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Sprawozdanie

burmistrza
Zmodernizują ulice
żernicką i Stachowską

2 listopada burmistrz Przemysław Pacholski oraz wiceburmistrz Sebastian Wlazły
spotkali się z dyrektorem Tomaszem Matczyńskim z firmy Panattoni. Omówiono
współpracę w zakresie wykupu gruntów
i modernizacji dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych (ul. Stachowska i ul.
Żernicka) w Żernikach i Robakowie.
Usprawnią budowę CPK?
3 listopada Centralny Port Komunikacyjny zorganizował spotkanie on-line
z samorządowcami gmin, na terenie
których planowane są inwestycje związane z CPK. Przedstawiono zapisy ustawy
o usprawnieniu procesu inwestycyjnego
Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Nowe przepisy określają np. ograniczenia związane z wydawaniem warunków
zabudowy, pozwoleń na budowę na obszarach wskazanych przez wojewodów,
na których powstawać będą inwestycje
towarzyszące CPK.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. wiceburmistrz Sebastian Wlazły, kierownik
Wydziału Planowania Przestrzennego
Mariusz Stodolniak i jego zastępca Małgorzata Dudkowiak.
Obrady Rady metropolii
i spotkanie z prezydentem
poznania
Także 3 listopada obradowała Rada
Metropolii Poznań. Ustalono składkę
członkowską, która dla podpoznańskch
gmin wyniesie iloczyn liczby mieszkańców
i stawki bazowej 1,5 zł. Podjęto decyzję
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację i utrzymanie projektu
pn.: Opracowanie „Planu Zrównoważonej
Mobilności dla Metropolii Poznań do roku
2040”. Przedstawiono zaawansowanie
prac nad przygotowaniem strategii „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
2021+”. Samorząd Kórnika reprezentował
burmistrz Przemysław Pacholski, który
później spotkał się prezydentem Poznania
Jackiem Jaśkowiakiem. Rozmawiano na
temat budowy infrastruktury rowerowej
łączącej Kórnik z Poznaniem. Prezydent
Jaśkowiak poinformował, ze w przyszłym
roku ruszą prace nad drogami rowerowymi łączącymi centrum Poznania z Głu-

szyną. Uzgodniono, że oba samorządy
przystąpią do prac koncepcyjnych, by przy
okazji budowy tzw. drogi wojskowej do
lotniska w Krzesinach i dróg dojazdowych
do dworca w Gądkach rozbudować połączenia rowerowe Głuszyna-Kórnik.
W sprawie węgla
Tego samego dnia omawiano procedurę
sprzedaży węgla na terenie naszej gminy.
W rozmowach uczestniczyli: wiceburmistrz
Sebastian Wlazły, skarbnik Katarzyna
Szamałek, sekretarz Iwona Pawłowicz-Napieralska, kierownik Wydziału finansów
Anna Kozłowska, kierownik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Sławomir
Zakrzewski oraz Anna Feszczyn i Krzysztof
Ratajczak z tego wydziału, a także Anna
Sawicka i Maciej Lewandowicz reprezentujący spółkę Wodkom, która zajmie się
organizacją sprzedaży i transportem. 7
listopada Ministerstwo Aktywów Państwowych zorganizowało spotkanie on-line w sprawie dystrybucji węgla przez
jednostki samorządu terytorialnego.
UMiG Kórnik reprezentowali burmistrz
Przemysława Pacholski, wiceburmistrz
Bronisław Dominiak, skarbnik Katarzyna
Szamałek, sekretarz Iwona Pawłowicz-Napieralska, kierownik Wydziału finansów
Anna Kozłowska.
Przypomnijmy, że w Urzędzie Miasta
i Gminy Kórnik można składać wnioski
w sprawie zakupu węgla po preferencyjnych cenach. Wzór wniosku dostępny jest
do pobrania: na stronie www.kornik.pl
oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik.
Węgiel w preferencyjnej cenie może kupić
osoba fizyczna z gospodarstwa domowe-

go, która jest uprawniona do dodatku
węglowego. Do dodatku węglowego jest
uprawniona wyłącznie osoba prowadząca
gospodarstwo domowe, która złożyła
deklarację do CEEB w terminie do 11
sierpnia 2022 r.
Urząd otrzymał informację, że surowiec
do Kórnika dostarczy firma PGE Paliwa
Sp. z o.o., do której przesłano wszystkie
wymagane dokumenty. W momencie
otrzymania informacji o terminie dostaw,
urząd będzie informował wnioskodawców
o możliwości odbioru węgla.
Rozmowy z Aquanetem
4 listopada wiceburmistrz Bronisław
Dominiak i kierownik Wydziału Inwestycji
Joanna Grzybowska uczestniczyli w comiesięcznym spotkaniu z przedstawicielami spółki Aquanet. Omówiono działania
w zakresie projektowania i realizacji zadań
wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Kórnik.
Pielgrzymka sołtysów
5 listopada odbyła się kolejna już pielgrzymka sołtysów powiatu poznańskiego
i sołtysów powiatu średzkiego do Matki
Bożej Kórnickiej. Poza sołtysami i reprezentantami stowarzyszeń sołtysów
w pielgrzymce uczestniczyli także: starosta
średzki Ernest Iwańczuk, członek zarządu
powiatu poznańskiego Antoni Kalisz,
burmistrz Środy Wlkp. Piotr Mieloch, burmistrz Pobiedzisk Ireneusz Antkowiak oraz
burmistrz Przemysław Pacholski, wiceburmistrz Sebastian Wlazły i wiceburmistrz
Bronisław Dominiak.
cd. na str. 4
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cd. ze str. 3
Podczas mszy świętej koncelebrowanej
przez ks. Proboszcza Grzegorza Zbączyniaka
i ks. prof. Tomasza Nawracałę, który wygłosił
homilię, dokonano poświęcenia Sztandaru
Sołtysów Powiatu Poznańskiego i Średzkiego. Po uroczystości kościelnej w KCRiS
Oaza koncert dla sołtysów zagrała Kórnicka
Orkiestra Dęta.
Medale dla par małżeńskich
7 listopada burmistrz Przemysław Pacholski wraz z przewodniczącym RMiG Kórnik
Adamem Lewandowskim i wiceprzewodniczącym Romanem Genstwą oraz kierującą
Urzędem Stanu Cywilnego Katarzyną Obiegałką wręczyli przyznane przez Prezydenta
RP medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” i złożyli gratulacje parom małżeńskim,
które obchodziły w tym roku 50 rocznicę
zawarcia związku małżeńskiego.

Koncert gości z Humania
8 listopada w Domu Integracji Międzypokoleniowej wystąpili goście z Humania z Ukrainy Wasyl Semenczuk, Walentyn Kupczyk,
Petro Wołoszyn. Muzycy zaśpiewali szereg
ludowych pieśni w swoich aranżacjach. Koncert miał charakter charytatywny. Goście
zbierali fundusze na wsparcie Ukraińskich
Sił Zbrojnych.
Wśród widzów znaleźli się między innymi
wiceburmistrz Sebastian Wlazły, sekretarz
Iwona Pwłowicz-Napieralska, przewodniczący RMiG Kórnik Adam Lewandowski,
radni Jerzy Walczyk, Jerzy Rozmiarek,
Stanisław Duszczak, przedstawiciele Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego
oraz Koła Łowieckiego Kogut oraz licznie
przybyli mieszkańcy. Organizacją koncertu
i pobytem występujących zajął się Wydział
Promocji Gminy.

Konkurs Kórnicki Kalendarz
rozstrzygnięty
Także 10 listopada burmistrz Przemysław
Pacholski wręczył nagrody i wyróżnienia
w konkursie fotograficznym „Kórnicki Kalendarz 2023”. Więcej na ten temat na str.
Święto Niepodległości
11 listopada z okazji Święta Niepodległości
pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Kórniku odbyła się uroczystość
podczas której liczne delegacje, w asyście
pocztów sztandarowych i werblistów złożyły
wiązanki kwiatów. Burmistrz Przemysław
Pacholski przypomniał najistotniejsze wydarzenia związane z rokiem 1918 w Polsce
i Kórniku, a także nawiązał do pomocy, jaką
mieszkańcy naszej gminy przesyłają walczącej o niepodległość Ukrainie. W parafiach

Kórnik tradycyjnie wysoko w rankingu

Znamy najlepsze gminy w Polsce. W tegorocznej edycji Rankingu Zrównoważonego
Rozwoju zwyciężyły: Kleszczów, Polkowice,
Karpacz, Świnoujście. Jednostki samorządu
terytorialnego zostały ocenione na podstawie 15 wskaźników GUS przez zespół pod
kierownictwem prof. Eugeniusza Sobczaka. Wyniki zostały ogłoszone 7 listopada
w Sejmie na konferencji „Zrównoważony
rozwój społeczno-gospodarczy jednostek
samorządu terytorialnego”.
Ogłoszono wyniki kolejnej edycji Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Jest on corocznie
opracowywany przez zespół prof. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej
i powstaje w oparciu o analizę wskaźników
obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska.
Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy. Materiałem źródłowym jest 15
wskaźników niezależnie podawanych przez
Głównego Urzędu Statystycznego w kategoriach: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie,
miejskie oraz miasta na prawach powiatu.
Partnerem Rankingu od wielu lat jest
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego.

Miasto i Gmina Kórnik każdego roku klasyfikuje się w czołówce rankingu w kategorii
gmin miejsko-wiejskich. W tegorocznym
zestawieniu uplasowała się na miejscu
7 spośród 662 gmin tego typu w Polsce.
Najlepsze były Polkowie, Stryków i Nie-

Także 7 listopada w siedzibie Sejmu RP
odbyła się konferencja „Zrównoważony
rozwój społeczno-gospodarczy jednostek
samorządu terytorialnego”. Ogłoszono
też wyniki Rankingu Samorządów. Miasto
i Gmina Kórnik zajęła 7 miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Dyplom z rąk
przedstawicieli organizatorów konkursu
odebrali: wiceburmistrz Sebastian Wlazły
i Bartosz Przybylski z UMiG Kórnik. Więcej
na ten temat na str. 5.

9 listopada burmistrz Przemysław Pacholski
i wiceburmistrz Sebastian Wlazły spotkali się
z reprezentantami firmy Sokołów głównym
inżynierem Mariuszem Koprem i dyrektorem Jackiem Wargackim. Omówiono
przygotowania do rozbudowy zakładu
w Robakowie oraz współpracy przy modernizacji drogi dojazdowej do przyzakładowej
oczyszczalni ścieków.

odprawiono msze św. w intencji Ojczyzny.
Uroczystość odbyła się także pod odnowionym Pomnikiem Obrońców Ojczyzny w Robakowie. W miejscach pamięci narodowej
złożono wiązanki kwiatów. Tradycyjnie już
11 listopada odbył się finał organizowanego przez Hufiec ZHP Kórnik Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego „Wpisani w Historię”. Turniej Niepodległościowy odbył się
na strzelnicy Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego. We wszystkich uroczystościach
uczestniczyli przedstawiciele samorządu.

Akademia Kotwicy z certyfikatem

Wieczornica patriotyczna

Spotkanie z Radą Seniorów

10 listopada burmistrz Przemysław Pacholski spotkał się z prezesem Kotwicy
Kórnik Andrzejem Giczelą. Rozmawiano
o współpracy klubu z samorządem oraz wyróżnieniu dla akademii Kotwicy, „zielonym
certyfikacie” PZPN, który przyznawany jest
klubom prowadzonym według wysokich
standardów organizacyjnych i szkoleniowych rekomendowanych przez piłkarską
federację.

15 listopada wiceburmistrz Sebastian Wlazły, przewodniczący RMiG Kórnik Adam
Lewandowski, Antoni Odzimek radny
Rady Seniorów, Kazimierz Krawiarz wraz
z dziećmi, rodzicami, gronem pedagogicznym i dyrekcją Szkoły Podstawowej im.
Powstańców Wielkopolskich w Robakowie
oraz licznie przybyłymi gośćmi, uczestniczyli
w Wieczornicy Patriotycznej, przygotowanej
przez Katarzynę i Mateusza Nabzdyków
z zespołem.
◊ red.

Kórnik wysoko
w rankingu samorzadów

Również 7 listopada burmistrz Przemysław Pacholski spotkał się Radą Seniorów, której przedstawił przebieg rozmów
w sprawie nawiązania współpracy z miastem Kościerzyna. Jeszcze w listopadzie
ma dojść do spotkania burmistrza Pacholskiego z burmistrzem Kościerzyny
Michałem Majewskim.

W sprawie rozbudowy fabryki
Firmy Sokołów
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połomice. W kategorii miast na prawach
powiatu triumfowało Świnoujście przed
Warszawą i Poznaniem. Pierwsza trójka
gmin miejskich to Karpacz. Złotów i Krynica
Morska. Wśród gmin wiejskich najlepsze
były Kleszczów, Kobierzyce i Tarnowo
Podgórne.
Wyniki zostały ogłoszone 7 listopada
w Sejmie na konferencji „Zrównoważony
rozwój społeczno-gospodarczy jednostek
samorządu terytorialnego”.
W imieniu Miasta i Gminy Kórnik dyplom
za 7 miejsce odebtrali wiceburmistrz
Sebastian Wlazły oraz Bartosz Przybylski
z UMiG Kórnik.

Nowa wiata w Radzewie
Wydział Inwestycji UMiG Kórnik informuje
o zakończeniu budowy wiaty rowerowej
przy Szkole Podstawowej w Radzewie.
Zakres zamówienia obejmował budowę
stalowej wiaty rowerowej na 20 rowerów
o pow. 22,06 m2.

Inwestycję, której wykonawcą była firma
Langras s.c. Andrzej Latanowicz, Tomasz
Latanowicz z Czołowa odebrano w dniu
27.10.2022r.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł
120.538,60 zł.
◊ Wydział Inwestycji UMiG

W rankingu punktowane są:
Wydatki majątkowe inwestycyjne per
capita;
Wydatki na transport i łączność per
capita;
Odsetek wydatków majątkowych
inwestycyjnych w budżecie;
Odsetek wydatków na transport
i łączność;
Odsetek dochodów własnych w budżecie;
Liczba osób pracujących na 1000
mieszkańców;
Liczba osób bezrobotnych na 1000
mieszkańców;
Liczba podmiotów gospodarczych na
1000 mieszkańców;
Odsetek radnych z wyższym wykształceniem;
Napływ ludności w przeliczeniu na
1000 mieszkańców;
Odpływ ludności w przeliczeniu na
1000 mieszkańców;
Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców;
Odsetek mieszkańców korzystających
z usług sieci wodociągowej;
Odsetek mieszkańców korzystających
z sieci kanalizacji komunalnej;
Odsetek mieszkańców korzystających
z oczyszczalni ścieków.
O miejscu w rankingu decyduje suma
punktów.

Dyżury Rady
Seniorów
Harmonogram dyżurów radnych RS
w miesiącach listopad i grudzień 2022 r.,
(czwartki), godz. 10:00 – 12:00
w Domu Integracji Międzypokoleniowej:
- 1 grudnia radna Barbara Fluder
- 8 grudnia radna Anna Wojtaszek
- 15 grudnia radna Aleksandra Grzelak
- 22 grudnia radny Marek Kaczmarek
Zapraszamy serdecznie!

◊ Rada Seniorów
Miasta i Gminy Kórnik
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Złoty jubileusz
W tym roku „Medale za długoletnie
pożycie małżeńskie”, przyznane przez
Prezydenta RP, otrzymało 38 par z naszej
gminy. 35 spośród świętujących w tym
roku złoty jubileusz małżeństw otrzymało
odznaczenia z rąk burmistrza Przemysława Pacholskiego, któremu asytsowali:
kierująca Urzędem Stanu Cywilnego Katarzyna Obiegałka oraz przewodniczący
RMiG Adam Lewandowski i wiceprzewodniczący Roman Genstwa. Seniorom
złożono życzenia zdrowia i wręczono
kwiaty Ceremonia odbyła się 7 listopada
w Zamku Kórnickim.

18 listopada 2022 r.
W tym roku złote gody świętowali:
Halina i Jacek Błaszczakowie
Krystyna i Włodzimierz Byczyńscy
Genowefa i Roman Jóskowiakowie
Halina i Jan Kończalowie
Gabriela i Jan Kuźmowie
Cecylia i Jerzy Wieczorkowie
Sabina i Jan Najewscy
Maria i Aleksander Latuskowie
Danuta i Stanisław Schillakowie
Teresa i Marian Genstwa
Lucyna i Leszek Tuliszkowie
Marian i Lucjan Sklepik
Halina i Adam Grzegorowscy
Irena i Tadeusz Błaszczykowie
Czesława i Ryszard Janeczko
Krystyna i Andrzej Lisowie
Barbara i Ryszard Budaszowie
Maria i Tadeusz Nowaccy
Urszula i Janusz Klemensowie

Krystyna i Stanisław Jankowscy
Elżbieta Mądra i Roman Mądry
Zdzisława i Józef Szczepaniakowie
Maria i Roman Łasińscy
Anna i Andrzej Miękus
Maria i Stefan Taciakowie
Halina i Henryk Małeccy
Zofia i Czesław Andrzejewscy
Hanna i Wojciech Woźniakowie
Ewa i Waldemar Wiśniewscy
Mieczysława i Leszek Basalakowie
Grażyna i Janusz Jankowscy
Bernadeta i Jan Tuczyńscy
Donata i Andrzej Krusiowie
Teresa i Jan Czerwińscy
Maria i Marian Koper
Łucja i Andrzej Kordzińscy
Irena i Bronisław Ślesikowie
Krystyna i Zbigniew Unrychowie
◊ ŁG
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Uczniowie z Kamionek znów najlepsi

Uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kamionkach ponownie zwycięzcami Konkursu Powiatowego „Podhalańskie, Spiskie
i Orawskie Drogi do Niepodległości”.
W tym roku odbył się 15-ty jubileuszowy
Konkurs Niepodległościowy pn. „Podhalańskie, Spiskie i Orawskie Drogi do
Niepodległości”, którego organizatorem
jest Starostwo Powiatowe w Zakopanem.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i wzięli
w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych z: Sopotu, Kórnika, Suchego
Lasu, Sianowa, Jabłonki, gmin Powiatu
Tatrzańskiego oraz uczniowie szkół
ponadpodstawowych z powiatów: hrubieszowskiego, kartuskiego, łowickiego,
poznańskiego, rawickiego, świdnickiego,
nowotarskiego, wadowickiego, międzychodzkiego i tatrzańskiego oraz miasta
Sopotu.
W tym roku finał konkursu odbył się
w gminie Kościelisko i poprzedzony był
eliminacjami gminnymi, które odbyły się
10 października br. w gminach i powiatach zaproszonych do konkursu.
Eliminacje powiatowe rozegrane zostały
w dwóch kategoriach: do uczniów szkół

podstawowych i ponadpodstawowych
z powiatu tatrzańskiego oraz gmin
i powiatów partnerskich, ale pytania
konkursowe dla wszystkich uczestników
były takie same.
Gminę Kórnik reprezentowała trzyosobowa drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kamionkach w składzie: Gustaw Domański,
Grzegorz Lisiecki i Eryk Przedborski z
opiekunem Malwiną Panek. Drużynie
towarzyszyła kierownik Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu Magdalena
Matelska-Bogajczyk.
Tematem wiodącym tegorocznego konkursu było „Stulecie powrotu części Górnego Śląska do Macierzy”. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na 15 pytań.
Pomimo, że konkurs był trudny, młodzież
wykazała się dużą wiedzą historyczną.
Biorący udział w konkursie uczniowie
mieli za zadanie podać stopnie wojskowe dowodzących w walkach żołnierzy,
podać imiona i nazwiska, a także znać
daty i miejsca walk. Najwięcej problemu
sprawiły pytania o postacie na zdjęciach,
które w szczególny sposób przyczyniły się
do powrotu Śląska do Macierzy.

Rywalizacja do samego końca była bardzo
„zacięta”, ale drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kamionkach wygrała z dużą przewagą punktową w kategorii szkół podstawowych, zdobywając 62 punkty. Na drugim
miejscu z liczbą 41 punktów uplasowało
się Zakopane, a trzecie miejsce zdobyli po
dogrywce uczniowie z Bukowiny Tatrzańskiej osiągając wynik 39 punktów.
Wśród szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zdobyli uczniowie z powiatu
rawickiego, drugie miejsce zajęli uczniowie
z powiatu kartuskiego, a trzecie miejsce
wywalczyli uczniowie z powiatu tatrzańskiego.
Wszyscy uczestnicy finału otrzymali książki
historyczne, a pierwsze trzy zespoły i ich
opiekunowie cenne nagrody rzeczowe.
Konkurs podobnie, jak w latach ubiegłych
zorganizowany został w przeddzień Święta
Niepodległości. Na drugi dzień uczestnicy
konkursu wraz z opiekunami wzięli udział
w uroczystości 104. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości w Kościelisku.
◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

W 99 rocznicę śmierci Generałowej

Już za rok, 4 listopada, przypadać będzie
100 rocznica śmierci Generałowej
Jadwigi Zamoyskiej – córki Tytusa
Działyńskiego, matki Władysława
Zamoyskiego, twórczyni Szkoły Domowej
Pracy Kobiet, której proces beatyfikacyjny trwa od 2012 roku.

Rok przed okrągłą rocznicą, z inicjatywy
Fundacji Zakłady Kórnickie i kórnickiej
parafii, w Kolegiacie Kórnickiej odprawiono mszę św. w intencji beatyfikacji
Służebnicy Bożej. Po liturgii o duchowości
Generałowej opowiedział prof. Władysława Chałupka, a chóru Kórnickiego
Towarzystwa Śpiewaczego Castellum
Cantans pod dyrekcją Dariusza Tabisza

zaśpiewał utwory skomponowane przez
córkę hrabiny Jadwigi - Marię.
Przyszły rok został przez Sejm RP ogłoszony Rokiem Jadwigi Zamoyskiej. Przygotowywane są już wydarzenia, które
uświetnią obchody rocznicy.
Przypomnijmy, że w październiku 2023
minie wiek od śmierci hrabiego Władysława, który zgodnie z wolą matki i dziadka
cały majątek swojej rodziny przekazał
Narodowi. Nadal trwa zbiórka publiczna
funduszy na budowę pomnika Władysława Zamoyskiego w Kórniku. Pamiątkowe
cegiełki można zdobyć także w siedzibie
naszej redakcji.

◊ ŁG
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Tragiczne losy rodziny Białasów

Spacerując po kórnickim cmentarzu parafialnym, możemy prześledzić historię
miasta, wspominając tworzące je rodziny
i osobistości. W pobliżu cmentarnej
kaplicy mieści się nietypowa kwatera
z trzema różnymi nagrobkami. Widniejące nań nazwisko „Białas” nie jest zbyt
znane wśród młodszych mieszkańców
Kórnika i okolic – a szkoda. Burzliwe losy
tej rodziny przypomniała nam pani Katarzyna Duszczak, która stworzyła swoistą
„kronikę” dziejów Białasów.
Chociaż Państwo Białasowie nie wywodzili
się wprost z Kórnika, to tutaj w latach dwudziestych ubiegłego stulecia zamieszkali, założyli rodzinę i prowadzili swoją działalność
gospodarczą. Również w Kórniku udzielali
się społecznie, działając w stowarzyszeniach
i angażując się w służbę publiczną. Koleje
losu zmusiły członków rodziny do opuszczenia Kórnika i Wielkopolski, jednak to
tutaj pochowano trzy z pięciu osób, które ją
tworzyły. Prześledźmy zatem ich życiorysy.
Antoni Białas urodził się trzeciego stycznia
1897 roku w Pleszewie. Jego
rodzice – Jan oraz Marianna
ze Szczurów mieszkali w Bonikowie, w pobliżu Odolanowa. W Kórniku mieszkał od
1922 roku. Rok później, wstąpił
w związek małżeński z młodszą o sześć lat Heleną Nowicką, pochodzącą z Opalenicy.
Co ciekawe, dla Heleny Kórnik
miał konotacje rodzinne, mieszkali tam bowiem jej dziadkowie
od strony matki. Para doczekała się trójki dzieci – urodzonego
w 1924 roku Jerzego, Barbary
(która przyszła na świat rok
później) oraz najmłodszej córki,
Alicji (ur. 1935). Antoni (który
był z zawodu drogerzystą i wykształconym handlowcem)
wraz z żoną (księgową), prowadzili sklep
drogeryjny. Zakład mieścił się przy rynku
(obecnie Plac Niepodległości). Ponadto
pan Białas był także właścicielem pierwszej
w Kórniku stacji benzynowej, również zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie
ratusza. Oprócz tego wkładu w lokalne
życie gospodarcze, Antoni współtworzył
kórnickie koło „Sokół”, którego w 1931 roku
został sekretarzem. W latach trzydziestych
udzielał się również w miejscowym Towarzystwie Kupców, które liczyło 18 członków.
Od 9 stycznia 1933 pełnił funkcję prezesa
tego koła. Przez większość swojego życia
w Kórniku działał aktywnie w lokalnej
Ochotniczej Straży Pożarnej, której był naczelnikiem a potem sekretarzem. Należał
też do kórnickiego bractwa kurkowego
(rodzaju tradycyjnej organizacji zrzeszającej
mieszczan, w celu krzewienia patriotyzmu
i pielęgnowania umiejętności strzeleckich,

potrzebnych na wypadek obrony przed nieprzyjacielem), w 1934 roku wystrzelał nawet
tytułu „króla kurkowego”, z kolei w 1936
i 1938 zdobył laury „króla żniwnego”. Antoni
musiał mieć zatem doskonałą świadomość
tego, jak Niemcy potraktowaliby go ze
względu na jego dotychczasową działalność
społecznika. W ciągu kilku pierwszych dni
od rozpoczęcia ataku III Rzeszy na Polskę
spakował siebie i syna i wspólnie wyruszyli
samochodem w kierunku wschodnim,
z dala od nadciągającej, wojennej zawieruchy. Niestety, nie udało im się uciec przed
zagrożeniem. Obydwoje zginęli tragicznie,
10 września 1939 roku, w wyniku ataku
lotniczego w pobliżu Warszawy. Śmierć
poniosły tam także trzy osoby ze Środy Wielkopolskiej. Piątkę ofiar nalotu pochowano
na cmentarzu w Latowiczu w powiecie Mińskim. Ich grobem do 1982 roku opiekował
się pan Witold Strzeżak.

Helenę Białas w trakcie okupacji spotkała
przymusowa wywózka na roboty do Prus
Wschodnich. W tym czasie Barbara trafiła
do pracy przymusowej, choć bliżej, bo do
Piły. Malutka Alicja przebywała przez ten
czas pod opieką siostry Heleny – Marii
Mączkowskiej. Niestety, dziewczynka
nie dożyła końca wojny. Zmarła na serce
w 1944 roku, w wieku zaledwie dziewięciu lat. W rodzinie mówiło się, że pękło
z tęsknoty za mamą. Biała trumienka z jej
ciałem przez pewien czas była przechowywana w podziemiach cmentarnej kaplicy,
gdzie „oczekiwała” na powrót mamy.
Alicję pochowano na kórnickim cmentarzu,
w mogile zwieńczonej brzozowym krzyżem.
W 1957 roku Helena wraz ze swoim ostatnim żyjącym dzieckiem, 32-letnią Barbarą,
wyprowadziły się do Brzeznej, niewielkiej,
podhalańskiej wsi w pobliżu Nowego Sącza. To właśnie tam córka Heleny znalazła
pracę w instytucie sadownictwa. Pani Białas
zmarła w 1981 r, pochowano ją u boku
córeczki – Alicji. Rodzina wspomina „ciocię
Helę” jako człowieka o wielkim
sercu, wspaniałą organizatorkę życia rodzinnego i towarzyskiego, pogodną pomimo
życiowych tragedii, które ją
spotkały.
Ostatnia członkini rodziny
Białasów – Barbara – odeszła rok później. Ona również
była ciekawą osobą, aktywnie
uprawiała sporty zimowe,
doskonale jeździła na nartach
i łyżwach, a spokój odnajdywała wędrując po ukochanych
górach. Ponadto, cechowała
się zdolnościami artystycznymi
– grała na pianinie. W wolnym
czasie pani Barbara zaczytywała się w kryminałach. Niestety,
jej życie prywatne się nie ułożyło. Po tym, jak została zdradzona przez
swojego ukochanego, już nigdy nie wyszła
za mąż. Pochowano ją w Kórniku, u boku
matki i młodszej siostrzyczki. Wiele lat
później, w 2006 roku, ich groby zostały połączone i poddane renowacji. Tym samym
pojawiła się sposobność do symbolicznego
upamiętnienia jej tragicznie zmarłych ojca
i brata, spoczywających przecież na cmentarzu w Latowiczu.
Rodzina Białasów niewątpliwie zapisała się
swoją działalnością w historii Kórnika. Niestety, czas nie obeszedł się z nimi łaskawie.
„Taka oto historia pięcioosobowej rodziny,
najkrótszej gałęzi rodu Cecylii i Władysława
Nowickich, która zakończyła się na drugim
pokoleniu” – tymi słowami pamiątkową
kronikę Białasów kończy ich krewna, pani
Katarzyna Duszczak.
◊ Kacper Zieleniak
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Nowa ławeczka w Arboretum

W sobotę 5 listopada w Arboretum Kórnickim pojawiła się nowa ławka. Nowy parkowy
mebel jest wyrazem pamięci o Januszu
Waligórze - dawnym dyrektorze Szkółek
Kórnickich.
Ławeczka z dedykacją, z inicjatywy rodziny
pana Janusza i za zgodą włodarzy Arboretum, ustawiona została obok lipowej alei
Generałowej, w sąsiedztwie tablicy upamiętniającej twórcę kórnickiego Zakładu Badania
Drzew i Lasu Antoniego Wróblewskiego.
Przekazanie jej do użytku było okazją do spotkania rodzinnego kilku pokoleń krewnych
i potomków dyrektora Waligóry. Wielu z nich
związało swoje życie zawodowe z ogrodnictwem, leśnictwem czy rolnictwem.
W poprzednim numerze Kórniczanina można było przeczytać życiorys pana Janusza
i dowiedzieć się ile zawdzięczają mu korony
wielu okolicznych drzew.
◊ ŁG

Likwidacja
odroczona
Budząca kontrowersje decyzja o likwidacji
Zakładu Doświadczalnego Polskiej Akademii Nauk, czyli „Szkółek Kórnickich” została
już po raz drugi odroczona. Jak podała

Dzieci Janusza Waligóry na nowej ławce

rzeczniczka prasowa PAN Monika Chrobak,
z uwagi na dużą ilość materiału szkółkarskiego pozostającego nadal w zasobach „Szkółek” wydłużono czas likwidacji o 9 miesięcy,
czyli do końca września 2023 roku.
Przypominamy, że w Internecie (Ratujmy
Szkółki na FB) można poprzeć Petycję
w sprawie odstąpienia władz Polskiej Akademii Nauk od decyzji o likwidacji Zakładu
Doświadczalnego w Kórniku „Szkółek
Kórnickich”.
◊ ŁG

30 lat w jednej firmie

Pani Renata Wyrzykowska od trzech
dekad pracuje w jednym z kórnickich
sklepów mięsnych. To ewenement, gdyż
współcześnie nie często zdarza się,
by ktoś w jednej firmie przepracował
tyle lat. W dobie supermarketów i coraz
częściej pojawiających się kas samoobsługowych dobrze wykształcony
w swoim fachu sprzedawca z takim
doświadczeniem to rzadkość.

Już w dzieciństwie mała Renia lubiła bawić
się w sklep. „Otwierałam szafę mojej mamy,
wyjmowałam obrusy i bieliznę, segregowałam, układałam i wyobrażałam sobie, że
sprzedaję. Razem z koleżankami zbierałyśmy też różne pudełka, którymi wypełnialiśmy wystawę naszego wymyślonego sklepu.
Ja zawsze byłam w nim sprzedawczynią”
wspomina.
Pasja z dzieciństwa była więc powodem
wyboru ścieżki zawodowej. Najpierw jednak
pani Renata zdobyła wykształcenie - oczywiście w zawodzie sprzedawca.
Pierwszą pracę, ponad 40 lat temu, dostała
w sklepie spożywczym w Poznaniu, przy
przychodni przy ul. Kórnickiej. Później nastąpiła kilkuletnia rozłąka ze sklepową ladą

i praca w charakterze kucharki w kórnickim
kombinacie PGR. Ale gdy tylko nadarzyła
się okazja, pani Renata wróciła do swojego wyuczonego zawodu przenosząc się
do prowadzonego także przez PGR na ul.
Poznańskiej w Kórniku sklepu mięsnego.
Gdy sklep został sprywatyzowany, nowy
właściciel, pan Leszek Król podjął współpracę z dotychczasową ekspedientką. I tak
już 30 lat. W międzyczasie firmę przeniesiono na kórnicki rynek. „Z szefem dobrze
się dogadujemy. Myślę, że ma do mnie
zaufanie i słucha moich sugestii w sprawie
asortymentu i zamówień. Jesteśmy zgranym
zespołem. Nie pamiętam, byśmy się kiedykolwiek kłócili” ocenia pani Renata. Sklep ma
wielu stałych klientów. Ekspedientka zna ich
upodobania i przyzwyczajenia. Niektórzy
chcą pokrojone grubo, inni cienko. Jedni
zawsze się spieszą, inni lubią przy okazji
porozmawiać. Ceny trzeba mieć w głowie.
To coraz trudniejsze, bo nasza bohaterka
zauważa, że ze względu na inflację ceny
zmieniały się ostatnio wyjątkowo często. Jest
też postęp technologiczny - kiedyś trzeba
było kroić wszystko zwykłym nożem, dziś
są nowoczesne krajalnice. Dawniej liczyło
się w słupku na kartce, dziś rachuje kasa

Renata Wyrzykowska

fiskalna. Jedno się nie zmienia. Aby mieć
stałego, zadowolonego klienta trzeba dbać
o jakość towaru.
„Niedawno podczas spotkania rodzinnego
ktoś zażartował, że ja to już chyba kiełbasy
mam dość. Ale ja po trzydziestu latach w
sklepie mięsnym nadal bardzo lubię jeść
wędliny. Lubię też swoją pracę i swoich
klientów” – podsumowuje pani Renata.
Nasze życie przyspiesza, wiele procesów
automatyzuje się... Znikają małe sklepiki...
Ale jak tu przy bezobsługowej kasie zapytać
„Pani Reniu, co ma dziś pani dobrego?”.◊ ŁG
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Strzelanie Niepodległościowe w KBBK

XXXIII Turniej Jubileuszowo-Niepodległościowy Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego im. ks. Szczepana Janasika
(KBBK).

Dnia 11 listopada 2022, 104 lata od zakończenia pierwszej wojny światowej, pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich odbyła się manifestacja mieszkańców. Burmistrz
przypominał fakty tamtych dni. Po złożeniu
kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich i odśpiewaniu hymnu, delegacje
w rytm werblistów przemaszerowały do Kolegiaty Kórnickiej i wzięły udział, we Mszy św.
za Ojczyznę. Celebrowali ją ks. proboszcz
Grzegorz Zbączyniak. W płomiennej homilii
ks. Paweł Matuszewski mówił o jedności,
która mobilizuje Polaków w chwilach zagrożeń, rozważał sprawy patriotyzmu, jakże
aktualne w obecnej rzeczywistości.
Na strzelnicę KBBK licznie przybyli bracia
kurkowi i goście. Honorowym gościem był
prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw
Strzeleckich R.P. Krzysztof Larski – KBS
Kcynia. W swoim wystąpieniu nawiązał do
uroczystych obchodów 100-lecia Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP (ZKBS
RP), które odbyły się 13 sierpnia br. w Poznaniu i podkreślił zasługi KBBK w latach 19881991, w dziele odnowienia Zjednoczenia.
Prezes Krzysztof Larski odznaczył: Krzyżami
Komandorskimi Orderu Zasługi ZKBS RP
z Mieczami Marka Baranowskiego - prezesa
KBBK i Romana M. Czechoskiego - członka
Rady Okręgu Poznańskiego ZKBS RP. Kazimierz Krawiarz odznaczony został Gwiazdą
do Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi
z Mieczami. Jan Makiewicz i R.M. Czechowski nowoprzyjęci rycerze św. Sebastiana,
nominowani przez Marka Baranowskiego
Wśród licznych delegacji i gości byli: wiceburmistrzowie Sebastian Wlazły i Bronisław
Dominiak, Adam Lewandowski – przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik oraz
Wiesław Łyczkowski (prezes) i Jan Urban
z Poznańskiego Bractwa Kurkowego.
Bractwo Kurkowe z Ligoty reprezentował
Zdzisław Kaczmarek. Przybył Jan Makiewicz z Bractwa Poznań 1253 i Mosiny. OSP
w Kórniku reperzentował m.in. komendant
i prezes Andrzej Szyc. Obecny był Komendant Straży Miejskiej Tomasz Haremza.
Zjawił się również Rafał Momet – prezes
ROD w Bninie.
Turniej Jubileuszowo-Niepodległościowy
na strzelnicy bractwa kurkowego odbył się
po raz 33. W tegorocznym turnieju, tarczę
statutową - zdobył po raz drugi Zdzisław
Jakubowski. Zbigniew Tomaszewski był
drugi. Trzecie miejsce zajął Karol Jabłoński.
Zwycięzcy zostali uhonorowani specjalnymi
medalami.
Przewodniczący RMiG Adam Lewandowski
był fundatorem tarczy niepodległościowej
i pucharów. Te trofea zdobyli goście: Krzysztof Chraplewski z Mosińskiego Bractwa Kur-

kowego, Marek Pochylski (KBBK) był drugi,
a trzecie miejsce zajął Henryk Chraplewski
z Mosińskiego Bractwa Kurkowego.
Marcin Jankowski ufundował tarczę imieninową. Turniej wygrał Zdzisław Jakubowski.
Drugie miejsce zajął Krzysztof Chraplewski
z Mosiny a trzeci był Jacek Gramsz (KBBK).
Wszyscy w nagrodę otrzymali cenne upominki.
Tarczę Szymona Powałowskigo „Za dobry
Rok” zdobył Krzysztof Chraplewski. Drugi
był Maciej Łabno (KBBK), a trzecie miejsce
zajął Zdzisław Kaczmarek ze Swarzędzkiego
Bractwa Kurkowego.

Tarczę Firmową „Domy Szkieletowe” zdobył dr Robert Spławski z Kamionek. Drugie
miejsce zajął Henryk Chraplewski z Mosiny,
a trzecie Roman Fludra (KBBK).
Interesująco rozwijała się walka o strącenie Kura. Dokonał tego Marcin Jankowski
(KBBK), drugie i trzecie miejsca zajęli
Krzysztof i Henryk Chraplewscy obaj z BS
w Mosinie. Luba Baranowska na zakończenie spotkania niepodległościowego na
Strzelnicy KBBK odczytała list przekazany
z Umania, w którym znalazły się podziękowania za udzieloną przez KBBK pomoc
walczącej Ukrainie.
					
◊ Kazimierz Krawiarz

O Peru w Klubie Podróżnika
26 października br. gościliśmy w Klubie Podróżnika z Kórnika dwoje
młodych podróżników: Magdalenę Ziółkowską i Dawida Starościaka. Opowiedzieli oni o swoim dwutygodniowym pobycie w Peru.
O Limie, stolicy w której nigdy nie pada i w której jest park pełen
kotów. O Arequipie, zwanej białym miastem, która zachwyciła m.in.
widokami na wulkany, oraz o Cusco - mieście z piękną zabudową.
Usłyszeliśmy także o pływających wyspach Uros na najwyżej położonym żeglownym jeziorze świata - Titicaca. Największe jednak
wrażenie zrobił na obieżyświatach jeden z siedmiu cudów świata – czyli słynne Macchu Picchu, najlepiej zachowane pradawne
miasto Inków. Droga do niego jest czasochłonna i karkołomna, ale
zdecydowanie warta wysiłku.
Podróżnicy wspomnieli także o peruwiańskiej kuchni i przyznali się,
że najbardziej smakowały im anticuchos, czyli serca wołowe oraz
napój Pisco Sour na bazie lokalnego trunku pisco, limonki, syropu
cukrowego i białka jaj kurzych.
Ciekawe opowieści serwowane były wraz z herbatą peruwiańską,
kokosankami i prażoną kukurydzą z chili.
Dziękujemy widzom za przybycie i zapraszamy na kolejne spotkanie
16 listopada – szczegóły na plakacie.
◊ KPzK

Wieści z Biblioteki
Z radością informujemy, że Biblioteka Publiczna w Kórniku przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” dla
dzieci w wieku przedszkolnym. Akcja ta ma zachęcić rodziców do odwiedzania naszej Biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem.
Zapraszamy zatem wszystkich rodziców przedszkolaków do Biblioteki Publicznej w Kórniku, ul. Poznańska 65 oraz do Filii w Kórniku/
Bninie, ul. Rynek 16. Szczegóły na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.kornik.pl.

Jak przystąpić do projektu „mała książka - wielki człowiek”?
informacja dla rodziców

Odwiedź z dzieckiem jedną z bibliotek biorących udział w akcji.
Poinformuj bibliotekarza, że chcecie przystąpić do projektu MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK.
Zapisz dziecko do biblioteki, wypożyczcie książkę i odbierzcie Wyprawkę Czytelniczą w prezencie!
Znajdziecie w niej książkę Krasnal w Krzywej Czapce, broszurę Książką połączeni, czyli Mały
Czytelnik w bibliotece oraz Kartę Małego Czytelnika, na której Twoje dziecko będzie zbierało naklejki
– jedną za każdą wizytę zakończoną wypożyczeniem książki z księgozbioru dziecięcego.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Stanisława Wawrzyniaka
wieloletniego prezesa ROD „Orkan” w Koninku oraz przewodniczącego Kolegium Prezesów
ROD Gminy Kórnik.
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia
Przemysław PacholskiBurmistrz Miasta i Gminy Kórnik
oraz Adam Lewandowski Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik

Z ogromnym smutkiem, 4go listopada przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Stanisława Wawrzyniaka (1936-2022)
w 1982 r. inicjatora, organizatora i prezesa utworzonego przy Poznańskiej Fabryce Maszyn
Żniwnych Pracowniczego Ogrodu Działkowego. Nieprzerwanie pełnił on funkcję prezesa
zarządu tego Ogrodu Działkowego „Orkan” w Jaryszkach. Był przewodniczącym Kolegium
Prezesów ROD w gminie Kórnik, członkiem Okręgowej Rady PZD w Poznaniu, instruktorem
Społecznej Służby Instruktorskiej (SSI), członkiem Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu i
aktywnym przyjacielem.
Rodzinie i działkowcom ROD „Orkan” w Jaryszkach składamy wyrazy żalu i współczucia
Prezes Rafał Momet wraz z zarządem
ROD im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku-Bninie.

Pozwól dziecku samodzielnie dokonać wyboru książki, nawet jeśli wydaje Ci się nietrafiony. Jeśli będzie
to książka wybrana przez dziecko, to z pewnością chętniej po nią sięgnie po powrocie do domu.
Przeczytajcie wspólnie wypożyczoną książkę. Postaraj się poświęcić czas całkowicie na wspólne
czytanie. Odłóż telefon, wyłącz radio / telewizor, usiądźcie wygodnie i przytulcie się do siebie. Spraw,
by ten czas był wyjątkowy i tylko Wasz. Niech wspólne czytanie stanie się rytuałem, z którego oboje
będziecie czerpać wielką przyjemność.
Oddajcie książkę do biblioteki w terminie i wypożyczcie kolejne. Pamiętaj o zabraniu Karty Małego
Czytelnika i pozwól maluchowi przykleić na nią naklejkę. Po uzbieraniu 10 naklejek Twoje dziecko
otrzyma imienny dyplom. To potwierdzenie nie tylko jego aktywności czytelniczej, ale także Waszych
wspólnych przygód z książką.
Biblioteka to instytucja kultury, w której życie może włączyć się dziecko niezależnie od wieku.
Regularne odwiedzanie biblioteki uczy dziecko samodzielności, pozwala podejmować pierwsze
własne wybory, rozwija myślenie oraz kształtuje na całe życie nawyk czytania i pogłębiania
wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas w sposób
twórczy, a gdy już opuszczą jej mury, przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną
książką.
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w akcji
MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK,
bo miłość do książek jest prezentem
na całe życie!

Zaprasza
instytut książki

Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnyM
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Seniorzy
na Cytadeli
Z inicjatywy Rady Seniorów oraz Domu
Integracji Międzypokoleniowej w dniu
9 listopada odbyła się wycieczka integracyjna środowisk senioralnych naszej
gminy. Do współpracy zaproszono organizacje pozarządowe, które działają
na rzecz osób starszych: Stowarzyszenie
Emerytów i Rencistów „Senior” z Borówca,
Stowarzyszenie „ROGĄDA”, Stowarzyszenie „Wspaniała Siódemka” oraz Kórnickie
Stowarzyszenie „Ogończyk”.
Korzystając z pięknych jesiennych dni,
grupa 36 seniorów wybrała się na spacer
po największym parku Poznania – Cytadeli, która o tej porze roku jest wyjątkowo
urokliwa. Podczas wspólnego zwiedzania,
które prowadził przewodniczący Rady Seniorów Marek Kaczmarek, który zarazem
jest przewodnikiem turystycznym, uczest-

Podsumowanie jubileuszu

nicy wycieczki zobaczyli m.in. kwatery
cmentarne „Cytadelowców”, Cmentarz
Wojenny Wspólnoty Brytyjskiej, Dzwon
Pokoju, Amfiteatr oraz rzeźbę autorstwa
Magdaleny Abakanowicz „Nierozpoznani”.
Z ramienia Domu Integracji Międzypokoleniowej w wydarzeniu wziął udział Robert
Jankowski.
Mile spędzone przedpołudnie było okazją
do rozmów i wzajemnego poznania się

◊ Katarzyna Płaczek DIM

Wolontariusze
poszukiwani

Pasje Jacka
Od 1 czerwca tego roku nowym uczestnikiem zajęć w Środowiskowym Domu
Samopomocy „Gościnni” jest Jacek, który
od 2016 r. wraz z rodzicami mieszka w
gminie Kórnik.
Jacek bardzo ciszy się, iż może uczęszczać do tego Domu. Czekał na to kilka
lat. Urodził się w 1986 roku i mieszkał w
Poznaniu. Był uczniem Specjalnej Szkoły
Podstawowej nr 102. Trzy lata kształcił
się w specjalnej szkole zawodowej. Przez
12 lat brał udział w zajęciach Warsztatów
Terapii Zajęciowej „Krzemień”. Jacek jest
całkowicie niezdolny do pracy, pobiera
rentę socjalną. Po przeprowadzce ciężko było mu dojeżdżać na zajęcia w WTZ
„Krzemień”, gdyż sam dojazd autobusami i tramwajami zajmował mu półtorej
godziny.
Podkreśla swoje zadowolenie, opowiadając o swoim pobycie w „Gościnnych”:
„Ja się w ogóle nie nudzę tutaj” - mówi.
Wprawdzie z zajęć w warsztatach był
bardzo zadowolony, jednak podkreśla,
iż w ŚDS „Gościnni” jeszcze bardziej mu
się podoba.
Zapytany, którą pracownię najbardziej
tutaj lubi odpowiada, że oczywiście
komputerową - związaną z jego pasją.
Prowadzi ją pani Katarzyna Skłucka. Jacek
z dumą opowiada, iż potrafi narysować
w programie Paint 3D np. żaglówkę czy
„kolarzówkę”.
Jacek zwrócił na siebie uwagę występem
w przedstawieniu pt. „O tym, co jest najpiękniejsze na świecie” prezentowanym

seniorów zamieszkujących różne części
gminy oraz wymiany doświadczeń. Rada
Seniorów wraz z Domem Integracji Międzypokoleniowej planuje kolejne projekty
wspierające integrację seniorów, jest również otwarta na propozycje inicjatyw, które
możecie Państwo przedstawiać podczas
czwartkowych dyżurów w DIM.

do tej pory przez „Gościnnych” m.in. na:
10-leciu Domu, w Przedszkolu im. Misia
Uszatka, na VII Festynie Ekologicznym oraz
podczas X. Jubileuszowego Powiatowego
Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób
Niepełnosprawnych „Zlot Talentów”.
Wcielił się wtedy w postać żółwia. Podsumowuje to krótko:
- Fajne imprezy są tutaj. 28 października
wyjeżdżamy z kijkami do Wielkopolskiego
Parku Narodowego w Mosinie.
Jacek opowiada mi także o tym, jak spędza
czas w domu.
Kiedy przychodzi do domu, gra na komputerze. Jego następną pasją jest jazda
na rowerze. Z dumą zwierza się, że udało
mu się raz w godzinę przejechać rowerem w około jeziora Kórnickiego. Czasem
jedzie nawet do siostry do Bnina. Jednym
słowem Jacek jest zadowolony, iż mieszka
w kórnickiej gminie i jest jednym z „Gościnnych”
◊ Robert Wrzesiński

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową ,,Klaudynka”
szuka wolontariuszy!
Jeżeli jesteś uczniem szkoły podstawowej
klasy VI-VIII, szkoy średniej, studentem lub
osobą dorosłą i chcesz się zaangażować
w pomoc osobom z niepełnosprawnością
intelektualną lub ruchową, pomóc przy
organizacji różnych imprez oraz eventów,
to szukamy właśnie Ciebie.
W ramach wolontariatu przeżyjesz wiele
pięknych chwil, w ciekawy i twórczy sposób
spędzisz czas oraz zawiążesz nowe przyjaźnie. Poprze wolontariat będziesz mógł
uczestniczyć w ciekawych projektach oraz
szkoleniach.
Jednak to nie wszystko!
Pamiętaj, że wolontariat uczy pracy zespołowej. Powoduje poczucie satysfakcji ze
spełniania marzeń. Pomoże odkryć nowe
talenty i umiejętności oraz nauczy Ciebie
wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
Osoby zainteresowane zapraszamy w dniu
26 listopada 2022 roku na otwarte spotkanie
dla wszystkich chcących dołączyć do działań
w wolontariacie na rzecz ,,Klaudynki”.
Grupa wolontariacka będzie czekać na chętnych w godz. 16.00-20.00. Mamy nadzieję,
że taki czas pozwoli Wam do nas dotrzeć.
Wpadnijcie do nas, kiedy Wam pasuje.
Zobaczcie jak działamy! Adres:
ul. 20 Października 69 w Kórniku
◊ Weronika Bukczyńska

Podsumowanie 20-lecia Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
,,Klaudynka”
29 sierpnia 2022 w Zamku Kórnickim
rozpoczęliśmy obchody dwudziestolecia
Stowarzyszenia „Klaudynka”. Pojawiło się
liczne grono zaprzyjaźnionych nam osób
- przedstawicieli władz miasta, sponsorów
i dobroczyńców, bez których działalność
naszego stowarzyszenia byłaby niemożliwa. Przybyli goście wspominali początki
działalności ,,Klaudynki’’ oraz gratulowali
wytrwałości wielu osobom, dającym przez
te 20 lat swój czas, pracę i serce pomagając
w ten sposób osobom potrzebującym.
Bardzo wzruszające słowa padły z ust naszej honorowej prezes pani Anetty Szarzyńskiej, która przez wiele lat tworzyła i kształtowała ideę działalności stowarzyszenia.
Przemówienia uwieńczył pokaz talentów
naszych cudownych podopiecznych.
Specjalnymi gośćmi, którzy uświetnili to
popołudnie byli Michał Zator i Barbara Szelągiewicz – wspaniały duet śpiewającego
harfisty i skrzypaczki. Członkinie zarządu
Weronika Bukczyńska i Anita Wachowiak
poprowadziły licytację prac podopiecznych,
z których dochód wyniósł 6570 złotych
i został w całości przeznaczony na cele

stowarzyszenia. Z całego serca dziękujemy
gościom za okazane serce i aktywny udział
w licytacji.
W kolejnych dniach miało miejsce szereg
mniejszych imprez, niektóre miały charakter edukacyjny i relaksacyjny „Dieta
w Autyzmie”, „Język migowy dla każdego”
i „pożegnanie lata”.
3 września, dzięki uprzejmości dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Sprawiedliwych
wśród Narodów Świata w Kamionkach
pana Wojciecha Dziudy nastąpił finał
naszego dwudziestolecia. Wszyscy podopieczni, zarząd oraz przybyli goście mogli
wspólnie świętować 20 urodziny Klaudynki.
Nie zabrakło pysznego tortu, grochówki
i dyskotekowej muzyki, przy której bawiliśmy się kilka godzin oraz stanowisk
z różnymi atrakcjami (m.in. Biblioteki Publicznej w Kórniku) i występów „Skarbnicy
Talentów”.
W związku z obchodami 20- lecia powstała
na stronie internetowej zbiórka pieniędzy
tzw. zrzutka. Kwota jaką udało się uzbierać
to 11 290 złotych. Dziękujemy wszystkim,
którzy wpłacili przysłowiowy grosik oraz
osobom, które brały czynny udział w licytacjach, a także tym, którzy przekazywali
różne rzeczy na licytację. To dzięki Wam
mogliśmy ją prowadzić.

Chcielibyście zobaczyć, jak wygląda schronisko dla zwierząt?
Poznać psy, które tam mieszkają, czekając na własne domy?
A może rozważaliście kiedyś wolontariat w schronisku,
ale macie pytania albo obawy
(w tym tradycyjną obawę
„ja bym nie mógł/nie mogła, bo bym chciał/a je wszystkie zabrać do domu”)?
Już w najbliższą sobotę 19 listopada od 9:00 do 14:00
zapraszamy do Schroniska dla Zwierząt w Skałowie!
Będzie okazja spotkać się z naszymi psiakami, wolontariuszami,
pracownikami i zobaczyć, jak wygląda praca schroniska.
Wystarczy zgłosić chęć przybycia telefonicznie
pod numerem 783 552 272 .
Serdecznie zapraszamy!

W tych wydarzeniach pomagali nam nasi
cudowni wolontariusze, za co im z całego
serca dziękujemy. Jesteście wspaniali!
20-lecie również nie odbyłoby się, gdyby
nie pomoc naszych sponsorów i przyjaciół
wśród których możemy wymienić: Zamek
w Kórniku, Miasto i Gminę Kórnik, Kombus,
Dom Integracji Międzypokoleniowej w Kórniku, Bar Podzamcze, ,,GACEK’’- hurtownię
owoców i warzyw, Skarbnicę Talentów - A.
Skarbecka, Szkołę Podstawową im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach, Karolinę Łukowską, Marię Jarmużek,
Magdalenę Pawlaczyk, Bibliotekę Publiczną
w Kórniku, Michała Zatora, Barbarę Szelągiewicz, Dj Jacka Grzybka, Matejek Consulting Piotr Matejek, Firmę Recykl S.A. w Śremie - Anna i Maciej Jasiewicz, Środowiskowy
Dom Samopomocy w Kórniku ,,Gościnni”,
Sebastiana Lacherskiego, Spółdzielczy Bank
w Kórniku oraz Nadleśnictwo Babki. Za
zaangażowanie i okazane wsparcie bardzo
serdecznie dziękujemy.
Kwota jaką udało się ubierać podczas obchodów to 21 960 zł.
Serdecznie dziękujemy!

◊ Zarząd ,,Klaudynki”
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Tajemnice procesu starzenia się

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

„Starość to jest coś takiego bez wyjścia”
– Ryszard Kapuściński
Starzenie się jest procesem uniwersalnym, dotyczącym wszystkich organizmów żywych bez wyjątku i zaczyna się
właściwie od rozpoczęcia ich życia. Postępowanie procesu starzenia zależy od
tempa metabolizmu danego organizmu.
W porównaniu z organizmem człowieka,
rośliny charakteryzują się większą zmiennością tego procesu. Proces ten dotyczy
oczywiście samej rośliny (jako całości),
jak i poszczególnych jej organów, np.
nasion. W każdym z nich znajduje się
zarodek, z którego rozwinie się kolejne
pokolenie roślin danego gatunku. Długość życia nasion jest dla nas wszystkich
bardzo istotna szczególnie dla ochrony
różnorodności biologicznej, która w dobie współczesnego tempa zmian klimatu
jest systematycznie i nieodwracalnie niszczona. Żywotność nasion zależy od wielu
czynników, m.in. wewnętrznych (genetycznych, strukturalnych, fizjologicznych)
oraz zewnętrznych (warunków klimatycznych w czasie ich dojrzewania i rozwoju
oraz warunków ich przechowywania).
Z obserwacji wynika, że zmieniające się
warunki klimatyczne mają istotny wpływ
na zaburzenia istniejących do tej pory
w przyrodzie cykli, tzw. lat nasiennych,
w których masowo obradzają cenne gospodarczo gatunki drzew, takie jak dęby
czy buki. W wyniku tych zmian produkowane są nasiona o niższej jakości, co
ma przełożenie na ich przechowywanie,
bowiem szybko tracą one swoją żywotność. Dlaczego tak się dzieje? W czasie
przechowywania w nasionach zachodzą
procesy starzenia, czego wynikiem jest
utrata zdolności do kiełkowania.
Od kilku lat także naukowcy z Kórnika
poszukują odpowiedzi na pytania: „Co
jest główną przyczyną starzenia się nasion?” oraz „Gdzie rozpoczyna się ten
proces w komórkach nasion?”. Znalezienie odpowiedzi nie jest takie łatwe. To,
co nazywamy procesem starzenia, jest
tak naprawdę wynikiem współdziałania
wielu różnych procesów fizjologicznych, biochemicznych i molekularnych,
które zachodzą w komórkach. Jednym
z nich jest nagromadzenie cząsteczek
tzw. reaktywnych form tlenu (RFT). Co
ciekawe, RFT są produkowane w normalnych warunkach w każdej komórce,
powstają w wyniku niepełnej redukcji
tlenu. Wchodząc w reakcje ze składnikami komórki, cząsteczki te pełnią funkcję
sygnalizatorów – przekazują sygnał do
rozpoczęcia innych procesów metabolicznych, np. związanych z kiełkowaniem.
Poziom tych toksycznych cząsteczek jest

25 LISTOPADA

10 GRUDNIA

KONCERT ANDRZEJKOWY K&GENTLEMEN.
Restauracja Przylądek Daglezja, ul. Woźniaka 7, Kórnik, godz. 20:00. Bezpłatne wejściówki do odbioru w restauracji, codziennie
w godzinach 12:00-20:00.

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA! Występ kolędników
z cyklu 15 wydarzeń na 15-lecie Legionu.
Zamek w Kórniku, godz. 17:00. Wstęp
wolny po rezerwacji: annawitek@vp.pl lub
696 984694

26 LISTOPADA

10-11 GRUDNIA
JARMARK ŚWIĄTECZNY PL. NIEPODLEGŁOŚCI W KÓRNIKU. Występy artystyczne,
gry i zabawy dla dzieci, karuzela. Ponadto
rękodzieło, upominki świąteczne, dania i potrawy tradycyjne oraz produkty regionalne.
Sobota godz. 12:00 – 20:00, niedziela godz.
10:00 – 16:00. Gwiazda sobotniego wieczoru
Arka Noego (godz. 16:00).

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. Wpływ
różnych elementów środowiska przyrodniczego na warunki rekreacji. Dr Ilona Potocka. Dom Integracji Międzypokoleniowej w
Kórniku, godz. 10:00. Szczegóły pod nr tel.
515 229 684
28 LISTOPADA

Rys. 1 Przekrój podłużny przez oś zarodkową buka zwyczajnego. Lokalizacja in situ
nadtlenku wodoru za pomocą mikroskopu
konfokalnego

regulowany w komórkach przez system
obronny (antyoksydacyjny). Jego wzrost
spowodowany różnymi czynnikami, np.
atakiem grzybów, owadów czy powodzią,
wywołuje w komórkach tzw. stres oksydacyjny, który prowadzi do ograniczenia
prawidłowego funkcjonowania komórek.
W przechowywanych nasionach dochodzi do zakłócenia równowagi pomiędzy
szybkością tworzenia i usuwania RFT
w wyniku obniżanej aktywności systemu
obronnego. Wzrost ilości RFT powoduje
niekorzystne zamiany w syntezie związków ważnych dla funkcjonowania roślin,
np. białek i cukrów, i prowadzi do uszkodzenia materiału genetycznego. Sumą
tych wszystkich niekorzystnych zjawisk
jest zapoczątkowanie procesu starzenia.
Wykazano, że te reaktywne cząsteczki
gromadzą się głównie w rejonie merystemu osi zarodkowej nasion (Rys. 1)
– to on zarządza prawidłową organizacją korzenia, tak aby miał odpowiedni
kształt i rozmiar. Rejon ten jest obszarem
najbardziej podatnym na uszkodzenia.
Wysoki poziom RFT może przyspieszać
proces starzenia i hamować rozwój
korzenia zarodkowego, a w dalszej perspektywie kiełkowanie nasion. Znany jest
więc główny sprawca tego procesu. A co
z miejscem rozpoczęcia – inicjacji procesu
starzenia? Przeprowadzone przez nas badania wskazały, że to składniki komórek,
a dokładniej mitochondria, są miejscem
inicjacji procesu starzenia. Mitochondria
to ważne organelle komórkowe, które
nie tylko biorą udział w produkcji energii,
lecz także pełnią istotną rolę w regulacji
stanu redoks (utleniania i redukcji) oraz
w sygnalizacji komórkowej. Organelle te
są głównym miejscem generowania RFT,
które w nadmiarze wpływają destrukcyjnie na ich strukturę i prowadzą do ich
nieprawidłowego funkcjonowania. Nasiona buka zwyczajnego tracą żywotność,

OTWARTE WARSZTATY PLASTYCZNE.
Zajęcia są bezpłatne. Dom Integracji Międzypokoleniowej, pl. Powstańców Wlkp. 13,
godz. 16:30-17:30.

Rys. 2 Mitochondria wyizolowane z przechowywanych nasion buka zwyczajnego
po 3 (powyżej) i 14 (poniżej) latach przechowywania.

29 LISTOPADA
18 LISTOPADA
WARSZTATY DLA RODZICÓW. NASTOLATEK W RODZINIE – KIEDY KOŃCZY SIĘ
WYCHOWANIE. Warsztaty inspirowane ideą
Jespera Juula. Biblioteka Publicznej w Kórniku, ul. Poznańska 65, godz. 16:30-18:30.
Zapisy tel. 605 225 442. Wstęp bezpłatny.
BUDAPESZT NIE (tylko) ZNANYM SZLAKIEM. Kórnicki Ośrodek Kultury, ul. Prowent
6, godz. 19:00.

dochodzi także do zmian w budowie
mitochondriów w ich komórkach. W nasionach przechowywanych przez dłuższy
okres (14 lat) zaobserwowano mniejszą
liczbę mitochondriów niż w nasionach
przechowywanych przez krótszy okres
(3 lata), uwzględniając dalsze zmiany
w budowie mitochondriów obserwowano
ich obniżoną aktywność energetyczną
(Rys. 2). Obniżają się wskaźniki związane
z prawidłowym funkcjonowaniem mitochondriów, redukowany jest m.in. proces
oddychania komórkowego. Zmiany są
tym silniejsze, im dłużej trwało przechowywanie nasion. Mitochondria poddane
procesom starzenia nie spełniają swoich
funkcji, nie produkują odpowiedniej ilości
energii.
„Mitochondrialna teoria starzenia się”,
według której zmiany w tej organelli wpływają na długość życia komórki, zyskuje
coraz więcej zwolenników – nie tylko
w świecie roślin. Może już niedługo uda
się nam zrozumieć mechanizm tego procesu i ograniczyć jego niszczące działanie.
◊ Ewelina Ratajczak
Instytut Dendrologii PAN

GIMNASTYKA UMYSŁU W DIM. Bezpłatne
zajęcia dla seniorów, które wpływają na poprawę pamięci, koncentracji oraz nastroju.
Dom Integracji Międzypokoleniowej, pl.
Powstańców Wlkp. 13, godz. 10:00-11:00.
Zapisy pod nr. tel. 790 262 404
4 GRUDNIA
KÓRNICKI MIKOŁAJ 2022. Rynek w Kórniku
(Pl. Niepodległości), godz. 17:00.
5 GRUDNIA

I SPOTKANIE RODZIN POWSTAŃCZYCH.
Dom Integracji Międzypokoleniowej w Kórniku, godz. 15:00.

OTWARTE WARSZTATY MALARSKIE W DIM.
Pastelowy świat. Zajęcia są bezpłatne pod
patronatem Kórnickiego Stowarzyszenia
Ogończyk. Dom Integracji Międzypokoleniowej, pl. Powstańców Wlkp. 13, godz. 17:00.

21 LISTOPADA

5 GRUDNIA – 31 STYCZNIA

OTWARTE WARSZTATY MALARSKIE W DIM.
Pastelowy świat. Zajęcia są bezpłatne pod
patronatem Kórnickiego Stowarzyszenia
Ogończyk. Dom Integracji Międzypokoleniowej, pl. Powstańców Wlkp. 13, godz. 17:00.

WYSTAWA SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH z kolekcji Grzegorza Sztymali.
Filia w Kórniku/Bninie ul. Rynek 16.

22 LISTOPADA

GIMNASTYKA UMYSŁU W DIM. Bezpłatne
zajęcia dla seniorów, które wpływają na poprawę pamięci, koncentracji oraz nastroju.
Dom Integracji Międzypokoleniowej, pl.
Powstańców Wlkp. 13, godz. 10:00-11:00.
Zapisy pod nr. tel. 790 262 404

19 LISTOPADA

GIMNASTYKA UMYSŁU W DIM. Bezpłatne
zajęcia dla seniorów, które wpływają na poprawę pamięci, koncentracji oraz nastroju.
Dom Integracji Międzypokoleniowej, pl.
Powstańców Wlkp. 13, godz. 10:00-11:00.
Zapisy pod nr. tel. 790 262 404
24 LISTOPADA
KAWIARENKA SENIORALNA. Otwarte
spotkania towarzyskie w Domu Integracji
Międzypokoleniowej, Plac Powstańców
Wlkp. 13, godz. 10:00-13:00.

6 GRUDNIA

7 GRUDNIA
KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA. Podróże
ze smakiem czyli jak przyprawy zmieniają
świat. Jędrzej Majka. Filia Biblioteki Publicznej w Kórniku/Bninie, ul. Rynek 16 (wejście
od ul. Kościelnej), godz. 18:00, zapisy tel.
618 170 021

12 GRUDNIA
OTWARTE WARSZTATY PLASTYCZNE.
Zajęcia są bezpłatne. Dom Integracji Międzypokoleniowej, pl. Powstańców Wlkp. 13,
godz. 16:30-17:30.

◊ Opr.SK
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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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obrębu Dachowa w rejonie
ul. Poznańskiej i Szerokiej,
gm. Kórnik – etap 6
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz
uchwały Rady Miejskiej w Kórniku nr
XXIV/276/2012 z dnia 25 lipca 2012
r., zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu
Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej
i Szerokiej, gm. Kórnik – etap 6,
wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 28 listopada 2022 r. do 20 grudnia 2022 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny będzie
w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Sprawy
obywatelskie” w zakładce ,,Projekty
mpzp wyłożone do publicznego wglądu” oraz na platformie konsultacyjnej
kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu
5 grudnia 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 podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
5 stycznia 2023 r.
Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik –
preferowane wcześniejsze umówienie
się telefoniczne.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu
geodezyjnego Robakowo, w rejonie
ulic: Szkolnej, Poznańskiej i Szerokiej
do rowu składającego się z działek
o numerach ewidencyjnych 177/1
i 177/2, gmina Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr
XLIX/711/2022 z dnia 26 października
2022 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obrębu geodezyjnego Robakowo, w rejonie ulic: Szkolnej, Poznańskiej
i Szerokiej do rowu składającego się
z działek o numerach ewidencyjnych
177/1 i 177/2, gmina Kórnik.
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu
określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu. Zainteresowani
mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w tym
za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (ePUAP lub e-mail:
kornik@kornik.pl) do Burmistrza Miasta
i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 20 grudnia 2022 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczą.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu
geodezyjnego Czmoń, w rejonie ulic:
Polnej, Strażackiej i Lipowej oraz dla
działek o numerach ewidencyjnych:
354, 466, 480 i 490, gmina Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr
XLIX/712/2022 z dnia 26 października
2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obrębu geodezyjnego Czmoń, w rejonie
ulic: Polnej, Strażackiej i Lipowej oraz
dla działek o numerach ewidencyjnych:
354, 466, 480 i 490, gmina Kórnik.
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu
określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.
Zainteresowani mogą składać wnioski
do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w tym
za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (ePUAP lub e-mail:
kornik@kornik.pl) do Burmistrza Miasta
i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 20 grudnia 2022 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczą.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Bnin
w rejonie Alei Flensa i ulic: Biernackiej,
Armii Krajowej i Parkowej, gmina Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022
r. poz. 503 ze zm.) oraz uchwały Rady
Miasta i Gminy Kórnik nr XII/131/2019
z dnia 28 sierpnia 2019 r., zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w obrębie geodezyjnym Bnin
w rejonie Alei Flensa i ulic: Biernackiej,
Armii Krajowej i Parkowej, gmina Kórnik,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 listopada 2022 r.
do 20 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości,
62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny
będzie w okresie wyłożenia również na
stronie www.kornik.pl w dziale ,,Sprawy obywatelskie” w zakładce ,,Projekty

mpzp wyłożone do publicznego wglądu” oraz na platformie konsultacyjnej
kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 r.
o godzinie 16:00 w ratuszu w Bninie.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
(ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl lub
platforma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy
Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035
Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 5 stycznia 2023 r.
Informuję o możliwości zapoznania się
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie
Miasta i Gminy Kórnik – preferowane
wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

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 sprawie 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 osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości
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 prawnego
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 zagospodarowaniu
przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do
przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, projektant
sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych 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 sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie 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 warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji
obowiązku prawnego wykonywanego przez Administratora. W przypadku braku podania
przez Państwa niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy,
włącznie z pozostawieniem wniosku 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.

Zjeżdżalnia
w Mościenicy

Dzięki grantowi pozyskanemu od PSE w ramach programu „ WzMOCnij swoje otoczenie”, mieszkańcy Mościenicy mogą korzystać
z nowego element placu zabaw jakim jest
urządzenie ze zjeżdżalnią. Projekt zrealizowano w ramach programu „WzMOCnij
swoje otoczenie” zorganizowanego przez
Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
W ramach nowego elementu plac zabaw zamontowano urządzenie wielofunkcyjne na
istniejącym placu zabaw, jako dodatkowe,
ale jedyne ze zjeżdżalnią. Z urządzenia mogą
korzystać dzieci w wieku 2-12 lat.
◊ Aktywna Mościenica

Wyrazy głębokiego żalu
i współczucia oraz słowa wsparcia
w trudnych chwilach
Panu Mieczysławowi
Pankowskiemu
z powodu śmierci

Syna

składają
Zarząd oraz Pracownicy
firmy TFP Sp. z o.o.
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Laboratorium przyszłości w „Jedynce“

Laboratoria Przyszłości to Program
skierowany do różnego typu szkół. Jego
celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.
W ramach Programu szkoły otrzymały od
państwa wsparcie finansowe na zakup
wyposażenia technicznego, niezbędnego
do rozwoju umiejętności praktycznych
wśród dzieci i młodzieży.
W naszej szkole sprzęt zakupiony w tym
Programie wykorzystywany jest podczas
wielu lekcji, w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także

w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół
zainteresowań i innych form rozwijania
umiejętności.
Laboratoria Przyszłości to wiedza zdobywana w praktyczny sposób. Nauczyciele z naszej szkoły pokazują, że uczyć
się można nie tylko z książek. Potrafimy łączyć naukę z zabawą, która daje
uczniom ogromną frajdę. Wielu naszych
nauczycieli pracuje już na sprzęcie
zakupionym w tym Programie. Dzięki
pomocom z Laboratorium Przyszłości
nasi uczniowie mogą poznawać tajniki

matematyki, przyrody czy eksperymentu.
Mogą rozwijać swój głos i uczestniczyć
w warsztatach tkackich. Poznawać ogólną
budowę drukarki 3D i zasadę jej działania, a w młodszych klasach pouczyć się
z robotami Photon.
Naszą misją jest stworzenie nowoczesnej
szkoły, w której zajęcia będą prowadzone
w sposób ciekawy, angażujący uczniów
oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów
i rozwijaniu zainteresowań.
◊ Szkolny Koordynator Programu
Lidia Jakubowska

W Kolorowym Świecie Dzień postaci z bajek

Listopad u Misia Uszatka

Piękna polska złota jesień ustąpiła miejsca
szarudze jesiennej.
Koniec października do połowy listopada
to okres zadumy, pamięci o zmarłych oraz
historycznych wspominków o odzyskaniu
niepodległości przez Polskę, pełen nostalgicznych pieśni patriotycznych oraz
symboliki narodowej.
Dnia 30 października w naszej placówce
podczas „Dnia Dyni” od rana królował
kolor pomarańczowy. Dzieci poznawały
różnorodność dyń, opisywały je, segregowały pod względem wielkości, koloru,
kształtu, wzbogacały wiedzę na temat
dyń, smakowały, poznawały jej budowę.
W ramach pamięci o zmarłych 30 października lub 2 listopada dzieci poszczególnych grup wiekowych wraz z wychowawczyniami udały się na pobliski cmentarz oraz pod miejsca pamięci w Kórniku,
aby zapalić znicze i uczcić śmierć ludzi
zamordowanych przez hitlerowców 20
października 1939 roku w naszej miejscowości chwilą ciszy.
W miesiącu listopadzie również przedszkolaki organizowały wycieczki po
Kórniku szlakiem historii. Rozmawiały
o najważniejszych zabytkach naszego
miasta i ciekawych postaciach z naszego
regionu.
W ramach działania z profilaktyki logopedycznej , co jakiś czas w grupie
najmłodszych mają miejsce kolejne
spotkania dotyczące programu ,,Oddycham
nosem cały rok”. Dzieci mają okazję trenować prawidłowy tor oddechowy przez nos,
utrwalać schemat oddychania. Poprzez
zabawę i ciekawe zadania maluchy trenują

aparat mowy oraz prawidłowe oddychanie.
Zespoły do Spraw Edukacji oraz do Spraw
Promocji w ramach propagowania czytelnictwa, zamiłowania do książek zorganizowały
konkurs plastyczny ,,Moja książka”. Praca
może mieć dowolną formę, zawierać treść

bądź wyłącznie ilustracje. Prace należy
składać u wychowawców do 21 listopada.
W piątek 4 listopada nasze przedszkolaki
obchodziły uroczyście bardzo radosne
i lubiane przez dzieci święto ,,Dzień Postaci

z Bajek”. Maluchy przebrały się za swoich
ulubionych bajkowych bohaterów, przyniosły ich atrybuty, maskotki.
9 listopada odwiedził również nasze przedszkole teatr ,,Kurtynka” z przedstawieniem
teatralnym pt: ,,Piękna nasza Polska”, sfinansowanym przez Radę Rodziców. Również tego dnia pani Dyrektor zachęcała
Rodziców do udziału w zdalnej konferencji pt: ,,Higiena cyfrowa” prowadzonej
przez dr Macieja Dębskiego- założyciela
fundacji Dbam o mój z@sięg, która
zajmuje się jakże niestety coraz częściej
spotykanym problemem uzależnienia
dzieci od telefonów komórkowych,
smartfonów, itp.
Grupa Serdeczne Misie (5- latki) bierze
udział w projekcie edukacyjnym ,,Mądre
oszczędzanie”. Dzieci odwiedziły m.in.
Bank Spółdzielczy w Kórniku, poznając
zawód bankowca oraz specyfikę jego
pracy. Otrzymały tam w prezencie skarbonkę oraz balon.
10 listopada w auli naszego przedszkola
odbyła się uroczystość z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Część artystyczną upamiętniającą tamte
dni przygotowały dzieci z grupy Pracowite Misie (6- latki) dla swoich młodszych
kolegów oraz rodziców.
Powagi uroczystości dodawał fakt iż
wszyscy ubrani byli na galowo a na
ich piersiach widniały biało- czerwone
kotyliony.
Pracowite Misie recytowały wiersze, śpiewały patriotycznej piosenki, a nawet zatańczyły
krakowiaka.
◊ Grażyna Domagalska

Pasowanie Pierwszoklasistów w Robakowie

Tradycją naszego przedszkola stały się wycieczki do lasu w różnych
porach roku. Już w październiku nasze przedszkolaki wybrały się
do Nadleśnictwa w Łęknie. Specjalnym celem tejże wyprawy było
ujrzeć szatę lasu jesienną porą. W towarzystwie pana leśniczego
Zbigniewa Łyszczarza dzieci udały się na spacer ścieżką edukacyjną, gdzie przekonały się, jak kolorowo wygląda las o tej porze
roku oraz zadbały o zwierzęta, uzupełniając marchewką ich leśną
stołówkę. Zwieńczeniem całej wycieczki był odpoczynek w wigwamie, podczas którego przedszkolaki wypiły ciepłą herbatę, zjadły
kiełbaski prosto z ogniska oraz zdrowe przekąski przygotowane
przez rodziców.
To była kolejna wspaniała przygoda naszych przedszkolaków!!!
◊ Anita Stodulska i Dorota Strojna

Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek w Przedszkolu
Truskawkowa Polanka odbył się bal, na który przybyli bohaterowie
znanych baśni i bajek. Gościliśmy m.in. Pszczółkę Maję, Myszkę
Minnie, Jednorożca, Króliczki, Bellę, Królową Śniegu, Królewnę
Śnieżkę, Pirata i Piratkę oraz wiele innych wspaniały postaci. Wśród
dziewczynek największą popularnością cieszyła się Elza, natomiast
chłopcy wybrali Spider-Mana. Podczas balu dzieci zaprezentowały
swoje fantastyczne kostiumy, były bajkowe zagadki, tańce przy
piosenkach z bajek, konkurencje na szybkość, pomoc Kopciuszkowi
w rozdzielaniu makaronu i ziaren fasoli i bardzo dużo zabawy. Na
koniec pełnego wrażeń dnia przygotowaliśmy dla naszych Przedszkolaków mały poczęstunek. To był cudowny dzień, pełen radości
i wyśmienitej zabawy!
◊ Agnieszka Stróżyk

10 października 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie odbyło się uroczyste pasowanie
na ucznia. Pod opieką pań wychowawczyń:
Magdaleny Dydymskiej, Renaty Senk oraz
Aleksandry Świątek, pierwszoklasiści, a także uczniowie klasy 4 a, przygotowali program artystyczny. Uczniowie wystąpili przed
gronem zaproszonych rodziców oraz gości.
Najważniejszym momentem uroczystości
było złożenie przez dzieci ślubowania oraz
pasowanie na uczniów, którego dokonała
pani dyrektor Bożena Czerniak. W ten
sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie
włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Robakowie. Ukoronowaniem pasowania,
było wręczenie pamiątkowych dyplomów
oraz słodkich upominków. Oficjalnie ogłaszamy, że pierwszoklasiści z naszej szkoły są
pełnoprawnymi uczniami, którym życzymy
samych sukcesów w nauce!

◊ Aleksandra Świątek
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Rajdy samochodowe to ich pasja

X Rodzinny Rajd Rowerowy
Dziękujemy Wam Drodzy Rowerzyści, Sąsiedzi, Znajomi za to, że razem mogliśmy po raz
kolejny zrealizować jedno z największych
wydarzeń sportowych w gminie Kórnik.
10 września 2022r w Szczytnikach odbył się
Jubileuszowy X Rodzinny Rajd Rowerowy i to
właśnie to wydarzenie mam przyjemność
dla Was podsumować.
Rodzinny Rajd Rowerowy stał się już tradycją
w naszej miejscowości, a dla wielu z Was
branie w nim udziału jest sprawą oczywistą. Rajd nasz jest stałym elementem życia
Gminy i aktywności jej mieszkańców o czym
świadczy duża frekwencja. Uczestnicy stanowią bardzo różnorodną grupę, ale łączy ich
jedno, są mieszkańcami całej Gminy Kórnik.
Tegoroczny Rajd przebiegał jak zwykle
w miłej serdecznej atmosferze. Pogoda była
dla nas łaskawa i pozwoliła niemal suchym
kołem przejechać trasę rajdu, która w tym
roku była wymagająca. Nasze miejscowości kryją w sobie wiele ciekawych miejsc
a jednym z nich są pozostałości po bazie
rakietowej w Czołowie, które zwiedziliśmy
w tym roku. Na uczestników czekała na
trasie drożdżówka i tradycyjna oranżada,
bez których nasz rajd nie mógłby się odbyć,
a na placu w Szczytnikach jak zwykle mieli

okazję skosztować najlepszej grochówki
przygotowywanej przez profesjonalistów.
Tradycyjnie już , dzięki naszym sponsorom,
rozlosowaliśmy wiele atrakcyjnych nagród
a ponieważ był to Rajd Jubileuszowy, każdy
uczestnik otrzymał również nagrodę specjalną, wspaniały Jubileuszowy Medal.
Nasuwa się pytanie, czy w naszej gminie
mogłoby nie być Rodzinnych Rajdów Rowerowych? Odpowiedź brzmi NIE. Cieszy nas

ogromnie zainteresowanie mieszkańców
tą imprezą, widzimy jak grupy znajomych
i sąsiadów razem stają na starcie rajdu
i razem ruszają w drogę i mamy nadzieje,
że spotkamy się znów za rok na Przystani
Rowerowej aby wystartować w XI Rodzinnym Rajdzie Rowerowym.
Do zobaczenia
◊ Dorota Głuch

Z cyklu moich artykułów „ Znani i nieznani
Kórniczanie” przedstawiam pasjonatów
zabytkowych samochodów. To Barbara
i Grzegorz Miarowie. Początek pasji pana
Grzegorza sięga 1972 roku. Wtedy to sam
odrestaurował zabytkowy samochód marki
DKW z 1938. Po założeniu rodziny pasja
zeszła na drugi plan, ale zainteresowanie
zabytkowymi samochodami i marzenie
o udziale w rajdach pozostało. Od roku
2009 odnawiając „SKODĘ 1951” zaczął
spełniać swe marzenia. Pierwszy sukces
zanotował na Mistrzostwach Polski w roku
2013 zajmując drugie miejsce. Na rajdy po
całej Polsce jeździ także samochodami marki
„TRIUMPH HERALD 1963” i „MGMIDGET
1973”. W swojej kolekcji sukcesów posiada
wiele pierwszych i drugich miejsc. Rajdy
i zloty organizują kluby z całej Polski, w tym
Automobilklub Wielkopolski, do którego
należą państwo Miarowie, bo żona Barbara
często towarzyszy mężowi w imprezach
klubowych. Dzięki temu poznają piękne
zakątki naszego kraju. Byli także na rajdzie
w Niemczech. Pani Barbara jest ważną
częścią zespołu, bo to ona dba o wystrój
i regulaminowy, zgodny z epoką, z której
pochodzi auto, strój. To dzięki pani Barbarze
odnoszą sukcesy w konkursach elegancji.
Wspólnie wspominają ciekawy rajd z roku
2021 pod nazwą „ Rajd dla Zuchwałych”. Jego
trasa prowadziła od Jawora do Zamościa.
Także w pamięci pozostał „Rajd szlakiem
zabytków wpisanych na liście w UNESCO”.
Tylko w 2022 roku uczestniczyli w 10 rajdach, w tym po urokliwym Podlasiu. Każdy
rajd wymaga wielu trudów i przygotowań.
W październiku tego roku małżonkowie
uczestniczyli w wystawie” MOTORETRO
SHOW”, która odbyła się na targach poznańskich. Impreza odbyła się pod hasłem:
„Motogwiazdy na czerwonym dywanie”.
Państwo Miarowie prezentowali się znakomicie (patrz zdjęcie). Na wystawie podziwiali
pojazdy z różnych filmów m.in. „O jeden
most za daleko”, „O7 zgłoś się” , „Zmiennicy”
czy „ Czerwiec 56”i inne. W przyszłym roku
odbędzie się 1ó0- lecie Automobilkubu
Wielkopolskiego i 50-lecie Komisji Pojazdów
Zabytkowych, w których działają. Nasi Kórniczanie już przygotowują się do tej imprezy.
Myślą nad przygotowaniem samochodu
i własnego stroju. Bogatą dokumentację
swojej działalności rajdowej, zlotowej oraz
wystaw prowadzi pani Barbara. Wraz
z członkami Klubu uczcili także tegoroczne
Święto Niepodległości uczestnicząc w rajdzie
po Poznaniu i składaniu wiązanek kwiatów
w historycznych miejscach.			
Kórnickim pasjonatom zabytkowych samochodów życzę zdrowia, by mogli dalej
spełniać swoje hobby i marzenia.
◊ ARA

Aktywne świętowanie Święta
Niepodległości w Kamionkach

11 listopada po godz. 11:00 w lesie przy ul.
Mieczewskiej w Kamionkach wystartował
wspólny bieg niepodległości pod hasłem
„Zabiegamy o pokój”. W wydarzeniu wzięły również udział miłośnicy Nordic Walking
a także licznie przybyłe dzieci.
Trasa o długości 5 km wiodła przez
malownicze dukty leśne. W wydarzeniu
wzięło udział przeszło 50 osób oraz 16
wolontariuszy ze szkoły podstawowej w
Kamionkach, którzy dbali o bezpieczeństwo na trasie.

Jak przystało na dzień Niepodległości
wydarzenie uświetniliśmy słodkim poczęstunkiem - rogalem Marcińskim.
W imieniu Stowarzyszenia Zielony Peryskop bardzo dziękuję za pomoc w organizacji: pani sołtys Lilianie Wawrzyniak,
Marcie Elsner, Piotrowi Świech, Toli Flens
oraz sponsorom Nadleśnictwu Babki oraz
Karolinie Reszeli.
◊ Anna Maria Andrzejewska
Radna Miasta i Gminy Kórnik
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Najlepsi
w powiecie

Docenili Camping Oaza Błonie
W dniach od 7 do 9 listopada w Centralnym Ośrodku Sportu OPO Cetniewo
odbyło się seminarium „Ocena sezonu
turystycznego na campingach w 2022
roku” zorganizowane przez Polską
Federację Campingu i Caravaninu.
Na trzydniową uroczystość zaproszono
także przedstawicieli Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA oraz OAZA
BŁONIE. Jednym z punktów seminarium
było ogłoszenie wyników ogólnopolskiego konkursu „Mister Camping 2022”.
Z radością informujemy, że nasz Camping **** Oaza Błonie zdobył III miejsce.
Nagrodę odebrał zastępca kierownika

Radzewianki
lubią złoto
Ryszard Rynkowski śpiewał, że dziewczyny
lubią brąz… Unihokeistki z Radzewa wolą
jednak złoto! Po wywalczeniu Mistrzostwa
Gminy Kórnik i Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego, w dniu 8 listopada dołożyły
do kolekcji Mistrzostwo Rejonu Poznań
Teren Zachód. W starciach z mistrzyniami
innych powiatów odniosły trzy pewne
zwycięstwa (Chrzypsko Wielkie 10:1, Przyprostynia 9:2, Obrzycko 6:2). A wszystko to
przed własną publicznością. Tym samym
są już potrójnie złote! Kolejny etap to już
półfinał wojewódzki. W rywalizacji zostało
najlepszych 8 szkół spośród ponad tysiąca,
jakie istnieją w Wielkopolsce. Reprezentację tworzą: Sandra Olejniczak (kapitan),
Karina Taciak, Marianna Krenc, Patrycja
Jańczak, Agnieszka B., Marta Jankowska,
Zuzanna Bogaczyńska, Lena Boguś, Natalia Socha. W ich ślady próbowały pójść
uczennice klas trzecich, które 10 listopada
wzięły udział w turnieju z okazji 125-lecia
szkoły w Żytowiecku. Próby okazały się
celne. Trzy zwycięstwa i jedna minimalna
porażka drużyny w składzie: Natalia Socha
(kapitan), Laura Martyniak, Emilia Wróbel,
Lena Kazyaka, Alicja Berdychowska, Wiktoria Pfeiffer pozwoliły cieszyć się z miana
najlepszego zespołu turnieju.
Na czwartym miejscu w powiecie zakończyły rywalizację w rozgrywkach Szkolnego
Związku Sportowego unihokeistki z klas
ósmych. Do medalu zabrakło niewiele.
Reprezentację szkoły tworzyły: Agata Malinowska (kapitan), Ewa Kowalczyk, Anastazja Kozajda, Zuzanna Wlazły, Dominika
Jeziorska, Łucja Krzywda, Maja Nowak.
◊ KN

Działu OAZA BŁONIE Adam Nowicki.
Jest to zaledwie drugi sezon, w którym
widniejemy na mapie Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Warto
wspomnieć, że nasz Camping**** jako
jeden z dwóch w Wielkopolsce otrzymał
kategoryzację czterech gwiazdek, a nasi
goście przyjeżdżali do nas nie tylko z Polski, ale także z całej Europy zaczynając
od naszych sąsiadów jak Niemcy, Czechy,
Ukraina po Holandię a nawet Irlandię.

Reprezentanci Zespołu Szkół w Kórniku
Filip Janowski, Krzysztof Biadała oraz Kamil
Fober zostali mistrzami Powiatu Poznańskiego w tenisie stołowym. W turnieju,
który odbył się w Pecnej wystartowało 6
drużyn, a nasi uczniowie zwyciężyli we
wszystkich meczach. Filip którego cechuje
duża odporność psychiczna na stres oraz

Kolarstwo

◊ Oaza Błonie

Unihokejowa
Ekstraliga
W kolejnym meczu unihokejowej Ekstraligi
seniorek UKS Radzevia Radzewo zmierzył
się z JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk
II. Ponieśliśmy porażkę 2:5. Spotkanie
odbyło się w Zaniemyślu 5 listopada.
Bardzo długo wynik oscylował wokół
remisu. Pierwszą bramkę zdobyła po

indywidualnej akcji Milena Kaczmarek.
Drugą chwilę po niewykorzystanym rzucie karnym Zofia Brylewska, po asyście
Mileny. Kolejny raz zespół pokazał się z
dobrej strony, walcząc przez większość
meczu jak równy z równym. Radzewska
drużyna grała w składzie: Natalia Sznura
(kapitan), Roksana Bazanowska, Patrycja
Stermula, Zofia Brylewska, Julia Marciniak,
Milena Kaczmarek, Wiktoria Przybylska,
Kinga Waszkowiak, Julia Narowska, Zofia
Wawrzyniak, Natalia Bożek, Natalia Zych,
Paulina Przybyła.
◊ KN

Badminton w Radzewie

21 października na kortach sali gimnastycznej w Radzewie odbyły się Mistrzostwa Gminy Kórnik szkół podstawowych
w badmintonie. Swoje reprezentacje
wystawiły trzy 3 szkoły: SP Kamionki, SP
Robakowo oraz SP Radzewo. Zawody zdominowali badmintoniści
z Kamionek,
którzy zwyciężyli w 3 kategoriach (chłopcy
młodsi, dziewczęta młodsze
i dziewczęta starsze).
W czwartej
kategorii złoto przypadło
gospodarzom
z Radzewa.
Uczestnicy
otrzymali medale stworzone w szkolnym kole „Laboratorium Przyszłości”. Dzięki Kacprowi
– członkowi Koła można było też śledzić
w internecie transmisję na żywo.
3 listopada dwójka uczniów 8 klasy
z Radzewa: Olivier Zieliński i Stanisław

Karolczak wywalczyła brązowy medal
Mistrzostw Powiatu w Puszczykowie
i uzyskała awans do zawodów rejonowych.
11 listopada w Radzewie odbył się turniej
z okazji Święta Niepodległości. Zawody,
będące częścią zadania „XI Radzewskie Spotkania
z Badmintonem” były
współfinansowane z budżetu Miasta
i Gminy Kórnik.
Wystartowało
25 osób. Rywalizacja toczyła
się w 6 kategoriach. Na najlepszych czekały puchary,
a każdy uczestnik otrzymał
pamiątkowy
medal. W poszczególnych kategoriach
zwyciężyli: Natalia Socha, Szymon Węglarz,
Agata Gratkowska, Olivier Zieliński, Katarzyna Paluch i Mateusz Zakrzewski.
◊ KN

Wiktor Staniewski na podium
w Przełajowych Mistrzostwach Polski LZS
W miniony weekend w Turawie (woj.
opolskie) rozegrane zostały Mistrzostwa
Polski LZS w kolarstwie przełajowym.
Niezwykle miłą niespodziankę sprawił
Wiktor Staniewski, który niespodziewanie
w pięknym stylu wywalczył w nich brązowy medal w kategorii juniorów. Mistrzem
Polski został Franciszek Kocur z Avatara
Kobielice. Wiktor wcześniej specjalizował
się w kolarstwie górskim, a od sezonu
2022 startuje na szosie. Doświadczenie
z MTB postanowił wykorzystać również
w kolarskich przełajach, poprzez które
będzie się przygotowywał do sezonu szo-

umiejętność wysokiego poziomu koncentracji przez długi okres czasu zagrał
bezbłędnie wygrywając w każdej grze
pojedynczej oraz podwójnej. Krzysztof
świetnie współpracował w grze podwójnej
z Filipem, a w grze pojedynczej z kolejnym
rozegranym pojedynkiem grał na wyższym
poziomie, zdobywając dla zespołu cenne
punkty. Wygrana daje awans do kolejnego
poziomu rozgrywek czyli prawo startu w
zawodach rejonowych.
Gratulujemy wygranej oraz życzymy
udanego startu w wojewódzkim półfinale!
◊ Andrzej Paluch
sowego 2023. Jednym z etapów był udział
w przełajowych Mistrzostwach Polski LZS.
Wcześniej startował w przełajowym Pucharze Polski we Włoszakowicach, Zwierzyniu
i Szczekocinach, gdzie zajmował miejsca od
5 do 6. Być może stałe postępy przełajowe
otworzą drogę zawodnikowi TFP Jedynka Kórnik do nominacji na Mistrzostwa
świata, które w pierwszy weekend lutego
odbędą się w holenderskim Hoogerheide.
W najbliższych dniach grupa zawodników
ze szkółki kolarskiej wyjeżdża do Pruszkowa na kolejną serię zawodów pn. „Szukamy
Następców Olimpijczyków”, poprzez które
przygotowują się do Mistrzostw Polski
szkółek Kolarskich, które również w Pruszkowie odbędą się w pierwszy weekend
grudnia.
◊ PM

Wiktor Staniewski

Julka Mucha zdobyła srebrny medal
w konkurencji walki.
Z kolei swój ogromny sukces osiągnęły
dziewczyny – Antosia i Ola, które zdecydowały się wystąpić podczas tak ważnej

imprezy. Dla nich ten dzień zakończył się
bez medalu, jednak zdobyły one cenne
doświadczenie. Cała drużyna dobrze się
bawiła w sportowym duchu. Gratulujemy!

Taekwondo

W dniu 29 października w Włoszakowicach odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Taekwondo Olimpijskim. Tradycyjnie drużyna UKS Oaza
Kórnik zameldowała się na turnieju, a byli
to: Zalewski Franciszek, Wieloch Grzegorz,
Pałka Emilia, Mucha Julia, Czerwińska Aleksandra oraz Matuszak Antonina.
Uczestnicy rywalizowali w trzech odrębnych konkurencjach: do wyboru poomse (układy formalne) lub konkurencja
sprawnościowa, na którą składało się:
twio-ap-chagi (konkurencja polegająca
na wysokości kopnięcia w packę) oraz
dubaldangseong dollyo-chagi momtong
(ilość kopnięć w ciągu 10 sekund na maszynę elektroniczną) oraz kyorugi (walka).
Poszczególne starty były punktowane i nagradzane medalami, a wyniki sumowane.
Franek Zalewski zdobył złoty medal
w konkurencji walki oraz srebrny medal
w konkurencji sprawnościowej.
Grzesiu Wieloch zajął drugie miejsce
w poomse oraz zdobył brąz w konkurencji
walki.
Emilia Pałka wywalczyła srebro w konkurencji sprawnościowej oraz złoto we
walkach.
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WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Salon urody w Kórniku zatrudni
fryzjerkę/fryzjera z doświadczeniem. Tel. 609 790 180
Podejmę pracę w charakterze
kierowcy kat. BCE. Tel. 608 420 542
Lekka praca na produkcji dla
osób z niepełnosprawnościami.
Zadzwoń. Tel. 790 560 187

INNE
Sprzedam męski rower w dobrym
stanie. Tel. 725 203 561
Sprzedam nowy grzejnik płytowy
Perfekt w instalacjach grzewczych
w budynkach mały 21V, wym. wys.
60 cm dł. 40 cm, waga 13,5 kg, cena
500 zł. Tel. 577 993 137
Sprzedam nowy grzejnik płytowy
Perfekt duży wym. 90x85x15 cm,
ogrzeje pow. ok. 20 m², cena 900 zł.
Tel. 577 993 137
Sprzedam nowe drzwi pokojowe
szer. 80 cm prawe z ościeżnicą dąb
premium, z dwiema hartowanymi
mlecznymi szybami pionowymi
awers, cena 1200 zł (z możliwością
domówienia drzwi do kompletu).
Tel. 577 993 137
Sprzedam szyby przód i tył, licznik
stary typ oraz zderzak przedni szeroki do Fiata 126p. Tel. 508 892 316
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe
z balkonem, garażem i ogródkiem
w Pierzchnie. Tel. 666 677 003
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
w Szczodrzykowie. Tel. 666 677 003
Sprzedam działkę budowlaną
w Robakowie. Tel. 666 677 003

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
w Bninie. Tel. 666 677 003

Kupię garaż w Kórniku.
Tel. 513 817 555

Kupię mieszkanie lub dom
do remontu w okolicy Kórnika.
Tel. 666 677 003

Sprzedam słomę-kostka mała.
Tel. 606 710 627

Rozbiórka budynków małych,
dużych, altan ogrodowych szop
szklarni i innych, wywóz wszystkiego. Tel. 504 440 916
Cięcie drzew owocowych, wycinka
formowanie, żywopłotów, prace
ogrodowe, wywóz wszystkiego. Tel.
504 440 916

Usługi remontowe, malowanie,
szpachlowanie, tapetowanie, zabudowy nida, montaż paneli i wykładzin. Tel. 504 501 703
Naprawa pralki, zmywarki.
Tel. 537 394 398
Sprzedam lodówkę, pralkę wąską
i szeroką. Możliwość transportu.
Tel. 511 120 011

Pilnie poszukujemy gruntów na
stadninę koni tylko gmina Kórnik
lub Mosina. Tel. 505 921 833

Sprzedaż ziemniaków z domu.
Bardzo dobre odmiany. Kórnik/
Bnin ul. Błażejewska 43

Sprzedamy gospodarstwo Gorazdowo. Tel. 505 921 834

Udzielę korepetycji z j. koreańskiego, 60 zł/1h. Tel. 669 123 998

Kupimy zadłużony dom lub mieszkanie. Tel. 505 921 833

Sprzedam junkers Feroll nowy,
cena 1000 zł. Tel. 515 379 549

Sprzedam fabrycznie nowy piec
CO 25 kw z podajnikiem na ekogroszek i drewno. Nowy nie montowany. Cena 7000 zł. Tel. 506 490 723

Sprzedam podmurówkę do płotów panelowych wysokość: 20, 25,
30 cm, długość: 250 cm. Więcej
informacji pod nr. tel. 572 386 490

Sprzedam przyczepę kempingową. Tel. 506 490 723

Sprzedam długą czerwoną suknię
wieczorową, raz ubrana na wesele, w stanie dobrym. Wysadzana
kamieniami na dekolcie, rozmiar
L. Cena 140 zł do małej negocjacji.
Tel. 517 771 558

Transport, usługi transportowe,
przeprowadzki. Tel. 506 490 723
Kupię garaż, działkę, mieszkanie
Kórnik. Tel. 506 490 723
Sprzedam lodówkę, pralkę, kuchenkę, piekarnik, zmywarkę.
Tel. 506 490 723
Sprzedam wyposażenie mieszkania meble sprzęty agd itp.
Tel. 506 490 723
W każdy poniedziałek, zapraszamy
na darmową konsultację psychologiczną. Tel. 788 878 680

Sprzedam suknie nową bez metki
rozm. od S do L w stylu Gucci z długim rękawem kołnierzyk na guziczki
cena 40 zł. Tel. 517 771 558
Sprzedam kalosze chłopięce rozm.
30/31, kolor niebieski we wzorki,
stan bardzo dobry, cena 25 zł.
Sprzedam kalosze damskie szare,
ala Hunter stan dobry, cena 40 zł.
Tel. 517 771 558

Sprzedam hulajnogę chłopięcą
w dobrym stanie, świecące koła z regulowanym siedziskiem, trójkołowa,
balansowa, układa się ruchów jazdy
dziecka, wiek 4 i 5 lat, cena 60 zł.
Tel. 517 771 558
Sprzedam szary płaszczyk rozm.
S do L cena 75 zł, damski, wiązany,
długość do bioder. Tel. 517 771 558
Sprzedam garnitur chłopięcy
granatowy w piękna kratę, stan
bardzo dobry oraz dwie marynarki
chłopięce H&M i Zara na 8/9 lat,
wym. podam dla zainteresowanych.
Tel. 517 771 558
Sprzedam chłopięce nike shox
rozm. 33,5 biało szare, super stan,
za 65 zł. Tel. 517 771 558
Sprzedam wózek spacerówkę turystyczną i lekką, niebieską nadająca
się do bagażu torbę na ramię, cena
z uszkodzoną rączką 60 zł, stan
dobry. Tel 517 771 558
Kupię motocykle/motorowery
Komar Romet Wsk Wfm Mz Kórnik
i okolice. Tel. 509 449 141
Sprzedam sofę trzyosobową
z funkcją spania oraz stolik pod telewizor. Stan dobry. Tel. 609 152 586
Montaż płotów panelowych,
płotów łupanych, furtek, bram,
demontaż starych ogrodzeń.
Tel. 572 386 490
Terapia logopedyczna i korepetycje z języka polskiego. Gabinet
w centrum Kórnika. Tel. 697 039 083
Kupię pozostałości po Fiat
126p,125p, Syrena, Warszawa
oraz inne, drobne oraz większe.
Zanim wyrzucisz na złom. Kórnik.
Tel. 693 219 745

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać około 15 słów, wraz z nr. telefonu. Większe ogłoszenia 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.

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 cierpiących 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

DRUK: Zakład Poligraficzny Antoni Frąckowiak
61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3.

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
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Krawiarz, Robert Wrzesiński
SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Miasto i Gmina Kórnik

KOLPORTAŻ: P.H.U. „MARKO” Marek Kmieciak,
Kiełczynek 18, 63-130 Książ Wlkp. tel. 516268392
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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

Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, UMiG Kórnik, Pl. Niepodległości 1, tel. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

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

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

W przypadku konieczności wezwanialekarza na wizytę domową
w nocy lub dni wolne od pracy:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski 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. Kraszewskiego 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 Komunalne, 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 komunalnych 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

...

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

