyczące przestrzeni z  terenów jednostek 
samorządu terytorialnego Stowarzyszenia 
Metropolii Poznań. W spotkaniach uczest-
niczyli wiceburmistrz Sebastian Wlazły, 
Małgorzata Dudkowiak z Wydziału Plano-
wania Przestrzennego, mecenas Maciej Ła-
komy i IODO Agnieszka Lewicka-Bachman.

Walne zgromadzenie aquanet

30 czerwca miało miejsce walne zgro-
madzenie spółki Aquanet. Zatwierdzono 
sprawozdania i  przyznano prezesowi 
i wiceprezesom zmienne wynagrodzenia 
za 2021 rok. W  obradach uczestniczył 
burmistrz Przemysław Pacholski.

na temat 
gospodaroWania odpadami

Również tego dnia odbyło się spotkanie 
z pracownikami spółki PGK Śrem Joanną 
Sarbak i  Katarzyną Kmiecik oraz dyrek-
torem Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych Artur ZYS Maciejem Kurasiakiem. 
Rozmowy dotyczyły realizacji przetargu na 
odbiór i transport odpadów. Urząd repre-
zentowali wiceburmistrz Sebastian Wlazły, 
wiceburmistrz Bronisław Dominiak oraz 
kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Aneta Nowak-Flaczyńska.
1 lipca wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
spotkał się z mecenasem Maciejem Kieł-
busem z  Ziemski & Partners Kancelaria 
Prawna, by omówić bieżące sprawy i kwe-
stię gospodarowania odpadami w gminie.
Gmina wydzierżawiła półwysep „Szyja”
Tego samego dnia została podpisana 
umowa z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. 
Wojciecha w Kórniku-Bninie na dzierżawę 
gruntów, na których położony jest półwy-
sep „Szyja”. Umowa została podpisana na 
29 lat. W planach są ścieżki pieszo-rowero-
we zakończone pomostem dla łódek oraz 
wyeksponowanie historycznego grodu 
obronnego.

cd. na str. 4
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inauguracja muZyki Z kórnika

3 lipca burmistrz Przemysław Pacholski 
dokonał otwarcia inaugurującego kon-
certu kolejnej edycji Letniego Festiwalu 
Muzyka z Kórnika. Koncert odbył się na 
rynku w Kórniku. Wykonawcami byli soli-
ści wraz z orkiestrą Teatru Wielkiego im. 
Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

roZmowy Z aquanet

4 lipca wiceburmistrz Bronisław Dominiak 
uczestniczył w spotkaniu z przedstawicie-
lami spółki Aquanet. Rozmowy dotyczyły 
realizacji zadań w zakresie budowy sieci 
wodociągowych na terenie naszej gminy. 
Omówiono zaawansowanie robót oraz 
problemy wynikające w trakcie budowy, 
a także w fazie projektowania. 

goście Z humania

5 lipca w Urzędzie gościła delegacja z Hu-
mania, naszego miasta partnerskiego 
z Ukrainy. Celem wizyty było przekazanie 
podziękowań dla mieszkańców naszej 
gminy, dzięki którym  już kilka transportów 
z pomocą trafiło do Humania. Burmistrz 
Przemysław Pacholski otrzymał nagrodę 
specjalną Rady Miasta Humania „Za zasłu-
gi dla miasta Umań”.

o magistrali kórnickiej

6 lipca burmistrz Przemysław Pacholski 
wraz z  wiceburmistrzem Bronisławem 
Dominiakiem spotkali się z Markiem Bor-
kowskim wiceprezesem spółki Aquanet. 
Rozmowy dotyczyły w szczególności reali-
zacji tzw. Magistrali Kórnickiej w zakresie 
budowy sieci wodociągowych. Wiele czasu 
poświęcono omówieniu przygotowania do 
realizacji budowy kanalizacji sanitarnej 
w  miejscowości Skrzynki, przebudowy 
rurociągów tłocznych z  przepompowni 

głównej w Kórniku do oczyszczalni ście-
ków w Borówcu. W trakcie realizacji tych 
inwestycji w ramach wspólnego zamówie-
nia publicznego będzie przebudowana ul. 
Szkolna i ul. Leśna (Borówiec – Skrzynki). 
Powstanie nowa nawierzchnia drogi oraz 
wybudowany zostanie chodnik i  oświe-
tlenie. 

współpraca Z wiarą lecha

6 lipca burmistrz Przemysław Pacholski 
i radny Andrzej Surdyk spotkali się z Paw-
łem Piestrzyńskim Prezesem Zarządu 
Stowarzyszenia Wiara Lecha, który podzię-
kował za współpracę i wsparcie udzielone 
w minionym sezonie Akademii Piłkarskiej 
Duszyczki Wiary Lecha z Robakowa. 

roZmowy Z Zgo

Tego samego dnia burmistrz wraz z wi-
ceburmistrzem Sebastianem Wlazłym 
i  kierownikiem Wydziału Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi Anetą Nowak-
-Flaczyńską spotkali się z prezesem ZGO 
Jarocin Witosławem Gibasiewiczem, pro-
kurent Weroniką Pawełczyk i Natalią Bory-
szewską. Rozmawiano na temat bieżącej 
sytuacji związanej z  zagospodarowaniem 
odpadów przez spółkę i zagospodarowa-
niem odpadów z  PSZOK-u. Poruszono 
także problematykę zagospodarowania 
popiołu, które będzie wymagało odręb-
nego pojemnika na ten odpad.

Wizyta
 u honorowego obywatela

Również tego dnia wiceburmistrzowie 
Sebastian Wlazły i  Bronisław Dominiak, 
Radny Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego Jerzy Lechnerowski oraz Krystyna 
Antkowiak wybrali się do Lednogóry, 
gdzie mieszka nasz honorowy obywatel 
Kazimierz Bałęczny. W spotkaniu uczest-
niczył także wójt gminy Łubowo Andrzej 
Łozowski.

roZmowy Z burmistrZem śremu

7 lipca burmistrz Przemysław Pacholski 
spotkał się z burmistrzem Śremu Adamem 
Lewandowskim. Rozmawiano o możliwo-
ści utworzenia grupy zakupowej w gospo-
darce odpadami.

Zmiany w planach spółki 
aquanet

Również 7 lipca odbyły się rozmowy ze 
spółką Aquanet, podczas których zmienio-
no Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta 
i Gminy Kórnik. Zmiany dotyczą inwestycji 
we wsi Robakowo – kanalizacja sanitarna 
etap I, oraz kanalizacji sanitarnej ulic Krę-
tej i Prostej w Borówcu. Inwestycje zostały 
zakwalifikowane do wnioskowania przez 
Aquanet o  dofinansowanie z  funduszy 
unijnych. Burmistrz podczas spotkania 
podkreślił priorytet w  zakresie realizacji 
zadań kanalizacyjnych w Skrzynkach, Bier-

natkach i  Błażejewie. Wiceprezes spółki 
Marek Borkowski na prośbę burmistrza 
przekazał harmonogram dla Skrzynek: 
odbiór dokumentacji planowany jest na 
koniec sierpnia, ogłoszenie przetargu na 
początek stycznia. W posiedzeniu uczest-
niczył również wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak.

spotkanie w sprawie prZetargu

7 lipca wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
spotkał się z mecenasem Konradem Ró-
żowiczem z Ziemski & Partners Kancelaria 
Prawna, by omówić kwestię przetargu na 
zagospodarowanie odpadów.

roZmowy Z plk

8 lipca odbyło się spotkanie, w  którym 
uczestniczyli przedstawiciele Urzędu 
w  składzie: burmistrz  Przemysław Pa-
cholski, 

cd. ze str. 3
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zastępca burmistrza – Sebastian Wlazły, 
zastępca kierownika Wydziału Inwestycji 
Joanna Ogierman i  kierownik projektu 
z Biura SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. K.– 
Marcin Matysik, oraz przedstawiciele PKP 
PLK w składzie:  dyrektor PKP PLK Centrali 
Biura Strategii Warszawa - Rafał Banaszkie-
wicz, dyrektor projektu Centrum Realizacji 
Inwestycji Poznań - Krzysztof Wasiak, z-ca 
kierownika PLK Zakład Linii Kolejowych 
Poznań – Andrzej Skarbiński i IZ Poznań - 
Monika Nowicka. Tematem spotkania była 
koordynacja inwestycji budowy zintegro-
wanego węzła przesiadkowego przy stacji 
kolejowej w Gądkach wraz z infrastrukturą 
techniczną, ścieżkami rowerowymi i ciąga-
mi komunikacyjnymi oraz planowanych 
zamierzeń inwestycyjnych PKP PLK S.A. 
w  obszarze Poznańskiego Węzła Komu-
nikacyjnego. Ustalono, że ze względu na 
planowaną budowę dwóch dodatkowych 
torów wraz z  peronami konieczne jest 
przesunięcie węzła przesiadkowego o ok. 
35 m. Dokonano wizji lokalnej.

kolejny koncert mzk

10 lipca na Placu Niepodległości odbył się 
drugi koncert z  cyklu Muzyka z Kórnika. 
Udział w nim wzięli burmistrz Przemysław 
Pacholski, wiceburmistrz Bronisław Domi-
niak, sekretarz Iwona Pawłowicz-Napieral-
ska oraz radni.

roZmowy Z gddkia

12 lipca wiceburmistrz Bronisław Domi-
niak, wiceburmistrz Sebastian Wlazły, 
Kierownik Wydziału Eksploatacji Infrastruk-
tury Technicznej Anna Borowiak wraz z in-
spektorem Mirosławem Stachowiakiem, 
z-ca kierownika Wydziału Planowania 
Przestrzennego Małgorzata Dudkowiak 
spotkali się  z przedstawicielem GDDKiA Je-
rzym Helwigiem. Rozmowy dotyczyły dróg 
przyległych do drogi S11 oraz możliwości 
ich przejęcia przez Miasto i Gminę Kórnik. 

dZień walki i mecZeństwa 
Wsi polskiej

Również 12 lipca wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły, przewodniczący RMiG Kórnik  Adam 
Lewandowski, sołtys wsi Radzewo Julia 
Bartkowiak, rolnicy z gminy Kórnik i Środa 
Wlkp. oraz senator Jan Libicki, Starosta 
Średzki Ernest Iwańczuk i wiceburmistrz 
Środy Wlkp. Maria Mieszczak, uczestniczyli 
w obchodach Dnia Walki i Męczeństwa Wsi 
Polskiej. Msza św. odbyła się w   Kolegia-
cie Kórnickiej, następnie zostały złożone 
wiązanki kwiatów pod upamiętniającym 
te wydarzenia głazem w Trzebisławkach.

oBrady stoWarzyszenia

14 lipca odbył się Nadzwyczajny Zjazd 
Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Wielkopolski, w którym 
uczestniczył burmistrz Przemysław Pa-
cholski i wiceburmistrz Sebastian Wlazły. 
Dokonano zmian w statucie SGiPW oraz 
wystosowano apel do samorządowców 
ws. pilnej konieczności uzdrowienia fi-
nansów samorządów w obliczu wysokiej 
inflacji.

spotkanie Z aquanet

Także 14 lipca odbyło się comiesięczne 
spotkanie wiceburmistrza Bronisława 
Dominiaka, kierownik Wydziału Inwestycji 
Joanny Grzybowskiej z przedstawicielami 
Spółki Aquanet. Omówiono przebieg reali-
zacji zadań wodociągowo kanalizacyjnych 
na terenie naszej gminy. 

spotkanie Z gddkia

Tego samego dnia w Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu 
odbyło się spotkanie wiceburmistrza 
Sebastiana Wlazłego i Małgorzaty Dudko-
wiak z Wydziału Planowania Przestrzenne-
go z Maciejem Kupką - Zastępca Dyrektora 
Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mo-
stami. Rozmowy dotyczyły uzgodnień 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Skrzynek oraz utrzy-
mania i przejęcia dróg serwisowych S11.

3,8 mln Zł na budowę  
strażnicy w robakowie

15 lipca burmistrz Przemysław Pacholski 
uczestniczył w spotkaniu w Pobiedziskach, 
podczas którego wojewoda wielkopolski 
Michał Zieliński wręczał symboliczne cze-
ki na dofinansowanie inwestycji. Gmina 
Kórnik otrzymała dofinansowanie w wyso-
kości 3,8 mln złotych na budowę strażnicy 
w Robakowie.

święto policji

15 lipca obchodzono w  auli UAM w  Po-
znaniu Święto Wielkopolskiej Policji. 
W uroczystościach uczestniczył burmistrz 
Przemysław Pacholski.

dZień dZiałkowca

16 lipca w Rodzinnych Ogródkach Działko-
wych w Mościenicy zorganizowano Dzień 
Działkowca z  grami i  zabawami. Urząd 
reprezentował wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły.

spotkanie Z posłem

18 lipca wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
spotkał się z posłem Bartłomiejem Wró-
blewskim na terenie rozbudowy szkoły 
podstawowej w Robakowie.

koncert uniatoWskiego

22 lipca na Kórnickim rynku odbył się 
koncert z  okazji Święta Kobiet. Koncert 
został zorganizowany w okresie letnim ze 
względu na wcześniejsze obostrzenia jakie 
spowodowane były pandemią COVID-19. 
Wiceburmistrzowie Bronisław Dominiak 
oraz Sebastian Wlazły w  towarzystwie 
Białej Damy – Moniki Stempniak złożyli 
z  tej okazji wszystkim paniom najlepsze 
życzenia, oraz zaprosili do wysłuchania 
koncertu Sławka Uniatowskiego przy 
akompaniamencie zespołu. 

rozmoWy na temat 
poZyskania gruntów

26 lipca burmistrz Przemysław Pacholski 
spotkał się z dyrektor PKP Poznań Aliną 
Stachowiak. Rozmawiano o  możliwości 
nieodpłatnego przejęcia przez Gminę 
działek gruntowych przy stacji kolejowej 
w  Gądkach oraz budynków w  Gądkach 
i Szczodrzykowie.
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Za ponad 2 lata przypada 100. rocznica 
śmierci Władysława Zamoyskiego.  
Grupa mieszkańców naszej gminy zapro-
ponowała uczczenie pamięci zasłużone-
go Kórniczanina, Wielkopolanina, Polaka 
poprzez wybudowanie w Kórniku jego 
pomnika.
Jak już informowaliśmy na naszych 
łamach, zawiązał się społeczny komitet, 
a włodarze instytucji związanych ze spu-
ścizną Działyńskich i Zamoyskich objęli 
patronat nad inicjatywą.

Pomnik ustawiony zostanie na skwerze 
u zbiegu ulic Poznańskiej i Poprzecznej.
Zaproponowano, by wykorzystać uda-
ny projekt Michała Gąsienicy-Szostaka,  
na podstawie którego powstał pomnik na 
Krupówkach w Zakopanem. 
Komitet nawiązał kontakt z  twórcą pro-

jektu oraz Klubem im. Władysława Za-
moyskiego, który był inicjatorem budowy 
monumentu w stolicy Tatr. Trwa opraco-
wywanie koncepcji zagospodarowania 
skweru i usytuowania pomnika. Inicjatywa 
spotkała się z życzliwością samorządu oraz 
wsparciem Fundacji Zakłady Kórnickie. 

Wspólnie wybudujmy pomnik  
Władysławowi hrabiemu Zamoyskiemu
Każdy będzie mógł włączyć się w  dzieło 
budowy pomnika Władysława Zamoyskie-
go w  Kórniku. Kórnickie Stowarzyszenie 
Ogończyk prowadzi zbiórkę publiczną 
(zarejestrowaną przez MSWiA pod nume-
rem 2022/3269/OR), w  której pomagać 
będą kórniccy harcerze oraz członkowie 
stowarzyszenia Legion. 
Każda osoba, która na rzecz zbiórki ofiaru-
je niemniej niż 10 zł może zdobyć specjal-
nie wyemitowaną, numerowaną cegiełkę. 
Cegiełki mają nominały od 10 do 500 zł. 
Zdobyć je można podczas wydarzeń kultu-
ralnych na terenie gminy (pierwsza okazja 
w  niedzielę 31 lipca od godziny 18:00 
podczas koncertu w ramach Letniego Fe-
stiwalu Muzyka z Kórnika w Arboretum) na 

stoisku Komitetu. Cegiełki dostępne będą 
także od sierpnia w Redakcji „Kórniczani-
na” (plac Niepodległości 41) w godzinach 
urzędowania oraz w Domu Integracji Mię-
dzypokoleniowej – w miesiacu sierpniu we 
wtorki i czwartki w godzinach 17:00-19:00.

Wsparcie na rzecz budowy można wpłacać 
również na konto: 
Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk 
77 1090 1418 0000 0001 5050 7896. 

Prosimy o  zachowanie cegiełek, gdyż 
Społeczny Komitet Budowy planuje nie-
spodzianki dla osób, które staną się ich 
posiadaczami.
Osoby i instytucje chcący wesprzeć inicja-
tywę większymi kwotami, mogą kontak-

tować się z  redakcją „Kórniczanina” pod 
adresem korniczanin@kornik.pl lub pod 
nr. telefonu 601 179 596. Wpłaty powyżej 
1000 zł zostaną uhonorowane specjalnymi 
certyfikatami. 

Wspólnie 
wybudujmy  
pomnik 
Zamoyskiemu

29 czerwca 2022 r. odbyła się Sesja Rady 
Miasta i Gminy Kórnik. W czasie jej trwania 
radni:
- dokonali zmiany Uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Kórnik na 2022 rok oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Kórnik na lata 2022-2032,
- podjęli uchwałę w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu,
- określili średnią cenę jednostki paliwa 
w  Mieście i  Gminie Kórnik na potrzeby 
zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, 
młodzieży i uczniów niepełnosprawnych 
oraz rodziców na rok szkolny 2022/2023,
- podjęli uchwałę w  sprawie zgłoszenia 
sołectwa Kamionki Przy Lesie do Programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”,
- wyznaczyli obszar i granicę aglomeracji 
Kórnik,
- zmienili uchwałę Nr XXXIII/470/2021 Rady 
Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 czerwca 

2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego 
i  zawarcie umowy najmu nieruchomości 
lokalowej położonej w Kórniku,
- wyrazili zgodę na odstąpienie od obo-
wiązku przetargowego i zawarcie umowy 
najmu nieruchomości lokalowej położonej 
w Kórniku, przy ul. Plac Niepodległości 41,
- wyrazili zgodę na nabycie w drodze zakupu 
prawa własności nieruchomości położonej 
w obrębie Bnin, gmina Kórnik, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 326/139 
o powierzchni 0,1451 ha,
- wyrazili zgodę na nieodpłatne obciążenie 
służebnością drogi koniecznej nieruchomo-
ści położonej w obrębie Kamionki, gmina 
Kórnik, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 227/17 o powierzchni 378 m2,
- podjęli uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obrębu Błażejewko, w rejonie ulic 
Leśnej, Zaniemyskiej i  jeziora Bnińskiego 
oraz dla działek o numerach ewidencyj-
nych 450/2, 450/12 i 450/13, gmina Kórnik 
– część B,
- podjęli uchwałę w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 
w obrębie geodezyjnym Czmoń w rejonie 
ulic: Pasiecznej, Bnińskiej, Lipowej, Świer-
kowej i Brzozowej, oraz dla części terenu 
położonego w rejonie ulic Lipowej i Bniń-
skiej, gmina Kórnik,
- podjęli uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w obrębie geodezyjnym Czmoniec w rejo-
nie ulic Modrakowej i Konwaliowej, gmina 
Kórnik –etap 1,
- podjęli uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obrębu Dachowa w rejonie ul. 
Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik – etap 4,
- rozpatrzyli skargę na dyrektora przedszko-
la w Kamionkach,
- wyrazili opinię do projektu Audytu krajo-
brazowego województwa wielkopolskiego.

Szczegóły: https://kornik.esesja.pl/posiedze-
nie/dc97d7ba-207c-4

Budowa mini parku w Błażejewie
W czerwcu zakończyły się prace budowlane 
polegające na montażu mini parku linowego 
w Błażejewie przy ul. Rybackiej, etap prac 
obejmował montaż dziewięciu sztuk słupów 
z podestami oraz ośmiu elementów uzupeł-
niających między słupami. Mini park linowy 
umożliwia przejście po ruchomych kłodach, 

linach, słupkach i pomostach, dzięki któ-
rym jego Użytkownicy ćwiczą równowagę 
i zręczność. Wykonawcą zadania była firma 
ARGON Klaudiusz Półtorak z Przemyśla. 
Całkowity koszt inwestycji to 36 809,61 zł.

Plac zabaw w Dachowie
Zakończono budowę placu zabaw we wsi 
Dachowa przy ul. Nowina.
Inwestycję, której wykonawcą była firma 
Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp.k. z Mosiny ode-
brano w dniu 24.06.2022r.

Zakres zamówienia obejmował dostawę 
i montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżal-
nią, huśtawkę wahadłową podwójną, huś-
tawkę bocianie gniazdo, bujaka podwójnego 
wraz z nawierzchnią bezpieczną pod częścią 
urządzeń a  także ławek, kosza na śmieci 
i regulaminu placu zabaw oraz ogrodzenia 
terenu placu zabaw.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
157.229,93zł.

Inwestycje

◊  Wydział Inwestycji UMiG

Sesja RMiG

◊  SK

Szczepienia przeciwko COViD-19 w Masowym Punkcie Szczepień OAZA - aktualizacja

Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje, że od 30 lipca 2022 r. szczepienia przeciwko COVID-19 
w budynku Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku będą się odbywały w godzinach 11:00-13:00.

  
W związku z dużym zainteresowaniem szczepieniami przeciwko COVID-19, które odnotowuje się w ostatnich dniach 

od 30 lipca 2022 r. do odwołania szczepienia przeciwko COVID-19 będą się odbywały w godzinach 11:00-13:00. 
Tym samym komunikat o przerwie wakacyjnej został wycofany.

Za przyczynę wzrostu zainteresowania szczepieniami podawana jest rosnąca liczba zachorowań na COVID-19 w ostatnim czasie.

Uchwała w sprawie ogłoszenia Roku 2023 
Rokiem Jadwigi Zamoyskiej została zgodnie 
podjęta przez Sejm RP  22 lipca 2022 roku.
Dziękujemy wszystkim posłom głosującym 
w  tej sprawie, autorce projektu uchwały 
- Posłance Jadwidze Emilewicz; Posłance 
Joannie Lichockiej, która przedstawiła Sej-
mowi sprawozdanie z prac nad uchwałą, 
wszystkim Posłankom i  Posłom, którzy 
udzielili projektowi swojego poparcia w in-
teresujących wystąpieniach.
Dziękujemy także Instytucjom, Samorzą-
dom i Szkołom, które wraz z nami wysyłały 
listy poparcia dla tej inicjatywy na ręce Pani 
Marszałek Elżbiety Witek, której również 

składamy podziękowania za życzliwość 
wobec projektu.
Wszystkich Państwa zapraszamy do wspól-
nego uczczenia Roku Jadwigi Zamoyskiej, 

ustanowionego w setną rocznicę Jej śmierci 
– to wielkie święto nie tylko dla Fundacji 
Zakłady Kórnickie, ale i  dla wszystkich 
Kórniczan, mieszkańców powiatów po-
znańskiego, średzkiego i  tatrzańskiego 
oraz każdego, kto rozumiejąc nowoczesne 
podejście Jadwigi Zamoyskiej do kwestii 
pedagogicznych, jej postępowość opartą 
na tradycyjnych wartościach i niepospolitą 
przenikliwość w obserwowaniu mechani-
zmów życia społecznego, czerpie dziś in-
spirację z  niezwykłej biografii Generałowej.

Rok 2023 – Rokiem Jadwigi Zamoyskiej

◊  Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie

Pamiątkowe cegiełki nawiązują nominałami do banknotów (od 10 do 500)
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Koniec czerwca i  lipiec bieżącego roku 
obfitowały na terenie naszej gminy w cie-
kawe wydarzenia kulturalne. Zaczarowane 
ogniem, tańcem i  dźwiękiem „Wianki”, 
coroczny Letni Festiwal Muzyka z „Kórni-
ka” oraz inne koncerty przyciągały rzesze 
widzów i  dostaczały niezapomnianych 
wrażeń.

Kórnickie „Wianki” odbyły się 25 czerwca 
na Błoniach. Na tafli jeziora wylądowały 
kwietne wianuszki, które wcześniej two-
rzono podczas zajęć warsztatowych. Wy-
stąpił chór Castellum Cantans pod batutą 
Dariusza Tabisza, ana zakończenie, pełen 
ekspresji spektakl przedstawił zespół Art 
Dance.
   
Muzyka z Kórniak gra już po raz siedem-
nasty. Koncert inauguracyjny odbył się 
3 lipcana placu Niepodległości, a utwory 
operowe i  operetkowe zaprezentowali 
soliści: Lucyna Białas (sopran) i Piotr Kalita 
(tenor) z towarzyszeniem kameralnej or-
kiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu pod 
dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego. 10 lipca 
Zuzanna Kaczmarek i Wojciech Daniel oraz 
grupa Art Dance zaprezentowali program 
złożony ze szlagierów musicalowych. Ty-
dzień później znów okazaliśmy solidarność 
z Ukrainą, a pomógł w tym zespół DAGA-
DANA.  24 lipca Anna Michalak i Retro Boys 
(Klaudiusz Kapłon, Sławomir Olgierd Kram 
i dyrektor festiwalu Tomasz Raczkiewicz) 
wcielali się w  gwiazdy estrady i  przypo-
mnieli hity festiwali w  Sopocie i  Opolu. 
Kolejne koncerty w każdą niedzielę, do 14 
sierpnia, o godzinie 18:00 w Arboretum 
Kórnickim.
Wykorzystując scenę festiwalową, która 
przez niemal miesiąc stała na rynku, zor-
ganizowano także koncert z  okazji Dnia 
Kobiet (w  marcu obowiązywały jeszcze 
ograniczenia pandemiczne). Wystąpił 
Sławek Uniatowski, który 22 lipca w  to-
warzystwie zespołu zaśpiewał swoje, 
autorskie utwory oraz aranzacje utworów 
Zbigniewa Wodeckiego i Andrzeja Zauchy 
i innych. Dzień później swój kunszt wokal-
ny w repertuarze m.in. Presleya i Sinatry 
zaprezentował kórnickiej publiczności 
Mirosław Niewiadomski.
Nie można nie wspomnieć o  Muzycznej 
Plaży na Błoniach, występie zespołów 
Drzemka i Muchy podczas festynu zorga-
nizowanego w  Kamionkach 3 lipca oraz 
Festiwalu „Batyskaf” 23 lipca.

Festiwal Batyskaf to wyjątkowe wydarzenie na Kórnickich Błoniach, łączące w sobie swo-
bodę pikników i klimat festiwalu muzycznego. Od 8 lat goszczące wszystkich otwartych 
na świeże brzmienia ludzi. W tym roku odbył się 23 lipca w Kórniku (teren KCRiS OAZA 
- BŁONIE) Na scenie wystąpili , K & Gentlemen, Julia Rover, CÓRY, oysterboy oraz Rak Kru. 
Akademia Młodego Rockmana to nieodłączna część festiwalu. Zarówno warsztaty jaki i po 
prostu możliwość dotknięcia i zagrania na prawdziwych instrumentach było wspaniałą 
okazją na odkrycie w dziecku pasji do muzyki. Tegoroczną edycję prowadziła Akademia 
Muzyki Ebertowski.

Batyskaf
na Błoniach

◊  Batyskaf

Muzyka z Kórnika i nie tylko
Koncert pieśni hrabianki Marii Zamoyskiej 
zorganizowany przez Fundację Zakłady 
Kórnickie i Kórnickie Towarzystwo Śpiewa-
cze Castellum Cantans odbył się w gościn-
nych progach Biblioteki Kórnickiej 2 lipca 
o godz. 18.00.  Zapomniane dotąd utwory 
zostały wykonane z  okazji 140. rocznicy 
utworzenia Szkoły Domowej Pracy Kobiet 
w Kórniku.

Utwory autorstwa córki Ge-
nerałowej Jadwigi Zamoyskiej, 
wydobyte z  niepamięci przez 
młodą śpiewaczkę z  Kórnika, 
Martę Błaszak, doczekały się 
swego prawykonania w  domu 
rodzinnym Działyńskich i  Za-
moyskich – miejscu będącym 
źródłem, z którego Maria Zamoy-
ska czerpała inspirację do swoich 
patriotycznych i  społecznych 
działań. To tutaj wykute zostało 
kilka pokoleń silnych osobowo-
ści, gotowych, by – także tworząc 
muzykę – zgodnie z  mottem 
prowadzonej przez Zamoyskie 
placówki edukacyjnej „Służyć Bogu, służąc 
ojczyźnie. Służyć Ojczyźnie, służąc Bogu”.
Siostra twórcy Fundacji Zakłady Kórnickie, 
Maria Zamoyska była nie tylko patriotką, 
wybitną działaczką społeczną i najwierniej-
szą współpracownicą swej wybitnej matki, 
współtworzącą wraz z nią Szkołę Domowej 
Pracy Kobiet. Nie tylko śpiewała pięknym 
mezzosopranem, ale i  komponowała  – 
szczególnie na użytek uczennic Szkoły. 
Część pieśni wydały przed wojną Zakłady 

Kórnickie. Nuty znajdują się w zbiorach PAN 
Biblioteki Kórnickiej.
Przed licznie zgromadzoną publicznością, 
która doceniła kunszt kompozycji hrabianki 
Zamoyskiej i jej wielką erudycję muzyczną 
oraz wspaniałą interpretację utworów, wy-
stąpili: Marta Błaszak (sopran), Małgorzata 
Woltmann-Żebrowska (mezzosopran), 

Marta Gidaszewska (skrzypce), Przemysław 
Witek (fortepian) oraz chór Castellum Can-
tans pod dyrekcją Dariusza Tabisza. Kon-
cert poprzedził interesujący wykład znawcy 
historii przedwojennej Fundacji Zakłady 
Kórnickie i  jednocześnie członka Zarządu 
restytuowanej FZK, dr Zbigniewa Kalisza, 
poświęcony Szkole Domowej Pracy Kobiet. 
Na zakończenie uroczystości wszyscy 
obecni obdarowani zostali upominkiem 
nawiązującym do praktycznych wskazówek 

Generałowej Zamoyskiej, skierowanych 
do szkolonych przez nią perfekcyjnych 
pań domu. W podręczniku „Porządki do-
mowe” Jadwiga Zamoyska zachęcała do 
numerowania ściereczek przeznaczonych 
do sprzątania, tak, by każda przestrzeń 
sprzątana była przyporządkowanym do 
niej narzędziem.  Ponieważ Fundacja Zakła-

dy Kórnickie, zgodnie z naukami 
Generałowej, stara się zawsze 
przenosić Jej ponadczasową 
myśl we współczesność, goście 
koncertu otrzymali ściereczkę nr 
1 i ściereczkę numer dwa – prze-
znaczone do… czyszczenia ekra-
nów smartfonów i laptopów. 
Warto odnotować, że część 
utworów została wykonana po 
raz pierwszy w ubiegłym roku, 
podczas obchodów dwudziesto-
lecia restytucji Fundacji Zakłady 
Kórnickie. Castellum Cantans 
i  FZK wraz z  zaproszonymi ar-
tystami przygotowują również 
płytę z utworami Hrabianki Marii, 
która ukaże się tuż po wakacjach.

Pieśni przygotowane na koncert i płytę to 
zaledwie część inspirowanego twórczością 
hrabianki repertuaru. Dyrygent chóru 
Castellum Cantans, Dariusz Tabisz, opra-
cowuje jeszcze, w ramach kolejnego pro-
jektu, oryginalną, współczesną koncepcję 
aranżacji części kompozycji o charakterze 
religijnym i kontemplacyjnym.

Pieśni hrabianki Marii wróciły do domu

◊  Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie

Marta Błaszak - sopran, Przemysław Witek 
- fortepian (fot. A . Stachura, FZK)

Piotr Kalita, Lucyna Białas, Tomasz Racz-
kiewicz, Tadeusz Żmijewski

Sławek Uniatowski z zespołem

Mirosław Niewiadomski K&Gentlemen

◊  ŁG



nr 13/2022 29 lipca 2022 r.10 11

Po dwuletniej przerwie spowodowanej 
pandemią koronawirusa, w  partnerskiej 
gminie Königstein w Niemczech w dniach 
15-18 lipca br. odbyło się święto miasta 
zwane Burgfestem. 
Na zaproszenie władz miasta i  przed-
stawicieli stowarzyszenia partnerskiego 
Königstein-Kórnik na tegoroczne obchody 
święta miasta do Königstein udała się dzie-
sięcioosobowa delegacja z gminy Kórnik, 
reprezentowana przez: przewodniczącego 
Rady Miasta i Gminy Kórnik Adama Lewan-
dowskiego, kierownika Wydziału Promocji 
Gminy Magdalenę Matelską-Bogajczyk 
oraz przedstawicieli Kórnicko-Bnińskiego 
Bractwa Kurkowego na czele z prezesem 
Markiem Baranowskim. Do Kӧnigstein 
w  swoją pierwszą zagraniczną wizytę 
udała się tegoroczna „Biała Dama” Monika 
Stempniak.   
W piątek wieczorem, po ponad 12-godzinnej 
podróży, spotkaliśmy się z  przedstawi-
cielami władz i  członkami stowarzyszenia 
partnerskiego Königstein-Kórnik oraz nie-
miecką księżniczką Angeliką, której rodzice 
są Polakami. Angelika została wybrana na 
księżniczkę w zeszłym roku, ale ze względu 
na pandemię koronawirusa będzie piasto-
wała tę zaszczytną funkcję do przyszłego 
roku.  Księżniczka Angelika zaszczyciła nas 
swoją obecnością w zeszłym roku w Kór-
niku na Jarmarku Świątecznym. Bardzo jej 
się u nas podobało i chciałaby ponownie 
odwiedzić Kórnik.  
W następnym dniu nasza delegacja uczest-
niczyła w wycieczce zorganizowanej przez 
członków stowarzyszenia partnerskiego 
Königstein-Kórnik do malowniczej miejsco-
wości Kronberg. W Königstein obejrzeliśmy 
pamiątkowy drogowskaz znajdujący się 

przed ratuszem, wskazujący odległość 
z Königstein do ich gmin i miast partnerskich 
oraz drogę Kórnicką, którą otwarto z okazji 
15-lecia współpracy partnerskiej Kórnika 
i Kӧnigstein. Inicjatorami tego wydarzenia 
byli: były  przewodniczący stowarzyszenia 
Kӧnigstein-Kórnik Klaus Schwope, obecny 
przewodniczący Achim Drescher oraz 
burmistrz Kӧnigstein Leonhard Helm. By-
liśmy również na niedawno otwartej wieży 
widokowej, skąd podziwialiśmy widok na 
miasto i okolice.    
W niedzielę, tradycyjnie nasza delegacja 
uczestniczyła w  uroczystym pochodzie 
ulicami miasta. Przedstawiciele organiza-
cji i  stowarzyszeń występowali przebrani 
w stroje historyczne. Niestety ze względu 
na zwiększającą się w ostatnich dniach licz-
bę zakażeń koronawirusem w Niemczech, 
w pochodzie uczestniczyło mniej organizacji 
i  stowarzyszeń, w  porównaniu do lat 
ubiegłych. Naszą gminę reprezentowała 
w pochodzie „Biała Dama” ze swoją świtą 

oraz przedstawiciele kórnicko-bnińskiego 
Bractwa Kurkowego, których mieszkańcy 
Königstein, a przede wszystkim Polacy tam 
mieszkający  witali gromkimi oklaskami 
i okrzykami. 
Wieczorem nasza delegacja uczestniczyła 
w  spotkaniu z  przedstawicielami stowa-
rzyszenia koordynującego współpracę 
gminy Königstein z  gminą Kórnik, na 
którym  omówiono plany dalszej współ-
pracy. W spotkaniu uczestniczył również, 
w zastępstwie chorego na koronawirusa 
burmistrza Königstein, wiceburmistrz Jörg 
Pöschl. Wiceburmistrz przekazał naszej 
delegacji nagrody dla dzieci z gminy Kórnik, 
które wzięły udział w konkursie „Europejska 
nagroda młodzieżowa„ organizowanym 
przez Urząd w Königstein, pod patronatem 
burmistrza Königstein. 
   

Święto miasta w partnerskiej gminie Königstein 

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

491. Święto Strzeleckie  w Hanowerze 
z udziałem delegacji z Kórnika, XXX lecie 
współpracy KBBK z  BNS Hannover von 
1906 e.V..
Współpraca Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego początkowo z Bractwem Kur-
kowym Hannover Centrum, a następnie z  
Bürgerschützen des nördlichen Stadttails 
von 1906 e. V. rozpoczęła się w 1993 r. naj-
pierw wizytą niemieckich braci kurkowych 
w Kórniku, a następnie rewizytą na Święcie 
Strzeleckim w Hanowerze.
Do Hanoweru wyruszyliśmy o  świcie 1 
lipca 2022 r. i wieczorem uczestniczyliśmy 
w uroczystości otwarcia Święta w Ratuszu. 
Nadburmistrz Hanoweru Belit Onay powitał 
naszą delegację: MagdalenęMatelską-Bo-
gajczyk – kierownik Wydziału Promocji Gmi-

ny, Lubę Baranowską (w zastępstwie Białej 
Damy oraz  jedenastu braci kurkowych  
na. czele z królem kurkowym Norbertem 
Binkiem.
Podczas uroczystość inauguracyjnej wrę-
czono nominacje nowym liderom (bruch-
meister) święta, oraz ponad stu królom 
kurkowym pamiątkowe łańcuchy. Młodzie-
żową królową Hanoweru 2022 została córka 
Prezesa Dirka Blomberga, z którym nasze 
bractwo współpracuje. Aby zdobyć ten tytuł 
musiała  zwyciężyć w trzech konkurencjach: 
w strzelaniu z wiatrówki, w strzeleniu na 
dystansie 50 m i 100 m. Aby wygrać te kon-
kurencje trzeba oddać 600 strzałów. 
Po ceremonii inauguracyjnej strzelcy kur-
kowi, z orkiestrą udali się na Plac Strzelecki, 
czyli do małego miasteczka, bowiem w tej 
części uroczystości brało udział około dzie-
sięciu tysięcy braci kurkowych. W głównym 
namiocie burmistrz miasta oraz prezydent 
Związku Bractw Hanoweru Paul-Eric Stol-
le, powitali zebranych braci kurkowych. 
Nadburmistrz Hanoweru Belit Onay, odbił 
szpunt pierwszej beczki piwa. Wspomnieć 

tutaj należy, że Kórnik wiele zawdzięcza tej 
współpracy. W 1993 r. dzięki opinii o współ-
pracy wydane przez Bractwo Kurkowe z Ha-
noweru, Gmina Kórnik otrzymała z Fundacji 
Polsko Niemieckiej, pierwsze środki pienięż-
ne na budowę kanalizacji Kórnika 
Sobotę 2 lipca odbyliśmy wycieczkę do Zam-
ku w Marienburgu, a następnie spędziliśmy 
czas na spotkaniu-pikniku u Marka Blom-
berga członka Schützen Nördlischer Stadt-
teil, gdzie  prezesowi Dirkowi Blombergowi 
oraz Frankowi Neumanowi skarbnikowi 
bractwa przekazaliśmy okolicznościowe 
upominki.  Kulminacją święta jest parada 
bractw. Nasza delegacja ze względu na fakt, 
że królową Hanoweru została członkini brac-
twa, z którym współpracujemy znalazła się 
w czołówce marszu. Zwyczajem niemieckich 
bractw przed imprezą, członkowie bractwa 
odwiedzają króla w jego domu. Z tego po-
wodu bractwo kurkowe z orkiestrą udaje 
się w nocy do domu króla, który zaprasza 
wszystkich na śniadaniowy poczęstunek. 

Wędrówka do trzech króli naszego zaprzy-
jaźnionego bractwa trwała od godziny 3:45 
do 10:00. Przemarsz przez miasto rozpoczął 
się o 11:00 i  trwał do godziny 15:30 trzy 
i półkilometrową trasą. Na ulice Hanoweru 
wyruszają również mieszkańcy, obserwato-
rzy tego widowiska. W tej części uroczystości 
uczestniczyło około sto sześćdziesiąt tysięcy 
ludzi. Z okazji święta ukazało się wiele gazet 
Hanowerskich Strzelców „Hannoversche 
Schützenzeitung”, ze wzmiankami  o dele-
gacji braci kurkowych z Kórnika. 
Nasz udział w Święcie Strzelców w Hano-
werze będzie kontynuowany. Jesteśmy 
tam rozpoznawalni i mile witani. W 2022 r. 
przypada 100-lecie Związku Bractw Strzelec-
kich Hannoveru - „Verband Hannoverscher 
Schützenvereinne E.V.” (VHS). Z  tej okazji 
wydano Jubileuszowe wydanie pt. „100 
Jahre Verband Hannovwrecher Schütze-
nvereine E.V.”
Hanoweranie świętują już od 1529 r. i jest 
to ich duże osiągnięcie kulturalne. Od 30 lat 
świętują z Kórnikiem. Promowanie gminy 
i miasta Kórnika należy do jednego z zadań 
KBBK.      

     

Delegacja 
w Hanowerze

◊  Kazimierz Krawiarz

Pierwszy Turniej Świętojański odbył się 
w Kórniku w 1991 r. W tym roku spotkanie 
odbyło się 25 czerwca. 
Tarczę statutową dla członków KBBK ufun-
dował Robert Kolwicz, ubiegłoroczny zwy-
cięzca. Do listy zwycięzców na tradycyjnym 
pucharku, dopisał się Marek Baranowski, 
Maciej Łabno zajął drugie miejsce a trzeci 
był Roman Fludra.
Największą atrakcją był nocny turniej świę-
tojański na dystansie 100 m. Strzelano do 
tarcz papierowych, następnie do tarczy 
drewnianej „Lecha Poznań”, ufundowanej 
przez grupę Kibiców z Czmońca i Konarskie-
go: Mariolę i Zbigniewa  Tomaszewskich, 
Macieja Kalisza, Miłosza Maurycego Janiaka, 
Dawida Kalisza, Wiktora Wawrzyniaka, Ma-
teusza Gołębka, Wiktora Włodarczaka. Do 
finału zakwalifikowali się: Marcin Jankowski, 
Krzysztof Musiał, Roman Fludra, Krzysztof 
Cieślik, Robert Spławski, Maciej Łabno, 
Adam Szyszka, Jacek Gramsz, Kazimierz 
Leśniewicz, Norbert Biniek i  Vanessa Woj-
ciechowska. Turniej wygrał Maciej Łabno 
(KBBK). Drugie miejsce zajął Marcin Jan-
kowski (KBBK) a trzeci był Krzysztof Musiał 
z Lubońskiego Bractwa Strzeleckiego.
Tarczę Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Wielkopolskiego ufundował 
Zarząd  Koła Gminnego w Kórniku, zdobył 
ją Jacek Gramsz (KBBK). Drugie miejsce 
zajął Maciej Łabno - obaj z KBBK, a  trzeci 
był Krzysztof Musiał z Lubońskiego Bractwa 
Strzeleckiego.
Tarczę ufundowana przez firmę „JESTIC”, 
Spółka jawna, J.K Cykowiak i  J.M. Cyko-
wiak ze Stęszewa. Tarczę zdobył Zdzisław 

Jakubowski (KBBK). Drugie miejsce zajął 
Maciej Łabno (KBBK), a  trzecie Krzysztof 
Musiał z Lubońskiego Bractwa Strzeleckie-
go. Zdzisław Jakubowski przekazał tarczę 
fundatorom.
W  strzelaniu do kura zwyciężył Norbert 
Biniek (KBBK). Drugi był Marek Pochylski 
(KBBK) a trzeci  Krzysztof Musiał z Luboń-
skiego Bractwa Strzeleckiego..
Nocny turniej świętojański tradycyjnie jest 
turniejem otwartym. Odwiedzili nas więc 
goście z Dolska, Lubonia, Krakowa, Bractwa 
Kurkowego Poznań 1253,  z Tarnowa Pod-
górnego. Czas rekreacji, zabawy, tradycji 
turniejów świętojańskich w Kórniku trwa 

już ponad trzydzieści lat i wciąż cieszy się 
powodzeniem. W bufecie serwowano pysz-
ne dania. Impreza tradycyjnie zakończyła 
się o świcie.
Strzelnicę KBBK odwiedził burmistrz Prze-
mysław Pacholski, Magdalena Matelska-
-Bogajczyk - kierownik Wydziału Promocji. 
Zwycięzcy zostali uhonorowani medalami 
i  licznymi nagrodami. Liczni sponsorzy 
wsparli tę imprezę. Słodkie wypieki ufundo-
wało Koło Gospodyń Wiejskich z Błażejewa. 
Restauracja „Złota Świnka” z  Kamionek 
przekazała cenny Voucher.  

Świętojańskie strzelanie KBBK

◊  Kazimierz Krawiarz
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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
o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-

nego dla części obrębu Dachowa 
w rejonie ul. Poznańskiej i Szero-

kiej, 
gm. Kórnik – etap 5

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. 2022 r. poz. 503) oraz 
uchwały Rady Miejskiej w Kórniku nr 
XXIV/276/2012 z dnia 25 lipca 2012 r., 
zawiadamiam o  wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu 
Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej 
i Szerokiej, gm. Kórnik – etap 5, wraz 
z prognozą oddziaływania na środo-
wisko, w dniach od 8 sierpnia 2022 
r. do 30 sierpnia 2022 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta i  Gminy Kórnik, Pl. 
Niepodległości, 62-035 Kórnik. Pro-
jekt  planu dostępny będzie w okresie 
wyłożenia również na stronie www.
kornik.pl w  dziale ,,Sprawy obywa-
telskie” w  zakładce ,,Projekty mpzp 
wyłożone do publicznego wglądu” 
oraz na platformie konsultacyjnej 
kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w  projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 
29 sierpnia 2022 r. o godzinie 16:00 
w świetlicy wiejskiej w Dachowie, ul. 
Okrężna 34, 62-023 Dachowa.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w  projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać w  formie papierowej lub 
elektronicznej w  tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
(ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl 
lub platforma konsultacyjna: kornik.
konsultacjejst.pl) do Burmistrza 
Miasta i  Gminy Kórnik na adres 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i  adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 14 września 2022 r. 
Informuję o  możliwości zapozna-
nia się z  niezbędną dokumentacją 
w  Urzędzie Miasta i  Gminy Kórnik 
– preferowane wcześniejsze umó-
wienie się telefoniczne. 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzenne-
go w obrębie geodezyjnym Konar-

skie w rejonie ulic Huby i Praw-
dziwkowej, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. 2022 r. poz. 503) oraz 
uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik 
nr IX/293/2019 z dnia 29 maja 2019 
r., zawiadamiam o  wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie geodezyj-
nym Konarskie w  rejonie ulic Huby 
i Prawdziwkowej, gmina Kórnik, wraz 
z prognozą oddziaływania na środo-
wisko, w dniach od 8 sierpnia 2022 
r. do 30 sierpnia 2022 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta i  Gminy Kórnik, Pl. 
Niepodległości, 62-035 Kórnik. Pro-
jekt  planu dostępny będzie w okresie 
wyłożenia również na stronie www.
kornik.pl w  dziale ,,Sprawy obywa-
telskie” w  zakładce ,,Projekty mpzp 
wyłożone do publicznego wglądu” 
oraz na platformie konsultacyjnej 
kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w  projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 
24 sierpnia 2022 r. o godzinie 16:00 
w świetlicy wiejskiej wsi Konarskie, ul. 
Długa 36, 62-035 Konarskie.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w  projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać w  formie papierowej lub 
elektronicznej w  tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
(ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl 
lub platforma konsultacyjna: kornik.
konsultacjejst.pl) do Burmistrza 
Miasta i  Gminy Kórnik na adres 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i  adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 14 września 2022 r. 
Informuję o  możliwości zapozna-
nia się z  niezbędną dokumentacją 
w  Urzędzie Miasta i  Gminy Kórnik 
– preferowane wcześniejsze umó-
wienie się telefoniczne.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzenne-
go w rejonie ulic Zwierzynieckiej 

i Śremskiej oraz obwodnicy miasta 
Kórnika 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
434, gmina Kórnik - etap III b.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. 2022 r. poz. 503) oraz 
uchwały Rady Miejskiej w  Kórniku 
nr III/17/2010 z  dnia 29 grudnia 
2010 r., zawiadamiam o  wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w rejonie ulic 
Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz ob-
wodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik 
- etap III b, wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, w dniach od 8 
sierpnia 2022 r. do 30 sierpnia 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 publicz-
nego wglądu” oraz na platformie kon-
sultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w  projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 
22 sierpnia 2022 r. o godzinie 16:00 
w świetlicy wiejskiej w Czołowie, 62-
035 Czołowo 7.  
 Zgodnie z  art. 18 ust. 1 ustawy, 
każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego, może wnieść uwagi. Uwagi 
należy składać w formie papierowej 
lub elektronicznej w tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
(ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl 
lub platforma konsultacyjna: kornik.
konsultacjejst.pl) do Burmistrza 
Miasta i  Gminy Kórnik na adres 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i  adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 14 września 2022 r. 
Informuję o  możliwości zapozna-
nia się z  niezbędną dokumentacją 
w  Urzędzie Miasta i  Gminy Kórnik 
– preferowane wcześniejsze umó-
wienie się telefoniczne.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzenne-
go w obrębie geodezyjnym Konar-

skie w rejonie ulic Huby i Praw-
dziwkowej, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. 2022 r. poz. 503) oraz 
uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik 
nr IX/293/2019 z dnia 29 maja 2019 
r., zawiadamiam o  wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie geodezyj-
nym Konarskie w  rejonie ulic Huby 
i Prawdziwkowej, gmina Kórnik, wraz 
z prognozą oddziaływania na środo-
wisko, w dniach od 8 sierpnia 2022 
r. do 30 sierpnia 2022 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta i  Gminy Kórnik, Pl. 
Niepodległości, 62-035 Kórnik. Pro-
jekt  planu dostępny będzie w okresie 
wyłożenia również na stronie www.
kornik.pl w  dziale ,,Sprawy obywa-
telskie” w  zakładce ,,Projekty mpzp 
wyłożone do publicznego wglądu” 
oraz na platformie konsultacyjnej 
kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w  projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 
24 sierpnia 2022 r. o godzinie 16:00 
w świetlicy wiejskiej wsi Konarskie, ul. 
Długa 36, 62-035 Konarskie.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w  projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać w  formie papierowej lub 
elektronicznej w  tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
(ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl 
lub platforma konsultacyjna: kornik.
konsultacjejst.pl) do Burmistrza 
Miasta i  Gminy Kórnik na adres 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i  adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 14 września 2022 r. 
Informuję o  możliwości zapozna-
nia się z  niezbędną dokumentacją 
w  Urzędzie Miasta i  Gminy Kórnik 
– preferowane wcześniejsze umó-
wienie się telefoniczne.

Dexter to młody, ok. 3 letni psiak. Od razu 
przyjaźnie wita człowieka swoją wesołą 
mordką, a w jego oczach widać ten błysk! 
Dexter potrzebuje uwagi człowieka, dużo 
ruchu, spacerów, zabawy! Jest niesamowicie 
skoczny, a zabawki to dla niego całe życie. 
Pięknie chodzi na smyczy, spacer z nim to 
przyjemność. Dexter potrafi przechodzić 
przez płoty, dlatego lepsze i bezpieczniejsze 
mogłoby być dla niego mieszkanie z aktyw-
ną rodziną niż dom z ogrodem. 
Dexter prowadzi casting w celu wyłonienia 
najlepszej dla siebie rodzinki – osoby zainte-
resowane prosimy o kontakt pod nr tel. 783 
552 272 w celu ustalenia terminu spotkania. 
Zapraszamy również do odwiedzania strony 
internetowej schroniska: 
schronisko-skalowo.pl 
oraz naszego profilu na 
Instagramie: przystanek-
skalowo.

Adoptuj 
przyjaciela 

Foto Karolina Rożek

Dnia 2 sierpnia 2022 r. 

o godzinie 12:00 

w Galerii 

Izby Pamiątek Regionalnych 

odbędzie się wernisaż 

wystawy malarstwa

pt. :Stanisław Łuczak i Jego obrazy”

ZAPRASZAMY



29 LIPCA

LETNIE KINO PLENEROWE W KOK . 
„C’mon, c’mon”, reż. Mike Mills. Godz. 
20.30, Kórnik, ul. Prowent 6. Polana 
przed Kórnickim Ośrodkiem Kultury. 
Wstęp bezpłatny.

31 LIPCA

MUZYKA Z KÓRNIKA. ZABIERZ MNIE 
ZE SOBĄ. Koncert z okazji obchodów 
20 rocznicy restytucji Fundacji Zakłady 
Kórnickie. Zespół OSTY w składzie Joan-
na Skowrońska - wokal/flet, Rafał Igiel – 
perkusja, Jacek Skowroński – fortepian. 
Polskie pieśni ludowe w nowoczesnych, 
autorskich aranżacjach. Arboretum w 
Kórniku, godz. 18:00.

5 SIERPNIA

LETNIE KINO PLENEROWE W KOK. „Palm 
Springs”, reż. Max Barbakow. Godz. 
20.30, Kórnik, ul. Prowent 6. Polana 

przed Kórnickim Ośrodkiem Kultury. 
Wstęp bezpłatny.

7 SIERPNIA

MUZYKA Z KÓRNIKA. TRIBUTE TO 
FRANK SINATRA. Koncert swingowego 
big bandu HAPPY JAZZ BAND. przeboje 
z repertuaru legendarnego wokalisty 
Franka Sinatry. Arboretum w Kórniku, 
godz. 18:00.
GREATMAN KÓRNIK TRIATHLON 2022. 
Plaża Oaza Błonie w Kórniku, start godz. 
8:00.

10 SIERPNIA

WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE. 
Tworzenie bukietów z sezonowych 
kwiatów, ziół i zbóż. Dom Integracji 
Międzypokoleniowej, Plac Powstańców 
Wlkp. 13, godz. 17:00, udział w zajęciach 
jest bezpłatny, rezerwacja pod nr. tel. 
790 262 404.

12 SIERPNIA

LETNIE KINO PLENEROWE W KOK. „Małe 
szczęścia”, reż. Daniel Cohen. Godz. 
20.30, Kórnik, ul. Prowent 6. Polana 
przed Kórnickim Ośrodkiem Kultury. 
Wstęp bezpłatny.

13 SIERPNIA

MUZA NA PLAŻY. Godz. 20:00, Plaża 
Oaza Błonie.

14 SIERPNIA

MUZYKA Z KÓRNIKA. WOJENKO, WO-
JENKO czyli PATRIOTYCZNE KARAOKE. 
Koncert z okazji Święta Wojska Polskie-
go. Anna Mierzwa, Radosław Elis oraz Ze-
spół Polonia Quartet w składzie Karolina 
Sydorowicz – skrzypce, Jacek Skowroński 
– fortepian, Piotr Szulc – perkusja, Piotr 
Max Wiśniewski – kontrabas. Arboretum 
w Kórniku, godz. 18:00.

18 SIERPNIA

WIECZOREK TANECZNY. Muzyka świata. 
Godz. 19:00, Plaża Oaza Błonie.

20 SIERPNIA

DOŻYNKI GMINNE. Szczytniki, wjazd od 
ul. Radiowej przy przystanku autobu-
sowym Koninko/Las. Start godz. 15:00. 
Gwiazda wieczoru Cleo.
MUZA NA PLAŻY. Godz. 20:00, Plaża 
Oaza Błonie.

25 SIERPNIA

WIECZOREK TANECZNY. Włoskie przebo-
je. Godz. 19:00, Plaża Oaza Błonie.

26-28 SIERPNIA

XX JUBILEUSZOWY ZLOT GAR-BUSÓW. 
Piękne samochody, wiele atrakcji. Kór-
nickie Centrum Sportu i Rekreacji OAZA-
-Błonie, przy plaży, godz. 18:00.

28 SIERPNIA

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA KÓRNIK 
TO NIE KURNIK. Zbiórka godz. 11:00, 
pod balkonem ratusza w Kórniku. Koło 
Przewodników PTTK im. M. Mottego. 
Przewodnik Marek Kaczmarek, informa-
cje tel. 515 229 684

Organizujesz ciekawe wydarzenie  
na terenie gminy Kórnik?
Wiesz o ciekawym koncercie, spektaklu, 
wystawie?
Napisz o tym na adres 
kultura@kornik.pl
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Stefan Wojciechowski
„URBANIZACJA, powinność, 
nieuchronność, 
czy zagrożenie”  

Z  biologicznego 
punktu widzenia: po-
wietrze, woda i gleba 
są najważniejszymi 
komponentami nie-
zbędnymi do życia. 
Ale notujemy rów-
nież inne aspekty 
patrzenia na świat, 
na życie czy na czło-
wieka: fizyczne, społeczne, czy filozoficz-
ne. Dla ludzi liczą się  takie wartości jak: 
zdrowie, bezpieczeństwo, pożywienie 
czy mieszkanie. Jednak dla architektów 
i  urbanistów sprawą najważniejszą jest 
przestrzeń. W dobrze zorganizowanej ziem-
skiej przestrzeni liczy się nie tylko kubatura 
czy wygląd budynków ile ziemia, na której 
powstają oraz przyroda i krajobraz, który 
je otacza. Należy jednak skonstatować, że 
dzisiejsze traktowanie unikalnych wartości 
jaką jest rolnicza ziemia i rodzimy krajobraz 
nie zasługuje na pochwałę, obie wartości 
są w  Polsce przedmiotem haniebnego 
wyzysku. Oczywiście mieszkania, usługi 
i przemysł są ewidentnymi potrzebami, ale 
bezmyślna, nadprogramowa urbanizacja 
wcale nie służy dobru społecznemu, jest 
jedynie ofertą biznesu i służy lokacie kapi-
tału. Należy dodać, że ziemia uprawna jest 
drzemiącym potencjałem gospodarczym 
a chwilowe zadławienie rolnictwa nie może 

być powodem do denominacji gruntów 
i bezdusznego budownictwa. 
 Architekt Stefan Wojciechowski w  bez-
precedensowej pracy: „Urbanizacja,  po-
winność, nieuchronność czy zagrożenie” 
w dociekliwy sposób demaskuje patologie 
dotyczące ładu przestrzennego i  zaboru 
ziemi traktując destrukcyjną urbanizację 
jako jedno z zagrożeń naszego świata.
„Jak wytniemy wszystkie drzewa i zabeto-
nujemy całą ziemię pozostanie nam jak 
onegdaj mieszkańcom Wysp Wielkanoc-
nych - exodus na inne światy”
Ale autor nie tylko krytykuje, podaje sposo-
by zapobieżenia temu niebezpieczeństwu. 
Uważa, że kolejne zmiany prawa budowla-
nego i ustawy o planowaniu przestrzennym 
nie zapobiegną dalszej deformacji ziemi 
i krajobrazu, proponuje odważną, całkowitą 
zmianę ustroju przestrzennego Polski. 
W dniu 27 czerwca br. na Zamku Kórnickim 
miała miejsce premiera książki. Przy kom-
plecie gości autor przedstawił tezy swej 

pracy, publiczność reagowała merytoryczną 
dyskusją, żywo sekundując prelegentowi, 
a wydawcy książki panu Krzysztofowi Budzy-
niowi ze Śremu zabrakło przygotowanych 
egzemplarzy.  
Stefan Wojciechowski, autor niepowtarzal-
nej książki urodzony w Kórniku w 1941 r. 
czuje, myśli i postępuje jak Wielkopolanin, 
(tak opiniują w książce autorytety), posiada 
ogromne doświadczenie zawodowe, sukce-
sy w projektowaniu, dydaktyce, publicystyce 
i w działalności publicznej. W latach 80-tych 
przebywał w Szwajcarii, stąd jest pełnym 
obywatelem Europy – Polski i  Szwajcarii 
(która nie przynależy do UE).
Każdemu, komu własny dom i społeczna 
przestrzeń nie są obojętne powinien za-
poznać się z książką, przyswoić tamtejsze 
pryncypia i wprowadzać je w życie. Wszyscy 
oczekujemy zaprzestania zaborczego urba-
nizowania naszego kraju.

                       

Recenzja 
książki

◊  Kazimierz Krawiarz

Na długo zanim w filmowej wsi Wilkowyje 
pojawił się znany wszystkim w Polsce wójt 
i senator Paweł Kozioł, karczmę w Kamion-
kach prowadził mieszkaniec wsi o tym sa-
mym nazwisku. Karczmarz Kozioł występuje 
w opisie Kamionek pochodzącym z 1653 
roku. Karczma była ważnym punktem na 
mapie wsi, a karczmarz pełnił rolę towarzy-
sza radości i smutków jej mieszkańców.  To 
w karczmie odbywały się wesela, przyjęcia 
z okazji chrzcin i stypy. 
Kozioł, prócz sprzedaży pańskich trunków, 
zobowiązany był zawozić do młyna w Kórni-
ku słód, który przed użyciem go w produkcji 

piwa, należało najpierw rozgnieść lub zmie-
lić. Transport ten odbywał się zwykle przy 
okazji wyjazdu karczmarza do kórnickiego 
zamku w celu uzupełnienia zapasu trunków 
w karczmie. Nad przygotowaniem słodu, 
czyli skiełkowanego i wysuszonego ziarna 
pszenicy lub jęczmienia czuwał mielcarz 
a produkcja odbywała się w kamioneckim 
mielcuchu. Mielcuch, dziś powiedzielibyśmy 
słodownia, to drugi, po karczmie ważny ele-
ment krajobrazu XVII wiecznych Kamionek. 
Poradnik dla właścicieli majątków z  tego 
okresu instruował - „Być one powinny 
[mielcuchy] przestworne, a na północ nie 
na południe obrócone żeby, w  lecie były 
chłodne, i  sposobniejsze do zarabiania 
w nich słodu...”. 
Dziś możemy się tylko domyślać, że z racji 
dużej ilości wody potrzebnej do przygoto-
wania słodu (moczenie i kiełkowanie ziar-
na), ów mielcuch znajdował się w bliskości 
jakiegoś stawu lub np. „strugi za wsią”. 
A właśnie w  ten sposób, w połowie XVIII 
wieku, w przywileju dla sołtysa Kamionek 
zostanie nazwana rzeczka, która wiele lat 

później pojawi się na mapie pod nazwą 
Kopel. Nie od dziś wiadomo, że jakość wody 
przy produkcji piwa a  także jego składni-
ków ma ogromne znaczenie. Nie ma też 
wątpliwości, że czystej i smacznej wody do 
moczenia ziarna w kamioneckim mielcuchu 
mogła dostarczyć „struga za wsią”, skoro, jak 
wiemy skądinąd, obecny w niej był szczupak, 
karp, leszcz, sandacz i lin.
Dziś po karczmie nie ma śladu. Nie ma 
też we wsi mielcucha i nie wiemy do kiedy 
funkcjonował, ale opis Kamionek z  roku 
1713, po pożodze wojen II połowy XVII 
wieku i początku wieku XVIII nie pozostawia 
złudzeń i wspomina już tylko o pustym placu 
po spalonym mielcuchu. 
Z całą pewnością jednak, a  jednocześnie 
z dużym przymrużeniem oka, każdy miesz-
kaniec dzisiejszych Kamionek może z dumą 
opowiadać przy grillu o  tej dawno zapo-
mnianej kamioneckiej tradycji browarniczej 
a po biesiadzie poprowadzić gości na spacer 
do „strugi za wsią”, która płynie niewzruszo-
na jak w czasach karczmarza Kozła.

Karczma 
w Kamionkach

◊  Roch Barełkowski

◊  SK
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 w Gminie Kórnik

Nawet gdyby inne nadmorskie miejscowości 
kusiły nas niezwykle atrakcyjnymi ofertami 
wypoczynku, my od lat przyjeżdżamy latem 
do Rewala, żeby tam na przełomie czerwca 
i  lipca spędzić dziesięć dni w pensjonacie 
ALFA. Lubimy tam przebywać z  różnych 
powodów, oczywiście każdy może wymienić 
inne. Wszyscy jednak zgodnie stwierdzamy, 
że to miejsce przyciąga jak magnes. Z okien 
swoich pokoi widzimy morze, bo jest do 
niego naprawdę niedaleko. Idąc na plażę nie 
musimy pokonywać schodów, co dla ludzi 
starszych ma ogromne znaczenie. Jak ktoś 
nie lubi wody może plażować na balkonie 
lub spacerować po urokliwych uliczkach 
czy nadmorskiej promenadzie. Atutem jest 
też świetna kuchnia, miła obsługa i gościnni 
gospodarze.
24 czerwca spakowani i gotowi do wyjazdu 
wsiedliśmy do autokaru firmy przewozowej 
STRUGAREK i  wyruszyliśmy w  kierunku 
morza. Pan Wojtek, z którym jechaliśmy po 
raz pierwszy okazał się świetnym kierowcą 
i dowiózł nas bezpiecznie do celu, oczywiście 
z przerwą na kawę w restauracji Krokodyl 
w Renicach.
Od tej chwili rozpoczęło się prawdziwe 
leniuchowanie. Trzeba przyznać, że pogo-

da sprzyjała plażowaniu i  spacerom nad 
brzegiem morza, wielu z nas może się więc 
pochwalić piękną opalenizną. Czas szybko 
mijał, grupa się integrowała, czy to w po-
kojach, czy w kafejkach, czy na spacerach, 
a że była z nami też zaprzyjaźniona grupa 
z Kórnika, więc mogliśmy nawiązać nowe 
znajomości i utrwalić stare. Wspólny udział 
w wieczorku tanecznym pokazał i udowod-
nił, że można się świetnie bawić nie tylko 

w parach mieszanych, a wiek nie ma żad-
nego znaczenia.
Morze żegnaliśmy z łezką w oku ale radośni, 
opaleni, pełni optymizmu i może troszeczkę 
stęsknieni za swoimi bliskimi. Wykonaliśmy 
mnóstwo zdjęć i filmików, oczywiście także 
fotkę całej grupy, żeby się pochwalić tym, 
którzy z nami nie pojechali.

Od wielu lat w miesiącu czerwcu członkowie 
PKPS w Kórniku, wyjeżdżają nad morze na 
wypoczynek połączony z rehabilitacją.
Tak było i w  tym roku, 24-go o godzinie 
8:00 zapakowaliśmy bagaże i wsiedliśmy 
do wygodnego, klimatyzowanego autokaru. 
Podróż z dwoma postojami na kawkę i re-
laks, przebiegła w miłej i wesołej atmosferze.
W tym samym czasie i w tym samym ośrod-
ku od kilku lat odpoczywa również, zaprzy-
jaźniona z nami grupa Seniorów z Borówca. 
Mamy z nimi bardzo dobry kontakt i razem 
jest nam dobrze. Grupa z Borówca do Rewa-
la dojechała trochę wcześniej i rozlokowała 
się w swoich pokojach.
Nasza grupa po przybyciu na miejsce, zo-
stała zakwaterowana w pokojach w pięknie 
usytuowanym ośrodku wypoczynkowym 
Alfa, w odległości 80 metrów od morza. Po-
koje z łazienkami, wygodne, czyste, a część 
z nich ma bezpośredni widok na morze. 
Miejsce to dla osób starszych jest bardzo 
dobre, bo wszędzie mamy blisko.
Na parterze jest stołówka, gdzie podawano 
nam smaczne śniadania /stół szwedzki/ 
i obiadokolacje.
Poza tym pomiędzy posiłkami dostępna 
była kawa, herbata, pieczywo i cieszący się 
wielkim popytem chlebek ze smalcem.
Podczas dziewięciodniowego pobytu mieli-
śmy piękną pogodę.
Kilka pierwszych dni było upalnych, w godzi-
nach południowych gorący piasek i piekące 

słońce. Chętnie dla ochłody zajadaliśmy 
smaczne lody.
Od połowy wakacji pogoda bardziej sprzy-
jała spacerom i czynnemu wypoczynkowi.
Co nie przeszkadzało, gdyż dla osób star-
szych nie jest wskazane przebywanie 
w ostrym słońcu.
Kilka osób skorzystało z  okazji i  odbyło 
długie spacery, odwiedzajac sąsiednie 
miejscowości wypoczynkowe Trzęsacz, 
Niechorze, Pobierowo, Pogorzelicę. Mniej 
sprawni korzystali z miejscowej komunikacji.
W połowie turnusu mieliśmy zorganizowany 
wieczorek z poczęstunkiem a muzyka na 
żywo zachęcała do wspaniałej zabawy. Prym 

wiodła i bawiła wszystkich grupa seniorów 
z Borówca. Razem świetnie się bawiliśmy.
Było miło, szkoda że czas na wakacjach 
biegnie szybciej niż w domu. W niedzielę /03 
lipca /nadszedł dzień powrotu, na skwerze 
przy pomniku Rybaka zrobiliśmy pamiąt-
kowe zdjęcie, zapakowaliśmy bagaże i po 
obiedzie wyjechaliśmy w drogę powrotną. 
Wszyscy zdrowi, wypoczęci, zadowoleni, 
szczęśliwie wrócili do domu. Wygodny au-
tokar zapewniła nam firma transportowa 
Strugarek ze Środy.

Wyrazy współczucia i szczere kondolencje dla Pani  
Beaty Sieczkowskiej z powodu śmierci

składają
Ojca

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

 
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wieloletniego Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego 
w Kórniku.
W tych smutnych chwilach Rodzinie oraz bliskim zmarłego 
wyrazy szczerego współczucia składają

śp. Ireneusza Bałęcznego

Zarząd oraz Pracownicy Banku Spółdzielczego w Kórniku
 

 
Z ogromnym smutkiem pożegnaliśmy

byłego Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w 
Kórniku.
Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia składa

śp. Ireneusza Bałęcznego

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Kórniku

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich”
Wyrazy współczucia i szczere kondolencje dla Pani  
Lidii Białkowskiej z powodu śmierci

składają
Mamy

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

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
naszego długoletniego Pracownika i Kolegi

Wyrazy głębokiego żalu i współczuciaRodzinie i Bliskim
składają

śp. Błażeja Kozłowskiego

Zarząd oraz Pracownicy TFP Sp. z o.o. Dziećmierowo

Seniorzy z Borówca wypoczywali w Rewalu 

◊   Barbara Fluder
 

Członkowie kórnickiego PKPS nad Bałtykiem

◊  Opiekun grupy
Aleksandra Grzelak

W dniu 3 lipca 2022 roku, odbyła się XXX Jubileuszowa Krajowa 
Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej. 
Wszystkich obecnych pielgrzymów , poczty sztandarowe oraz 
gości powitał i przemówienie wygłosił Krajowy Prezes Stowa-
rzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski.    W tej intencji msze 
św. odprawił i homilię wygłosił obecny kustosz licheńskiego 
sanktuarium  ks. Janusz Kumala. Po uroczystości w bazylice i 
występie wokalnym Amelii Anisowych z Ukrainy , pielgrzymi 
wraz z pocztami sztandarowymi udały się pod pomnik Kapelana 
Sołtysów i Rolników – Biskupa Romana Andrzejewskiego gdzie 
zostały złożone wiązanki kwiatów  oraz wspólnie odmówiona 
modlitwa różańcowa, której przewodniczył ks. prał. mag. lic. 
Ireneusz Juszczyński. Na zdjęciu przed grobem Biskupa delegacja 
z Wielkopolski w obecności Krajowego Prezesa Stowarzyszenia 
Sołtysów Ireneusz  Niewiarowski , Wielkopolskiego Prezesa Jarka 
Maciejewskiego oraz w-ce Prezesa Wojciecha Majchrzaka. 

 

Pielgrzymka Sołtysów

◊  B.J
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W dniu 3 czerwca na sołeckim placu zabaw 
w Skrzynkach zorganizowany został festyn 
z okazji dnia dziecka połączony z piknikiem 
ekologicznym. Pomysłodawcą i organizato-
rem byli Sołtys Beata Bruczyńska oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich w Skrzynkach.  Podczas 
wydarzenia dzieci wykonały ponad 5 me-
trowy ekologiczny autobus pomalowany 
w barwy kórnickiej komunikacji miejskiej. 
Autobus zasilony energią słoneczną z paneli 
oraz prądem powstałym z farmy wiatracz-
kowej ku niedowierzaniu uczestników ruszył 
w trasę wokół placu zabaw.  Dodatkowo 
KGW wraz z sołtysem ogłosiło konkurs pla-
styczny pt. „Jak dbam o świeże powietrze”, 
a 10 najlepszych prac zostało nagrodzonych 
sadzonkami drzew tlenowych. 
Wydarzenie zostało zgłoszone do konkursu 
zorganizowanego przez Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koło 
Gospodyń Wiejskich w Skrzynkach zajęło 
pierwsze miejsce z czego jesteśmy dumne 
i pełne chęci do organizacji kolejnych akcji 
edukacyjnych.  

Ekologiczny festyn w Skrzynkach

◊  Katarzyna Skrzypczak

Jak lato to podróże, a jak podróże to w nie-
znane. Dom Integracji Międzypokolenio-
wej trochę na przekór tym twierdzeniom 
postanowił udowodnić, że znane też warto 
zobaczyć. W sobotnie przedpołudnie 23 
lipca, z grupą ponad 40 osób, odbyliśmy 
autokarową wycieczkę krajoznawczą po 
gminie Kórnik. Program wycieczki, skrupu-
latnie układany, zakładał odwiedzenie wy-
jątkowych zakątków naszej małej ojczyzny. 
Ale jak to w życiu bywa plany są po to by je 
zmieniać, zwłaszcza, gdy aura okazuje się 
być kapryśna. I tak już przy pierwszym punk-
cie programu złapał nas ciepły letni deszcz, 
który przerodził się w prawdziwą ulewę. 
Opowieści o Półwyspie Szyja słuchaliśmy 
schowani pod ogromnym dębem, który 
stał się naszym parasolem. Kolejne punkty 
odwiedzaliśmy już susząc się w autobusie. 
Nie nudziliśmy się ani przez chwilę podzi-
wiając w jakim tempie rozwijają się gminne 
sołectwa. Czmoń, Radzewo, Mościenica, 
Dziećmierowo, Szczodrzykowo, Dachowa, 
Robakowo, Gądki, Kamionki, Borówiec 
- tak w  skrócie przebiegała trasa naszej 
podróży. Podziwiane przez nas krajobrazy 
uzupełniane były o ciekawostki historyczne 
i  społeczne, które przedstawiał nam pan 
Marek Kaczmarek, przewodnik turystyczny 
oraz pan dr Kazimierz Krawiarz, kustosz 
Izby Pamiątek Regionalnych. Dowiedzieli-

śmy się, która wieś ma największą liczbę 
mieszkańców, a w której zameldowane są 
tylko dwie osoby. Mogliśmy dostrzec różnice 
między rolniczym południem i przemysłową 
północą. Zadziwiło nas także, że zabytkowe 
obiekty nie są usytuowane wyłącznie w cen-
trum Kórnika, a  sporo otaczających nas 
miejscowości posiada zabudowania, które 
opowiadają o historii gminy. W przerwie 

między opadami udało nam się zajrzeć do 
kościoła w Robakowie i wykonać pamiątko-
we zdjęcie uczestników wyprawy przy szkole 
podstawowej w Kamionkach. 
Trzygodzinna podróż okazała się zbyt krótka 
by zobaczyć całe bogactwo najbliższej okoli-
cy. Wróciliśmy jednak mądrzejsi o informa-
cje historyczne i  społeczno-geograficzne, 
z apetytem na więcej, dumni, że mieszkamy 
w tak wyjątkowym miejscu. 
Tych, którym nie udało się wybrać z nami 
tym razem, zapraszamy już 28 sierpnia 
będzie kolejna okazja do odkrycia na nowo 
naszego miasta. “Kórnik to nie kurnik” pod 
takim hasłem będziemy spędzać niedzielne 
przedpołudnie spacerując po mieście i od-
krywając jego tajemnice. Jeśli macie ochotę 
się przyłączyć spotkajmy się o 11:00 pod 
balkonem ratusza. Szczegółowych infor-
macji na temat funkcjonowania Domu In-
tegracji Międzypokoleniowej oraz formach 
współpracy udziela Robert Jankowski tel. 
515 229 684. 

Podróż 
„tuż za róg”

◊  Zespół DIM

KÓRNIK TRIATHLON 7 sierpnia 2022
Informujemy o utrudnieniach w ruchu podczas niedzielnych zawodów. 
Przez całą niedzielę zamknięta będzie droga od skrzyżowania ul. Po-
znańskiej i Woźniaka do granic Mieczewa, a także część obwodnicy od 
ronda do ul. Konarskiej.
Szczegółowe informacja o utrudnieniach w ruchu:
• Od godziny 9:15 do godziny 16:30 zostaną całkowicie wyłączone 
z ruchu ulice: 
- ul. Woźniaka od skrzyżowania z ul. Poznańską (skrzyżowanie będzie 
przejezdne) do granic Mieczewa.
- Obwodnica Kórnika od ronda do ul. Konarskiej (ul. Konarska będzie 
przejezdna)
• Objazd do Mosiny zostanie poprowadzony przez:
- Bnin, Konarskie, Radzewice, Świątniki
• Objazd do Śremu zostanie poprowadzony przez 
- Bnin
• Dojazd i wyjazd z Czołowa możliwy będzie przez Konarskie i dalej 
objazdami.

W sobotę 16 lipca na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu OAZA-BŁONIE wystartował wyścig rowerowy. Trasa 
przebiega przez Rowerowy Pierścień dookoła Poznania.  Jest 
to wyznaczony i oznakowany rowerowy szlak turystyczny, 
który przechodzi przez najciekawsze zakątki okolic Pozna-
nia. Jadąc ta trasą można odwiedzić m. in. Rogaliński Park 
Krajobrazowy, Wielkopolski Park Narodowy, Puszczę Zielon-
kę, Park Krajobrazowy Promno i wiele innych klimatycznych 
miejsc, polnych dróg i nieodkrytych nigdy wcześniej ścieżek.
Cała impreza nosi nazwę „Poznańska Korba” i organizowana 
jest przez Stowarzyszenie Poco Loco Adventure, którego 
głównym celem jest promowanie aktywnego stylu życia, 
uprawiania sportu, outdoor’u. 
Chociaż pogoda nie rozpieszczała to w zawodach udział 
brało 300 osób! 
Pierwsze osoby, które przebyły trasę 180 km w  kategorii 
Open zajął Robert Piątkowski z czasem 6:16:21 oraz w ka-
tegorii Kobiety Joanna Adamska z czasem 7:04:29.
Dla Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu Oaza był to wy-
ścig wyjątkowy ponieważ brali w nim udział Adam Nowicki 
oraz Aleksander Sęczkowski, którzy są członkami Oazowej 
ekipy!

Uwaga utrudnienia!

INFOLINIA DLA MIESZKAŃCÓW 784 843 787

Kórnik Triathlon 2022 już za 7 sierpnia!
Zapisy http://www.greatman.pl/zapisy/

 Możesz spędzić dzień na sportowo z całą 
rodziną – Triathlon dla dorosłych i Duathlon 
dla dzieci czeka na was!
 Marzysz o debiucie w triathlonie i chcesz 

się sprawdzić na krótszym dystansie? Weź 
udział w 1/8IM - najkrótszy dystans triath-
lonowy idealny dla debiutantów!
 Trenujesz i liczysz na życiówkę w środku 

sezonu? Wskakuj na idealnie wymierzoną 
1/4IM na triathlonie w Kórniku!

 A  może spędzisz czas z  przyjaciółmi 
pokonując tylko 1 z dyscyplin? Weź udział 
w sztafecie!
 Sprawdź się w Kórniku!

 dystans 1/8IM i 1/4IM z ROLLING START
 Sztafety na obu dystansach
 triathlon w samym sercu Wielkopolski!
 Klasyfikacja cyklu
 Zawody Duathlonowe dla dzieci Greatkids

Więcej szczególów na stronie:
http://www.greatman.pl/korniktriathlon/

Kórnik Triathlon

„Poznańska Korba“ w Kórniku

◊  KCRiS OAZA
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Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Termin proteomika może się kojarzyć 
niektórym z  nas, szczególnie odwie-
dzającym siłownie i  dbającym o  masę 
i  rzeźbę swoich mięśni, z  proteinami. 
I  jest to skojarzenie prawidłowe. Prote-
inami określa się odżywki zawierające 
białka wykorzystywane w  celu wzrostu 
i  regeneracji masy mięśniowej. Mięśnie 
szkieletowe też są zbudowane z białek, 
w tym przypadku są to białka kurczliwe, 
odpowiadające za ruch. Proteomika to 
gałąź nauki zajmująca się badaniem 
białek, głównie poznaniem ich funkcji. 
Techniki badawcze stosowane w prote-
omice mają na celu scha-
rakteryzowanie wszystkich 
białek zaangażowanych 
w  badany proces biolo-
giczny. Zadanie to wymaga 
zastosowania efektywnych 
technik pozwalających na 
porównanie różnorod-
nych mieszanin białek oraz 
analizę ich składu. W przy-
padku roślin, białka izoluje 
się z badanego materiału 
za pomocą różnorodnych 
metod ekstrakcji służących 
ich oczyszczeniu. Następ-
nie białka separuje się 
korzystając z  rozdziału 
ich w  dwóch wymiarach 
na żelach lub z  wykorzy-
staniem chromatografii 
cieczowej. Interesujące 
nas białka następnie iden-
tyfikuje się korzystając 
ze spektometrii mas, która to technika 
pozwala na poznanie składu budujących 
je aminokwasów. Dzięki zastosowaniu 
technik proteomicznych w różnych konfi-
guracjach i w połączeniu z nowoczesnymi 
bazami danych możliwe jest zidentyfiko-
wanie i  określenie roli poszczególnych 
białek w  interesujących nas procesach 
biologicznych.
Białka są najbardziej uniwersalnymi 
cząsteczkami w  organizmach żywych 
i  odgrywają decydującą rolę właściwie 
we wszystkich procesach biologicznych. 
Pełnią funkcję katalizatorów, transportu-
ją i magazynują inne cząsteczki (np. tlen), 
pełnią funkcje mechaniczno-strukturalne, 
uczestniczą w obronie immunologicznej, 
są generatorami ruchu, przenoszą impul-
sy nerwowe, kontrolują wzrost i  różni-
cowanie komórek organizmów żywych. 
W Zakładzie Genetyki i Interakcji Środo-
wiskowych Instytutu Dendrologii PAN 
prowadzone są badania nad wieloma 
aspektami roli białek w kontroli procesów 
zachodzących w roślinach drzewiastych. 
Między innymi dotyczą one spoczynku 

i kiełkowania nasion różnych gatunków 
drzew i  krzewów: buka zwyczajnego, 
klonu zwyczajnego, jodły pospolitej oraz 
róży dzikiej. Funkcja zidentyfikowanych 
białek związana była z  utrzymaniem 
prawidłowego funkcjonowania komó-
rek. Zbadane białka mogą pełnić rolę 
wskaźników zdolności kiełkowania na-
sion. Zajmowano się także badaniem 
białek odpowiedzialnych za długotrwałe 
przechowywanie nasion dębu szypuł-
kowego, nasion szybko tracących swoją 
żywotność, czy nasion topoli czarnej, 
zagrożonego gatunku drzew. Odkryto, 
że białka utrzymujące długotrwałą stabil-
ność odwodnionej tkanki mają wpływ na 
żywotność nasion. Przedmiotem badań 

proteomicznych było też rozpoznanie 
mechanizmu budzenia się pąków świerka 
pospolitego na wiosnę, czy mechanizm 
tworzenia się galasów na liściach dębu 
szypułkowego. W  ramach współpracy 
z  Uniwersytetem im. Adama Mickiewi-
cza oraz Uniwersytetem Przyrodniczym 
w  Poznaniu badano także udział białek 
w obronie przed skutkami stresu chłodu 
i suszy na uprawę kalafiora. Wyniki badań 
pokazały, że białka związane z  funkcjo-
nowaniem mitochondriów podwyższają 
tolerancję kalafiora na suszę oraz chłód. 
Ciekawą częścią wykonywanych prac 
badawczych, realizowanych we współ-
pracy z  Narodowym Instytutem Badań 
Rolniczych (INRA) z  Francji, było ziden-
tyfikowanie białek odpowiedzialnych za 
cechy jakościowe (wielkość i smak) oraz 
zróżnicowanie genetyczne pomidora. 
Wykryto i zidentyfikowano białka odpo-
wiedzialne za dojrzewanie pomidorów. 
W ostatnim czasie badania koncentrują 
się na scharakteryzowaniu molekular-
nych mechanizmów odpowiedzialnych 
za adaptację buka do zmian warunków 

środowiska, w których będą analizowane 
również białka zaangażowane w regula-
cję kiełkowania nasion. 
W  czasie panującej wciąż pandemii Co-
vid-19 trudno nie wspomnieć o wykorzy-
staniu metod, jakie oferuje proteomika, 
w  badaniu wirusa powodującego tę 
chorobę. Koronawirus SARS-CoV-2 zbu-
dowany jest z białka i RNA. Białka są czę-
ścią składową budującą otoczkę (kapsyd), 
mającą kształt korony, od czego zresztą 
wirus bierze swoją nazwę. RNA zawiera 
informacje o  zjadliwości, ale to białka 
wykonują funkcje zapisane w tym kwasie 
nukleinowym. To one są odpowiedzialne 
za przyłączanie się do komórki człowieka 
(słynne kolce). Nasz organizm próbuje 

zwalczać wirusa produku-
jąc przeciwciała skierowa-
ne przeciwko jego białkom 
(nazywanym w odpowiedzi 
odpornościowej antygena-
mi). Podanie szczepionki 
(bazującej także w końco-
wym efekcie na białkach 
koronawirusa) zwiększa 
produkcję przeciwciał roz-
poznających białka wirusa 
i  go niszczących. Meto-
dy testowania obecności 
SARS-CoV-2 w organizmie 
człowieka oparte są na 
badaniu obecności jego 
RNA (test genetyczny), ale 
także na badaniu zawarto-
ści antygenów, czyli w tym 
przypadku białek wirusa 
(test antygenowy). Testy 
serologiczne natomiast 
mówią nam o  poziomie 

obrony, kiedy to badany jest poziom 
wyprodukowanych przez nasz organizm 
białek obronnych – przeciwciał.
Proteomika umożliwia zatem uzyskanie 
wielu informacji na temat procesów 
zachodzących wewnątrz komórek organi-
zmów żywych, co umożliwia opracowanie 
metod praktycznego ich zastosowania 
jako np. wskaźników żywotności nasion 
czy też testów do wykrywania groźnych 
chorób. 

Grafika przedstawia dwuwymiarowy 
obraz białek uzyskanych z  nasion buka 
zwyczajnego. Każda plamka reprezentuje 
pojedyncze białko. Zaznaczone białka zo-
stały zidentyfikowane oraz została okre-
ślona ich funkcja w kiełkowaniu nasion. 
Np. plamka nr 500 to kalretikulina, białko 
regulujące poziom wapnia w komórce. 

Proteiny i proteomika – nauka o białkach

◊ Tomasz Pawłowski, Barbara Kurpisz
Instytut Dendrologii PAN

Turystyka literacka to coraz popularniejszy 
sposób spędzania wolnego czasu. Edyn-
burg można zwiedzać śladami Harrego 
Pottera, Wrocław – tropem detektywa 
Eberharda Mocka, a jak to jest u nas? 

Szukając książkowych miejsc w pobliżu 
Poznania nie sposób pominąć Biblioteki 
Kórnickiej. W jej przebogatych zbiorach 
znajdują się choćby liczne starodruki i 
rękopisy Adama Mickiewicza, Juliusza Sło-
wackiego czy Cypriana Kamila Norwida. 
Z książkami kojarzą się również zbiory 

drukarskie Mikołaja Rybczyńskiego w 
Puszczykowie i stara drukarnia Alojzego 
Szabelskiego w Rogalinku. Ale literackie 
skojarzenia to przede wszystkim miejsca 
związane z fabułą i bohaterami książek 
oraz ich autorami.

Na kartach książek
Przy mosińskiej promenadzie stoi figura 
Eleganta z Mosiny. Jego postać wywodzi 
się z Pamiętników Jana Chryzostoma Paska, 
który wspomina o świetnie skrojonych 
mundurach uszytych przez miejscowych 
krawców, dzięki którym żołnierze hetmana 
Czarnieckiego zyskali miano elegantów. 
Ciekawe tropy literackie wiążą się z Owiń-
skami. W rejonie kościoła pocysterskiego 
planowano zamach na samego Napoleona 
Bonapartego, opisany na kartach Kolebki 
Waldemara Łysiaka. Drugi wątek przytacza 
Jakub Małecki w Przemytniku cudu, nawią-
zując do wymordowania w czasie II wojny 
światowej pacjentów miejscowego szpitala 
psychiatrycznego. Pobliskie świątynie w 
Kicinie i Wierzenicy były obiektem zain-
teresowania bohaterów powieści Feblik 
Małgorzaty Musierowicz. Atrakcje powiatu 
poznańskiego stały się też miejscem akcji 
książek detektywistycznych dla dzieci i mło-
dzieży. I tak Ignacy i Mela na tropie złodzieja 
z serii stworzonej przez Zofię Staniszew-
ską trafiają do pałacu w Rogalinie, gdzie 
rozwiązują Zagadkę dębów rogalińskich. 
Śledztwo bohaterów Klątwy Lucyny czyli 
Tarapatów 2 Katarzyny Rygiel i Marty Kar-
wowskiej prowadzi ich z kolei przez stację 
Puszczykowo i Jezioro Góreckie do miejsca 

przypominającego Muzeum Przyrodnicze 
w Jeziorach lub Muzeum Przyrodniczo-Ło-
wieckie w Uzarzewie (gdzie przygotowano 
nawiązujący do książki quest Muzealna 
przygoda z Lucyną).

Wśród bohaterów
Odwiedzając Park Dzieje warto zajrzeć 
do Ogrodu Bajek, by posłuchać w plene-
rze słynnych bajek Ignacego Krasickiego 
takich jak Przyjaciele, Czapla czy Ryby i 
Rak i obejrzeć ich bohaterów. W Śremie 
pod jedyną latarnią gazową w mieście 
przycupnęła Dziewczynka z zapałkami z 
baśni Hansa Christiana Andersena. Ściany 
pobliskiej szkoły upiększają kolorowe mu-
rale z książkami i książkowymi bohaterami 
z Małym Księciem na czele. Listę literackich 
malowideł w mieście uzupełnia mural z 
Marią Konopnicką.

Szlakiem ludzi pióra
Blisko Poznania urodziły się dwie ważne 
postaci świata literatury. O poetce Wisławie 
Szymborskiej przypomina ławeczka w Kór-
niku, a o jej rodzinie opowiada ekspozycja 
w Izbie Pamiątek Regionalnych w Bninie. 
Swojej figury doczekał się też w Suchym 
Lesie dramatopisarz Wojciech Bogusławski. 
W Ceradzu Kościelnym w mauzoleum ro-
dowym spoczywa Wawrzyniec Engeström – 
pisarz i tłumacz literatury skandynawskiej. 
Aby lepiej poznać postać Stanisława Reszki 
– dyplomaty i pamiętnikarza – najlepiej 
przejść trasę questu Orzeł i Reszka w Buku, 
a losy Józefa Wybickiego – autora słów 
polskiego hymnu – przybliży quest Z naro-
dowym akcentem! Albo i sam generał, jako 
jeden z tamtejszych mówiących pomników.

O postaci Arkadego Fiedlera przypomina 
muzeum-pracownia literacka w domu 
pisarza-podróżnika w Puszczykowie. Wła-
ścicielem pobliskiego pałacu w Rogalinie 
był niegdyś Edward Raczyński, który dzięki 
swoim Wspomnieniom Wielkopolski zapi-

◊  Piotr Basiński
Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna

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

Z książką 
pod pachą

sał się jako pionier literatury krajoznawczej. 
Do Rogalina trafiało wielu twórców, w tym 
Henryk Sienkiewicz, który napisał tam frag-
menty Rodziny Połanieckich, o czym przy-
pomina głaz z pamiątkową tablicą. Chętnie 
odwiedzana była też Wierzenica, opiewana 
przez Kazimierę Iłłakowiczównę w wierszu 
Pochwała Wierzenicy. Tamtejszym dworem 
władał filozof August Cieszkowski (upa-
miętnia go pomnik w Swarzędzu i okazały 
nagrobek w kościele w Wierzenicy). Nawią-
zaniem do jego spacerów ze znamienitymi 
gośćmi jest Aleja Filozofów ze wzgórzem 
i sosną Zygmunta Krasińskiego. Inny z 
naszych wieszczów gościł w Objezierzu i Łu-
kowie, o czym przypomina tamtejsza Izba 
Pamięci Adama i Franciszka Mickiewiczów. 
Pałac w Objezierzu ówcześnie cieszył się 
sławą znakomitego salonu literackiego, w 
którym bywały takie sławy, jak Józef Ignacy 
Kraszewski, Julian Ursyn Niemcewicz, Win-

centy Pol, Władysław Syrokomla i Narcyza 
Żmichowska. Dziś miejscowość z powo-
dzeniem nawiązuje do dawnych tradycji 
poprzez Festiwal Literackie Objezierze.

Mural z Małym Księciem w Śremie 
(fot. Piotr Basiński)

Martwa sosna w Alei Filozofów 
w Wierzenicy (fot. Piotr Basiński)

Ławeczka Wojciecha Bogusławskiego 
w Suchym Lesie (fot. Arch. Gminy Suchy Las)

Zbiory drukarskie Mikołaja Rybczyńskiego  
w Puszczykowie (fot. Piotr Basiński)

Festiwal Literackie Objezierze  
(fot. Archiwum organizatorów)
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W ostatni weekend czerwca Stowarzysze-
nie Grupa Rowerowa Szczytniki- Koninko 
zorganizowało wyjazd sportowo-tury-
styczny w okolice Piły. Sobota 25 czerwca 
upłynęła pod hasłem sportów wodnych. 
Mimo żaru lejącego się z  nieba grupa 
pokonała w kajakach pięknym i urozma-
iconym wodnym szlakiem rzeką Rurzycą 
odcinek około 20 km. Przygodę na wodzie 
skończyliśmy w Dobrzycy. 
Następny dzień, niedziela 26 czerwca, 
był dniem turystyki miejskiej. Grupa pro-
wadzona przez przewodnika i  zarazem 
miłośnika Piły odbyła spacer „Śladami 
zaginionego miasta”. Mottem wycieczki 
było: „Gdzie się stare z  nowym splata”. 
Zwiedzając najważniejsze miejskie obiekty 
poznaliśmy historię i współczesność Piły. 
Usłyszeliśmy opowiedzianych ze swadą 
przez pana Jana Balcerzaka (wiceprezes 
PTTK Odział w Pile) wiele anegdot i miej-
skich legend z czasów przeszłych i obec-
nych. Po krótkiej przerwie, mimo upału 
odbyliśmy spacer na położony w Nadle-

śnictwie Zdrojowa Góra pod Piłą Cmentarz 
Leśników, będący zdaniem wielu najpięk-
niejszym cmentarzem w Europie. 

Kończącym akcentem wyjazdu, po wspól-
nym posiłku stało się podsumowanie 

dwóch gorących, ale intensywnie spę-
dzonych dni, po którym, pełni wrażeń 
wróciliśmy w rodzinne strony.

Borówiecki Spływ Kajakowy 2022
Koło Gospodyń Wiejskich "Borówiec.ONe" 
od trzech lat organizuje spływy kajakowe 
dla mieszkańców gminy Kórnik. W tym roku 
odbyły się dwa spływy: pierwszy w dniu 25 
czerwca rozpoczynał wakacje, drugi miał 
miejsce w dniu 9 lipca. 

Za każdym razem trasa wiodła urokliwymi 
zakolami rzeki Warty, na odcinku od Radze-
wic do Rogalinka. Uczestnicy spływu mieli 
do pokonania ok. 12 kilometrów z biegiem 
rzeki. Pogoda sprzyjała i kolejne metry trasy 
kajakarze pokonywali w miłej atmosferze 
a z wiosłowaniem radziły sobie nawet dzieci. 
Podziwialiśmy wspaniałe walory przyrodni-
cze okolicy, liczne ptactwo wodne, rośliny 
i starodrzewia Rogalińskiego Parku Krajo-
brazowego. Spływy kończyliśmy ogniskiem 
i kiełbaskami. Był to dobrze i aktywnie spę-
dzony czas, który pozwolił na relaks a także 

zawieranie nowych znajomości i integrację.
Borówiecki Spływ Kajakowy był dofinan-
sowany ze środków Miasta i Gminy Kórnik 
(Otwarty Konkurs Ofert 2022) oraz Fundacji 
Zakłady Kórnickie. Dziękujemy. Dziękujemy 
również naszym partnerom z Kajakuj.pl za 
współpracę przy organizacji spływów.

„Zagrajmy w planszówki” w Borówcu
Mark Twain pisał, „ludzie nie dlatego prze-
stają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją 
się, bo przestają się bawić”. W myśl tej mak-
symy KGW „Borówiec.ONe” zorganizowało 
w tym roku cykl spotkań pod nazwą „Zagraj-
my w planszówki”. Gry różnego typu bawią 
i uczą dzieci pozytywnych zasad współza-
wodnictwa z  rówieśnikami, ale również 
rozwijają inteligencję, fantazję, umiejętność 
współpracy. Pozwalają na wzajemne pozna-
wanie się i integrację naszych wsi i gminy. 
Spotkania z grami planszowymi odbyły się 

w świetlicy wiejskiej w Borówcu trzykrotnie 
od kwietnia do czerwca 2022 roku i każdo-
razowo brało w nich udział kilkudziesięciu 
młodych uczestników, często z rodzicami. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się gry 
karciane. Pod okiem instruktorów grali-
śmy m.in. w „Architektów”, „Carcassonnę”, 

„Kongdominio”, „Aqua Brunch”, „Hej to 
moja ryba”, „Timberman- drwale w lesie” , 
„Ubongo” i inne.
Cieszymy się, że projekt się spodobał 
i chcielibyśmy go kontynuować w przyszło-
ści. Dziękujemy Akademii Gier „CUBE” za 
współpracę przy jego realizacji.
Projekt był sfinansowany ze środków Fun-
dacji Zakłady Kórnickie, bardzo dziękujemy.
     
 
     
 

 „Gdzie się stare z nowym splata”

◊  Szymon Wojciechowski
 Grupa Rowerowa Szczytniki–Koninko 

KGW „Borówiec.ONe“ w działaniu

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

Zamiar zorganizowania Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego w Mościenicy 
powstał w 1982 r., czterdzieści lat 
temu. Wśród około 250 chętnych 
na posiadanie działki byli przedsta-
wiciele różnych zawodów nie tylko 
z naszej gminyj. W marcu 1983 r. 
odbyło się Zebranie Założycielskie 
Ogrodu w Mościenicy, które wyło-
niło pierwszy Zarząd, uchwalono 
plan budowy, dokonano losowania 
przydziału działek ogrodu. Historia 
Ogrodu Działkowego im. Antoniego 
Wróblewskiego rozpoczyna się dnia 
6 marca (w niedzielę) 1983 r. 
Jedną z  form integrujących dział-
kowiczów były organizowane „Dni 
Działkowca” rozpoczynające się 
Mszą świętą polową. Dnia 16 lipca 2022 r., 
znowu działkowcy mogli  spotkać się na tej 
integrującej imprezie, wraz z zaproszonymi 
gośćmi, wiceburmistrzem Sebastianem  

Wlazłym, przedstawicielami ROD im. Wła-
dysława Zamoyskiego w Bninie oraz przy-
jaciółmi i rodzinami działkowców. 
 
W  sobotę 16 lipca o  godzinie 15:00, ks. 
proboszcz Grzegorz Zbączyniak w asyście 
diakonów, ministranta i organisty  Fran-

ciszka Nowaka odprawił mszę polową gre-
goriańską w intencji zmarłych działkowców, 
oraz za pomyślność ROD. W swojej homilii 
ks. G. Zbączyniak wyjaśnił istotę mszy gre-

goriańskiej,  nawiązał również do tego aby 
spowolnić nasze codzienne zabiegania. 
Korzystając z obecności na mszy pani prezes  
Kórnickiego Stowarzyszenia „OGOŃCZYK”  
Marii Kuczyńskiej-Nowak, ks. proboszcz 
poprosił o przedstawienie zamysłu budowy 
w Kórniku pomnika Władysława hr. Zamoy-

skiego, którego inicjatorem było 
właśnie to Stowarzyszenie. Po mszy 
prezes Tomasz Turkiewicz powitał  
wszystkich i  zaprosił do wspólnej 
zabawy i  na tradycyjny poczęstunek, 
z kulinariami firmy Filip Domagała 
i serwowany przez Zarząd poczęstu-
nek na „wielkopolską nutę”.  Chociaż 
pogoda płatała nam figle to wszyst-
kim apetyt i humory dopisywały.
Z myślą o dzieciach działkowców 
i  ich gościach ustawiono dmucha-
ny plac zabaw,  Panie animatorki 
, prowadziły z dziećmi różne gry, 
konkursy i  zabawy z  nagrodami. 
Wieczór działkowicze spędzili na 
tradycyjnej potańcówce przy dźwię-
kach muzyki DJ. 

W kronice ROD znalazł się piękny plakat, 
wpis ks. G. Zbączyniaka oraz liczne zdjęcia.  

     

I znowu po długiej przerwie związanej z pan-
demią Covid 19 Kórnickie Stowarzyszenie 
„Ogończyk” wraz z przyjaciółmi i sympaty-
kami w dniu 25 czerwca 2022r wyruszyło na 
spotkanie z historią, do miejsc związanych 
z Kórnikiem. Tym razem jechaliśmy szla-
kiem córek Tytusa i Celestyny Działyńskich. 
Elżbieta Czartoryska po wyjściu za mąż 
w 1848 roku za księcia Adama Konstantego  
Czartoryskiego swoje losy związała  z Jutro-
sinem, a szczególnie z wioską 
Stary Sielec gdzie małżonkowie 
po ślubie zamieszkali. Druga 
córka  Maria Grudzińska przez 
małżeństwo z  Zygmuntem 
Grudzińskim w  1855 swoje 
losy związała również z  tym 
terenem a szczególnie z miej-
scowością Osiek. 
Pierwszym obiektem, który 
zwiedzaliśmy był pałac w Osie-
ku, w którym obecnie znajduje 
się Dom Pomocy Społecz-
nej. Zostaliśmy mile powitani, 
a dzięki uprzejmości pani Dyrektor tej pla-
cówki  mogliśmy zwiedzić wnętrze pałacu, 
w którym mieszkali Państwo Grudzińscy. 
W pięknym parku zorganizowano dla nas 
wystawę prac pensjonariuszy tej placówki, 
a powitała nas orkiestra pacjentów.   Wielką 
niespodzianką był wspaniały poczęstunek 
zorganizowany dla naszej grupy wycieczko-
wej. Tutaj też powitali nas Przedstawiciele 
Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu w Starym 
Sielcu, którzy  byli naszymi przewodnikami 
w dalszym zwiedzaniu. 

Następnie udaliśmy się na cmentarz  w Bor-
ku, należący do parafii w Dubinie, gdzie 
zapaliliśmy znicze na nagrobkach Marii 
i Zygmunta Grudzińskich i ich syna Adama 
oraz zwiedziliśmy kościół filialny pw. Prze-
mienienia Pańskiego pochodzący z końca 
XVIII wieku. Dalej pojechaliśmy na  cmentarz 
w Jutrosinie gdzie zapaliliśmy znicz na na-
grobku rodziny Czartoryskich i zwiedziliśmy 
kościół pw. Świętego Krzyża, do którego 

uczęszczali Elżbieta i Adam Czartoryscy gdy 
mieszkali w Starym Sielcu. 
Ważnym obiektem na naszej trasie był ko-
ściół w Jutrosinie pw. Św. Elżbiety, wybudo-
wany w latach 1900-1902 według projektu 
Tomasza Pajzderskiego. Fundatorem świą-
tyni był syn Elżbiety i Adama Czartoryskich, 
Zdzisław Aleksander Tytus Czartoryski. Jest 
to mniejsza i  skromniejsza kopia katedry 
Najświętszej Panny Marii i św. Stefana w Spi-
rze. Wezwanie upamiętnia patronkę matki 
fundatora. Ściany pokryte są polichromią 

wykonaną przez Antoniego Procajłowicza. 
Witraże projektował Józef Mehoffer. Prze-
wodnikiem w kościele był proboszcz ks. 
Tadeusz Jaskuła. W krypcie kościoła stoją 
trumny Elżbiety i  Adama Czartoryskich  
oraz ich dzieci Wandy, Anieli, Zdzisława 
i Adama. Tutaj również zapaliliśmy znicze.  
Po przerwie obiadowej udaliśmy się do Sta-
rego Sielca. Dwór w Starym Sielcu siedzibę 
rodową  Czartoryskich widzieliśmy z oddali 

natomiast pałac w  Starym 
Sielcu, obiekt, który nigdy nie 
został do końca ukończony 
i zamieszkany mogliśmy zwie-
dzić. Tutaj czekała nas miła 
niespodzianka, bo w pięknej 
scenerii niedokończonego  pa-
łacu w dużej sali   Stowarzysze-
nie Przyjaciół  Pałacu w Starym 
Sielcu przygotowało projekcję 
filmową z życia Czartoryskich 
na podstawie książki „Wspo-
mnienia z młodości” napisanej  
przez córkę Elżbiety i Adama, 

Helenę z Czartoryskich Plater-Zyberk. Na 
zakończenie przekazaliśmy gospodarzom 
upominki otrzymane z Działu Promocji Gmi-
ny. Dziękujemy sponsorom za upominki, 
którymi obdarzyliśmy uczestników wyciecz-
ki, Stowarzyszeniu Przyjaciół Pałacu w Sta-
rym Sielcu za piękne oprowadzenie nas po 
tych historycznych obiektach związanych 
z naszym miastem a wszystkim uczestnikom 
za wspaniałą atmosferę . 

Jutrosin z  akcentami Kórnickimi

Dzień 
Działkowca

◊ Stanisława Andrejewska

◊ Stanisława Andrejewska



Podsumowanie sezonu 2021/2022 
w wykonaniu piłkarzy pierwszej drużyny 
piłkarzy Kotwicy Kórnik
Pod koniec czerwca zakończyły się rozgrywki 
ARTBUD IV ligi Wielkopolskiej. Pierwsze 
miejsce zajęli piłkarze Unii Swarzędz i oni 
awansowali do III ligi. Natomiast w dole 
tabeli rozstrzygnięcia zapadły w ostatnich 
kolejkach. Z IV ligą pożegnały się takie ze-
społy jak KKS II Kalisz, Górnik Konin, Victoria 
Ostrzeszów, Olimpia Koło oraz Wilki Wilczyn, 
które nie przystąpiły do rundy wiosennej.
Kotwica po dobrej rundzie jesiennej na wio-
snę prezentowała się jeszcze lepiej. Liczby 
sezonu to 21 zwycięstw, 10 remisów i tylko 
5 porażek, najmniej w całej lidze. Piłkarze Ko-
twicy uplasowali się na najniższym stopniu 

podium. Jest to najlepszy wynik w „nowej” 
historii klubu. W drużynie grało 6 wycho-
wanków Kotwicy. Najwięcej bramek i asyst 
dla Kotwicy zdobył kapitan naszej drużyny
Patryk Bordych - 29 (bramki+asysty). Do-
bry wynik również został osiągnięty dzięki 
niezawodnemu sztabowi trenerskiemu: 
I Trener Tomasz Nawrot, II Trener Mateusz 
Skrzypczak, Trener bramkarzy Michał Koko-
szanek, Fizjoterapeutka Natalia Łochyńska 
oraz Kierownik drużyny Wiktor Stempowski.
Trzech naszych zawodników, bramkarz 
Hubert Świtalski, obrońca Radosław Jasiński 
oraz pomocnik Patryk Bordych zostali wy-
brani do najlepszej 11-stki sezonu według 
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Od 25 czerwca zawodnicy mieli urlopy, do 
treningów przystąpili 11 lipca, aby nastę nie 
rozegrać 4 sparingi.
16.07 - Unia Swarzędz (2:2)
20.07 - Piast Kobylnica
23.07 - Polonia Środa Wlkp.
27.07 - Drużyna Wiary Lecha
Rozpoczęcie rozgrywek mistrzowskich 

nastąpi 06.08. Czasu jest niewiele, treningi 
przeplatane sparingami mają na celu jak 
najlepsze przygotowanie zespołu do roz-
grywek.
ARTBUD IV liga Wielkopolska będzie liczyła 
18 zespołów. Nowe zespoły to: Lipno Stę-
szew, Victoria Skarszew, Polonia Leszno oraz 
Noteć Czarnków. Z nadzieją patrzymy na 
nowy sezon, zachęcając sympatyków, kibi-
ców Kotwicy do licznego udziału w meczach 
na coraz piękniejszych Kórnickich Błoniach.
Pierwszy ligowy mecz na kórnickich Błoniach 
(ul. Leśna 6) odbędzie się 13 sierpnia o go-
dzinie 15:00.

Podsumowanie sezonu 2021/2022 w wy-
konaniu drużyny rezerw piłkarzy Kotwicy 
Kórnik
Z końcem czerwca zakończyły się rozgryw-
ki PROTON B-Klasa Wielkopolska. Sezon 
zwieńczony sukcesem naszych rezerw! 
Druga drużyna wygrała ligę i dzięki temu 
wywalczyła awans do wyższej klasy rozgryw-
kowej (A-Klasa). Podczas rozgrywek Kotwica 
zaliczała wzloty i upadki, natomiast zaliczka 
punktowa po dobrej rundzie jesiennej oraz 
pełna mobilizacja pod koniec sezonu przy-
niosło pozytywny rezultat w postaci zajęcia 

1 miejsca.
Liczby sezonu to 18 zwycięstw, 3 remisy 
i tylko 3 porażki. Nasz zespół stracił najmniej 
bramek w  całej lidze 16 w  24 meczach. 
W drużynie grało aż 18 wychowanków Ko-
twicy! Co bardzo cieszy zarząd klubu, gdyż 
właśnie z myślą o naszych młodych zawod-
nikach powstała druga drużyna.
Najwięcej bramek dla Kotwicy zdobył Ma-
ciej Puk - 18 bramek. Cel również został 
osiągnięty dzięki niezawodnemu sztabowi 
trenerskiemu: I Trener Krzysztof Korek, II 
Trener Marcin Sobiech.
W trakcie sezonu trzech zawodników z dru-
żyny juniorów młodszych (rocznik 2006) 
zadebiutowało w piłce seniorskiej, Borys 
Piętka, Jakub Loga oraz Oliwier Osses. Mło-
dym adeptom piłki nożnej gratulujemy oraz 
życzymy dalszych sukcesów.

Od 26 czerwca zawodnicy mieli urlopy, do 
treningów przystąpili 26 lipca.
Rozpoczęcie rozgrywek mistrzowskich na-
stąpi 27.08. Treningi przeplatane sparingami 

mają na celu jak najlepsze przygotowanie 
zespołu do rozgrywek.
PROTON A-Klasa Wielkopolska będzie liczyła 
14 zespołów. Z nadzieją patrzymy na nowy 
sezon, zachęcając sympatyków, kibiców 
Kotwicy do licznego udziału w meczach na 
coraz piękniejszym obiekcie w Szczodrzyko-
wie, gdzie właśnie powstały nowe trybuny 
dla kibiców.

ZAPRASZAMY NA TRENINGI KOTWICY!
Nabór do Akademii dla rocznika 

2016 i 2017
Serdecznie zapraszamy 

wszystkich chętnych!
Tel. 500-176-873

#kotwatoMY

Podsumowanie sezonu 
sekcji lekkoatletycznej
Sekcja lekkoatletyczna działa już w Kotwicy 
Kórnik ponad dwa lata. Gdy klub podjął 
decyzję o  powołaniu do życia sekcji na 
pierwszy trening przyszło sześcioro dzieci. 
Od początku sekcję prowadzi dwójka uty-
tułowanych trenerek, panie Magdalena 

Bytniewska i  Iwona Rauk. Trenerki suk-
cesywnie kształtowały młodych adeptów 
lekkiej atletyki i zaczęliśmy osiągać zamie-
rzone efekty. W pierwszym etapie naszego 
działania to przede wszystkim  zajęcia gdzie 
rozwijamy dzieci i młodzież wszechstron-
nie, poprawiamy ich sprawność fizyczną, 
wzmacniamy całe ciało. A co najważniejsze 
staramy się zdrowo rozwijać młody orga-
nizm. Kształtujemy koordynację ruchową, 
szybkość, skoczność, zwinność, poprawiamy 
kondycję, zwiększamy wytrzymałość i siłę. 
Postanowiliśmy zbudować wszystko od 
podstaw dlatego też ćwiczymy z dziećmi od 
najmłodszych lat. Po dwóch latach funkcjo-
nowania, sekcja rozrosła się do trzech grup 
szkoleniowych i ponad 50 zawodników. Taki 
rozwój sekcji to przede wszystkim wielka 
zasługa naszych trenerek i  ich wspaniały 
kontakt z podopiecznymi. Małymi krokami 
do przodu w tym roku rozpoczęliśmy udziały 
w zawodach sportowych, m.in. „czwartkach 
lekkoatletycznych” 

Podsumowanie 
sezonu 
Kotwicy

odbywających się pod auspicjami Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki. 
Finał Miejski Wielkopolskich Czwartków Lek-
koatletycznych, który odbył się  24.05.2022 
w Puszczykowie przyniósł nam dużo rado-
ści. Najlepsi zawodnicy stanęli na podium 
i zostali udekorowani medalami oraz otrzy-
mali drobne nagrody. 
Złote medale wywalczyli: 
- Teresa Elsner (bieg na 60m) - czas 10,35 s. 
(kat. roczniki 2014 i mł )
- Mateusz Rauk (bieg na 300m) - 1:06 (rekord 
życiowy) (rocznik 2014 i mł )
- Ignacy Piekarski (bieg na 60 m) - 9,51 s. 
(rocznik 2013)
- Zuzanna Ratajczak (bieg na 300m) - 49,04 
s.(rekord życiowy) (rocznik 2009) 
- awans do Finału Dominik Piekarski (pchnię-
cie kulą) - 10,10 m (rocznik 2009) 
Brązowy medale wywalczyła:
- Kalina Olszewska bieg na 60m - 10,02 s. 
(roczniki 2012-2013)
Pozostałe wyniki:
Rocznik 2014 i mł.
- 5 miejsce Sylwester Zgarda (bieg na 60 m)  
-12,73 s.(rekord życiowy)

Rocznik 2012-2013
- 4 miejsce Julian Zgarda  (bieg na 60 m) 
-  -11,00 s. (rekord życiowy)
8 miejsce Weronika Biadała  (bieg na 60 m) 
-10,71 s.(rekord życiowy)
10 miejsce Agata Jankowska (bieg na 60 
m) - 11,15 s. 
Rocznik 2010
4 miejsce Urszula Skwaryło (bieg na 60 m) 
- 10,06 s. (rekord życiowy) 
5 miejsce Natalia Kokot (bieg na 60 m) - 
10,45 s. (rekord życiowy)

Zuzanna Ratajczak (bieg na 300 m) i Domi-
nik Piekarski (kula) na zawodach uzyskali 
kwalifikacje do Finału Ogólnopolskiego 
„Czwartków Lekkoatletycznych” który odbył 
się w Łodzi. 18-19 czerwca 2022 w Łodzi nasi 
reprezentanci zaprezentowali się znako-
micie. Zuzia z nowym rekordem życiowym 
w biegu na 300m - 48,68 zajęła 31 miejsce 
na 60 startujących zawodniczek. Natomiast 
Dominik Piekarski w pchnięciu kulą - z no-
wym rekordem życiowym 10,62 zdobył 
brązowy medal! W ciągu dwóch lat nasi 
podopieczni zaczęli osiągać coraz lepsze 
wyniki, bijąc własne rekordy, przesuwając 
swoje możliwości a przede wszystkim ucząc 

się przełamywać własne bariery i możliwo-
ści. Ważnym elementem działalności naszej 
sekcji są rodzice, którym należą się wielkie 
podziękowania za wsparcie swoich małych 
mistrzów. Nadal się rozwijamy i zachęcamy 
a przede wszystkim zapraszamy na ZAJĘCIA 
LEKKOATLETYCZNE, ogólnorozwojowe 
w Kórniku. Nasza grupa lekkoatletyczna 
stale się powiększa. 
Sekcja lekkoatletyczna K.S.S. KOTWICA 
Kórnik zaprasza dzieci i młodzież od 7 roku 
życia. Treningi mamy we wtorki i czwartki: 
roczniki od 2014 i starsze godz. 17.15
roczniki 2015-2016 godz. 16.15
Miejsce: Stadion lekkoatletyczny - KCRiS- 
Błonie Kórnik. 
(Okres jesienno-zimowy - częściowo hala 
Oaza)
Lekkoatletyka jest „Królową Sportu”, przygo-
towuje młody organizm także do innych dys-
cyplin sportowych. Ćwiczenia ogólnorozwo-
jowe są ważne dla naszego organizmu od 
najmłodszych lat. Informacje o treningach 
można uzyskać u pani trener Magdaleny 
Bytniewskiej tel. 698 000 737.

◊ Wiktor Giczela 
- KSS Kotwica Kórnik 

◊ AG
-  Kotwica Kórnik 

Ostatnimi zawodami w sezonie 2021/2022, 
w  jakich zaprezentował się zespół UKS 
Radzevia Radzewo były Moje Małe Mistrzo-
stwa Polski. Turniej odbył się w Łochowie 
k. Warszawy w dniu 19 czerwca. Nasz klub 
wystawił do udziału drużynę młodziczek 
(rocznik 2010-2011). Do mistrzostw zgłosiły 
się aż 22 zespoły z całej Polski. Mecze roz-
grywane były na 2 halach. Radzevianki roz-
poczęły dobrze, ale nieskutecznie. Pierwszy 
mecz z Trzebinią przegraliśmy 0:1. Kolejne 
mecze w  fazie grupowej układały się już 
dla nas dużo lepiej. 5:0 z Zabrodziem, 4:2 
z Sicienkiem oraz 4:4 z Gdynią dały nam 3 
miejsce w grupie i awans do fazy play-off. 
W 1/8 finału dziewczęta zagrały znakomity 
mecz z Gdańskiem. Zwycięstwo 3:2 trenera 
z Radzewa kosztowało niemal zawał serca, 
ale ostatecznie przysporzyło mu dużo 
radości. Trener z Gdańska był po meczu 
wściekły. Nie mógł pojąć jak takie malutkie 
Radzewo wygrało z wielkim Gdańskiem. 
Niczym Dawid z Goliatem. W ćwierćfinale 
czekał na nas drugi zespół z  Zabrodzia. 
Zaczęliśmy imponująco. Prowadziliśmy 2:0 
i byliśmy już w unihokejowym raju, jedną 
nogą w  półfinale. Niestety moment de-
koncentracji sprawił, że straciliśmy bramkę 
i wszystko jakby się rozsypało. Przegraliśmy 
2:4. Walczyliśmy jednak dalej, o miejsca 5-8. 
Najpierw pechowa porażka 2:3 z Chudkiem, 
gdzie kontuzji nabawiła się jedna z naszych 

zawodniczek, a potem pewne zwycięstwo 
4:1 nad drugą drużyną z Gdańska. Ozna-
czało to zajęcie 7 miejsca w Polsce. Wynik 
rewelacyjny i pokazujący, że ten zespół idzie 
w dobrym kierunku i stać go na dużo. Świat 
jeszcze o nim usłyszy! Drużynę tworzyły: 
Sandra Olejniczak (kapitan), Karina Taciak 
i Marianna Krenc (bramkarki) oraz Patrycja 
Jańczak, Marta Jankowska, Agnieszka B., 
Lena Boguś, Zuzanna Bogaczyńska, Pola 
Mizera i Wiktoria Snuszka. Pomocą młod-
szym koleżankom służyły Agata, Basia i Ewa 
– dziewczęta z rocznika 2009. Dziękujemy 
Fundacji Zakłady Kórnickie za dofinanso-
wanie wyjazdu.
Sezon 2021/2022 za nami. Był bardzo 
udany. Świadczy o  tym kilka faktów. Po 
raz kolejny uplasowaliśmy się w czołówce 
rywalizacji o Mistrzostwo Polski, i to aż w 3 
kategoriach (juniorki młodsze – 4 miejsce, 
juniorki starsze – 5 miejsce, młodziczki – 7 
miejsce). Wyniki te dały nam 49 punktów 
w  Systemie Sportu Młodzieżowego – to 
nasz najlepszy rezultat od początku istnienia 
klubu. Po razie pierwszy w historii klubu wy-

walczyliśmy złoto Mistrzostw Wielkopolski. 
Dokonały tego juniorki starsze. Młodziczki 
zajęły w tych rozgrywkach miejsce 4. Łącznie 
braliśmy udział w 28 zawodach, w tym jeden 
raz za granicą, w czeskiej Ostrawie. Nasze 
zawodniczki były regularnie powoływane 
na zgrupowania Reprezentacji Polski do 
lat 19 i do lat 17. Mają już za sobą debiut 
w koszulce z orłem na piersi. W naszym 
Klubie, w 5 grupach treningowych umie-
jętności unihokejowe zgłębiało blisko 100 
osób. Dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy 
Kórnik za wspieranie naszej małej kuźni 
wielkich talentów. Dziękujemy wszystkim 
sponsorom, którzy dokładają swoje cegiełki 
do budowy tej unihokejarni. Dziękujemy 
wszystkim rodzicom, zwłaszcza tym, którzy 
tak wiele bezcennej pomocy oferują przy 
wielu inicjatywach. Dziękujemy wszystkim 
niewymienionym, którzy w  jakiś sposób 
nam pomagają. Chwila odpoczynku i  ru-
szamy w dalszą podróż. Plany jak zwykle 
mamy ambitne!

Udany sezon 
Radzevii

◊  Karol Niemier
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Dwa srebrne medale w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Europy W Anadii 
Doskonale zaprezentowała się dwójka 
zawodników UKS TFP Jedynka Kórnik 
w  rozgrywanych w  portugalskiej Anadii 
Młodzieżowych Mistrzostwach Europy 
w kolarstwie torowym. Pierwszego dnia na 
starcie w rywalizacji sprinterów rozegrano 
sprinty drużynowe. Polski zespół juniorów 
doszedł do finału, gdzie w walce o złoty 
medal  minimalnie uległ drużynie Niemiec. 
Polski zespół, w którego składzie jechali 
Mateusz Przymusiński (UKS TFP Jedynka 
Kórnik) Marcin Marciniak i Radosław La-
skowski zdobył srebrne medale. Również 

srebrny medal zawisł na szyi naszej zawod-
niczki Joanny Błaszczak (19 lat), która wraz 
z koleżankami wśród młodzieżowców do lat 
23, Nikolą Sibiak i Pauliną Petri, stanęła na 
drugim stopniu podium ulegając nieznacz-
nie w finale Niemkom.

Michalina Oleszak zdominowała Między-
wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
Świetne przygotowanie do najważniejszej 
imprezy w roku pokazała zawodniczka UKS 
TFP Jedynka Kórnik Michalina Oleszak, która 
z 3 rozegranych konkurencji przywiozła do 
domu 3 złote medale. Zawody rozegrano 
w  gminie Godziesze Wielkie k/Kalisza. 
Pierwszego dnia nie dała żadnych szans 
rywalkom w jeździe indywidualnej na czas, 
a siódme miejsce wśród młodziczek zajęła 
druga z kórniczanek, najmłodsza w staw-

ce Nicole Kurek. W rywalizacji chłopców 
zwyciężył Filip Podgórski z Maszewa, a tuż 
za podium uplasował się Mateusz Błaszak 
z UKS TFP Jedynka Kórnik. W drugiej części 
dnia rywalizowano w jeździe dwójkami na 
czas. W wyścigu dziewcząt dwójka z Kórnika, 
Michalina Oleszak i Nicole Kurek zwyciężyły, 
a podium uzupełniły ekipy z województwa 
Zachodniopomorskiego, STC Stargard 
Szczeciński i Baszta Golczewo. Drugiego 
dnia mistrzostw rozegrano wyścigi ze startu 
wspólnego. W wyścigu dziewcząt ponownie 
najlepsza okazała się Michalina Oleszak, 
a ponownie na siódmym miejscu uplasowa-
ła się Nicole Kurek. Wyścig chłopców wygrał 
Robert Goska z Darłowa, a jako ósmy linię 
mety minął Mateusz Błaszak. 
                                                                                                             

Kolarstwo
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W tym roku MUKS Wieża Kórnicka wysta-
wiła trzy drużyny: w kategorii chłopców do 
lat 16, w kategorii chłopców do lat 10 oraz 
najmłodszy narybek klubowy – w kategorii 
do lat 8 chłopcy oraz dziewczęta.

Drużyna do lat 16 grająca w składzie: 
Kątny Samuel, Kątny Tymoteusz, Zawitaj 
Aleksander oraz Zawitaj Tymoteusz - po 2 
dniach walki zdobyła tytuł Drużynowego 
Mistrza Polski. 
Drużyna do lat 10 grająca w składzie: Samir 
Będkowski, Ignacy Łukaszewicz oraz Julian  
Zgarda byli o krok od medalu, niestety 
zabrakło trochę szczęścia, i trochę doświad-
czenia w ostatnim meczu. Ta przegrana z 
teoretycznie słabszą drużyną spowodowała 
spadek z 3 miejsca na 5.
Blisko niespodzianki byli również nasi naj-
młodsi zawodnicy – chłopcy do lat 8. Osta-
tecznie jednak drużyna przedszkolaków 
zajęła 4 miejsce. A drużyna grała w składzie: 

Bojarojć Bruno, Łukaszewicz Tymon oraz 
Zgarda Sylwester.
Nasza jedyna drużyna dziewcząt –również w 
kategorii do lat 8 grająca w składzie Zuzanna 
Czerwińska oraz Aleksandra Moryson – za-
jęły ostatecznie 6 miejsce. Nasza drużyna 
dziewcząt jako jedyna zremisowała z tego-
rocznymi Mistrzyniami Polski i pewnie by 
była dużo wyżej gdyby nie to, że w 7 rundach 
zremisowała łącznie 5 razy.
Nasi zawodnicy startujący w zawodach 
indywidualnych również coraz częściej 
plasują się w czołówce turnieju zajmując 
lokaty na pudle.
Tegorocznymi medalistami zostali:
Zawitaj Aleksander – kategoria do lat 16 w 
turnieju klasycznym tytuł Wicemistrza Polski 
za zajęcie 2 miejsca.

Zgarda Sylwester – kategoria do lat 8 w 
turnieju błyskawicznym tytuł Wicemistrza 
Polski za zajęcie 2 miejsca. 
Kątny Samuel - kategoria do lat 16 w turnieju 
błyskawicznym tytuł II Wicemistrza Polski za 
zajęcie 3 miejsca.
Dzięki osiągniętym wynikom czterech na-
szych zawodników zostanie powołanych do 
Kadry Narodowej i uzyskało prawo startu 
w Mistrzostwa Świata, które odbędą się w 
Bułgarii pod koniec wakacji.
Wszystkim naszym zawodnikom gratulu-
jemy oraz życzymy wytrwałości w dalszych 
treningach, a Kadrze Narodowej - medali na 
Mistrzostwach Świata.

Juniorzy 
ponownie 
ze złotym 
medalem

◊  Robert Kątny
    MUKS Wieża Kórnicka
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◊  PM

Zarząd Koła Towarzystwa Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego 1918/19 w  Kórniku 
zwraca się z uprzejmą prośbą do rodzin 
Powstańców Wielkopolskich o udostępnie-
nie pamiątek rodzinnych po powstańcach  
(zdjęcia, dyplomy, odznaczenia, legitymacje, 
spisane wspomnienia). Posłużą one do 
uzupełnienia gromadzonych przez Koło 
biogramów  powstańców oraz  do przygo-
towywanej wystawy.Prosimy o kontakt tele-
foniczny - Dorota Przybylska – Prezes Koła  
tel 606821000 lub Piotr Guzik – Sekretarz 
Koła  tel. 667936837.
Po przerwie wakacyjnej od miesiąca wrze-
śnia, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, 
w  godz. 11-13 pełnić będziemy dyżury 
w  Domu Integracji Międzypokoleniowej 
w Kórniku, gdzie będzie można zasięgnąć 
szczegółowych informacji związanej z pro-
wadzoną przez nasze Koło akcją udostęp-
nienia pamiątek.

Poszukiwanie
pamiątek

◊  KK TPPW 1918/19



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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 Zaopiekuję się os. starszą lub nie-
pełnosprawną, całodobowo. Kórnik 
i okolice. Tel. 721 618 966
 Zatrudnię do cięcia, łupania drew-

na oraz prac budowlanych. Praca 
od zaraz, dobre wynagrodzenie.  
Tel. 692 241 023
 Firma ABC Automotive Poland 

zatrudni Operatorów Produkcji 
i Elektromechaników. Praca 3 zmia-
nowa w Koninku. Tel. 880 786 881 
lub kadry@abctech.com
 Osoby z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności - lekka praca 
na produkcji. Tel. 790 560 187
 Sprzątanie hali maszynowo – ½ 

lub ¾ etatu, Kórnik. Tel. 885 103 526
 Przyjmę do pracy: cięcie, łupa-

nie drewna, prace budowlane.  
Tel. 791-891-719

 Miód pszczeli z „Kórnickiej Pasieki”, 
ul. Antoniego Wróblewskiego 36. 
Dostawa na terenie Kórnika i Bnina 
gratis. Tel. 571 370 159
 Kupię siewnik Poznaniak do zboża. 

Tel. 618 171 344
 Sprzedam prosięta. Tel. 618 171 

344
 Wynajmę mieszkania w Kórniku, 

ul. Staszica, od sierpnia, 3 pokoje. 
Tel. 500 236 560
 Ubranka dla dziecka rozm. 146-

152 cm mega paka. Tel. 696 779 221
 Sprzedam wrotki firmowe, rozm. 

36. Tel. 696 779 221
 Sprzedam gitarę akustyczną, mar-

ki Yamaha. Tel. 696 779 221
 Sprzedam kombajn “Anna” w do-

brym stanie. Tel. 665 890 656
- Sprzedam łóżko do sypialni, sosna, 
i 2 nocne lampki. Tel. 602 517 370
 Naprawa rolet zewnętrznych. 

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

okien, wys. 1.94, dł. 2.68, szer. 1.59. 
Tel. 501 645 939
 Sprzedam 5-letnią kosiarkę spa-

linową, poj. 190 m3, Subaru, cena 
850 zł. Tel. 782 513 000
 Sprzedam używaną kuchenkę 

elektryczno-gazową, Amica, cena 
150 zł. Tel. 782 513 000
 Firma remontowo-budowlana 

wykonuje usługi wnętrz typu płytki, 
malowanie itp. Szybkie terminy.  
Tel. 782 513 000
 Sprzedaż ziemniaków młodych 

z domu. Bnin Błażejewska 43.

 Sprzedam świnki morskie, długo-
włose. Tel. 724 285 337
 Szukam firmy, która ociepla bu-

dynki styropianem, oraz firmę ma-
larską (elewacje). Tel. 534 878 040
 Kupię butlę gazową Propan-Butan 

11 kg oraz mniejszą turystyczną.  
Tel. 534 878 040
 Biuro matrymonialno-towarzyskie 

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

z  Ukrainy, z  długim doświadcze-
niem wykonuję masaże: klasyczny, 
drenaż limfatyczny, antycellulitowy 
i masaż bańką. Możliwość dojaz-
du do klienta. Tel. 600 310 181,  
600 310 252
 Sprzedam dwa pojemniki me-

talowe, 200-litrowe, używane, na 
paliwa płynne (benzyna, ropa, olej).  
Tel. 698 635 783
 Sprzedam banery reklamowe, 

podświetlane firm Lech, Żywiec, 
Okocim. Tel. 698 635 783
 Sprzedam czajnik elektryczny, 

nowy, nieużywany. Tel. 698 635 783
 Sprzedam wentylator używany, 

50x50 cm, 220 v. Tel. 698 635 783
 Sprzedam nagrzewnicę, używa-

ną, kolor niebieski, stojąca, 440 v.  
Tel. 698 635 783
 Sprzedam okna używane, kolor 

ciemnobrązowy o wym. 150x50 cm 
duże, 50x50 cm małe, drewniane. 
Tel. 698 635 783
 Sprzedam mikrofalę “Elektrim”, 

używaną. Tel. 698 635 783
 Sprzedam pralkę “automat” 

LG,  używaną (uszkodzona).  
Tel. 698 635 783
 Sprzedam skrzynki plastikowe, ko-

lor czarny i niebieski, małe, średnie 
i duże. Tel. 698 635 783
 Sprzedam regał sklepowy koloru 

czerwonego, 2 m wys., 0,5 m szer. 
Tel. 698 635 783 
 Pożyczka na spłatę chwilówek, 

windykacji, komornika pod zastaw 
nieruchomości. Tel. 517 383 218, 
www.finani.pl
 Wynajmę pomieszczenie-garaż, 

Kórnik-Bnin do 40 m2 do 300 zł/mc. 
Tel. 506 490 723
 Sprzedam przyczepę kempingo-

wą, cena 7500 zł. Tel. 506 490 723 
 Kupię garaż, działkę, mieszkanie 

Kórnik. Tel. 506 490 723
 Sprzedam lodówkę, pralkę, ku-

chenkę, piekarnik, zmywarkę.  
Tel. 506 490 723
 Sprzedam wyposażenie miesz-

kania, meble, sprzęty agd itp.  
Tel. 506 490 723

 Sprzedam tornister szkolny nie-
bieski (z piórnikiem i workiem) firmy 
Hama, cena 70 zł. Tel.  512 303 888
 Sprzedam  rower B’twin, biały, koła 

20 cali, w bardzo dobrym stanie, 
(kompletny z błotnikami i  lampka-
mi) cena 350 zł (do negocjacji). Tel. 
512 303 888
 Sprzedam meblościankę Top - 

meble; jasna (dł. 330 cm). W dobrym 
stanie. Odbiór własny. Cena 600 zł 
(do negocjacji). Tel. 512 303 888
 Oddam w dzierżawę teren przy 

Biedronce ul. Woźniaka pod handel 
lub usługi. Tel. 691 793 249
 Sprzedam teren pod budownictwo 

mieszkaniowe - lokalizacja Biernatki. 
Tel. 691 793 249
 EL -DUO usługi elektroinstalacyjne 

oraz serwis elektronarzędzi. Tel. 616 
610 950, 691 511 788
 Remonty, odświeżanie mieszkań, 

ocieplanie domów parterowych, 
dokładnie w  rozsądnych cenach, 
krótkie terminy. Tel. 669 013 418  
 Bezpośrednio sprzedam działki 

budowlane od 900 m2 uzbrojone 
przy drodze asfaltowej Radzewo-
-Trzykolne Młyny. Tel. 698 865 187
 Sprzedam połowę bliźniaka 105 

m2 działka 600 m2 459000 zł Ra-
dzewo-Trzykolne Młyny. Tel. 698 
865 187

 Sprzedam stół rozkładany.  
Tel. 504 802 285
 Sprzedam działkę budowlaną 

w  Borówcu przy ul. Przy krzyżu. 
Działka pięknie położona w cichym, 
spokojnym miejscu w otoczeniu la-
sów. Pow. działki 2756 m2 nr 210/2, 
cena za m2 330 zł. Tel. 606 914 108
 Działka budowlana Września 

okolica 1000 m2 na sprzedaż. Tel. 
505 921 833
 Sprzedam tanie mieszkanie, Kro-

sno k. Mosiny, 65,8 m2, 2 piętro, 
balkon, blisko lasu, słoneczne, 410 
tys. Tel. 533 241 000
 Do wynajęcia lokal usługowo-

-handlowy po remoncie pow. 33 m2 
w centrum Kórnika ul. Poznańska. 
Tel. 691 793 249
 Sprzedam elektryczną maszynę 

do szycia wiele funkcji, Victoria-
-Gracja, mało używana. Cena 200 zł.  
Tel. 668 149 609
 Sprzedam rower damski typu 

górskiego, pełny osprzęt, 21 biegów. 
Cena 500 zł. Tel 668 149 609
 Wynajem pokojów pracowniczych. 

Tel. 604 115 733
 Montaż, serwis, sprzedaż kli-

matyzacji. Szybkie terminy, atrak-
cyjne ceny, fachowe doradztwo.  
Tel. 603 376 673

 Transport, usługi transportowe, 
przeprowadzki. Tel. 506 490 723
 Oddam małe kotki w dobre ręce. 

Tel. 609 239 746
 Pilnie poszukuję gruntów na 

terenie Gminy Kórnik. Tel. 505 110 
269/505 921 833
 Szukam nieruchomości na sprze-

daż, mogą być zadłużone lub z nie-
uregulowanym stanem prawnym. 
Tel. 505 110 269 /505 921 833
 Kostrzyn Wlkp. dom na sprzedaż. 

Tel. 505 921 833
 Gorazdowo gospodarstwo na 

sprzedaż. Tel. 505 921 833
 Prace ogrodowe, cięcie żywopło-

tów, wycinka drzew. Rozbiórka bu-
dynków dużych i małych. Sprzątanie 
i wywóz. Tel. 504 440 916
 Osteopatia dzieci i  dorosłych, 

Kórnik ul. 20 Października 50.  
Tel. 600 363 028 
 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
 Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 

z balkonem, garażem i ogródkiem k. 
Kórnika. Tel. 666 677 003
 Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 

w ok. Kórnika. Tel. 666 677 003 
 Kupię mieszkanie lub dom 

do remontu w  okolicy Kórnika.  
Tel. 666 677 003
 Kupię stare szkło z PRL-u i starsze: 

wazony, owocarki, kury, świeczniki. 
Przyjadę, wycenię. Tel. 502 783 092
 Sprzedam nowe pergole, słupki 

i  kotwy. Ciemny brąz. Po 7 sztuk 
z  każdego. Cena 800 zł. Tel. 579 
652 269
 Sprzedam 2,5 h gruntu na terenie 

g. Kórnik. Tel. 693 525 215
 Odstąpię z  prowadzoną długo-

letnią tradycją sklep metalowy 
w Kórniku, tereny GS, ul. Średzka 17.  
Tel. 602 690 335 (od 7.30 do 15.00)

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 publikacji decyduje kolejność nadesłania. Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną 
(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.

Ogłoszenia drobne:
praca

inne




