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Sprawozdanie

burmistrza
Parlamentarny zespół
w sprawie łącznika A2 z S11

10 lutego w Warszawie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Dróg Ekspresowych S6 i S11, główny
temat omawiany na spotkaniu to budowa
drogi łączącej A2 (Poznań-Wschód) z drogą
S11 (węzeł Kórnik Północ) o długości około
8 km. Inicjatorem spotkania był Poseł na
Sejm RP Bartłomiej Wróblewski. Uczestniczyli w nim: Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski, wiceburmistrz
Sebastian Wlazły, radni RMiGK - Adam
Lewandowski, Jarosław Mieloch, Adam
Zydroń, Wójt Gminy Kleszczewo Bogdan
Kemnitz, Posłowie na Sejm RP - Tomasz
Ławniczak, Marcin Porzucek, Piotr Kaleta,
Barbara Dziuk, a także Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Tomasz Żuchowski i Kierownik Oddziału
GDDKiA w Poznaniu Patryk Kosicki.

racja świąteczno-noworoczna na terenie
Miasta i Gminy Kórnik 2021 rok”.
Rozmowy
z przedstawicielem Dachser
Również 14 lutego wiceburmistrz Sebastian Wlazły spotkał się z Jarosławem Witkowskim, kierownikiem oddziału Centra
Logistycznego Dachser; rozmawiano na
temat prowadzenia działalności w gminie
Kórnik i planów inwestycyjnych.

Sprzęt dla strażaków
15 lutego burmistrz Przemysław Pacholski
przekazał na ręce przedstawicieli Jednostek
OSP Gminy Kórnik 23 nowe mundury bojowe oraz 30 hełmów marki Gallet. Sprzęt
zakupiony przez Miasto i Gminę Kórnik
o łącznej wartości ponad 90 tysięcy złotych został rozdysponowany na jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewie,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Czmoniu oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnikach.

Spotkanie z Aquanetem
11 lutego wiceburmistrz Bronisław Dominiak wraz z kierownikiem Wydziału
Inwestycji Joanną Grzybowską spotkał się
z przedstawicielami spółki Aquanet S.A.
w sprawie omówienia zaawansowania inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie
miasta i gminy Kórnik.
Podsumowanie roku
Kotwicy Kórnik
Również tego dnia odbyło się podsumowanie roku 2021 w KSS Kotwica Kórnik.
Prezes Andrzej Giczela podziękował
samorządowi kórnickiemu, który był
reprezentowany przez wiceburmistrza
Sebastiana Wlazłego, radnych Annę Marię
Andrzejewską i Romana Genstwę, a także
członkowi Zarządu Powiatu Poznańskiego
Antoniemu Kaliszowi za okazane wsparcie
w rozwój klubu.
W uroczystości wzięli udział zawodnicy,
trenerzy, działacze sportowi, przedsiębiorcy, sponsorzy oraz przedstawiciele
lokalnych mediów.
Wręczenie nagród
14 lutego oraz 21 lutego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik burmistrz Przemysław
Pacholski uroczyście wręczył nagrody dla
Laureatów konkursu „Najładniejsza deko-

cd. na str. 4
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Kilkudniowe wichury zostawiły ślady

cd. ze str. 3
Spotkanie z konserwatorem
16 lutego wiceburmistrz Bronisław Dominiak oraz Sebastian Wlazły odbyli
spotkanie z Powiatowym Konserwatorem
Zabytków Wiesławem Biegańskim, podczas którego omówiono założenia do realizowanych przez Miasto i Gminę Kórnik
zadań modernizacyjnych w obrębie strefy
ochrony konserwatorskiej.
Spotkanie z przedstawicielem
Sokołów S.A.
Także 16 lutego wiceburmistrz Sebastian
Wlazły spotkał się z Mariuszem Koprem,
głównym inżynierem firmy Sokołów S.A.
Poruszono temat rozbudowy zakładu.
Podpisanie umowy
Również tego dnia wiceburmistrz Sebastian Wlazły podpisał umowę z firmą
Jopek na odbiór folii rolniczej w dniach
22-23.02 w PSZOK-u w Czołowie i Jagrolu
w Pierzchnie.

W sprawie ścieżki
pieszo-rowerowej w Radzewie
21 lutego, w sprawie omówienia budowy
ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem przy ul. Św. Mikołaja w Radzewie, wiceburmistrz Bronisław Dominiak i kierownik Wydziału Inwestycji Joanna Grzybowska
spotkali się z przedstawicielami Zarządu
Dróg Powiatowych – Markiem Borowczakiem Dyrektorem ZDP, Markiem Bereżeckim - zastępcą dyrektora ds. inwestycji, oraz
pracownikami ZDP i projektantami.

Szybkie testy Adoptuj
przyjaciela
w Gazowni
Punkt wymazowy będzie się mieścić w Kórniku przy ul. Poznańskiej 83 (budynek po
byłej gazowni lokal po Pogotowiu ratunkowym).
Punkt będzie czynny codziennie w następujących godzinach:
- poniedziałek - piątek, w godz. 13:00 - 18:00
- sobota - niedziela, w godz. 11:00 - 16:00
W punkcie będzie można wykonać bezpłatnie lub komercyjnie szybkie testy antygenowe.
Nie będą wymagane wcześniejsze zapisy.
Rejestracja realizowana będzie na bieżąco
w punkcie - należy mieć przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport/legitymacja szkolna itp.) oraz PESEL.
Badanie antygenowe w kierunku zakażenia
SARS-CoV-2 pozwala na identyfikację osób
zakażonych w krótkim czasie. Wykonywane
jest w oparciu o wymaz pobrany od pacjenta
z nosogardzieli, a wynik dostępny jest już
w ciągu 15-20 minut.

Witamy w kąciku adopcyjnym Schroniska
dla Zwierząt w Skałowie. Będziemy tu
przedstawiać Wam naszych czworonożnych
przyjaciół, którzy szukają nowych domów.
Dziś prezentuje się Rubin.
Rubin to wesoły, przyjazny, żywiołowy pies
średniej wielkości. Ma około 4 lat i bardzo
lubi spędzać czas z ludźmi – czy to na spacerze, rzucaniu piłeczki czy na głaskaniu. Ma
żywiołowe usposobienie i marzy o aktywnej
rodzince i domu z ogrodem, w którym mógłby pobiegać. Będzie dobrym towarzyszem
dla starszych dzieci.
Osoby zainteresowane adopcją Rubina
prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
783 552 272.
Po więcej informacji zapraszamy
na stronę schroniska:
schronisko-skalowo.pl
oraz nasz profil na Instagramie:
przystanekskalowo

Foto. archiwum Arboretum Kórnickiego

Dzień Myśli Braterskiej
22 lutego z okazji Dnia Myśli Braterskiej
w Domu Integracji Międzypokoleniowej
odbyła się Wieczornica Harcerskich Pokoleń. W uroczystości udział wziął burmistrz
Przemysław Pacholski, wiceburmistrz
Sebastian Wlazły, przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Kórnik Adam Lewandowski, radna Magdalena Pawlaczyk oraz
wielu znakomitych gości.
◊ red.

Foto. archiwum OSP Kórnik
Ponad 90 interwencji podczas różnorakich
niebezpiecznych sytuacji zanotowali strażacy gminnych jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych w dniach 17 do 21 lutego
bieżącego roku. Podczas 51 zdarzeń interweniowali druhowie z OSP Kórnik, działając
na terenie naszej gminy, ale także na obszarach gmin Kleszczewo, Pobiedziska, Mosina,
Komorniki i w Poznaniu.
Wiejący przez kilka dni z olbrzymią siłą
wiatr powalał drzewa, niszczył dachy i konstrukcje budynków. Zanotowano przerwy
w dostawie prądu. W nowej i starej części
Arboretum w Kórniku uszkodzeniom różnego rodzaju uległo około 30 drzew. Kilka
wyrwanych zostało z korzeniami. Jeszcze
gorzej sytuacja wygląda na Zwierzyńcu,
gdzie jest bardzo dużo wiatrołomów. Nadleśnictwo Babki zanotowało na swoim terenie
straty szacowane na około 4 tys. m³ drewna.
Dodatkowym problemem w niektórych
częściach lasów jest spora ilość różnorakich
materiałów nawianych przez wichurę. Folie,
kawałki styropianu, źle zabezpieczone odpady frunęły z wiatrem i zatrzymywały się
wśród drzew.
Apelujemy o ostrożność.
Sprawdźmy stan poszycia dachowego na
naszych domach i budynkach gospodarczych. Zgłaszajmy administratorom posesji
i służbom porządkowym niebezpieczne
sytuacje i potencjalne zagrożenia wynikające z uszkodzeń konstrukcji. Uważajmy
na zwisajace gałęzie i uszkodzone drzewa
podczas spacerów w terenach parkowych
i leśnych. Zabezpieczajmy przed wywianiem
składowane na naszych posesjach lekkie
materiały takie jak folie czy styropan.
◊ ŁG

Foto. archiwum Arboretum Kórnickiego
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„Przejrzyj na oczy“
... nawet gdy wiatr w oczy
Siema! Na oficjalne podsumowanie naszego Sztabu #5075, które otrzymamy
z Fundacji WOŚP jeszcze musimy chwilę
zaczekać. Jednak już teraz pragniemy
podziękować za 30. Finał, który odbył
się 30 stycznia tego roku w Szczytnikach.
Przygotowania do finału rozpoczęliśmy
już w sierpniu 2021 roku. Dziesiątki godzin rozmów i spotkań, setki telefonów,
tysiące rekordów w różnych tabelach,
które pomogły nam w organizacji finału.
I tak zebrane wszystko w jedną całość
doprowadziło nas do wczesnego ranka
30 stycznia 2022 roku. Przez cały ten
czas wiedzieliśmy, że jubileuszowy finał
będzie piękny. W związku z tym, że gramy w plenerze, największe obawy wsród
nas budziła pogoda, a właściwie deszcz.
Z uporem maniaka stale powtarzaliśmy
„oby nie padało, oby nie padało...”.
I właściwie można powiedzieć, że niebo nas wysłuchało bo przecież te kilka
kropel, które spadły nie nazywajmy
deszczem. Nie przewidzieliśmy tylko
jednego - wiatru! Nie Zefirka, bryzy morskiej czy silniejszych podmuchów, które
pozwalają „tańczyć” liściom w powietrzy
ale WIATRU przez ogromne „W”!!! O 6
rano wiedzieliśmy, że jest naprawdę
źle a poprzewracane toalety przenośne tylko to potwierdzały. Na nic zdało
się zaklinanie rzeczywistości, analizy
wszelakich serwisów pogodowych czy
telefony do dyżurnych na stacjach meteorologicznych z wiarą, że usłyszymy choć
odrobinę nadziei na poprawę. Niestety!
Ze względu na bezpieczeństwo nie było
szans na rozstawienie dużej sceny. Nie
ukrywam, po tylu miesiącach przygotowań skrzydła nam podcięło... ale ciepło
w sercach wciąż mocno grzało i nie
pozwalało nam się poddać. Tym razem
nie wiatr wirował między nami ale istna
burza mózgów. Telefony do wykonawców, konsultacje z techniką od sceny,
świateł i dźwięku mogły zaowocować
tylko jednym stwierdzeniem: „Robimy!
Być może, najmniejszą w historii scenę
finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, ale robimy”. I zagraliśmy. Na
scenie o wymiarach 2 x 3 m schowanej
w obrysie budynku Przedszkola Szmaragdowe Oczko. Było pięknie!!! Intymnie,
kameralnie. Liczba osób, które pojawiły się na naszym finale by wesprzeć
Okulistykę Dziecięcą przerosła nasze
najśmielsze oczekiwania a widząc kwoty
za jakie udało się zlicytować przedmioty
przecieraliśmy oczy ze zdumienia.
W tym miejscu bardzo dziękujemy, że
graliście z nami. Dzięki Waszym sercom
udało się zebrać prawie 100 tys. złotych.

Ogromny szacunek ślemy w stronę
Wolontariuszy, którzy pomimo pogody
dzielnie kwestowali z puszkami.
Sportowcom dziękujemy za udział w akcji „Aktywnie dla WOŚP”. To oni przebyli
łącznie dziesiątki kilometrów z uśmiechem na ustach. Nie zawsze z wiatrem.
Za wszelkie datki, wsparcie i przedmioty
na licytację dziękujemy darczyńcom
i sponsorom:
Milena Bąkowska-Grześkowiak, Eatalia
Kamionki, Centrum Medyczne Kamionki,
Optyk Kamionki, Piotr Paraniak, Digit
Pack Sp. z o.o., Futurum Studio Reklamy,
Gold Brokers, FHU Kamal, Dowódca 31
Bazy Lotnictwa Taktycznego, Ms Studio
urody, Magdalena Kubiak Foto, Sklep
Zoologiczny Świat Zwierząt, Apteka Amfora, Majster Barber, Magdalena Mąka
MONKA DESIGNE, Izabela Jaworska Fryzjer Jaśminowa, Salon Pielęgnacji Psów
Mokra Łapa, Roman Max Szymański
Foto, Malowana Kuźnia, Anna i Daniel
Adamowicz, 84 Sapori, Izabela Pawlak
Makeup, Kwiaciarnia - Galeria Fantazja,
Sunew Med, Kantarek Katarzyna i Maciej, Niesiołowscy Karolina i Krzysztof,
Sebastian Johnson, Centrum Zdrowia
Rodziny, Paweł Gomuła, Leszek Jamrozik, Łaciata Stajnia, Restauracja Alio,
Fyrtel Smaków, Ewelina Rzemieniec,
Państwo Beata i Roman, Guber House,
Teatr Wielki w Poznaniu, Teatr Muzyczny
w Poznaniu, Teatr Nowy w Poznaniu,
Teatr Polski w Poznaniu, Ryszard Ćwirlej,
Laboratorium Analizy Ruchu Człowieka
LaBthletics, Rafał Kurczewski Instytut
Sportu i Nauki Poznań, Sylwia Bartkowiak, Krzysztof Napieralski, Room36,
Projekt Odkrywca Zdobywca, Wiktor
Chabel, EKO Kamionki, Abedik S.A.,
Stowarzyszenie Zaangażowani, Joanna
Opiat-Bojarska, Karolina i Sebastian Kłobuszyńscy, Sklep Familijny, Solar Polska
Sp. z o.o., Joanna Woźniak, Restauracja
Autorska, Małgorzata Kaczmarek, Poznański Klub Curlingowy, Instytut Via Artis, Just Tina, Design24, Restauracja Biała
Dama, Piekarnia-Cukiernia Natura, Sklep
Bączek, Tortowe Atelier, Marchello Cafe
Borówiec, Eatalia Kamionki, Zagrodnicza Borówiec, Majster Barber, Mamisy,
Blue - M Poligrafia Reklamowa, Centrum
Rowerowe Franowo, Zaczarowany Pędzel Sonia Podlasińska, CTH Przemiana
Hanna Botko, Biofeed, Małgorzata
Bączkowska Trener Mentalny, Koło
Pszczelarzy w Kórniku, Grzegorz Kerber,
Pasja Malwina Domagała, Simplemoods,
Olga Chwiłkowska, Centrum Medycyny
Estetycznej,, PPNOU, Hanna Banaszak,
Magdalena Kosakowska, Stanisław Dusz-

Dziękujemy!

czak, Maciej Brylewski, Skaland, Galeria
MINI, Julia Bubacz, Monika Kijak.
Za przygotowanie występów i koncerty
ślemy podziękowania do: Jacek MEZO
Mejer, CDN, Tygrysy Kórnika, RH BLUESS, Kondor.300, Mosty, Klub Tańca
„Dziupla”, Przedszkole Leśna Drużyna,
Żłobek Hocki Klocki, Przedszkole Wodnik
Szuwarek, Przedszkole Szmaragdowe
Oczko, Przedszkole Śpiewający Włóczykije, Przedszkole Leśna Drużyna, Żłobek
Hocki Klocki, SP Kamionki.
Za „karkołomne i przedziwne” konfiguracje sprzętowo-sceniczne dziękujemy
technice z DTS Agency i C&K Sound Light.
Za współorganizację i pomoc w przygotowaniach dziękujemy:
OSP Szczytniki, OSP Kamionki, KGW
Szczytniki, KGW Kamionki Siła Kobiet,
KGW Borówiec ONE, Przedszkole Szmaragdowe Oczko, Dyrektor SP Kamionki Wojciech Dziuda, Avia Kamionki,
Krzysztof Pancewicz, Damian Zawieja,
Dawid Nanowski, Sołtysi i Rady Sołeckie
sołectw Szczytniki, Koninko, Kamionki
Stare, Kamionki Północne, Kamionki
Przy Lesie, Borówiec, Borówiec Nowy,
Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Burmistrz
Przemysław Pacholski, Wiceburmistrz
Sebastian Wlazły, Straż Miejska w Kórniku, Kórniczanin.
A tym, którzy pracowali nad tym, aby
to wszytko zagrało pięknie, przesyłam
osobiste i szczególne. Dziękuję: Monika
Nowak, Dominika Buczkowska, Natalia
Mucha, Małgorzata Walkowiak, Sylwia
Brzoskowska,
Marzena Bilińska-Fiałkowska, Anetta
Prętka-Kulka, Anna Andrzejewska, Jacek Schmidt, Jarosław Janowski, Jerzy
Walczyk, Kuba Mikołajczak, Marek Templewicz.
Z przekonaniem, że będziemy grać do
końca świata i jeden dzień dłużej,
◊ Szef Sztabu #5075 Szczytniki
Tomasz Nagler

W dniu oddawania do druku tego numeru
Kórniczanina stan zbiórki na WOŚP sztabu
2571 w Kórniku wynosi 157.766,49 zł .
Dziękujemy wszystkim naszym wolontariuszom którzy zbierali pieniądze do puszek.
Dziękujemy firmom i instytucjom, placówkom oświatowym, właścicielom sklepów
gdzie zbierano do puszek stacjonarnych.
Dziękujemy osobom, które zbierały do e-skarbonek.
Dziękujemy serdecznie Firmie TFP i KPA
Kombus za pomoc finansową. Dziękujemy
Złotnikowi p. Grzegorzowi Błaszakowi za
ofiarowane na licytację złote serduszko.
Serdeczne podziękowanie dla sołectw, które przygotowały pyszne ciasta: Czmoniec,
Szczodrzykowo, Pierzchno, Czołowo, Biernatki, Runowo, Radzewo, Czmoń, Konarskie,
Dębiec, Dziećmierowo, Kromolice, Prusinowo, Mościenica, Dachowa, Robakowo Wieś,
Skrzynki Błażejewo.
Dziękujemy Magdzie Pawlaczyk i jej zespołowi: Ilonie Dzirbie, Sławkowi i Sandrze Mańdziak, Ani Jankowskiej, Paulinie Szczepaniak
, Iwonie Kosmalskiej, Beacie Bruczyńskiej,
Bartoszowi Kasprzakowi Monice Kasprzyk
,Marii Borowskiej, Gosi Sobkowiak, Agacie
Pawlaczyk oraz pani Zosi Walerczyk.
Podziękowanie dla Domu Integracji Międzypokoleniowej za gościnę oraz za pomoc i
wsparcie od WODKOM Kórnik, KCRiS OAZA
Kórnik, Świeże i Zielone Grześkowiak Kórnik,
Marcopolo Developmen Śrem.

Uzupełnienie
W poprzednim numerze „Kórniczanina”
opublikowaliśmy wyniki konkursu pod
hasłem „Najładniejsze dekoracje świąteczno-noworoczne na terenie Miasta
i Gminy Kórnik 2021 rok”. Okazało się, że

Dziękujemy restauracjom za gorące napoje:
Restauracji Oskar, Wielkie Nieba, Willi Nestor i Podzamcze.
Dziękujemy Kórnickiemu Bractwu Rowerowemu za cenną inicjatywę i zorganizowanie
IV Tour de WOŚP dzięki temu nasza zbiórka wzrosła o ponad 20 tyś zł. Serdeczne
podziękowania dla motocyklistów z Klubu
Maad Dogs. Dziękujemy strażakom z OSP
Kórnik, Straży Miejskiej i Policji. Dziękujemy
pracownikom UMiG zaangażowanym w tegoroczny Finał, opiekunom grup w szkołach.
Dziękujemy harcerzom z ZHP Kórnik, Bankowi Spółdzielczemu, Rzeczodzielni Kórnik.
Dziękujemy zaangażowanym w prace
w sztabie: Adamowi, Bartkowi, Julce, Ninie,
Kacprowi, Jakubowi, Malwinie i Heni.
Serdecznie dziękujemy za datki do puszek
oraz ofiarodawcom za przekazane przedmioty na licytacje, a mieszkańcom za udział.
Zapraszamy na przyszły rok. Sie ma !
◊ Sztab 2571
Krystyna Janicka
zestawienie uczestników było niepełne.
Jedno ze zgłoszeń, przesłane prawidłowo
i w terminie, ze względu na błąd techniczny
nie trafiło do komisji oceniającej.
Po wyjaśnieniu okoliczności sprawy członkowie komisji postanowili dodać dekorqacje
zgłoszone przez pana Michała Kwiatkowskiego do listy wyróżnionych. Gratulujemy.
◊ ŁG
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Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” serdecznie
zaprasza na Walne Zebranie Członków
w dniu 15 marca 2022 r. o godz. 18.00
w Domu Integracji Międzypokoleniowej
– pl. Powstańców 13/14, 62-035 Kórnik*
Program Walnego Zebrania:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie
quorum
2.Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Wybór Sekretarza i przyjęcie porządku obrad
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
6. Odczytanie i przyjęcie protokołu
z ostatniego Walnego Zebrania z dnia
10 czerwca 2021 r.
7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2021 i dyskusja
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
i Komisji Rewizyjnej za rok 2021 oraz
ewentualny wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi za rok 2021 i podjęcie
uchwały w sprawie : Uchwała nr 1/2022
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i merytorycznego oraz
rachunku wyników za rok 2021
9a. Podjęcie uchwały w sprawie: Uchwała nr 2/2022 w sprawie zmiany statutu
Stowarzyszenia
9b. Podjęcie uchwały w sprawie: Uchwała nr 3/2022 w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu
9c. Podjęcie uchwały w sprawie: Uchwała nr 4/2022 w sprawie ustalenia zasad
i wysokości wynagrodzenia członków
Zarządu
10. Sprawy bieżące oraz Wolne głosy
i wnioski
11. Zakończenie zebrania
Podczas zebrania będzie możliwość
uregulowania składek członkowskich
oraz rozliczenia aktywności w ramach
corocznego programu Aktywny Bonus.
*Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo
do zorganizowania Walnego Zgromadzenia Członków w formie zdalnej, na
platformie Microsoft Teams w przypadku wprowadzenia obostrzeń rządowych
i/lub zwiększenia ilości osób chorych
na COVID-19
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”
ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik,
KRS 0000 131398, NIP 777 26 84 976

Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku uprzejmie informuje,
że działalność szkółek kórnickich została przedłużona o rok 2022.
Wszystkich zainteresowanych roślinami zapraszamy do odwiedzenia
naszego punktu sprzedaży przy ul. Średzkiej w Kórniku już od 01 marca 2022 r.
◊ Janusz Kamyczek
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Zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo!
Prezesi, Dyrektorzy, Właściciele Firm,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do
przystąpienia do Programu Ogólnopolska Karta Seniora oraz Europejska Karta
Seniora i tym samym do dołączenia do
grona Firm i Przedsiębiorstw honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora oraz
Europejską Kartę Seniora. Program wyróżnia się na rynku, spośród innych tego
typu inicjatyw, bowiem to jedyny program
o zasięgu ogólnokrajowym.

Ogólnopolską Kartę Seniora posiada
już ponad 400 tys. Seniorów. Nasz cel: 5
milionów posiadaczy OSK.
Zainteresowanie jest ogromne z uwagi na
korzyści, które uzyskują Seniorzy, mogąc
nabywać produkty i usługi ze zniżką. Nie
bez znaczenia jest fakt, że Kartę wydajemy Seniorom bezpłatnie – wystarczy, że
spełniają nasz główny wymóg, tj. ukończenie 60-tego roku życia.
Rośnie też zaangażowanie firm, bo korzyści dla nich są oczywiste, pozyskują oni
dużą liczbę klientów-Seniorów.
Specjalne oferty zniżek i rabatów przygotowało już ok. 3 tys. firm z całej Polski.
Głos Seniora – organizator Programu
Ogólnopolska Karta Seniora oraz Europejska Karta Seniora zaprasza kolejne
firmy do współpracy!
Jesteście Państwo oczekiwani!
Czym jest Program Ogólnopolska
Karta Seniora oraz Europejska Karta
Seniora?
Program Ogólnopolska Karta Seniora
oraz Europejska Karta Seniora łączy
osoby 60+ stanowiące pokaźną siłę
nabywczo-zakupową (ok 9,5 mln osób)
oraz firmy, których produkty i usługi
skierowane są do Seniorów. Ogólnopolską Kartę Seniora lub Europejską Kartę
Seniora może otrzymać każda osoba,
która ukończyła 60-ty rok życia. Uczestnikiem Programu Ogólnopolska Karta
Seniora oraz Europejska Karta Seniora
może być każda firma, która będzie honorowała Ogólnopolską Kartę Seniora
oraz Europejska Kartę Seniora, udzielając
rabatów, ustalonych przez siebie. Dzięki
trójstronnej współpracy Głos Senior,a Firmy partnerzy Ogólnopolskiej Karty
Seniora oraz Europejskiej Karty Seniora,
Seniorzy – posiadacze Ogólnopolskiej
Karty Seniora oraz Europejskiej Karty Seniora, wspólnie działamy w celu poprawy
życia osób 60+ aktywizujemy Seniorów
i napędzamy przedsiębiorczość.
Co zyskują firmy przyjazne Seniorom?
Firmy, które są partnerami Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz Europejskiej
Karty Seniora stają się rozpoznawalne
wśród Seniorów– zyskują certyfikat Firmy

Przyjaznej Seniorom. , nadto, mają możliwość udziału w licznych eventach seniorskich organizowanych pod patronatem
Głosu Seniora w całej Polsce (ok. 200
wydarzeń w roku), prezentując bezpośrednio swoje produkty i usługi, rozdając
ulotki, itp. Stowarzyszenie MANKO, jako
organizator Ogólnopolskiej Karty Seniora
oraz Europejskiej Karty Seniora, pomaga
firmom partnerskim w promowaniu ich
marki poprzez m.in. zamieszczanie reklam w Ogólnopolskim Magazynie Głos
Seniora oraz jego lokalnych edycjach.
To od firmy partnerskiej zależy, w jakim
zakresie chce współtworzyć Ogólnopolską Kartę Seniora oraz Europejską Kartę
Seniora i jakie działania chce podejmować
z Głosem Seniora.

Jak firma może zgłosić się do programu Ogólnopolska Karta Seniora oraz
Europejska Karta Seniora?
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Delegacja z Kórnika na „Góralskim Karnawale“

Wystarczy, wypełnić formularz zgłoszeniowy – znajdujący się na odwrocie
– i odesłać go na adres Stowarzyszenia
MANKO, os. Urocze 12, 31-953 Kraków
lub jego skan na e-mail:
firmyoks@manko.pl
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Stowarzyszenie MANKO
os. Urocze 12
31-953 Kraków
tel. 12 429 37 28

W dniach od 9 do 13. lutego br. w Bukowinie
Tatrzańskiej odbył się 50. Jubileuszowy „Góralski Karnawał”, czyli ogólnopolski konkurs
grup kolędniczych, konkurs tańca zbójnickiego i popisy par tanecznych. Karnawał
Góralski jest największą tego typu imprezą
folklorystyczną w Polsce. W tym święcie folkloru, śpiewu, tańca, muzyki i sztuki ludowej
od kilku lat uczestniczy gmina Kórnika, jako
gmina partnerska.
Z okazji jubileuszowego „Góralskiego Karnawału” do Bukowiny miała udać się liczna
delegacja z gminy Kórnik, ale z powodu
zakażeń koronawirusem i obowiązku odbycia kwarantanny do Bukowiny Tatrzańskiej
udały się dwie mniejsze delegacje. W rozpoczęciu Karnawału uczestniczyła tegoroczna
Biała Dama Martyna Piasecka, kierownik
Wydziału Promocji Gminy Magdalena Matelska-Bogajczyk, dwóch przedstawicieli
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego ze
swoim kapelanem, księdzem proboszczem
Grzegorzem Zbączyniakiem. Po dwóch
dniach dojechała delegacja radnych Miast
i Gminy Kórnik na czele z przewodniczącym
Rady Miast i Gminy w Kórnik Adamem Lewandowskim.
Tradycyjnie Karnawał rozpoczął się od pa-

rady kolędników, zbójników, muzykantów
i zaproszonych gości, którzy przejechali
w góralskich zaprzęgach przez Bukowinę
Tatrzańską. Następnie na scenie w Domu
Ludowym odbyło się oficjalne otwarcie
imprezy, na którą przybyły osób ze świata
kultury, polityki, a także przyjaciele Domu
Ludowego i „Góralskiego Karnawału”.
Natomiast wieczorem z okazji 50. Jubileuszowego „Góralskiego Karnawału” odbył
się wielopokoleniowy występ Bukowian
pt. „Z Bukowiańskik wiyrchow, tatrzańskie
widoki”. Występ rozpoczęło najstarsze
pokolenie Bukowian pamiętające początki Góralskiego Karnawału w Bukowinie
Tatrzańskiej. Z wielką radością zatańczyli
i zaśpiewali wywołując
u wszystkich wzruszenie. Następnie wystąpiła tzw. grupa średnia, która z przycupem
ruszyła w taniec. Popłynął śpiew wiyrchowy,
a nogi same rwały się im do tańca. Takiego
wykonania zbójnickiego jeszcze nie widziano. Ponad 20 chłopów z ciupagami stanęło
na scenie – to była niesamowita siła i moc.
Program zakończyła młodzież czyli obecny
Zespół Góralski „Wiyrchowianie”. Publiczność oprócz pięknych strojów podhalańskich i zaprezentowanego programu mogła

W Dziećmierowie wesoło razem

Miesiąc luty, wbrew aurze panującej za
oknem, jest czasem gorącym i bogatym
w emocje, zarówno z powodu karnawału,
jak i obchodzonych przez zakochanych
walentynek. W Dziećmierowie obydwie
te okazje zaowocowały i w sobotę KGW
Ferajna Dziećmierowo zorganizowała w
klubie Rolnika, trwającą aż do rana, zabawę. W zabawie uczestniczyło kilkadziesiąt
zakochanych osób, a atmosfera, jak na
walentynki przystało, przepełniona była
sympatią i radością.
Ferajna Dziećmierowo oraz mieszkańcy
dziękują Urzędowi Miasta Gminy Kórnik za
pomoc w sfinansowaniu tego wydarzenia.

◊ HB

zobaczyć jaką wielką wartością jest kultura
góralska, tożsamość oraz szacunek do
przeszłości, które budują współczesny świat.
W kolejnych dniach przed południem na
scenie Domu Ludowego odbywały się przesłuchania konkursowe grup kolędniczych
z całej Polski, które zostały zakwalifikowane
do bukowińskiego finału w drodze regionalnych konkursów. Wieczorem na scenie
odbywały się konkursy tańca zbójnickiego,
popisy par tanecznych, występy zespołów
regionalnych
i przedstawienia prezentujące dawne zwyczaje i obrzędy.
Tradycyjnie w ostatnim dniu „Góralskiego
Karnawału” odbyły się imprezy plenerowe:
wystawa owczarków podhalańskich, zawody strzeleckie o „Turoniowy Róg” i wyścigi
kumoterek. Dodatkową atrakcją „Góralskiego Karnawału” były wystawy rękodzieła
ludowego. Swój kunszt prezentowali twórcy
specjalizujący się w snycerstwie, meblarstwie artystycznym, wyrobach z metalu
i skóry, malarstwie na szkle, koronkarstwie
i wielu innych dziedzinach.
◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
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Różne imiona lasu
Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”
Pojęcie lasu jest nam dobrze znane, już
od najmłodszych lat. Chyba nie ma wśród
nas nikogo, kto nie był w lesie. Ludzie na
przestrzeni dziejów byli w różnym stopniu związani z lasem i od niego zależni,
gdyż był źródłem pożywienia, budulca
oraz schronieniem. W ludzkiej świadomości las jest głęboko zakorzeniony
i budzi pozytywne emocje, mimo wielu
niebezpieczeństw, z jakimi możemy się
w nim spotkać.
Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę
z różnorodności typów lasów. Kompozycja gatunkowa drzew oraz innych
organizmów leśnych w konkretnym lesie
nie jest dziełem przypadku, lecz rządzi się
szeregiem reguł. Głównym czynnikiem
decydującym o różnorodności lasów jest
żyzność gleby. Ubogie gleby zasiedlają
zgoła odmienne gatunki roślin, zwierząt
czy grzybów niż gleby żyzne. Drugim pod
względem ważności czynnikiem różnicującym lasy jest wilgotność. Kombinacje
tych dwóch czynników tworzą warunki,
w których występują konkretne typy
lasów. Najogólniej mówiąc, mamy lasy
ubogie-suche, ubogie-wilgotne oraz
żyzne-suche, a także żyzne-wilgotne.
Poniżej przedstawię przykłady zbiorowisk
leśnych związanych z określoną kombinacją warunków siedliskowych.
Siedliska ubogie i suche w naszych
okolicach zajmuje zbiorowisko pod
fachową nazwą suboceanicznego boru
sosnowego świeżego. Zajmuje on górne
partie polodowcowych wydm obecnych
również na terenie gminy Kórnik. Dominującym drzewem jest sosna pospolita,
jako nieliczna domieszka może występować brzoza brodawkowata (fot. 1).
W warstwie krzewów można spotkać
jarzębinę pospolitą czy jałowca pospolitego. Warstwa runa jest uboga w gatunki,
więc w takich borach stąpamy głównie po
mchach, takich jak: rokietnik pospolity czy
widłoząb miotlasty oraz typowa dla boru
bielistka siwa – gatunek objęty częściową
ochroną.
W podobnie skąpych warunkach żyznościowych, lecz przy dostatku wody, występuje bór bagienny. Drzewostan tworzą
głównie sosny pospolite, które w tym
jałowym siedlisku i przy wysokim poziomie wody, utrudniającym oddychanie
korzeni, są w stanie w ciągu swojego życia
osiągnąć tylko kilka metrów wysokości.
Takie rachityczne sosny rosną w luźnym
zwarciu i przypominają drzewka bonsai
– są określane mianem formy torfowej (łac.
turfosa). Obok sosny, w domieszce może
występować brzoza omszona. Tutaj również
dużą rolę odgrywają mszaki, są to jednak

Siedliska żyzne najczęściej porastają lasy
zwane grądami. Występujący w Wielkopolsce grąd środkowoeuropejski budują
głównie dęby i graby, licznie występują
także: lipa drobnolistna oraz klony – jawor, zwyczajny i polny. Runo charakteryzuje się występowaniem tzw. aspektu
wiosennego – grupy roślin tzw. geofitów
wiosennych, które masowo rosną, kwitną
i owocują zanim na drzewach w pełni
rozwiną się liście. Rośliny te, większą
część roku, kiedy panują niesprzyjające
dla nich warunki (silne ocienienie lub
Fot. 1. Suboceaniczny bór sosnowy niskie temperatury), spędzają w formie
porastający śródlądową wydmę
podziemnych bulw, cebul lub kłączy.
W lesie grądowym około połowy kwietnia
możemy obserwować masowo kwitnące
zawilce gajowe, kokorycze puste czy ziarnopłony wiosenne (fot. 3).
Nadmiar wody w glebie jest dla roślin
czynnikiem stresującym. Korzenie roślin
potrzebują tlenu, aby oddychać, więc
stałe uwodnienie gleby uniemożliwia
efektywną wymianę gazową. Drzewa
przystosowane do siedlisk żyznych i wilgotnych to olsze. Spotykana na nizinach
olsza czarna radzi sobie z niedoborem
Fot. 2. Kilkudziesięcioletnie sosny tlenu w glebie dzięki obecności gąbczaporastające torfowisko stej tkanki w korzeniach oraz korzeniom,
które wynoszą karpę ponad poziom
gruntu. Ponadto gatunek ten żyje w symbiozie z bakteriami – promieniowcami
zdolnymi wiązać atmosferyczny azot.
Tworzone przez olsze zbiorowiska nazywane są olsami lub łęgami olszowymi.
W lasach tych woda może występować na
powierzchni przez kilka miesięcy, a charakterystyczny wygląd nadają wyniesione
ponad poziom wody, stożkowate kępy
olszy (fot. 4).
To jedynie kilka przykładów spośród 36
zespołów (typów) zbiorowisk leśnych
Fot. 3. Runo lasu grądowego występujących w Wielkopolsce. Obok
w połowie kwietnia czynników siedliskowych, w ostatnim
stuleciu to działalność człowieka odgrywa
istotną rolę w kształtowaniu lasów. Najczęstszym efektem działalności człowieka
jest szerokie wprowadzenie sosny pospolitej – gatunku o dużym znaczeniu gospodarczym i relatywnie szybkorosnącym
na siedliskach wielogatunkowych lasów
liściastych. W naszych okolicach bardzo
często spotkamy właśnie nasadzenia
sosnowe, określane mianem leśnych
zbiorowisk zastępczych, które zastąpiły
naturalne zbiorowiska leśne. Kolejnym
widocznym problemem jest obniżenie
poziomu wód gruntowych w wyniku
Fot. 4. Zalany wodą ols z kępami
olszy czarnej ponad poziomem wody melioracji odwadniających. Warto jednak
zauważyć, iż w ostatnich dziesięcioleciach
podejmowane są wytężone wysiłki sługatunki z rodzaju torfowiec. Mchy te zdolne
są w swoich komórkach gromadzić duże żące ochronie różnorodności biologicznej,
ilości wody, a silne uwilgotnienie sprawia, a produkcja drewna nie jest już naczelną
że obumarłe torfowce nie rozkładają się, rolą lasu.
◊ Mateusz Rawlik
lecz zamieniają w torf (fot. 2).
Instytut Dendrologii PAN

Drzewo Franciszka - szkoła dobrej debaty
Troska o ekologię i poziom debaty publicznej w jednym – tak najkrócej scharakteryzować można najnowsze przedsięwzięcie
Programu Drzewo Franciszka. Fundacja
Zakłady Kórnickie rusza z przygotowaniami
poświęconej ochronie środowiska debaty
oksfordzkiej dla wielkopolskich szkół.
Partnerem przedsięwzięcia będzie Fundacja Projekty Edukacyjne, Porozumienie
tej sprawie podpisali w piątek 18 lutego
prezesi obydwu fundacji: FZK – dr Dariusz
Grzybek i FPE – Jan Piosik.
„To bardzo istotne, aby polskie społeczeństwo rozwijało umiejętność prowadzenia
dyskusji społecznej zgodnej z najwyższymi standardami” – powiedział dr Dariusz
Grzybek.
W opinii Prezesa Fundacji Projekty Edukacyjne, Jana Piosika ważne jest, by z projektem i wynikającymi z niego kompetencjami
dotrzeć do uczniów szkół z mniejszych
miejscowości, umożliwiając im dostęp
do tych samych narzędzi edukacyjnych,
z których łatwiej skorzystać młodzieży

z większych miast.
Koordynator Programu Drzewo Franciszka,
Krzysztof Mączkowski skomentował rozpoczęcie nowego rozdziału w historii prowadzonego przez niego projektu następująco:
„Wprowadzamy do świata polskich debat
oksfordzkich problematykę ochrony środowiska i klimatu, odpowiadamy w ten

sposób na naturalne zainteresowanie młodych ludzi. Jestem ciekaw dyskusji, stylów
wypowiedzi i argumentacji, jaką będą stosować młodzi polemiści. To będzie dobra
szkoła dobrej debaty w dobrych sprawach”.
◊ Danuta Podolak
Fundacaj Zakłady Kórnickie

W poprzednim numerze „Kórniczanina” (nr 3/2022) na str. 16 umieściliśmy błędny tytuł artykułu pani Grażyny Domagalskiej.
Tytuł relacji z działań w Przedszkolu w Kórniku brzmieć powinien „Kółka zainteresowań u Misia Uszatka”. Za pomyłkę przepraszam.
Łukasz Grzegorowski
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W setną rocznicę urodzin Profesora
19 lutego 1922 roku w warszawie
urodził się Władysław Bartoszewski, polski historyk, publicysta,
dziennikarz, pisarz, działacz społeczny, wykładowca akademicki,
polityk oraz dyplomata. Uchwała
Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia
29 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia na terenie Miasta i Gminy
Kórnik roku 2022. Rokiem Profesora
Władysława Bartoszewskiego jest
wydarzeniem symbolicznym.
Wszyscy radni głosowali jednogłośnie za jej przyjęciem. Obecne
podziały polityczne, obyczajowe
i światopoglądowe doprowadzają
do wzajemnej nieufności i paraliżują większość działań. A jak mówił
prof. Bartoszewski: „Jeśli wszystko
nas dzieli, to dialog nie ma sensu.”
A przecież wszyscy pragną żyć
szczęśliwie, sensownie i przyzwoicie. Mam nadzieję, że ten symboliczny patronat Bartoszewskiego
wyzwoli w nas Kórniczanach pokłady mądrości, szacunku i altruizmu.
Bo przecież wg prof. Bartoszewskiego: „Największym problemem
Polski jest zły stosunek do samego
siebie: podejrzliwość, kłótliwość, swarliwość,
nienawiść, kompleksy, brak pewności siebie
i negatywny stosunek do własnej historii. I aby jeden drugiemu mógł dojechać
dobrze, gotów jest przy okazji popełnić
samobójstwo.”
Żyjemy w czasach, w których trudno o rzetelne autorytety. Można wręcz pokusić się
o twierdzenie, że następuje ich dewaluacja,

jak profesor przeżyli tak wiele i potrafili z tych doświadczeń uczynić
coś dobrego. Opowiedzmy więc
innym o prof. Władysławie Bartoszewskim - przyzwoitym człowieku, w sposób nie patetyczny,
nie jednowymiarowy, nie jedynie
słuszny. Opowiedzmy o nim z podziwem, ale też z uśmiechem
i życzliwością.
„Inteligent tym się różni od nieinteligenta, że nie obraża się o żarty,
rozumie żarty i lubi żarty.”
Wykorzystajmy medium sztuki.
W Sopocie powstał jego pomnik,
kolejny powstanie na Skwerze
Władysława Bartoszewskiego
w Warszawie.
A w Kórniku opowieść o prof.
Bartoszewskim możemy zacząć
od wspomnienia Michała Komara:
„Chodził zamaszyście, biegł, mówił
szybko. Niemcy, z którymi siedział
w latach 1949–54 w więzieniu
na ul. Rakowieckiej, nazwali go
karabinem maszynowym. Mówił:
„Proszę państwa, ja zawsze robię
Foto. Michał Józefaciuk
to, co mogę, a jak nie mogę, to też
robię.” I niech te słowa popłyną
wymazywanie i zastępowanie wirtualnymi podróbkami. Ma być prosto, łatwo, gdzieś na kórnickiej Promenadzie im. Wikolorowo albo czarno-biało i śmiertelnie sławy Szymborskiej, pod zasadzonym na
poważnie albo płynnie, niejednoznacznie, cześć Władysława Bartoszewskiego Dębem
względnie. Każdy argument można zastąpić Niepodległości”, tak jak zaproponowała
kontrargumentem lub co o wiele częstsze, w swej uchwale Rada Miasta i Gminy Kórnik.
jego ignorowaniem. W tej niezrozumiałej Warto propagować przyzwoitość.
płynności postaw i sądów gubimy wzorzec
przyzwoitości. A może wystarczy nieco dy◊ Sławek Animucki
stansu, otwartości i ufności. Do tych, którzy

„Geometria pejzażu“ w Oazie
Wernisaż malarstwa Małgorzaty Ratajczyk
„Geometria Pejzażu” odbył się w czwartek
17.02.2022 w holu głównym Kórnickiego
Centrum Rekreacji i Sportu Oaza. Wydarzenie otworzył Dyrektor Centrum
Wojciech Kiełbasiewicz. Prace podziwiało
wierne grono zaproszonych gości.
W trakcie wernisażu pani Małgorzata
opowiadała zebranym, że inspiracją dla jej
prac od zawsze była natura, a geometria
zawarta w obrazach pozwala pokazać
piękno pejzażu. Obrazy będą zdobiły
wnętrze OAZY do końca marca.
Zapraszamy również do „kącika” Strefy
Wyobraźni znajdującego się przy Restauracji Ventus, która objęła patronat
nad wernisażem Pani Ratajczyk. Strefa
Wyobraźni stanowi formę stałej galerii
w Oazie.
◊ KCRiS Oaza

Starszy szeregowy Wincenty Wolff (1897-1966)

– Powstaniec Wielkopolski i Śląski z Mogilna

O Wincentym Wolffie, jako powstańcu
wielkopolskim, nie ma wzmianki w opracowaniach poświęconych historii powstania
wielkopolskiego w Mogilnie. Pamięć o nim,
jako Powstańcu Wielkopolskim jest pielęgnowana w rodzinie Pochylskich i Wolffów.
Jerzy (1928-2003) – syn Michała Pochylskiego ożenił się z Krystyną z domu Wolff (1937)
– córką Wincentego Wolffa. Jerzy i Krystyna
są rodzicami Marka Pochylskiego.
Wincenty Wolff urodził się 5 stycznia 1897
r. w rodzinie Franciszka (1860-1918) i Cecylii
z domu Górna (1870-1934). Franciszek Wolff
– ojciec oraz Marcin Wolf – brat Wincentego
zginęli walcząc na I wojnie światowej. Natomiast Wincenty trafił do wojska pruskiego
na front I wojny światowej, był dwa razy
ranny i leżał w szpitalu.
Na podstawie informacji otrzymanych z Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Gen.
Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie,
można podjąć próbę odtworzenia wojennych losów Wincentego Wolffa:
Prawdopodobnie w roku 1916 brał udział
w walkach w Karpatach (jako żołnierze armii
niemieckiej). Pomiędzy kwietniem a majem
1917 roku odniósł lekkie rany. Ponownie
został ranny pomiędzy lipcem a sierpniem
1918 roku (wobu wyżej wspomnianych przypadkach wymieniony został na Verlustlisten
– Listach Strat Armii Niemieckiej z okresu
walk 1914-1918).
Od 1919 r. służył w 1. pułku strzelców wielkopolskich (kompania skautowa), w szeregach którego walczył pod Lwowem gdzie
odniósł rany: Jego nazwisko pojawia się na
Liście Strat Dowództwa Głównego w Poznaniu nr 6 opublikowanej jako Załącznik
II. do rozkazu dziennego nr 190 Dowództwa
Głównego w Poznaniu, z dnia 13. lipca 1919
r. z adnotacją lekko ranny. Wincenty Wolff
jest wspomniany również na Liście Ofiar
publikowanej na łamach nr 26. czasopisma
„Placówka” wydawanego we Lwowie (nr
26. wyszedł 27 lipca 1919r.), tu jednak jako
ciężko ranny.
Wincenty Wolff w latach od 1916 do 1919
roku był czterokrotnie ranny:
- dwa razy służąc w szeregach oddziałów
pruskich podczas I wojny światowej oraz
- dwa razy służąc w szeregach wojska polskiego podczas powstania wielkopolskiego
oraz wojny polsko - bolszewickiej, w tym raz
ciężko – pod Lwowem.
Pod koniec I wojny światowej powrócił do
Mogilna jako inwalida wojenny. W roku
1918, gdy wybuchło Powstanie Wielkopolskie, Wincenty miał 21 lat i podobnie jak
jego rówieśnicy chwycił za broń. Walczył
w 1. Kompani Skautowej w ramach 1.
Pułku Strzelców Wielkopolskich (później
przekształconego w 55. Pułk Piechoty).
Już w marcu 1919 r. rozkazem gen. Józefa

Dowbora Muśnickiego (na wyraźną prośbę
Ignacego Paderewskiego) w ramach 1. Pułku
Strzelców Wielkopolskich został wysłany do
obrony Lwowa przed Ukraińcami, gdzie był
ranny. Walczył w wojnie polsko – bolszewickiej oraz brał czynny udział w utrzymaniu
bezpieczeństwa w trakcie plebiscytu na Śląsku. Został odznaczony wieloma medalami,
z których do dnia dzisiejszego zachował się
tylko jeden – brązowy krzyż zasługi – jeszcze
ok. 3 lata po II wojnie światowej otrzymywał
z tego tytułu małą rentę wojskową.
Po skończonych działaniach powstańczych
i wojskowych do cywila wrócił dopiero
w roku 1922. Miał wtedy 25 lat. Osiadł
w Mogilnie i rozpoczął pracę przy robotach
drogowych, później miał zespół kilku ludzi,
którymi kierował. Ożenił się z Leokadią
z domu Błaszak (1897-1941). Doczekali się
pięciorga dzieci o imionach: Łucja (1931),
Genowefa (1932), Jan (1934), Krystyna (1937)
i najmłodsza córka Maria (1939). Rodzinę
utrzymywał z pracy drogomistrza.
Z uwagi na odniesione rany podczas I wojnie światowej i powstaniu wielkopolskim
(inwalida wojenny) nie został wcielony do
Wojska Polskiego w 1939 roku, ale po inwazji Niemiec na Polskę pozostał w Mogilnie
i stanął do walki z biało-czerwoną opaską na
ramieniu, gdyż Mogilno stawiło zbrojny opór
wkraczającym do miasta siłom Wermachtu.
Po wkroczeniu Niemców do Mogilna, w dniu
11 września1939 r., Wincenty szczęśliwie
uniknął śmierci podczas pierwszej akcji niemieckiej, w trakcie której rozstrzelano grupę
ok. trzydziestu mężczyzn. Zginęli śpiewając:
„Jeszcze Polska nie zginęła…”.
Rozstrzeliwania w mieście trwały do połowy
października.
Wincenty (tylko dlatego, że nosił biało-czerwoną opaskę i był powstańcem wielkopolskim), wraz z innymi Polakami trafił
do więzienia (podziemia Kościoła pw. Św.
Jana Apostoła – dawnego klasztoru zakonu
benedyktynów z XI w.), gdzie podczas przesłuchań był brutalnie torturowany i bity.
Cudem uniknął śmierci – podczas wyczy-

tywania z listy na egzekucję, jego koledzy
zamknęli go w trumnie wraz z doczesnymi
szczątkami któregoś z mnichów, w której
przeleżał trzy dni. A ponieważ odmówił podpisania folkslisty, to po wyjściu z więzienia,
w dniu 09 grudnia 1939 r. został wysiedlony
z całą rodziną do Generalnej Guberni, do
wsi Nowe Zadybie, k. Żelechowa. Było to
w dniu urodzin jego żony Leokadii. W trakcie wysiedlenia, kilka dni z całą rodziną
spędzili w niemieckim obozie przejściowy
w Szczeglinie k. Mogilna. O bestialstwie
Niemców niech świadczy fakt, że pięcioro
dzieci Wincentego i Leokadii było w wieku:
najstarsza córka Łucja miała 8 lat, Genia – 7
lat, Janek – 5 lat, Krysia – 2 lata i najmłodsza
Maria – zaledwie 5 miesięcy.
Przez resztę okupacji żyli na wygnaniu. Wincenty pracował przy robotach drogowych.
W dniu 24 lipca 1941 r. zmarła żona Wincentego – Leokadia. On sam wraz z piątką małych dzieci przetrwali czasy grozy
i w kwietniu 1945 r. powrócili do Mogilna.
Tutaj w 1946 r. ponownie się ożenił z Marianną z domu Kaźmierczak (1901-1980).
Po trudnych doświadczeniach powstańczych, z czasów wojennych oraz także już
w Polsce Ludowej, Wincenty stronił od działań społecznych. Członkiem ZBOWiD-u nie
był, ale jeszcze przed II wojną światową
udział Wincentego Wolffa w Powstaniu
Wielkopolskim został zweryfikowany.
Zmarł 17 marca 1966 r. i został pochowany
na cmentarzu w Mogilnie.
Grób rodzinny starszego szeregowego
Wincentego Wolffa w dniu święta narodowego 27 grudnia 2021 r. został oznakowany
tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
Pamięć o Wincentym Wolffie – Powstańcu
Wielkopolskim (na podstawie wspomnień
żyjącej jeszcze mamy Krysi, kuzynek Ewy
i Eli oraz źródeł historycznych) przywrócił
jego wnuk – brat Marek Pochylski – członek
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego,
który z okazji Turnieju Powstańczego Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, który się
odbył 6 stycznia 2022 r., ufundował tarczę
strzelecką upamiętniającą udział swoich
dziadków: Wincentego Wolffa i Michała
Pochylskiego w Powstaniu Wielkopolskim.
					
◊ Kazimierz Krawiarz
Źródła: Archiwa Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie, Przewodnik Katolicki
nr 36 z dnia 06 września 2020 r., Archiwum
Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek
Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu,
sygn. 32: Spis zweryfikowanych 4622 – 9099,
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół:
Związek Powstańców Wielkopolskich
w Poznaniu, sygn. 44: Ewidencja członków
Związku Weteranów Powstań Narodowych
Rzeczypospolitej Polskiej [nr 10168 -
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Zespół Szkół w Kórniku zaprasza

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
					
W roku szkolnym 2022/2023 kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół w Kórniku
będą przyjmowani do klas pierwszych z następującymi przedmiotami rozszerzonymi:
Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej
w Kórniku (4-letni cykl kształcenia)
Klasa I A - humanistyczna
• przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski,
• drugi język obcy podstawowy – język hiszpański
Szkoła od wielu lat współpracuje z Biblioteką Kórnicką Polskiej
Akademii Nauk oraz Uniwersytetem im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc również w zajęciach pozalekcyjnych.
Dla klas maturalnych w okresie od października do kwietnia organizowane są fakultety- zajęcia przygotowujące do egzaminu
maturalnego.
Klasa I B ekonomiczno – przyrodnicza
Grupa pierwsza (ekonomiczna)
• przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski
• drugi język obcy podstawowy – język niemiecki
Grupa druga (przyrodnicza)
• przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski
• drugi język obcy podstawowy – język niemiecki

Technikum w Kórniku (5-letni cykl kształcenia)
Klasa I – technik logistyk
• Języki obce: język angielski, język niemiecki
• przedmioty rozszerzone: geografia
Technikum w Kórniku współpracuje z pracodawcami na potrzeby
praktyk zawodowych, wycieczek edukacyjnych, przedsięwzięć
i projektów interdyscyplinarnych.
W realizacji naszych celów partnerami są między innymi firmy
logistyczno- spedycyjne : Raben Logistics Polska, Promag S.A. ,OBI,
Polzug Intermodal Polska, NIVEA Polska Sp z o.o. Grupa Beiersdorf,
Amazon Centrum Logistyczne, Poczta Polska Poznań - Komorniki.
W ramach wieloletniej współpracy z Politechniką Poznańską realizujemy projekt edukacyjny “ Czas Zawodowców BIS”.
Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc
również w zajęciach pozalekcyjnych.
Dla klas maturalnych w okresie od października do kwietnia organizowane są fakultety - zajęcia przygotowujące do egzaminu
maturalnego.
Kontakt: sekretariat@kornik.edu.pl tel. 61 8170- 256

W ramach umowy partnerskiej systematycznie współpracujemy
z Wydziałem Ekonomiczno–Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania
uczestnicząc również w zajęciach pozalekcyjnych. Klasa przyrodnicza objęta jest przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
w Kórniku Patronatem Naukowym. Dla klas maturalnych w okresie
od października do kwietnia organizowane są fakultety- zajęcia
przygotowujące do egzaminu maturalnego.

Panu Tomaszowi Haremzie Komendantowi Straży Miejskiej
w Kórniku wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają
Przemysław Pacholski
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
oraz pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

„Ból i samotność po stracie tak bliskiej osoby niech złagodzi
prawda, że nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich”
Pani Anetcie Szarzyńskiej oraz jej rodzinie składamy
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca
Społeczność Środowiskowego
Domu Samopomocy
„Gościnni” w Kórniku

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Dezyderego Adamskiego
byłego Dyrektora MPK Kórnik
Rodzinie wyrazy szczerego współczucia składają
Przemysław Pacholski
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
oraz Adam Lewandowski
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik

Z całego serca dziękujemy ks.Tomaszowi Tarczyńskiemu, Delegacjom, Rodzinie, Przyjaciołom i Sąsiadom
za okazane współczucie oraz udział
w uroczystości pogrzebowej

śp. Dezyderego Adamskiego
żona i córki z rodzinami

Misiąc luty
u Misia Uszatka

Miesiąc luty, mimo iż krótki, obfitował w naszym przedszkolu mnóstwem wydarzeń.
W pierwszym tygodniu po feriach
przygotowywaliśmy się do baliku
karnawałowego.
4 lutego już od rana w przedszkolu
pojawiały się kolorowe postacie.
Dzieci przebrane były najczęsciej
za bohaterów znanych bajek. Przebierańcy świetnie się bawili, tańczyli
do znanych utworów. Oczywiście
w trakcie zabawy był poczęstunek.
Szkoda, że następny bal dopiero
za rok .
9 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pizzy.
Podczas zajęć dzieci miały okazję zobaczyć
jak powstaje ten kultowy, włoski placek, skąd
pochodzi i jakich składników potrzeba, aby
go przygotować. Powstawały nawet matematyczne i sensoryczne pizze mające na celu
pobudzanie naszych zmysłów.

14 lutego, w Walentynki, dzieci przyszły do
przedszkola ubrane na czerwono. Zapoznały
się zwyczajami, historią i tradycjami obchodzenia dnia św. Walentego.
Rozmawialiśmy o miłości i uczuciach jej towarzyszących, o tym, jak można je okazywać

bliskim osobom, nie tylko od święta.
W przedszkolu funkcjonowała również
,,Poczta Walentynkowa”
Choć zima na placu zabaw nam nie zaśnieżyła, to Zimowa Olimpiada Sportowa
w przedszkolu odbyła się 16 lutego. Tego

dniaspotkaliśmy się w auli naszego przedszkola, podzieleni na dwie grupy wiekowe.
Podczas zmagań sportowych dzieci musiały
się wykazać szybkością, sprawnością fizyczną i sprytem. Dzieci zachowując zasady
fair- play dzielnie walczyły, wykazując się
wspaniałymi zdolnościami sportowymi i duchem walki.
Mamy nadzieję, że za rok nasza
Olimpiada będzie przeprowadzona
na śniegu.
16 lutego zapoznaliśmy się z pracą
listonosza i narzędziami jego pracy.
Poznaliśmy drogę listu od nadawcy
do adresata i właściwy sposób adresowania koperty.
17 lutego obchodziliśmy natomiast
nietypowe święto- ,,Święto kota”.
W tym dniu wszystkie przedszkolaki
upodobniły się do swoich czworonożnych przyjaciół: dorysowując
sobie wąsy oraz uszy. Były też wesołe ,, kocie zabawy” przy znanych
piosenkach oraz wesołe konkursy.
Celem obchodów tego dnia było podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka
oraz zwrócenie uwagi na los porzuconych
i bezdomnych zwierząt.
◊ Grażyna Domagalska

Bal karnawałowy w Kolorowym Świecie

Karnawał to wesoły czas, w którym najważniejszym wydarzaniem
jest bal. W przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przygotowania do balu zaczęliśmy od wprowadzenia dzieci w tematykę
związaną z karnawałem. Przedszkolaki poznały balowe tradycje
i zwyczaje, przypomniały sobie piosenki, których uczyliśmy się od
początku roku oraz samodzielnie wykonały dekoracje. Dzięki temu
nasze przedszkole było kolorowe, a na korytarzach i w salach można
było podziwiać oryginalny wystrój. Każdy przedszkolak czekał na bal
z niecierpliwością, stroje zostały zaplanowane w najdrobniejszych
szczegółach. Kiedy nadszedł ten wyjątkowy dzień w salach zapanowała bajkowa atmosfera. Wesoła muzyka rozbrzmiewała od samych
drzwi, a na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Tańczyliśmy i śpiewaliśmy, a w przerwie zjedliśmy zdrowe przekąski. Na zakończenie
balu dzieci wzięły udział w loterii- dziękujemy Radzie Rodziców za
ufundowane fanty. Karnawał w naszym przedszkolu to czas pełen
radości i zabaw.
◊ Dorota Strojna

Wszystkie
Kolory Świata
W ostatnim czasie Szkoła Podstawowa im.
Powstańców Wielkopolskich, wzięła udział
w szóstej edycji jednego z najpopularniejszych projektów edukacyjno-pomocowych
UNICEF - akcji „Wszystkie Kolory Świata”.
Uczniowie naszej szkoły, zaangażowali
członków swoich rodzin w celu wspólnego
zaprojektowania oraz uszycia szmacianych
laleczek, pochodzących z różnych zakątków
świata. Lalki zostały zaprezentowane na

stronie facebookowej szkoły, wraz z dołączonymi aktami urodzenia, zawierającymi
informacje o danych osobowych , twórcach
oraz opisy lalek. Następnie w terminie od
31 stycznia do 3 lutego odbyła się licytacja.
Celem udziału w projekcie, była zbiórka
pieniędzy na szczepionki dla dzieci pochodzące z ubogich krajów. Zebrane środki
pieniężne, zostały przeznaczone na konto
UNICEF. Jednak udział w projekcie związany był nie tylko ze zbiórką, ale również
zapoznaniem z różnorodnością kultur na
całym świecie. W związku z tym szkolna
zerówka wybrała się w podróż, odwiedzając
poszczególne kontynenty i poznając różne
narodowości. Hymnem przewodnim tygodnia stała się piosenka Majki Jeżowskiej ,,

Kolorowe dzieci”, którą Odważne Jeżyki
zaprezentowały, przebrane za przedstawicieli różnych kultur. Jeszcze raz dziękujemy
wszystkim zaangażowanym, za pomoc
w przeprowadzeniu akcji!
◊ Aleksandra Świątek

25 lutego 2022 r. 17
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Z miłości do sportu

Waleczne młodziczki

Z bardzo dobrej strony pokazała się drużyna młodziczek UKS Radzevia Radzewo w II
turnieju eliminacyjnym Wielkopolskiej Ligi
Unihokeja. W turnieju, zorganizowanym na
sali w Radzewie gospodynie zajęły 2 miejsce
i wywalczyły awans do półfinału rozgrywek.
W pierwszym spotkaniu Radzevianki uległy po walce UKS Salezjanie Poznań 6:12,
w drugim pokonały UKS Junior Kębłowo
6:4. Bardzo cieszy widoczny postęp, jaki
zrobiły zawodniczki z Radzewa. A to jeszcze
nie wszystko, na co je stać. W zawodach
uczestniczyły: Sandra Olejniczak (kapitan),
Karina Taciak (bramkarka), Ewa Kowalczyk,
Agata Malinowska, Patrycja Jańczak, Marta
Jankowska, Lena Boguś, Agnieszka Burek,
Barbara Zielińska, Oliwia Płachta, Zuzanna
Bogaczyńska. Wyróżnienia indywidualne po
meczach odbierały Patrycja i Ewa. Nagrodę
dla najlepszej zawodniczki całego turnieju
odebrała Sandra. W zawodach dziewczęta
po raz pierwszy zaprezentowały się w nowych strojach, za co bardzo serdecznie
dziękujemy sponsorowi – firmie „KRAM –
Przemysław Stroiwąs”.
◊ KN

Dnia 14 lutego 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Sprawiedliwych wśród Narodów
Świata w Kamionkach został rozstrzygnięty
konkurs o tematyce sportowej. Uczestnicy
mieli wykonać zdjęcie przedstawiające
siebie i swój ulubiony sport. Zwycięzcami
zostali:
I m. Oliwia Andrzejewska kl. 6c
II m. Igor Tabor kl. 5a
III m. Adam Maglewski kl. 4a
Wyróżnienie otrzymali: Andrzej kl. 2e i Aleksander Twardowscy kl. 0 oraz Weronika
Kowalewicz kl.5b
W przypadku pierwszych trzech miejsc
widać, że miłość do sportu wyraźnie dodała skrzydeł naszym uczestnikom. Mamy
nadzieję, że sport to pasja na całe życie,
a te i inne formy aktywności fizycznej będą
nierozłącznym elementem codzienności
naszych uczniów.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom! Byliście
wspaniali! Wasze zdjęcia są bardzo efektowne, a wybór zwycięzców był naprawdę
trudny. Dla pierwszych trzech miejsc przygotowaliśmy nagrody, a dla wszystkich uczestników dyplomy oraz słodką niespodziankę.
Bądźcie aktywni cały czas i kochajcie ruch!
Ze sportowym pozdrowieniem

Konsultacje w Kórniku

◊ Nauczyciele wf

Kolarski sezon rozpoczęty
W ostatni weekend nastąpiło rozpoczęcie sezonu. Na krytym torze kolarskim
w Pruszkowie w międzynarodowej obsadzie odbyła się pierwsza seria pucharu
Polski. W zawodach udział wzięli między
innymi zawodnicy z Czech, Węgier i Litwy.
Bardzo dobrze wypadli reprezentanci
UKS TFP Jedynka Kórnik z olimpijczykiem
Patrykiem Rajkowskim na czele, który
startował zarówno w sprintach, jak i w keirinie. W obu przypadkach Patryk stawał
na podium. Pierwszego dnia w konkurencji sprint zajął trzecie miejsce, a zwycięzcą
został inny olimpijczyk Mateusz Rudyk.
Drugiego dnia w keirinie Patryk wywalczył
srebrny medal. Minimalnie lepszy był jeden z najlepszych sprinterów w Europie
- Tomas Babek. Równie dobrze zaprezentował się nasz międzynarodowy junior
Mateusz Przymusiński, który w sprintach
wśród juniorów zajął drugie miejsce.
Wygrał Czech Matej Hytych. Drugiego
dnia w keirinie Mateusz uplasował się
tuż za podium, zajmując czwarte miejsce,
a zwyciężył Radosław Laskowski z klubu
Stal Grudziądz. W zawodach uczestniczyła
również najmłodsza w gronie seniorek (18

Patryk Rajkowski
- pierwszy z lewej
lat) Joanna Błaszczak, która w sprintach
zajęła szóste miejsce. W wielobojowym
omnium wraz z seniorkami swój debiut
zaliczyła juniorka Julia Przymusińska,
która ostatecznie zakończyła rywalizację
na czternastej pozycji. Julia startowała
również w madisonie (open wraz z se-

niorkami) w parze z Czeszką Weroniką
Bortonikową, w którym zajęły doskonałe
piąte miejsce. Za dwa tygodnie kolejny
puchar Polski w Pruszkowie, tym razem
dla juniorów młodszych, na który grupa
UKS TFP pojedzie w większym składzie.
Do owocnego rozpoczęcia startów zawodnicy UKS TFP Jedynka Kórnik przygotowywali się między innymi w terenach
górskich. Korzystając z minionych ferii zimowych rozpoczęli pierwsze w tym sezonie zgrupowanie szkoleniowe w Bystrzycy
Górnej, ukierunkowane na ogólny rozwój
fizyczny. Dzięki dobrym warunkom pogodowym udało się całkowicie zrealizować
plan obejmujący kształtowanie koordynacji, zwinności i wytrzymałości, realizowany między innymi poprzez treningi
funkcjonalne, łyżwiarstwo, narciarstwo
i snowboard. Do Gór Sowich wracamy
już w marcu, zaraz po kolejnej serii Pucharu Polski, tym razem skoncentrowani
tylko na treningach wytrzymałościowych
w swojej specjalizacji.
◊ PM

W sobotę 19 lutego w sali KCSiR Oaza blisko
300 zawodników z 19 klubów z całej Polski
uczestniczyło w konsultacjach sparingowych zorganizowanych przez UKS TKD Kórnik oraz Wielkopolski Związek Taekwondo

Olimpijskiego. W sparingach udział brali
zawodnicy w kategoriach wiekowych od
dziecka do seniora. Mamy nadzieję ,że ten
dobrze przepracowany czas podczas kórnickiego campu przyniesie już wkrótce efekty

podczas startów na matach Polski i Europy.
Tak dużą imprezę udało się zorganizować
przy pomocy m.in. Pana Burmistrza Miasta
i Gminy Kórnik, za co dziękujemy.
◊ UKS TKD

18 nr 4/2022

WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Przyjmę do pracy osobę znającą się na pracach elektrycznych.
Tel. 607 989 536
Podejmę pracę jako kierowca
w kat. B, C, D. Praca bez załadunku
i rozładunku, posiadam grupę inwalidzką. Tel. 603 787 562
Instytut Dendrologii PAN ogłasza
konkurs na stanowisko doktoranta, szczegółowe info https://www.
idpan.poznan.pl/index.php/poznaska-szkola-doktorska/ogloszenia-o-rekrutacji-w-id-pan oraz pod nr
tel. 618 170 033
Stolarnia w Kamionkach zatrudni
pomocnika stolarza. Umowa o pracę, dobre zarobki. Tel. 784 659 564
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu
cukierniczego w Kórniku, pełen etat.
Tel. 509 422 552

INNE
Usługi projektowania wnętrz i mebli - Projektownia, wizualizacje 3D,
pełna dokumentacja, gmina Kórnik,
siedziba: Konarskie, ul. Huby 15.
Tel. 603 086 704 www.projektownia-wnetrza.pl
Zapraszam do nowo otwartego gabinetu masażu Lawenda,
ul. Poznańska 79B w Kórniku.
Tel. 888 689 196
Sprzedam matę do ćwiczeń
100x90 cm, oddam wózek 3-funkcyjny, krzesełko do karmienia i chodzik. Tel. 693 822 115
Sprzedam witrynę czarną.
Tel. 693 822 115
Kupie stare szkło z PRL-u i starsze:
wazony, świeczniki, owocarki, popielnice i kury. Przyjadę, wycenię.
Tel. 502 783 092
Kupię ciągniki, przyczepy, maszyny
rolne, samochody, stare motory.
Tel. 604 989 218
Pedicure dla Seniorów z dojazdem
do domu przystępna cena. Tel. 532
253 951

Usługi remontowe, malowanie,
szpachlowanie, tapetowanie, zabudowy nida, montaż paneli i wykładzin. Tel. 504 501 703
Wykończenia wnętrz: szpachlowanie, malowanie, montaż
płyt G-K, kładzenie płytek (duży
format), montaż drzwi/paneli.
Tel. 661 455 915
Usługi transportowe -przeprowadzki. Tel. 506 490 723
Kupię lub wynajmę garaż lub
pomieszczenie gospodarcze w Kórniku. Tel. 506 490 723
Wyprzedaż garażowa pralki, zmywarki, rowery fitness, materiały
budowlane itp. Tel. 506 490 723
Angielski - korepetycje. Jeziory
Wielkie. Tel. 603 391 581
Sprzedam lodówkę, pralkę wąską
i szeroką. Możliwość transportu.
Tel. 511 120 011
Naprawa pralki, zmywarki.
Tel. 537 394 398
Odda m za „pr zys ł o w i o w ą
złotówkę” używane terrarium.
Tel. 660 753 343
Zachęcamy Seniorów do skorzystania z bezpłatnych konsultacji
podologicznych w każdy poniedziałek. Zapraszamy, SephiaMed.
Tel. 788 878 680
Sprzedam fotel typu szezlong
z funkcją masażu. Tel. 503 533 349
Kurki odchowane rasy Novogen,
białe i brązowe, 20 tyg., sprzedam.
Dowóz gratis. Tel. 506 494 770
Sprzedam skanerowagę, ważna
legalizacja. Tel. 606 313 177
Sprzedam łóżko piętrowe na
antresoli SVARTA, metalowe z biurkiem, zakup Ikea, cena 500 zł.
Tel. 601 746 930
Sofa do siedzenia, 1 – os., w cenie
70 zł (do negocjacji). Tel. 503 959 966
Sprzedam kalosze chłopięce,
rozm. 30/31, kolor niebieski we
wzorki, stan b. dobry, cena 25 zł.
Tel. 503 959 966

Długa czerwona suknia wieczorowa, raz ubrana na wesele. W stanie
b. dobrym. Wysadzana kamieniami
na dekolcie, rozm. L. Zainteresowanym wyślę zdjęcia. Cena 140 zł do
małej negocjacji. Tel. 503 959 966
Sprzedaż odzieży używanej, stan
bdb, od rozm. S do L, od 10 do 45 zł
(kurtki jesienno-zimowe) za sztuki.
Przy większej ilości second hand
możliwa negocjacja ceny 250-300 zł.
Tel. 503 959 966
Sprzedam sukienkę nową bez
metki, rozm. od S do L, w stylu Gucci
z długim rękawem, kołnierzyk na
guziczki. Cena 45 zł. Tel. 503 959 966
Sprzedam w b. dobrym stanie kozaki na platformie Mohito, ekoskóra,
rozm. 37/(małe)38, cena 100 zł oraz
oficerki skórzane, rozm. 37, z ozdobnymi sprzączkami na wysokości
kolana, idealny stan, cena 100 zł.
Tel. 503 959 966
Sprzedam niemiecką maszynę do
szycia Naumann do odrestaurowania, antyczna, metalowa, drewniana
góra, cena 450 zł mała negocjacja.
Tel. 503 959 966
Sprzedam używaną, małą sofę
dwuosobową, w dobrym stanie,
cena 60 zł. Tel. 503 959 966
Sprzedam długą, czarną kurtkę
damską, rozm. 42, z odpinanym
kożuszkiem, ściągacze w pasie, stan
dobry. Cena 50 zł. Tel. 503 959 966
Sprzedam tapczan za 60 zł, mały
do spania z płytą do wymiany w którą wkłada się pierzyny, stąd niska
cena. Kolor brąz z dodatkami w beż,
wzory. Tel. 503 959 966
Sprzedam hulajnogę chłopięcą
w dobrym stanie, świecące koła,
z regulowanym siedziskiem, trójkołowa balansowa układa się do
ruchów jazdy dziecka, wiek na 4
i 5 lat. Info o cenie pod nr. tel. 503
959 966
Złota rączka. Naprawy elektryczne,
montaż lamp, gniazdek, podłączanie sprzętów RTV AGD, montaż
mebli i inne. Tel. 785 495 890

Sprzedam garnitur chłopięcy granatowy w piękna kratę, stan bdb
oraz dwie marynarki chłopięce h&m
i ZARA, na 8/9 lat, wym. podam dla
zainteresowanych. Tel. 503 959 966
Sprzedaż ziemniaków z domu.
Ul. Błażejewska 43 Kórnik-Bnin.
Bardzo dobre odmiany
Sprzedam Toyotę Yaris 1,3. Kupiona w salonie 2015. Bezwypadkowa.
Stan bardzo dobry. Tel. 601 911 303
Zamienię kawalerkę w Kołobrzegu /centrum/ na podobne
w Kórniku lub okolicy Poznania.
Tel. 664 735 606
Sprzedam tanio ładne, dwuosobowe łóżko (brązowe) oraz poroża.
Tel. 660 938 741
Chętnie przyjmę niepotrzebne
książki oraz odzież. Tel. 721 731 124
Poszukuje mieszkania na
wynajem Kórnik i okolicy.
Tel. 505 110 269 BON
Szukam domu na wynajem Kórnik
i okolica. Tel. 505 921 833 BON
Potrzebujemy do kupna mieszkania w Kórniku lub okolicy.
Tel. 505 110 269 BON
Szukam do kupna domu w Kórniku +- 15 km. Tel. 505 110 269 BON
Usługi transportowe przeprowadzki. Tel. 506 490 723
Kupię garaż lub wynajmę Kórnik
okolice. Tel. 506 490 723
Kupię gospodarstwo rolne, działkę, dom do remontu Kórnik okolice.
Tel. 506 490 723
Podnajmę gabinet masażu od
rana do południa, z pełnym wyposażeniem, za 800 zł/miesięcznie
w Kórniku. Tel. 880 258 089

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 publikacjidecyduje kolejność nadesłania. Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną
(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.
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61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3.
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NAKŁAD: 4300 egz.

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
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.: 61 819 80 11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec, tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170 125
Parafia pw. Wszystkich Świętych
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 515 371 910
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1,63-004 Tulce,
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
tel. 61 8788010

