
UKAZUJE SIĘ OD 1988 ROKUUKAZUJE SIĘ OD 1988 ROKU

DWUTYGODNIK • ROK XXXV • 15 kwietnia 2022 r. • NR 7 (604) • ISSN 0867-3225 • BEZPŁATNY

Pomoc 
psychologiczna
-  str. 7

Pomagajmy 
uchodźcom
-  str. 8

Solidarni z Ukrainą
- koncert w niebiesko-żółtych barwach -  str. 9

Po
dc

za
s k

on
ce

rt
u.

 F
ot

o 
ŁG

Dla seniorów
-  str. 13-15



Z d r o w i a ,  p o w o d ó w  d o  r a d o ś c i  i  d u ż o  s p o k o j u  z  o k a z j i  Ś w i ą t  W i e l k a n o c n y c h  ż y c z y

Р е д а к ц і я  з  н а г о д и  В е л и к о д н я  б а ж а є  В а м  з д о р о в ’ я ,  п р и в о д і в  д л я  р а д о с т і  т а  б а г а т о  м и р у

15 kwietnia 2022 r. 3

Sprawozdanie 
burmistrza

Kiełbasiewiczem, Prezesem Kórnickiego Sto-
warzyszenia Sportowego “Kotwica” Kórnik 
Andrzejem Giczelą, dokonali uroczystego 
otwarcia szatni, dofinansowanej ze środków 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
w  ramach programu „Szatnia na medal” 
kwotą 100 000,00 zł. Powierzchnia użytkowa 
budynku to 144,45 m², w budynku znajdują 
się pomieszczenia tj. dwie szatnie z toaleta-
mi, pomieszczenia dla trenerów i sędziów 
oraz salka do spotkań z ogólnodostępnymi 
toaletami. Wykonawcą zadania była firma 
Tomer Tomasz Różycki z Radzanowa. Cał-
kowity koszt inwestycji to 1 024 265,11 zł. 
W ramach inwestycji wykonano utwardzenia 
terenu z kostki betonowej wokół budynku 
wraz z podjazdem, budynek wyposażono 
w instalacje wod. – kan. oraz elektryczną. Po 
oficjalnej części na boisku odbył się mecz.

Turniej na sTulecie Kolejorza

26 marca 10 drużyn stanęło do rywalizacji 
w  turnieju Duszyczki CUP w  Robakowie 
z  okazji 100-lecia Kolejorza. Burmistrz 
Przemysław Pacholski objął patronatem 
wydarzenie. 1. miejsce zajęła Akademia 
Reissa Poznań, miejsce 2. Unia Swarzędz, 
a miejsce 3. Zjednoczeni Rychwał. Dyplomy 
i medale wręczali: burmistrz Przemysław 
Pacholski, radny Andrzej Surdyk oraz byli 
piłkarze Lecha Poznań Jarosław Araszkiewicz 
i Hubert Wołąkiewicz.

obrady osP radzewo

Także 26 marca wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły razem z prezesem miejsko-gminnym 
OSP Jerzym Rozmiarkiem i prezesem OSP 
Kórnik Andrzejem Szycem oraz radym Ma-
ciejem Brylewskim uczestniczył w zebraniu 
sprawozdawczym OSP Radzewo.

Spotkanie z dyrektorami

W dniu 28 marca 2022 r. burmistrz Prze-
mysław Pacholski, wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły i kierownik Wydziału Oświaty i Poli-
tyki Społecznej Aneta Weber, uczestniczyli 
w  spotkaniu online z  dyrektorami szkół 
podstawowych z terenu naszej gminy. 
Omówiono sposób realizacji obowiązku 
szkolnego przez dzieci ukraińskie, oraz 
bieżącą sytuację związaną z przyjmowa-
niem dzieci tej narodowości. Następnie, 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły, poin-
formował uczestników spotkania o kwe-
stiach związanych z przyjmowaniem osób 

Sprawy Sądowe

Przypomnijmy, że 18 października 2021 r. 
Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. ogłosił wyrok 
w sprawie z powództwa Miasta i Gminy Kór-
nik o wydanie nieruchomości. Sąd, uwzględ-
niając żądanie Gminy, nakazał pozwanym, 
aby opróżnili i wydali Gminie część nieru-
chomości położonej w Kórniku nad Jeziorem 
Kórnickim na wysokości ul. Poznańskiej 13. 
17 stycznia br. Sąd doręczył stronom odpis 
wyroku wraz z  uzasadnieniem. Pozwani 
złożyli w wymaganym terminie odwołanie 
do Sądu Okręgowego w Poznaniu, które 
będzie teraz rozpatrywane przez Wydział 
Cywilno-Odwoławczy tej instytucji. 3 marca 
2022 r. zapadł też wyrok w kolejnej sprawie 
dotyczącej jednej z działek nadjeziornych. 
Osoby pozywające Gminę wnioskowały 
o „przywrócenie naruszonego posiadania”. 
W dniu 3 marca br. Sąd Rejonowy w Środzie 
Wlkp. oddalił w całości to powództwo. Stro-
ny zawnioskowały o uzasadnienie wyroku. 

Co z drogą zaniemyśl-Biernatki?

23 marca burmistrz Przemysław Pacholski 
spotkał się z wicestarostą Tomaszem Łu-
bińskim. Rozmowy dotyczyły remontu drogi 
powiatowej Zaniemyśl-Biernatki na terenie 
naszej gminy. Samorząd gminy deklaruje 
wsparcie i współfinansowanie tego zadania. 
W bieżącym roku ruszą prace projektowe. 
Do czasu budowy kolektora kanalizacyjne-
go możliwa jest jednak jedynie wymiana 
nakładki bitumicznej.  

wSpólnie z Fzk

24 marca burmistrz Przemysław Pacholski 
spotkał się z prezesem Fundacji Zakłady 
Kórnickie Dariuszem Grzybkiem. Omówio-
no między innymi współpracę w organizacji 
kursów języka polskiego dla uchodźców 
z Ukrainy.  Fundacja zajęła się organizacją 
i  finansuje lektorów. Gmina udostępnia 
bazę lokalową. 

„Szatnia na medal”

26 marca burmistrz Przemysław Pacholski 
wraz z  wiceburmistrzem Sebastianem 
Wlazłym, radnymi RMiG Kórnik Anną Marią 
Andrzejewską, Dominiką Buczkowską oraz 
Jerzym Walczykiem, przedstawicielami 
Klubu Sportowego Avia Kamionki, dyrek-
torem KCRiS Oaza w Kórniku Wojciechem 

pochodzenia ukraińskiego na terytorium 
gminy Kórnik. W drugiej części spotkania, 
przedstawiciele firmy POSSUM Sp. z o.o., 
na czele z prezesem Piotrem Borowskim, 
przedstawili ofertę opieki stomatologicznej 
dla dzieci i  młodzieży szkolnej z  Miasta 
i Gminy Kórnik (realizowanej w gabinecie 
dentystycznym zlokalizowanym w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego 
w Kórniku). Pod koniec dyskusji, kierownik 
Aneta Weber, przedstawiła dyrektorom 
szkół najistotniejsze informacje z przebiegu 
wideokonferencji z dnia 24 marca 2022 r. 
z udziałem Wojewody Wielkopolskiego oraz 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, której 
tematem była „Edukacja dzieci z Ukrainy 
w województwie wielkopolskim”.

zgromadzenie wSpólników

29 marca obradowało Nadzwyczajne Zgro-
madzenie Wspólników Spółki Wielkopolskie 
Centrum Recyklingu w Jarocinie, w którym 
uczestniczył wiceburmistrz Sebastian Wla-
zły. Zgromadzenie postanowiło umorzyć 
łącznie 368 udziałów Spółki należących 
do Gminy Gizałki. Zmodyfikowano także 
umowę spółki dodając zapis o społecznej 
odpowiedzialności biznesu i  określając 
nazwę spółki jako Wielkopolskie Centrum 
Recyklingu - Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością w  Jarocinie. Spółka może, 
według nowych zapisów umowy, używać 
także skróconych nazw: Wielkopolskie Cen-
trum Recyklingu - Spółka z o.o. w Jarocinie 
lub Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. 
z o.o.”. Określono możliwość i warunki przy-
stępowania spółki do fundacji.

obrady wTr

31 marca odbyło się IV posiedzenie Zgro-
madzenia Związku Powiatowo-Gminnego 
„Wielkopolski Transport Regionalny”, w któ-
rym gminę Kórnik reprezentował burmistrz 
Przemysław Pacholski. Gremium zmieniło 
uchwały w sprawach Wieloletniej Progno-
zy Finansowej na lata 2022-2027, Planu 
Finansowego na 2022 rok oraz niektóre 
procedury. Przekazano informacje na temat 
wykonania Planu Finansowego w 2021 r. 
oraz stanie mienia.

Sokołów dla uChodźCów

W Kamionkach i Szczytnikach zainauguro-
wano kolejne grupy kursów języka polskiego 
dla uchodźców z Ukrainy. W dniu 31 marca 
i 1 kwietnia wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
odwiedził kursantów i przekazał im pomoc 
materialną ofiarowaną przez firmę Sokołów 
S.A. W dystrybucji darów pomagali: w Ka-
mionkach sołtys Kamionek Przy Lesie Liliana 
Wawrzyniak, Karol Zgrabczyński, Robert 
Furjan ze Straży Miejskiej w Kórniku 
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oraz z-ca kierownika Wydziału Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa UMiG Kórnik Krzysztof 
Ratajczak, a w Szczytnikach radna Dominika 
Buczkowska, Urszula Różańska, Karolina 
Nieczaj oraz Maja Madejczyk.
 

konCert w nieBieSko-żółtyCh 
BarwaCh

2 kwietnia na placu Niepodległości w Kórni-
ku odbył się koncert charytatywny Solidarni 
z Ukrainą. Więcej na ten temat na str. 9.

powiat organizuje kurSy 
polSkiego

4 kwietnia odbyła się wideokonferencja 
z przedstawicielami Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu, podczas którego wicestarosta 
Tomasz Łubiński oraz przedstawicielka 
fundacji Migrant Info Point przedstawili 
założenia projektu zakładającego urucho-
mienia kolejnych grup nauki języka pol-
skiego dla obywateli Ukrainy. W spotkaniu 
udział wzięli przedstawiciele gmin powiatu 
poznańskiego, w tym reprezentujący Kórnik 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły i  Łukasz 
Grzegorowski. 
Dwie nowe grupy nauki języka utwo-
rzone zostaną w  Robakowie i  Kórniku. 
Zapisy na kurs możliwe są pod adresem  
https://forms.gle/6easAwCQHB5Uxeo36

obrady rady seniorów

4 kwietnia obradowała Rada Seniorów. 
Gośćmi spotkania byli: burmistrz Przemy-
sław Pacholski, sekretarz Iwona Pawłowicz-
-Napieralska, radny Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Jerzy Lechnerowski, radni 
Rady Powiatu Poznańskiego Antoni Kalisz 
i Seweryn Waligóra oraz radna RMiG Kórnik 
Krystyna Janicka. 
Burmistrz zaproponował Radzie Seniorów 
wybór gminy w Polsce, z którą samorząd 
mógłby podjąć współpracę partnerską. 

z FundaCją o inweStyCjaCh

5 kwietnia wiceburmistrz Bronisław Do-
miniak spotkał się z prezesem Dariuszem 
Grzybkiem i członkiem zarządu Zbigniewem 
Kaliszem reprezentującymi Fundację Zakła-
dy Kórnickie. Rozmawiano między innymi 
o inwestycjach gminnych na terenach na-
leżących do FZK. 

rozmowy o rowaCh 
melioraCyjnyCh

W dniu 6 kwietnia Burmistrz Miasta i Gminy 
Kórnik Przemysław Pacholski wraz 
z wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym 

i  wiceburmistrzem Bronisławem Domi-
niakiem oraz kierownikami wydziałów: 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Sławomi-
rem Zakrzewskim i Gospodarki Nierucho-
mościami Lidią Noskowiak oraz zastępcą 
kierownika Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Krzysztofem Ratajczakiem spo-
tkali się z wicestarostą Antonim Kaliszem 
i dyrektor Wydziału Gospodarowania Mie-
niem Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
Hanną Kwiatkowską. Celem spotkania 
była możliwość wypracowania wspólnego 
stanowiska w sprawie uregulowania spraw 
własnościowych działek stanowiących rowy 
melioracyjne na terenie Borówca, będących 
własnością Skarbu Państwa. Zaproszeni 
goście zwrócili uwagę na wieloletnią ko-
respondencję prowadzoną z Wojewodą, 
Państwowym Gospodarstwem Wodnym 
„Wody Polskie” oraz Miastem i Gminą Kór-
nik dot. utrzymywania urządzeń melioracji 
wodnych stanowiących własność Skarbu 
Państwa i w myśl obowiązujących przepi-
sów żaden organ z mocy ustawy nie może 
ponosić kosztów związanych z utrzymaniem 
przedmiotowych urządzeń na terenach 
zurbanizowanych.
Ustalono, że Wydział Gospodarowania 
Mieniem Starostwa Powiatowego w  Po-
znaniu przedstawi w  najbliższym czasie 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik zesta-
wienie wszystkich nieruchomości będących 
własnością Skarbu Państwa, a stanowiących 
rowy melioracyjne. Po otrzymaniu tego 
wykazu zostaną podjęte działania mające 
na celu sprawdzenie, które z  tych działek 
będą mogły służyć gminie jako odbiorniki 
wód opadowych i roztopowych. 

doFinanSowanie na 
miododajne drzewa

Także 6 kwietnia burmistrz Przemysław 
Pacholski podpisał umowę z samorządem 
województwa wielkopolskiego dzięki której 
gmina Kórnik otrzyma dofinansowanie 
w  wysokości 20 tys zł. na zakup drzew 
miododajnych. Wniosek w  tej sprawie 
wystosował do Urzędu Marszałkowskiego 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
UMiG Kórnik wraz z wiceburmistrzem Se-
bastianem Wlazłym.

grupa zakupowa w jaroCinie 

W dniu 7 kwietnia w sali sesyjnej jarocińskie-
go ratusza odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli 21 gmin - członków grupy zakupowej 
zawiązanej porozumieniem w  zakresie 
przygotowania i przeprowadzenia postę-
powania o udzielenie zamówienia publicz-
nego. Spotkaniu przewodniczył Przemysław 
Franczak - kierownik Referatu Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego w Jarocinie oraz 
Konrad Różowicz - prawnik reprezentujący 
Kancelarię Prawną Dr Krystian Ziemnski  & 
Partners. Na spotkaniu omówiono projekt 
specyfikacji warunków zamówienia, opis 

przedmiotu zamówienia oraz umowy 
postępowania o  udzielenie zamówienia 
publicznego na usługi o szacowanej war-
tości przedmiotu zamówienia wyższej niż 
próg unijny „Zagospodarowanie odpadów 
komunalnych pochodzących z terenu 21 
gmin - członków grupy zakupowej”. Gminę 
Kórnik reprezentowała Aneta Nowak-Fla-
czyńska - kierownik Wydziału Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi tut. Urzędu.

ComieSięCzne Spotkanie...

Także 7 kwietnia wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak oraz Szymon Szydłowski z Wy-
działu Inwestycji UMiG Kórnik uczestniczyli 
w comiesięcznym spotkaniu z przedstawi-
cielami spółki Aquanet, podczas którego 
analizowano bieżące prace planistyczne 
i realizację działań wodociągowych i kana-
lizacyjnych na terenie naszej gminy.

w dim o wSpółpraCy

8 kwietnia w Domu Integracji Społecznej 
odbyło się spotkanie informacyjne na 
temat współpracy DIM z  instytucjami 
działającymi na terenie gminy Kórnik. 
W  rozmowach uczestniczyli przedsta-
wiciele Biblioteki Kórnickiej, Instytutu 
Dendrologii i Arboretum, OPS, Oazy, OSP, 
Policji, Straży Miejskiej oraz UMiG Kórnik, 
a  także burmistrz Przemysław Pacholski 
i wiceburmistrz Sebastian Wlazły.

uniwerSytet trzeCiego wieku

9 kwietnia zainaugurowano kolejny sezon 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W Domu 
Integracji Międzypokoleniowej z seniora-
mi spotkali się: burmistrz Przemysław Pa-
cholski, który przedstawił referat „Kórnik 
2022” oraz psycholog Janina Przybylska, 
która rozmawiała z  obecnymi na temat 
radości życia w każdym wieku. 

w Sprawie przeBudowy 
ul. Szkolnej w roBakowie

11 kwietnia wiceburmistrz Bronisław Do-
miniak wraz z przedstawicielami Wydziału 
Inwestycji Joanną Ogierman i Szymonem 
Szydłowskim spotkali sie z  przedstawi-
cielami Aquanet. Omówiono zagadnienia 
związane z  przebudową ulicy Szkolnej 
w Robakowie w związku z modernizacją 
wodociągu. 

Stypendia i nagrody Sportowe

Także 11 kwietnia burmistrz Przemysław 
Pacholski, podczas gali w Oazie, wręczył 
stypendia i  nagrody sportowe młodym 
sportowcom, a także trenerom kórnickich 
klubów. cd. na str. 6

W  uroczystości udział wzięli zawodnicy 
i  ich rodzice, trenerzy, kibice a  także 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły oraz 
członkowie rady sportu Jarosław Janowski 
i Wojciech Kiełbasiewicz.

którędy SzyBka kolej?

12 kwietnia odbyło się spotkanie bur-
mistrza Przemysława Pacholskiego oraz 
wiceburmistrzów Sebastiana Wlazłego 
i Bronisława Dominiaka z reprezentanta-
mi Centralnego Portu Komunikacyjnego. 
Przedstawiono wyniki I  etapu Studium 
Techniczno – Ekonomiczno – Środowi-
skowego, którego efektem jest wybranie 
czterech z ośmiu wcześniej prezentowa-
nych wariantów trasowania linii szybkiej 
kolei i  skierowanie ich do dalszych prac 
projektowych. Ponadto poinformowano, 
że w  okresie letnim tego roku zostaną 

przeprowadzone szczegółowe konsultacje 
z mieszkańcami dotyczące przebiegu ww. 
wariantów.

uzgodnienia w Sprawie
 PrzysTanKów

Także 12 kwietnia burmistrz Przemysław 
Pacholski oraz Anna Borowiak spotkali 
się z  przedstawicielami Zarządu Dróg 
Powiatowych, w  tym dyrektorem Mar-
kiem Borowczakiem. Dokonano uzgod-
nień w  sprawie lokalizacji przystanków 
autobusowych przy ulicy Poznańskiej 
w Kamionkach.

aKT noTarialny

Również 12 kwietnia wiceburmistrz Se-
bastian Wlazły podpisał akt notarialny 
w sprawie wykupu części gruntu położo-
nego wzdłuż ul. Kamiennej w Kamionkach.

konFerenCja o oChronie
 ekoSyStemów wodnyCh

13 kwietnia kierownik Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Sławomir Zakrzew-
ski oraz jego zastępca Krzysztof Ratajczak 
reprezentowali Miasto i  Gminę Kórnik 
w  konferencji zorganizowanej przez Sa-
morząd Województwa Wielkopolskiego 
a  zatytułowanej „Ochrona ekosystemu 
wodnego – wyzwania i  możliwości wiel-
kopolskich samorządów”.
Tematami wykładów były między innymi: 
rekultywacja zbiorników wodnych, poten-
cjał sztucznych i naturalnych zbiorników, 
ochrona jezior a  także rola samorządu 
i działania partycypacyjne. 

30 marca 2022 r. odbyła się Sesja Rady 
Miasta i Gminy Kórnik. W czasie jej trwa-
nia radni:
- dokonali zmiany Uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Kórnik na 2022 rok oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Kórnik na lata 2022-2032,
- podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- określili zasady nabycia, zbycia i obcią-
żenia nieruchomości, ich wydzierżawiania 
lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, 
a także gdy po umowie na czas oznaczony 
do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, 

których przedmiotem jest ta sama nieru-
chomość oraz bonifikat od cen sprzedaży 
nieruchomości gminnych,
- wyrazili zgodę na nabycie w  drodze 
zakupu prawa własności nieruchomości 
położonej w obrębie Czmoń, gmina Kór-
nik, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 218/1 o powierzchni 0,2400 ha,
- określili sezon kąpielowy na terenie Mia-
sta i Gminy Kórnik obejmujący okres od 
dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia 4 września 
2022 r. oraz wykaz kąpielisk na terenie 
Miasta i Gminy Kórnik w 2022 r.,
- uchwalili Program opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
i Gminy Kórnik w 2022 roku,
- przyjęli od Powiatu Poznańskiego zada-
nie publicznego zarządzania drogą powia-
tową 2472P w zakresie dot. opracowania 
projektu przebudowy/rozbudowy drogi 
powiatowej w zakresie budowy ścieżki pie-
szo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej 

2472P na odcinku od ul. Dworzyskowej 
w miejscowości Radzewo do skrzyżowania 
z ul. Witosa w miejscowości Kórnik,
- podjęli uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów położonych w obrębie geode-
zyjnym Borówiec, w rejonie ulicy Drapałka 
i drogi S11,
gmina Kórnik oraz dla centrum miasta 
Kórnik, w  rejonie Placu Niepodległości 
i  ulic: Poprzecznej, Dworcowej, 20 Paź-
dziernika i Średzkiej – etap I
- przystąpili do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w obrębie geodezyjnym Robakowo, w re-
jonie ulic: Szkolnej, Wiejskiej, Poznańskiej 
i Szerokiej, oraz w rejonie ronda u zbiegu 
ulicy Szkolnej i Poznańskiej oraz w rejonie 
ulicy Żernickiej, gmina Kórnik,
- przystąpili do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w obrębie geodezyjnym Skrzynki, 

Marcowa 
sesja RMiG



Sprawozdanie z działalności Gmin-
nej Spółki Wodnej Kórnik zrzeszonej 
w Rejonowym Związku Spółek Wodnych 
w Śremie - konserwacja, eksploatacja 
oraz bieżące utrzymanie urządzeń melio-
racji  wodnych na terenie Gminy Kórnik 
w 2021 roku. 
Wykonanie finansowe robót konserwa-
cyjnych  urządzeń melioracyjnych w 2021 
roku przedstawiało się następująco:
- środki własne Gminnej Spółki Wodnej 
Kórnik – 358.684,00 zł, w tym  składki człon-
kowskie – 75.611,00 zł (uchwalona składka 
w wysokości 30,-zł, minimalna 45,- zł, ścią-
galność na 31.12.2020. wyniosła 78,52%)
Partycypacja – 283.073,00 zł
- dotacja z budżetu państwa – 31.232,00 zł
- dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy 
Kórnik – 329.802,00 zł
- dotacja z budżetu powiatu poznańskiego 
– 32.269,00 zł

Zestawienie wykonanych robót konserwa-
cyjno-remontowych urządzeń melioracji 
wodnych na terenie gminy Kórnik w 2021 
roku: 
• Dziećmierowo, Runowo, Pierzchno – kon-
serwacja rowu melioracyjnego nr R-J na dł. 
7,70 km
• Dziećmierowo – konserwacja rowu me-
lioracyjnego nr R-D-A1 na długości 1,4 km
• Błażejewo, Czołowo, Bnin – konserwacja 
rowu melioracyjnego nr R-N na długości 
1,2 km
• Koninko – konserwacja rowu melioracyj-
nego nr R-C na długości 2,50 km
• Skrzynki – konserwacja rowu melioracyj-
nego nr R-H na długości 0,22 km
• Skrzynki – konserwacja rowu melioracyj-
nego nr R-J na długości 0,9 km

• Mościenica, Skrzynki - konserwacja rowu 
melioracyjnego nr R-K na długości 0,4 km
• Żerniki – konserwacja rowu melioracyjne-
go nr R-Kp-7 na długości 2,40 km
• Robakowo – konserwacja rowu meliora-
cyjnego nr R-A na długości 2,5 km
• Dachowa – konserwacja rowu melioracyj-
nego nr R-2 na długości 0,6 km
• Kórnik – konserwacja rowu melioracyjnego 
nr R-D-A na długości 1,1 km
• Biernatki – konserwacja rowu melioracyj-
nego nr R-P na długości 0,6 km
• Bnin - konserwacja rowu melioracyjnego 
nr R-M, R-M1, R-M2 na długości 0,5 km
• Skrzynki – konserwacja rowu melioracyj-
nego nr R-J na długości 0,9 km
• Borówiec – konserwacja rowu melioracyj-
nego nr R-F, R-F2, R-I2 na długości 0,66 km
• Czmoń – konserwacja rowu melioracyjne-
go nr R-E na długości 0,9 km
• Dziećmierowo – konserwacja rowu melio-
racyjnego nr R-J1 na długości 1,86 km
• Czołowo – konserwacja rowu melioracyj-
nego nr R-H na długości 0,63 km

• Kamionki – oczyszczenie odwodnienia 
drogi gminnej, ul. Dzikiej Róży
• Kamionki – remont odwodnienia drogi 
gminnej, ul. Szafirowej
• Prusinowo – konserwacja rowu meliora-
cyjnego nr R-R na długości 1,4 km
• Radzewo – konserwacja rowu melioracyj-
nego przy szkole na długości 0,13 km

Z uwagi na położenie gminy Kórnik w zlewni 
kanałów podstawowych – Kanału Dębiec-
kiego, kanału Kopla I i Kopla II, kanału Te-
siny-Orkowo, Kanału Radzewickiego, rowy 
melioracyjne poza wodą z  terenu gminy 
Kórnik odbierają również wodę z gmin są-
siednich tj. z gminy Środa Wlkp.,  Zaniemyśl, 
Kleszczewo oraz z miasta Poznania, stąd 
zachodzi konieczność utrzymywania urzą-
dzeń melioracyjnych w pełnej sprawności 
technicznej w celu przyjęcia i skutecznego 
odprowadzenia wody do odbiorników – 
kanałów podstawowych zarówno z terenu 
gminy Kórnik jak i gmin ościennych.

Sprawozdanie GSW Kórnik

◊  Opr. Krzysztof Ratajczak
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Gmina Kórnik otrzymała 20 tys. zł od 
Województwa Wielkopolskiego na zakup 
sadzonek drzew miododajnych (gat. klon 
polny).
Udzielona dotacja pozwoli na zakup 
ok.100  szt. sadzonek (ilość sadzonek 
uzależniona będzie od ceny rynkowej 
materiału szkółkarskiego).
Nasadzenia będą wykonane w   Dzieć-
mierowie w  2 lokalizacjach wskazanych 
we wniosku.
Tymczasem z  własnych środków gminy 
zasadzono 40 brzóz pożytecznych przy 
promenadzie im. Wisławy Szymborskiej 
i 38 grabów i jarzębów przy ul Woźniaka 
(przy wjeździe do miasta).

◊  ŁG

dla działek oznaczonych numerami ewi-
dencyjnymi: 160/10, 161/6, 161/7, 161/8, 
162/3 i 163/3, gmina Kórnik,
- rozpatrzyli wniosek o  powołanie rady 
dzielnicy Bnin jako jednostki pomocniczej,
- podjęli uchwałę w sprawie przekazania 
petycji według właściwości,
- udzielili odpowiedzi na podanie o zapo-
znanie się z  przebiegiem postępowania 
administracyjnego, dotyczącego ustalenia 
warunków zabudowy dla działek położo-
nych w  obrębie geodezyjnym Skrzynki, 
gm. Kórnik,
- udzielili pomoc finansową Gminie Do-
brzyca z  przeznaczeniem na usuwanie 
skutków w wyniku niszczycielskiego dzia-
łania trąby powietrznej,
- podjęli uchwałę w  sprawie zakresu 
pomocy świadczonej przez Miasto i Gmi-
nę Kórnik na rzecz obywateli Ukrainy, 
w związku z konfliktem zbrojnym na tery-
torium tego państwa. ◊  SK

cd. ze str. 5

Idzie wiosna - sadzą drzewa

Od 21 marca ZUS uruchomił specjalną 
linię telefoniczną w  języku ukraiń-
skim i polskim w sprawie świadczeń  
rodzinnych dla obywateli Ukrainy, 
którzy przybyli do Polski po 23 lutego 
2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego.

Infolinia ZUS

Infolinia jest dostępna w dni robocze 
- od poniedziałku do piątku - w godzi-
nach od 8:00 do 18:00 pod numerem 
22 444 02 55. Pytania dotyczące 
świadczeń rodzinnych dla obywateli 
Ukrainy można też przesyłać mailem 

na adres UA@zus.pl

Konsultanci infolinii
 udzielą informacji:

o  rodzajach świadczeń rodzinnych 
przyznawanych i wypłacanych 

przez ZUS,
jak wypełnić i wysłać wniosek,

jak zarejestrować profil na Portalu 
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Інфолінія про сімейні виплати для 
громадян України

номер телефону 22 444 02 55

Інфолінія доступна у робочі дні 
- з понеділка по п’ятницю 

- з 8:00 до 18:00

Питання щодо сімейних виплат 
для громадян України також можна 
надсилати на електронну адресу 

UA@zus.pl

NOWE GODZINY OTWARCIA PSZOK

Przypominamy, że od 1 kwietnia 2022 roku 
obowiązywać będą nowe godziny otwarcia 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w Czołowie:
 
PONIEDZIAŁEK       7.00-17.00
 
WTOREK                 nieczynne 

ŚRODA                   9.00-17.00

CZWARTEK             9.00-17.00

PIĄTEK                   9.00-17.00
SOBOTA                  8.00-14.00

Przyjęcie odpadów odbywa się w poniedziałki, 
środy, czwartki i piątki do godz. 16.30 oraz 
w soboty do godz. 13.30.

Uwaga!
Szanowni Państwo, pragnę poinformować, 
iż trwa cykl bezpłatnych  spotkań w ramach 
pomocy psychologicznej dla mieszkańców 
Miasta i Gminy Kórnik realizowanych przez 
poznańską Fundację CISZUM w  projek-
cie pod nazwą ,,Środowiskowe Centrum 
Wsparcia Psychologicznego w Swarzędzu. 
Bliżej Ciebie’’

Tematyka zajęć dotyczy:
• zrozumienia stresu, czyli co powoduje, że 
się stresuje,
• schematy generujące stres, czyli co i kiedy 
zaburza moją równowagę,
• strategię radzenia sobie ze stresem, czyli 
jak odzyskać wewnętrzny spokój,
• ja i moje emocje, czyli jak zrozumieć swoje 
emocje,

• ja, emocje i  inni, czyli jak wyrażać swoje 
emocje,
• przeczekać burzę, czyli jak radzić sobie 
z trudnymi emocjami.

Pierwsze zajęcia już się odbyły. Kolejne 
będą odbywać się w Domu Integracji Mię-
dzypokoleniowej  ul. Pl. Powstańców Wlk.13 
w Kórniku 25 kwietnia 2022 roku od godz. 
16.00 do 20.00

Osoby chętne do udziału w zajęciach popro-
szę o kontakt telefoniczny pod numerem 
telefonu
• 668 851 447 w  celu rejestracji udziału 
w spotkaniach. Agnieszka Mieloch – Dyrek-
tor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

Spotkanie z psychologiem



Wielu mieszkańców Miasta i Gminy 
Kórnik z otwartymi sercami przyjęła 
uciekających przed wojną na Ukrainie. 
Uchodźców przyjmujemy w domach, 
organizujemy zbiórki i podtrzymujemy 
na duchu. 2 kwietnia na kórnickim 
placu Niepodległości odbył się koncert 
„Solidarni z Ukrainą”, podczas którego 
zamanifestowaliśmy nasze wsparcie dla 
zaatakowanych przez Rosję sąsiadów.

 Koncert otworzył niezwykły chór. Ponad 
trzydzieścioro dzieci z  Ukrainy, nowych 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Tytusa Działyńskiego w Kórniku, z wielkim 
zaangażowaniem i przy wielkim wzrusze-
niu widzów zaśpiewało Ukraiński Hymn 
Narodowy. Wspólne wykonanie hymnu 
przygotowano pod opieką nauczycielki 
muzyki Lidii Jakubowskiej.

Burmistrz Przemysław Pacholski powitał 
widzów, a na ręce Barbary Szelągiewicz, 

z  inicjatywy której odbył się koncert, 
złożył podziękowania dla artystów.  Pani 
Barbara (skrzypce) w duecie z Michałem 
Zatorem (harfa i  wokal) zaczarowali pu-
blikę wiązanką przebojów. Po nich kilka 
słów o zbiórkach i działaniach Kórnickiego 
Towarzystwa Pomocy Społecznej na rzecz 
uchodźców i potrzebujących pomocy Po-
laków powiedziała prezes KTPS Krystyna 
Janicka. Kolejnym wykonawcą był Omir So-
cha, który przedstawił kilka nawiązujących 
do sytuacji na Ukrainie protest songów. Po 
nim na scenę wyszła Iwona Jurga wraz z ze-
społem Krople Dżdżu. Elektryzujący zestaw 
coverów rozkołysał widzów. Filip Sznura, 
znany kórnickiej publiczności wokalista, 
zaprezentował swój talent wokalny. W jed-
nym z utworów towarzyszyła Julia Dawidek. 
Na zakończenie wystąpił zespół K&Gentle-
men. Mimo delikatnego brzmienia, muzyka 
pani Klaudi i dżentelmenów niosła dużo 
pozytywnej energi, tak wszystkim obecnie 
potrzebnej.

Poza atrakcjami muzycznymi na placu Nie-
podległości nie zabrakło specjałów kuchni 
naszych wschodnich sąsiadów. Wspaniała 
Siódemka wraz z ukraińskimi gośćmi przy-
gotowała pierogi, barszcz i szarlotkę, które 
bardzo szybko znalazły swoich fanów. Na 
stanowisku kulinarnym i  u  Białej Damy, 
która przechadzała się śród widzów, mozna 
było złożyć datek na pomoc potrzebującym.

W ratuszu pracownice ZUS pomagały wypeł-
niać formularze związane ze świadczeniami 
dla dzieci. Przedstawiciele Powiatowego 
Urzędu Pracy informowali o możliwościach 
podjęcia zatrudnienia.

Sytuacja na Ukrainie powoduje, że coraz 
więcej osób decyduje się na ucieczkę z za-
grożonych terenów. Starajmy się otoczyć 
naszych gości, wojennych uchodźców, 
pomocą w tym trudnym okresie. 

Koncert w niebiesko-żółtych barwach

◊  ŁG
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ŻYWNOSĆ I PRODUKTY (jedzenie, pamper-
sy, kosmetyki, artykuły higieniczne) Odwiedź 
nasz punkt w Domu Integracji Międzypoko-
leniowej przy Placu Powstańców Wielkopol-
skich 13 w Kórniku - czynne od poniedziałku 
do piątku w godz. 12:00 - 14:00.

UBRANIA Punkt pomocy – ul. Poznańska 
34a – parter Ośrodka Zdrowia w Kórniku. 
Wtorki godz. 14:00 – 16:00, czwartki godz.  
14:00 – 16:00.

W przypadku pytań zadzwoń po numer 
tel. 790262404

 Chcesz zostać wolontariuszem i pomóc 
nam? Zadzwoń po numer tel. 790262404.

 Prowadzimy również ZBIÓRKĘ w Domu 
Integracji Międzypokoleniowej przy Placu 
Powstańców Wielkopolskich 13 w Kórniku 
- czynne od poniedziałku do piątku w godz. 
12:00 - 14:00.

 Co można nam przynieść?

Odzież i okrycie:
Koce zwykłe i termiczne,
Śpiwory, kołdry, pościele,
Materace,
Ubrania (nowe lub używane w dobrym 
stanie).

Środki higieny i czystości:
 Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło,
 Szampony,
 Dezodoranty,
 Pasta do zębów,
 Szczoteczki do zębów,
 Grzebienie,
 Bielizna damska, męska, dziecięca,
 Podpaski,
 Pampersy,
 Pieluchy dla dorosłych,
 Papier toaletowy i ręczniki papierowe,
 Ręczniki (w tym z mikrofibry),
 Worki na śmieci,

 Środki dezynfekujące/alkohol do dezyn-
fekcji,
 Maski filtrujące lub jednorazowe.

Żywność:
 produkty z długim terminem przydatnosci 

do spożycia,
 batony (w tym energetyczne),
 bakalie, orzechy,
 konserwy,
 makarony, płatki zbożowe.

Inne:

 Zapałki,
 Baterie, powerbanki,
 Oświetlenie, w tym latarki,
 Świece,
 Zestawy pierwszej pomocy,

   Podstawowe środki medyczne (witaminy, 
środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, 
leki na kaszel i przeziębienie).

Uwaga - zbiórka pomocy dla uchodźców

Uwaga!

Nowa strona z ogłoszeniami dotyczącymi pomocy uchodźcom

tablicakornik.pl
Zaoferuj pomoc (kwaterunek, pracę, przedmiot, usługę)

Wskaż czego potrzebujesz.

Osoby chcące wesprzeć mieszkańców Humania,

 naszego miasta partnerskiego

mogą dokonywać wpłat 

na numer rachunku KTPS:  

Bank Spółdzielczy Kórnik  

77 9076 0008 2001 0007 0739 0009. 

W tytule przelewów można dopisywać 

„Zbiórka na pomoc Ukrainie - Humań”

ZBIÓRKA 

żywnosci dla uchodźców

koordynowana 

przez KTPS 

trwa w sklepie TĘCZA

 przy placu Niepodległości 

w Kórniku

Rządowe
informacje 

dla obywateli Ukrainy - 

Інформація 
для громадян України

Infolinia

 +48 47 721 75 75.



Bracia Kurkowi podsumowali minioną 
kadencję działalności KBBK i wybrali 
nowe władze.
Dnia 19 marca 2022 r. w siedzibie Kórnic-
ko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego (KBBK) 
podsumowano minioną kadencję 2019-
2021. 
Rok 2019 rozpoczęto Powstańczym Tur-
niejem Strzeleckim  który tradycyjnie jest 
organizowany 6 stycznia, w   rocznicę wy-
marszu powstańczej Kompanii Kórnickiej 
na front pod Zbąszyniem. Tytuł „Króla 
Powstańczego” zdobył Marek Baranowski. 
Turniej królewski 2019/2020 wygrał Karol 
Jabłoński i 8 lutego 2020 r. tuż przed ogło-
szeniem restrykcji sanitarnych zorganizował 
bal królewski. Takiego szczęścia nie mieli 
dwaj następni królowie kurkowi: Zdzisław 
Jakubowski (2020/2021) i Zbigniew Toma-
szewski (2021/2022). 
W 2019 szeregi członków KBBK opuścił Wło-
dzimierz Wrzeszcz, a w 2021 zmarł Zbigniew 
Kościelniak.
Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii 
spowodowanej wirusem Covid 19. Wiele 
zaplanowanych spotkań i wyjazdów krajo-
wych i zagranicznych nie doszło do skutku. 
Sporadycznie, przy zachowaniu ograniczeń 
spowodowanych epidemią  organizowano 
imprezy z  kalendarza statutowego. Nie 
ograniczono kontaktów z  innymi brac-
twami w Polsce, ale zagraniczne kontakty 
ograniczono do minimum. Nie zawieszono 
spotkań treningowych w piątki. 
Rok 2021 to kolejny rok panowania pan-
demii. Pomimo rezygnacji z wielu imprez 
roczny plan zrealizowano. Najważniejszym 
osiągnięciem KBBK w minionym roku, to 
budowa instalacji fotowoltaicznej, zdecy-
dowanie tańszej od planowanej instalacji 
gazowej. W najbliższym czasie planowana 
jest modernizacja zaplecza kuchennego. 
Strzelnica KBBK służy nie tylko bractwu 
kurkowemu, ale śmiało możemy powie-
dzieć, jest wizytówką Kórnika. Tutaj były i są 
przyjmowane delegacje zagraniczne i krajo-
we, delegacje miast partnerskich Kórnika, 
spotkania okolicznościowe. 
Oprócz statutowych turniejów strzeleckich 
zgodnie z  tradycją w okresie letnim oraz 
zimowym odbywają się na strzelnicy piąt-
kowe spotkania oraz turnieje – zimą odby-
wają się strzelania wiatrówkowe, natomiast 
latem strzelania z karabinka sportowego. 
Delegacje KBBK brały udział w imprezach 
strzeleckich innych bractw: w  Poznaniu, 
Tarnowie Podgórnym, Dolsku, Śmiglu, Śro-
dzie, Śremie, Swarzędzu, Jutrosinie, Książu, 
Mosinie i wielu innych.
Walne Zebranie KBBK wytyczyło nowe 
ambitne zadania, miedzy innymi udział 
w organizacji  Jubileuszu 100-lecia Zjedno-
czenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. 
Do jego reaktywacji w 1992 roku przyczyniło 

się KBBK. 
Dnia 19 marca dokonano wyboru prezesa, 
a został nim pełniący dotąd tę funkcję Marek 
Baranowski. W skład zarządu KBBK weszli: 
Maciej Łabno na funkcję wiceprezesa oraz 
koordynatora sekretariatu, Marcin Jankow-
ski na stanowisko sekretarza, Roman Fludra 
na stanowisko skarbnika, Norbert Biniek na 
stanowisko kasjera i windykatora, Robert 
Siejak na stanowisko marszałka Bractwa, 
Marian Błaszak na stanowisko strzelmistrza, 
Zdzisław Jakubowski na zastępcę strzelmi-
strza, Wojciech Antczak na komendanta 
Bractwa, Karol Jabłoński, na członka zarządu  
odpowiedzialnego za utrzymanie zieleni 
na strzelnicy, Zbigniew Tomaszewski, na 
członka zarządu oraz odpowiedzialnego 
za promocję i pozyskiwanie fundatorów.  
Nowo wybranemu zarządowi z prezesem 
na czele, życzymy dalszych sukcesów.
    

Posiedzenie Zarządu Zjednoczenia  
Kurkowych Bractw Strzeleckich  
Rzeczpospolitej Polski (ZKBS RP)  
w Kórniku. 
W Kórniku, w siedzibie Kórnicko-Bnińskie-
go Bractwa Kurkowego (KBBK), w sobotę 
26 marca odbyło się posiedzenie Zarządu 
ZKBS RP, któremu przewodniczył prezes 
Krzysztof Wojciech Larski. Bogaty program 
posiedzenia obejmował sprawy związane 
z przygotowaniami do obchodów jubileuszu 
100-lecia utworzenia ZKBS RP dnia 7 sierp-
nia 1922 r. w Poznaniu. W latach 1989-1992 
z  inicjatywy Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego reaktywowano tę ogólnokrajo-
wą organizację. Na łamach Kórniczanina re-
lacjonowaliśmy wtedy wysiłki organizacyjne 
reaktywowania ZKBS RP. Dnia 13 sierpnia 
2022 r. w Poznaniu i Kórniku planowany jest 
ogólnopolski zlot Bractw Kurkowych, a jest 
ich aktualnie w Polsce 125.
Drugim tematem  były sprawy wydarzeń na 
Ukrainie oraz międzynarodowa współpraca 
pomocowa. Kórnik wybrano jako punkt 
kontaktowo-przeładunkowy darów płyną-
cych z Niemiec, organizowanych przez EGS 
(Europejską Federację Historycznych Bractw 
Kurkowych) kierowanych na Ukrainę. Skala 
tej pomocy jest ogromna. Rozpatrywano 
również sprawy majątkowe ZKBS RP, spra-
wy odznaczeń za zasługi. Zajmowano się 
sprawami składek członkowskich, regulo-
wanych przez bractwa. Dokonano również 
oceny pracy dziesięciu Okręgów.
Zarząd ZKBS RP reprezentowali: wiceprezes 
Andrzej Pawłowski z  Rawicza, sekretarz 
January Bądkiewicz ze Skoków, skarbnik 
Tadeusz Żychlewicz z Pleszewa, chorąży 
Marek Balcerek z  Jutrosina, strzelmistrz 
Mariusz Wegner z  Tucholi, oraz prezesi 
Okręgów: Maciej Osiński z Rawicza (pre-
zes Okręgu Leszczyńskiego), Jan Mazur ze 
Zbąszynia (prezes Okręgu Poznańskiego), 
Lech Orlik z  Sierakowa (prezes Okręgu 
Szamotulskiego), Lech Magnuszewski ze 
Stargardu Gdańskiego (prezes Okręgu Po-
morskiego), Jan Klauza ze Słupi koło Jarocina 
Warzybok z Ostrowa Wlkp. (prezes Okręgu 

Ostrowskiego). 
Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw 
Strzeleckich na swoich posiedzeniach przyj-
muje nowe bractwa do Zjednoczenia. Tym 
nowo przyjętym bractwem jest Bractwo 
Kurkowe z miasteczka Toszek w pow. gliwic-
kim. Reprezentował je prezes Andrzej Golis.
Rolę gospodarza posiedzenia pełniło Kórnic-
ko-Bnińskie Bractwo Kurkowe z prezesem 
Markiem Baranowskim na czele. Kórnik na 
jeden dzień stał się stolicą bractw kurko-
wych w Polsce. 

„Wiosna w Dolsku” z udziałem delegacji 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowe-
go (KBBK)
Bractwo Kurkowe w  Dolsku, corocznie 
inauguruje swój sezon strzelecki, imprezą 
pod nazwą „Wiosna w Dolsku”. W dniu 26 
marca do Dolska przybyły liczne delegacje 
z Wielkopolski, aby walczyć o cenne tarcze 
strzeleckie i liczne nagrody. W Dolsku zjawiła 
się również delegacja KBBK z królem kurko-
wym Zbigniewem Tomaszewskim na czele.  
Tarcze o które walczono malowali profesjo-
nalni artyści: Ryszard Kurnatowski ze Środy  
Wielkopolskiej i Jakub Wajnert z Książa.
Tarczę „Wiosna w Dolsku” malowaną przez 
Ryszarda Kurnatowskiego zdobył Przemy-
sław Józiak z Bractwa Kurkowego w Książu. 
Jan Ciszewicz z Dolska był drugi, a trzecie 
miejsce zajął Mateusz Głowacz z Bractwa 
Kurkowego w Rydzynie.
Tarczę ufundowaną przez króla żniwnego 
Okręgu Poznańskiego a zarazem prezesa 
Bractwa Kurkowego w Dolsku Jana Cisze-
wicza, również autorstwa Ryszarda Kurna-
towskiego  zdobył Jacek Gilewski z Bractwa 
Kurkowego w Poniecu, Mateusz Głowacz 
z   Bractwa Kurkowego w  Rydzynie zajął 
drugie miejsce, a trzecim był Jakub Wajnert 
z Bractwa Kurkowego w Książu.
Tarczę ufundowaną przez Mieczysława 
Ciszewicza, również profesjonalnie malo-
waną, zdobył Stanisław Tomczak ze Śremu, 
członek Bractwa Kurkowego w Dolsku. Ma-
teusz Głowacz był drugi, trzecie miejsce zajął 
Jacek Gilewski. Fundator tarczy Mieczysław 
Ciszewicz, ugościł uczestników „Wiosny 
w Dolsku” urodzinowym tortem z okazji 
swojego siedemdziesięciolecia.
Ze względu na wartości artystyczne,  nie 
strzela się do tarcz, zwycięzców wyłania się  
w zawodach sportowych (w strzelaniu do 
tarcz papierowych). 
Jak zawsze wielką atrakcję strzelecką było 
strzelanie do kura. Tę dyscyplinę wygrał 
Ryszard Dudek z  Bractwa Strzeleckiego 
z Włoszakowic przed Beatą Zomelską rów-
nież z  Włoszakowic oraz Mieczysławem 
Ciszewiczem z Dolska.
Bractwo Kurkowe w Dolsku założono 27 
lipca 1670 r. przywilej założycielski wysta-
wił król Korybut Wiśniowieckiego. W 2021 
w  Dolsku świętowano trzydziestolecie 
odnowienia bractwa kurkowego. Jest to 
również trzydziestolecie współpracy KBS 
z Dolska z KBBK

Wieści KBBK

◊  Kazimierz Krawiarz

Dziesięć grup w  trzech gminach, sześciu 
lektorów i owocna współpraca z wieloma 
instytucjami - kursy języka polskiego dla 
obywateli Ukrainy finansowane przez Fun-
dację Zakłady Kórnickie obejmują swoim 
zasięgiem coraz większą liczbę uczestników. 
Fundacja przeznaczyła na realizację tego 
celu 100 000 zł. Zajęcia udaje się sprawnie 
organizować nie tylko na skutek intensywnej 
pracy biura Zarządu Fundacji, ale również 
dzięki gotowości współdziałania oraz oso-
bistemu zaangażowaniu różnych środowisk 
lokalnych związanych z gminami Kórnik, 
Zaniemyśl i Środa Wielkopolska.
Kursy języka polskiego dla dorosłych trwają 
60 godzin lekcyjnych. Spotkania odbywają 
się zazwyczaj dwa razy w tygodniu, przez 
półtorej godziny (w  Kamionkach zajęcia 
realizowane są trzy razy w  tygodniu). 
Przestrzeni do ich prowadzenia użyczają 
z niezwykłą gościnnością Dom Integracji 
Międzypokoleniowej w Kórniku, Dom Pa-
rafialny przy Parafii Wszystkich Świętych 
w Kórniku, OSP Kamionki, Gminny Ośrodek 
Kultury w Zaniemyślu i jedna z prywatnych 
firm edukacyjnych działających na terenie 
gminy Środa Wielkopolska.
Podkreślić należy wielkie zaangażowanie 
we współpracę przy organizacji kursów 
Pana Łukasza Grzegorowskiego z Wydziału 
Promocji MiG Kórnik, otwartość i wsparcie 
przy uruchamianiu zajęć dla dwóch grup 
w Kamionkach ze strony Pań Sołtys Anetty 
Prętkiej-Kulki i Sylwii Brzoskowskiej. Nieoce-
niony jest także wolonatriacki wkład osób, 
które zapewniają fachową opiekę (a czasem 
i możliwość komunikacji w rodzimym języ-
ku) dzieciom ukraińskich mam biorących 
udział w sobotnich zajęciach w Domu Inte-
gracji Międzypokoleniowej.
Niezmierne znaczenie ma - integrujące 
różne środowiska i oparte o  ideę reakty-
wowanej Drużyny Miłości - współdziałanie 
przy tym projekcie przez Księdza Proboszcza 
Grzegorza Zbączyniaka. Warto tutaj wspo-
mnieć, że pod szyldem Drużyny Miłości wraz 
z Parafią Wszystkich Świętych w Kórniku 
i FZK działa m.in. Spółka „Jagrol” i wskazać 
na szczególne zaangażowanie pracującej 
tam Pani Moniki Białkowskiej.
Za doskonałą i bardzo owocną należy uznać 
także współpracę z Panią Naczelnik Wydzia-
łu Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Środa 
Wielkopolska, Małgorzatą Kaczmarek oraz 
Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury 
w Zaniemyślu, Bartoszem Godziewskim. 
Trwają także rozmowy w sprawie wsparcia 
kursu, który został zorganizowany przez 
Urząd Gminy w Zaniemyślu, realizowanego 
dotąd przez działające jako wolontariuszki 
zaniemyskie nauczycielki. Pani Wójt Zanie-
myśla, Justyna Dąbrowska,  zwróciła się do 
Fundacji o jego sfinansowanie i już wkrótce 
osoby prowadzące lekcje będą mogły pod-
pisać umowy z FZK. 

Warto tutaj podkreślić bardzo znaczącą 
rzecz, że większość zatrudnionych przez 
Fundację lektorów gotowa była podjąć swo-
je działania właśnie na zasadzie wolontaria-
tu – w oparciu o spontaniczne pragnienie 
niesienia pomocy. I  tak też zrealizowane 
zostały pierwsze zajęcia prowadzone przez 
Panie Urszulę Zakrawacz i dr Anetę Falk. 
Wymiar czasowy kursu i konieczność dłu-
goterminowego zaangażowania się w jego 
realizowanie wymaga jednak – zdaniem 
Fundacji – by prowadzący otrzymywali za 
swoją pracę wynagrodzenie. Ma to istotne 
znaczenie także w  związku z  faktem, że 
kilkoro spośród naszych lektorów to zna-
jący dobrze język polski, przybyli do Polski 
na skutek działań wojennych, obywatele 
Ukrainy – osoby z  doświadczeniem pe-
dagogicznym, w niektórych przypadkach 
studiujące wcześniej w Polsce albo uczące 
polskiego w ukraińskich stowarzyszeniach 
polonijnych. Dzięki kursowi nie tylko poma-
gają swoim rodakom, ale również znajdują 
możliwość zarobkowania.
 Osobno wspomnieć należy o kursie, który 
odbywa się w Szczytnikach, bez finansowa-
nia Fundacji, w oparciu o inicjatywę i spo-
łeczne zaangażowanie lokalnej społeczności, 
OSP Szczytniki i lektorki języka angielskiego 
z  jednej z poznańskich uczelni wyższych 
– ten niezależny cykl lekcji, z którego reali-
zatorką FZK rozmawiała o ewentualnych 
formach współpracy i wsparcia, zasługuje 
na odnotowanie i wyrazy uznania.
Poza ogólnymi kursami dla dorosłych – 2 
kwietnia rozpoczął się pierwszy kurs języ-
ka polskiego dla ukraińskich nauczycieli. 
Kurs obejmuje 160 godzin zajęć. Jego 
uczestnicy poznają dodatkowo słownictwo 
specjalistyczne związane z  wykładanym 
przedmiotem oraz podstawę programową 
obowiązującą w polskim systemie oświaty 
na poszczególnych etapach nauczania. 
Pragniemy, by zdobyte podczas kursu umie-
jętności ułatwiły ukraińskim pedagogom 
znalezienie pracy w zawodzie i wsparcie 
procesu edukacji przybyłych z  Ukrainy 
uczniów. Podobny kurs Fundacja przygo-
towuje także na terenie Poznania. Kórnicka 
grupa spotyka się w Domu Parafialnym, 
w  którym została niezwykle gościnnie 
przyjęta, m.in. dzięki zaangażowaniu orga-
nizacyjnemu Pani Kingi Nowickiej i Księdza 
Tomasza. Fundacja pracuje obecnie nad 
uruchomieniem kolejnych kursów dla ukra-
ińskich nauczycieli, doprecyzowaniem ich 
programu oraz rozwinięciem współpracy 
w tej sprawie z Wydziałem Oświaty Urzędu 
Miasta Poznania. 

Aktualności dotyczące kursów znaleźć 
można na stronie www.facebook.com/
fzkdlaUkrainy.

FZK dla Ukrainy

◊  Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie
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Ukraińscy 
goście 
w Bibliotece 
Kórnickiej

Kórniczanie z otwartością przyjmują oby-
wateli Ukrainy przybywających do Polski 
w związku z toczącą się wojną. Odkrywamy 
pokłady legendarnej polskiej gościnności, 
które okazują się czymś więcej niż tylko 
ckliwie pielęgnowanym mitem narodo-
wym. Nasza lokalna gościnność ma wiele 
wymiarów – także ten związany z kulturą. 
Biblioteka Kórnicka PAN udostępniła 
uczestnikom i lektorom bezpłatnych kur-
sów języka polskiego dla obywateli Ukrainy 
możliwość zwiedzenia Zamku w Kórniku. 
W  ostatnią sobotę marca lektorzy kursu 
mieli możliwość obejrzenia specjalnie 
przygotowanej prezentacji zamkowych 
zbiorów bibliotecznych związanych z Ukra-
iną. Autorką wystawki była dr Aneta Falk.

DP: Pani Doktor, dramatyczne okoliczno-
ści, w jakich pojawili się w Kórniku nasi 
ukraińscy goście były bolesnym zasko-
czeniem dla całego świata. Właściwie nikt 
z nas nie był przygotowany na taki rozwój 
wypadków. Tym bardziej trudno więc 
mówić o tym, że jakakolwiek instytucja 
kultury mogłaby w  sposób szczególny 
być przygotowana na prezentowanie 
wątków ukraińskich w swoich zbiorach. 
Mimo wszystko jednak cenne zasoby Bi-
blioteki Kórnickiej mieszczą w sobie tak 
wiele różnorodnych skarbów, że możliwe 
było przygotowanie bardzo interesującej 
prezentacji…
Dzięki wszechstronnym zainteresowaniom 
hrabiego Tytusa Działyńskiego, a  także 
dzięki zaangażowaniu kontynuatorów jego 
idei, nasza Biblioteka przez dziesięciolecia 
swojego funkcjonowania stała się prawdziwą 
skarbnicą kultury. 

cd. na str. 12
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Naszej Koleżance Agnieszce Lewickiej - Bachman  
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

składają

Taty

Przemysław PacholskiBurmistrz  Miasta i  Gminy Kórnik 
oraz Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kórnik 

„Wobec śmierci nigdy nie jesteśmy sami…” 
  Jan Paweł II

Pani Annie Paprockiej wyrazy szczerego współczucia i żalu  
z powodu śmierci

składają:

Męża

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie  
Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Działyńskiego 
w Kórniku 

  „Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.  
Tak jakbyś nie chciał, swym odejściem smucić... 

tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,  
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić” - ks. J. Twardowskia 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość,  
że 29 marca 2022r, w wieku 61 lat, zmarł

kolega, z którym przyszło nam spędzić najlepsze lata naszej 
młodości w kórnickim Liceum. Pogrzeb naszego drogiego 
kolegi odbył się w sobotę 2 kwietnia 2022 r. na Cmentarzu 
Parafialnym w Kórniku. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy 
szczerego współczucia i żalu. Spoczywaj w spokoju. 

 śp. Wojciech Paprocki

Koleżanki i koledzy z L.O w Kórniku, 
rocznik maturalny 1979 

Z głębokim żalem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci

byłego Sołtysa wsi Żerniki oraz członka Rady Sołeckiej 
Rodzinie zmarłego składamy  
wyrazy szczerego współczucia

śp. Tadeusza Jóźwiak

Przemysław PacholskiBurmistrz  Miasta i  Gminy Kórnik 
oraz Adam Lewandowski  
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik

W ostatnich latach rower staje się coraz 
bardziej popularnym środkiem komunikacji 
a także turystyki i rekreacji. Na jednośladzie 
można jeździć w każdym wieku, a szcze-
gólnie chętnie korzystają z niego seniorzy. 
Z myślą o tej grupie powstał „jakiś czas 
temu” projekt „Rower dla Seniora” w gminie 
Kórnik. 
Celem projektu było zebranie starych, nie-
potrzebnych rowerów, wyremontowanie 
ich i bezpłatne przekazanie seniorom. Udało 
się zabrać 15 rowerów różnych typów, 
wymagających różnorodnych napraw. W 
pierwszej kolejności, przy współpracy z 
Volkswagen Group Polska w Poznaniu, 
seniorzy ze stowarzyszenia „Wspaniała 
Siódemka” z Kórnika, rozebrali i oczyścili 
rowery a strażacy z VW pomalowali je na 
piękny żółty kolor. Niestety nie doszło do 
przekazania jednośladów w użytkowanie 
ponieważ niezbędna była naprawa i wymia-
na wielu elementów by rowery były w pełni 
sprawne i bezpieczne.
Poszukiwania środków finansowych na 
niezbędny remont zakończyły się powodze-
niem i uzyskaniem grantu ze stowarzyszenia 
Polska 2050. Otrzymane środki wystarczyły  
na zakup niezbędnych części rowerowych 

dla 10 rowerów, które najbardziej nadawały 
się do jazdy. Naprawy jednośladów podjął 
się Pan Wojciech Górski (Serwis Rowerowy, 
ul. Michałowskiego 26 w Kórniku), który 
wszystkie prace wykonał nieodpłatnie za 
co składamy ogromne podziękowanie i 
polecamy jego serwis!
Wydarzenia ostatnich tygodni związane z 
wojną w Ukrainie i masowym osiedlaniem 
się uchodźców w Polsce, i w naszej gminie, 
nieco zmodyfikowały cel naszego projektu. 
Okazało się, że wielu przybyszy z Ukrainy 
boryka się z problemami komunikacyjnymi, 
które w łatwy sposób można rozwiązać po-
przez posiadanie roweru. W związku z tym 

rowery trafią do potrzebujących seniorów 
a także osób z Ukrainy, a na co dzień będą 
„stacjonować” w Domu Integracji Miedzy-
pokoleniowej.
Oficjalne zakończenie projektu nastąpiło w 
dniu 30 marca 2022 r. i przekazaniu pierw-
szego roweru potrzebującej osobie (Pani 
Saszy). Na zdjęciu osoby zaangażowane 
w realizację projektu: członkowie Klubu 
Radnych Polska 2050, D. Buczkowska, A. 
Wiśniewska i J. Janowski, mechanik Pan 
Wojciech Górski oraz przewodnicząca sto-
warzyszenia „Wspaniała Siódemka” Radna 
M. Pawlaczyk.

Rower
dla seniora

◊  Jarosław Janowski

W minioną sobotę seniorskie indeksy zosta-
ły uzupełnione o kolejne wpisy. Po ponad 
dwuletniej przerwie Uniwersytet Trzeciego 
Wieku  wznowił działalność. Tym razem 

kórniccy słuchacze zasiedli w “uczelnianych 
ławach” Domu Integracji Międzypokolenio-
wej. Prelekcje wygłosili dla nich: Burmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pachol-
ski oraz psycholog kliniczny Nina Przybylska. 
Spotkania U3W wracały w wielu rozmowach 
i wspomnieniach seniorów naszej gminy. 

Działalność uniwersytetu, przed wybuchem 
pandemii, cieszyła się dużą popularnością 
i zainteresowaniem, dlatego też informacja 
o  możliwości kontynuowania wykładów 
została przyjęta z dużym entuzjazmem. 
Pierwsza część spotkania poświęcona była 
naszemu miastu. “Kórnik 2022” - taki tytuł 
miał wykład włodarza gminy. Burmistrz 
wprowadził słuchaczy w  zagadnienia 
związane z  budżetem miasta i  gminy 
a  także planowanymi oraz realizowanymi 

inwestycjami. Seniorzy mogli poznać zawi-
łości i specyfikę działalności samorządowej, 
mieli też okazję dopytać o interesujące ich 
zagadnienia. 
Druga część spotkania dotyczyła radości 
życia w  każdym wieku. Pani psycholog 
zachęciła uczestników do refleksji nad 

własną definicją radości i odkrywania jej 
indywidualnych źródeł. Dostrzegania ma-
łych przyjemności w tym, co nas otacza, co 
pozornie wydaje się zwykłą codziennością. 
Podkreśliła wartość i  znaczenie kontaktu 
z drugim człowiekiem.
Interesujące tematy oraz wspaniała at-
mosfera podczas wykładów kórnickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku sprawiły, 
że czas sobotnie przedpołudnie upłynęło 
w mgnieniu oka, pozostawiając lekki nie-

dosyt i apetyt na więcej. 
Serdecznie zapraszamy zatem na kolejne 
spotkanie U3W, które odbędzie się w so-
botę 14 maja. Szczegóły wkrótce!

Akcja 
reaktywacja

◊  WKS

Znajdują się tu dzieła mogące zilustrować 
niemalże każdą dziedzinę nauki, od dzieł 
astronomicznych, medycznych aż po lite-
raturę piękną w wielu językach.  Zatem bez 
trudu w zaledwie dwa dni udało mi się wyty-
pować obiekty w różnoraki sposób związane 
z Ukrainą – od dzieł w języku staroruskim do 
dawnych map Ukrainy. 
DP: Które z zaprezentowanych artefak-
tów uznać należy za szczególnie intere-
sujące dla ukraińskiego odbiorcy? 
Zwiedzający mogli obejrzeć m. in. szes-
nastowieczny łaciński poemat Sebastiana 
Klonowica (ok. 1545 – 1602), Roxolania 
Sebastiani Sulmyrcensis Acerni, civis lubli-
nensis, opisujący Ruś Czerwoną, czyli krainę 
historyczną, położoną na pograniczu Polski 
i  Ukrainy wraz z  miastami: Przemyślem 
i  Lwowem. Utwór stanowi pochwałę tych 
ziemi, zawierając przy tym wiele szczegóło-
wych opisów życia codziennego i obyczajów 
mieszkających tutaj Rusinów. Znajdują się tu 
również opisy miast: Lublina, Lwowa, Kijowa, 
Kamieńca, Buska, Sokala, Bełza, Chełma 
i Horodła. Poeta przechował dla potomności 
cenne relacje o  codzienności wieśniaków: 
opis chrztu, postów, przesądów, śmierci, roli 
płaczek na pogrzebach i zwyczaju wyposa-
żania zmarłego w list do św. Piotra z prośbą 
o łaskawe przyjęcie do nieba. 
Z nowych druków na tzw. wystawce biblio-
tecznej (bo tak w żargonie bibliotekarskim 
nazywa się prezentację książek z zasobów bi-
bliotecznych) znalazł się poemat historyczny 
„Hajdamacy”, napisany przez Tarasa Szew-
czenkę (1814 – 1861) – ukraińskiego poetę 
narodowego, uznawanego za ojca literatury 

ukraińskiej. Tytułowymi bohaterami utworu 
są tzw. hajdamacy, czyli rozbójnicy, działa-
jący na terytorium Ukrainy, którzy jednak 
w odróżnieniu od zwykłych bandytów walczy-
li w obronie uciskanych chłopów ukraińskich. 
Powodowani chęcią rabunku atakowali wy-
łącznie przedstawicieli ówczesnych elit. Bie-
daków pozostawiali w spokoju, co zyskiwało 
im ich sympatię i poparcie. Natomiast gdy 
wpadali w ręce władzy państwowej lub też 
prywatne armie magnackie, bywali karani 
w bardzo krwawy sposób. Sami również nie 
stronili od okrucieństwa, wzywając niejed-
nokrotnie do mordów na polskiej i rosyjskiej 
szlachcie. Dzieło Szewczenki, zawierające 
radykalne hasła i postulaty hajdamaków, po 
dziś dzień wzbudza wiele kontrowersji wśród 
Polaków i Rosjan.
Ponadto zobaczyć można było wydane po-
śmiertnie z autografów Pyśma Tymka Padur-
ry, dziewiętnastowiecznego poety, pieśniarza 
oraz kompozytora polsko-ukraińskiego, 
uczestnika powstania listopadowego. War-
to wspomnieć, że Tomasz Padurra tworzył 
własne lub też zapisywał zasłyszane rozliczne 
pieśni ludowe Rusinów.  Przetłumaczył rów-
nież na język ukraiński Konrada Wallenroda.  
Odnotować wypada także obecność na 
wystawce Juliusza Słowackiego z utworem, 
który sam autor uznawał za swoje najwięk-
sze dzieło. Żmija. Romans poetyczny z podań 
ukraińskich w sześciu pieśniach to powieść 
poetycka, napisana w 1831 r., oparta o fik-
cyjne dzieje hetmana zaporoskiego Żmii, któ-
ry na czele oddziału Kozaków odbył łupieżczą 
wyprawę do Carogrodu (obecnie Stambułu). 
Należy tutaj dodać, że w  twórczości Sło-
wackiego motywy ukraińskie pojawiają się 
nierzadko i odgrywają znaczącą rolę. Trzeba 

pamiętać, że poeta urodził się i  częściowo 
wychował na tych ziemiach.
DP: A  które eksponaty, zdaniem Pani, 
budziły największe zainteresowanie 
zwiedzających?
Muszę wspomnieć, że na tej wystawce nie 
zabrakło również naszych sztandarowych 
pozycji z  dziedziny historii książki. Przy-
kładowo wielkie zainteresowanie wzbudził 
średniowieczny rękopis Boskiej Komedii 
Dantego, przepisany ręką jednego kopisty 
na pergaminie. 
DP: W jaki sposób zwiedzający zareago-
wali na prezentowane treści?
Żywię ogromną nadzieję, że wystawka 
podobała się naszym gościom. Ogromne 
emocje wzbudził na przykład tzw. gradułał, 
przechowywany w specjalnie dla niego wy-
konanej szafce.
DP: Jako mieszkańcy Kórnika mamy świa-
domość tego, jak cenne zbiory mieszczą 
się w zasobach PAN Biblioteki Kórnickiej, 
nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę 
z ich różnorodności i tego jak szeroki jest 
zakres tematyczny zgromadzonych przez 
rody Działyńskich i  Zamoyskich dzieł. 
Przygotowana przez Panią wystawka wy-
jątkowo wymownie o tym przypomina.
Dziękuję serdecznie za rozmowę!

 z dr Anetą Falk
z PAN Biblioteki Kórnickiej
rozmawiała

cd. ze str. 11

◊  Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie
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Pierwsze promienie wiosennego słońca bu-
dzą w nas nowe pokłady energii, nabieramy 
siły i ochoty do działania. Stęsknieni za spo-
tkaniami, które znacznie ograniczyliśmy ze 
względu na sytuację pandemiczną, powoli 
wychodzimy z naszych domów, choć sytu-
acja na Ukrainie nadal nie jest bez znaczenia 
dla naszego zdrowia psychicznego.
Od grudnia ubiegłego roku w naszej gminie 
działa Dom Integracji Międzypokoleniowej 
(Kórnik, Pl. Powstańców Wlkp. 13). Jest to 
miejsce, którego celem jest tworzenie prze-
strzeni do współpracy, wymiany doświad-
czeń, działania organizacji pozarządowych. 
Ze względu na zagrożenie pandemii, obiekt 
musiał ograniczyć działania i dopiero teraz 
małymi krokami może otworzyć swoje drzwi 
dla mieszkańców.

Przygotowaliśmy plan otwartych zajęć. Przy 
ich organizacji staramy się odpowiadać na 
aktualne potrzeby. Chcielibyśmy wspierać 
powrót do „normalności” po czasie izolacji 
i tworzyć nowe formy aktywności. Mamy na-
dzieję, że wiosenna aura będzie mobilizacją 
do odwiedzenia naszego domu.
Zapraszamy do polubienia profilu na Face-
book Międzypokoleniowy Kórnik, gdzie na 
bieżąco będziemy publikować informacje 
na temat wydarzeń w  Domu Integracji 
Międzypokoleniowej.
Zapraszamy również do współpracy:  
tel.  515-229-684; email: wks@kornik.pl
Do zobaczenia!

21.04 - czwartek 
10:00-12:00 - Kawiarenka senioralna. 
Otwarte spotkania towarzyskie przy 
kawie i herbacie w Domu Integracji 
Międzypokoleniowej. Jeśli macie Pań-
stwo ochotę spotkać się ze znajomymi, 
umówcie się z nimi na spotkanie w 
naszej kawiarnianej sali.
26.04 - wtorek 
10:00-11:00 - Gimnastyka umysłu. 
Mózg tak jak i inne organy potrzebuje 
nieustannej aktywności i ćwiczeń, które 
pozwolą zachować na dłużej jego pełną 
sprawność. Zajęcia warsztatowe: „Gim-
nastyka umysłu” wpływają na poprawę 
pamięci oraz koncentracji. Stanowią 
profilaktykę chorób układu nerwowe-
go. Zajęcia prowadzi Katarzyna Płaczek
28.04 - czwartek 
10:00-12:00 - Kawiarenka senioralna. 
Otwarte spotkania towarzyskie przy 
kawie i herbacie w Domu Integracji 
Międzypokoleniowej. Jeśli macie Pań-
stwo ochotę spotkać się ze znajomymi, 
umówcie się z nimi na spotkanie w 
naszej kawiarnianej sali.
18:00-19:00 - Poradnia filozoficzna. 
Spotkania z historią filozofii oraz z 
uniwersalnymi problemami. Wspólnie 
będziemy na zajęciach poszukiwali od-
powiedzi na pytania postawione przez 
wielkich filozofów. Zajęcia prowadzi 
Robert Jankowski

Bądź na bieżąco...
Chcąc być bliżej Państwa i mając na celu 
usprawnienie komunikacji między urzędem 
a organizacjami pozarządowymi został 
uruchomiony profil na Facebook o nazwie 
„Pozarządowy Kórnik”, gdzie będą przeka-
zywane informacje istotne dla organizacji 
pozarządowych.  Zapraszamy również do 
polubienia profilu na Facebook „Między-
pokoleniowy Kórnik”, gdzie publikujemy 
ofertę, która na pewno Państwa zaintere-
suje, Domu Integracji Międzypokoleniowej 
w Kórniku.

Wiosna aktywnego Seniora

◊  Wydział Komunikacji Społecznej  
i Inicjatyw Lokalnych

Rada Seniorów informuje

Szkolenie dla seniorów w Dźwirzynie ◊  Wydział Komunikacji Społecznej  
i Inicjatyw Lokalnych

Po przeszło 2-letniej pandemicznej przerwie 
2 kwietnia w gościnnych progach Kórnickie-
go Ośrodka Kultury znów (już w sumie po 
raz szósty) zaśpiewali seniorzy. Cykliczny 
festiwal piosenki „Muzyczne Walentynko-
we Spotkania Seniorów” ze względu na 
obostrzenia odbył się w bardziej wiosen-
nym anturażu i  przemianowany został 
na Muzyczne Spotkanie Primaaprilisowe. 
W festiwalu śpiewająco pokazali się w KOKu 
seniorzy z 5 zespołów: Wesoła Gromada 
(Stęszew), Kleszczewianie (Kleszczewo), 

Lubonianie (Luboń) oraz zespoły lokalne 
czyli Magnolie i Senioritki. Po zaprezento-
waniu przygotowanego repertuaru wszyscy 
w radosnych nastrojach tradycyjnie zaśpie-
wali kilka wspólnych piosenek. Po przerwie 
na kawę i  słodki poczęstunek uczestnicy 
otrzymali drobne upominki oraz wysłuchali 
zabawnego koncertu w wykonaniu Tomka 
Grdenia. Ponad 3 godziny świetniej zabawy 
na pewno powtórzymy za rok :)

Muzyczne spotkania seniorów

◊  Ewa Wodzyńska

Jak już pisano na łamach „Kórniczanina”, 
w Kórniku powstała Rada Seniorów, która 
pełni funkcję konsultacyjną, doradczą, 
inicjatywną i opiniodawczą dla organów 
Miasta i Gminy. 
Jej celem jest integracja środo-
wiska osób starszych i wzmac-
nianie udziału seniorów w ży-
ciu społeczności lokalnej. 
Rada będzie podejmować 
działania mające na celu 
wzmacnianie aktywności se-
niorów i  wykorzystanie ich 
potencjału i  czasu na rzecz 
inicjatyw środowiskowych. 
Rada współpracuje z władzami 
Miasta i  Gminy Kórnik oraz 
organizacjami i  instytucjami, 
które zajmują się problemami 
osób starszych. Jak wynika ze 
statystyk, na terenie naszej 
gminy mieszka ponad  5200 seniorów 
(osób w wieku 60+).
Rada Seniorów spotyka się raz w miesiącu 
na spotkaniach roboczych, natomiast raz 
na kwartał obraduje w ratuszu (Rynek 1) 
i wtedy są to spotkania oficjalne, często 

z udziałem władz lokalnych. Zebrania Rady 
Seniorów mają charakter otwarty.
Postaramy się na bieżąco informować czy-
telników „Kórniczanina” o podejmowanych 
przez Radę inicjatywach i działaniach na 

rzecz osób starszych. Członkowie Rady 
Seniorów spotykają się przede wszystkim 
w Domu Integracji Międzypokoleniowej, 
tam też seniorzy będą mogli przebywać 
i uczestniczyć w różnych formach aktyw-
ności. 

Tu będą odbywać się dyżury, na które 
będzie można przyjść i przekazać swoje 
sprawy. O terminach dyżurów informować 
będziemy na łamach „Kórniczanina” oraz 
w Domu Integracji Międzypokoleniowej.

W najbliższym czasie w Kórniku 
i w sołectwach gminy pojawią 
się skrzynki, do których będzie 
można wrzucać kartki z uwaga-
mi, propozycjami czy pytaniami 
do Rady Seniorów.
Rada Seniorów zamierza na-
wiązać współpracę z podobny-
mi podmiotami działającymi na 
rzecz seniorów aby dzielić się 
doświadczeniami. O wszystkich 
poczynaniach i  inicjatywach 
będziemy  informować czytel-
ników „Kórniczanina”.
Oto dane adresowe:
Rada Seniorów Miasta i Gmi-

ny Kórnik
62-035 Kórnik, Rynek 1
mail: radaseniorow@umig.kornik.pl 

Realizując Gminny Program Profilaktyki, 
pełnomocnik Burmistrza MiG Kórnik 
Bożena Kiełtyka wraz z  Radą Seniorów 
MiG Kórnik, zorganizowali szkolenie dla 
Seniorów z  trzech stowarzyszeń gminy 
Kórnik w dniach 17-20 marca 2022 r. pt: 
„Profilaktyka dla Seniorów - przeciwdzia-
łanie przemocy i uzależnieniom od środ-
ków odurzających. Narodowy Program 
Zdrowia na lata 2021-2025. Wytyczne 
w zakresie wspierania aktywności społecz-
nej seniorów oraz poprawa związanej ze 
zdrowiem jakości życia osób starszych”.
W szkoleniu udział wzięło 48 osób  senio-
rów zrzeszonych i niezrzeszonych. Główną 
tematyką była przemoc wobec seniorów 
jaka występuje bardzo często w  najbliż-
szym otoczeniu jakim jest rodzina. Świetne 
wykłady prowadzone przez pana Aleksan-
dra Szczepańskiego pozwoliły szkolącym 
się seniorom na jakże inne spojrzenie w tej 
tematyce. Nie zawsze pomoc rodziców da-
wana swoim dzieciom jest zadowalająca, 
a  nosi znamiona wykorzystywania oraz 
przemocy psychicznej i  niejednokrotnie 
fizycznej. 
Ponadto wykorzystując aurę pogodową 
odbyliśmy dwie wycieczki turystyczne, 
w  ten sposób połączyliśmy przyjemne 
z  pożytecznym. W  Trzebiatowie nasza 
przewodnik p. Ewa Fudała  oprowadzi-
ła nas po centrum miasta, prowadząc 
„szlakiem słonia” bohatera tego miasta. 
Zwiedziliśmy kościół mariacki pw. Macie-

rzyństwa NMP z  roku 1303, widzieliśmy 
piękne 2 murale poświęcone historii 
miasta; basztę „Kaszana”, mury obronne 
i inne cenne zabytki. 
W kolejny dzień po śniadaniu wyjechali-
śmy do Kołobrzegu. Inny już przewodnik 
turystyczny tym razem z Kórnika, oprowa-
dził nas po centrum miasta. Poznaliśmy 
historię Kołobrzegu, osadę należącą do 
terenów pod władzą księcia Mieszka 
I i Bolesława Chrobrego. Mogliśmy poznać 
historię ratusza, Bazylikę konkatedralną 
Wniebowzięcia NMP, gdzie poznaliśmy 
bardzo cenne zabytki pochodzące z XIV – 
XV w. Mogliśmy  zobaczy choć z zewnątrz 
Muzeum Oręża Polskiego.
Niestety, czas przeznaczony na zwiedzanie 

był czasem szalenie krótkim, gdyż najważ-
niejszym celem było szkolenie, które było 
cennym wskaźnikiem dla seniorów by 
w ten sposób mogli w przyszłości ocenić 
sytuację, czy jestem cenionym członkiem 
rodziny, czy w dalszym ciągu jestem osobą 
w pełni wykorzystywaną i uzależnioną od 
innych.
Myślę, że pobyt, choć krótki w  Dźwirzy-
nie dał nam dużo dobrego w przyszłym 
działaniu w gronie seniorów jak również 
w najbliższym otoczeniu.

Vivat Seniorzy!

◊  Marek Kaczmarek

◊  Marek Kaczmarek

KBBK od strony pisarza 

aktualnie zwanego sekretarzem

wystawa w Izbie Pamiątek Regionalnych 

otwarcie 20 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00

w ratuszu bnińskim

Organizator:

Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe



◊  Weronika B. Żukowska
Instytut Dendrologii PAN
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Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Choć na pierwszy rzut oka wygląda jak las 
pojedynczych drzew, w rzeczywistości sta-
nowi jeden gigantyczny organizm. Mowa 
o  „Pando” rosnącym w  amerykańskim 
stanie Utah, drzewie płci męskiej, które 
uznawane jest za jeden z  najstarszych 
i najcięższych organizmów na Ziemi.
Pando jest topolą osikową, należącą do 
rodziny wierzbowatych – tej samej, do 
której należą topole rodzime dla Polski. 
Nie należy jej jednak mylić z najliczniej wy-
stępującą w Polsce topolą osiką. Topole 
osikowe występują bowiem w  Ameryce 
Północnej, gdzie tworzą jednogatunkowe 
lub mieszane drzewostany. Drzewa te są 
światłolubne, dlatego najczęściej pojawia-
ją się na otwartych terenach i zboczach 
gór. Topole osikowe, podobnie jak inni 
przedstawiciele topól, żyją stosunkowo 
krótko w porównaniu do innych drzew, 
ok. 100-130 lat. Są dwupiennie, to znaczy, 
że w przyrodzie występują jako osobniki 
żeńskie i męskie. Płeć konkretnego drze-
wa najłatwiej jest ocenić, przyglądając się 
jego kwiatom.
Topole mają zdolność do tworzenia 
odrostów korzeniowych. Zjawisko to 
prowadzi do wytworzenia nowych, do-
datkowych pędów (a więc w przypadku 
drzew – pni). Pędy te wyrastają z  tzw. 
pąków przybyszowych, które rozwijają 
się na korzeniach w wyniku ich uszkodze-
nia. W przypadku drzew leśnych odrosty 
korzeniowe obserwujemy najczęściej 
u gatunków szybko rosnących, takich jak 
topole, olsze i lipy, lub inwazyjnych – np. 
robinii akacjowej. Są uważane za jedną 
z  form rozmnażania wegetatywnego, 
ponieważ mogą stać się całkowicie nie-
zależne od rośliny macierzystej. Jednak 
w przeciwieństwie do rozmnażania przez 
nasiona, odrosty są klonami drzew macie-
rzystych, co oznacza, że mają identyczny 
materiał genetyczny.
Choć samo zjawisko rozmnażania przez 
odrosty korzeniowe jest często spoty-
kane, przypadek Pando jest absolutnie 
wyjątkowy. Szacuje się bowiem, że ma 
on ok. 47 tysięcy pni powstałych z  od-
rostów korzeniowych. Badacze oceniają 
wiek Pando na ok. 14 tysięcy lat, choć 
niektóre szacunki mówią nawet o  80 
tysiącach lat. W  tym czasie drzewo to 
stworzyło ogromny las, zajmujący obszar 
niemal 44 hektarów. To powierzchnia 
aż 61 boisk do piłki nożnej! Stąd też 
wzięła się nazwa Pando, która w języku 
łacińskim oznacza „rozszerzać”, „rozcią-
gać”. Masę Pando szacuje się na ponad  
6,5 tysiąca ton. Poszczególne pnie Pando 
są ze sobą połączone niezwykle skompli-
kowanym systemem korzeniowym, choć 

całkiem prawdopodobne wydaje się, że 
na przestrzeni tylu lat ciągłość systemu 
korzeniowego została przerwana.
Przez lata na terenie zajmowanym przez 
Pando wytworzył się unikatowy ekosys-
tem, którego różnorodność uzależniona 
jest od kondycji Pando. Badacze z  Uni-
wersytetu Stanowego w Utah alarmują, 
że od 30-40 lat Pando nie wytwarza 
nowych, młodych pni w  liczbie na tyle 
wysokiej, aby zastąpiły one te, które są 
zgryzane przez zwierzęta. Roślinożercy 
ukrywają się w głębi Pando, ponieważ na 
jego terenie obowiązuje zakaz polowań. 
Kurczenie się Pando zauważono już pod 
koniec lat 90., jednak nie podjęto wów-
czas żadnych działań ochronnych. Prze-
prowadzone niedawno badania, w trakcie 
których ogrodzono część lasu, pokazały, 
że jest to wystarczająca forma ochrony. 
Ogrodzenie całego obszaru byłoby jednak 
problematyczne. Poza tym nikt nie chce 
wchodzić do lasu otoczonego płotem. 
Alternatywne rozwiązanie stanowi ogra-
niczenie odstrzału drapieżników, które 
w  naturalny sposób regulują wielkość 

populacji jeleni czy łosi zgryzających 
nowe pędy Pando.
Oprócz zagrożenia ze strony roślinożer-
ców, pnie Pando, szczególnie te starsze, 
często padają ofiarą korników oraz róż-
nych chorób bakteryjnych i grzybowych. 
Trudno ocenić także, jakie ryzyko stwa-
rzają postępujące zmiany klimatyczne, 
a zwłaszcza długie okresy suszy i rosnąca 
częstotliwość pożarów. Ze względu na to, 
że pnie Pando mają identyczny materiał 
genetyczny, las ten ma bardzo mały po-
tencjał adaptacyjny, który uzależniony 
jest od poziomu zmienności genetycznej 
drzew. Należy mieć jednak nadzieję, że 
Pando i tym razem sobie poradzi, tak jak 
robił to przez wiele tysięcy lat, walcząc 
z  pożarami, chorobami i  zwierzętami, 
a w późniejszym okresie także i z inten-
sywną działalnością człowieka.
Pracownicy Instytutu Dendrologii PAN od 
lat prowadzą badania m.in. topoli czarnej. 
Nasze obserwacje terenowe i  badania 
genetyczne wskazują, że rozmnażanie 
przez odrosty korzeniowe w przypadku 
topoli czarnej jest szczególnie częste 
na obszarach silnie przekształconych 
przez człowieka. Dzieje się tak, ponieważ 
brak odpowiednich warunków środo-
wiskowych bardzo utrudnia, a  czasami 
wręcz uniemożliwia, rozmnażanie przez 
nasiona. W  badaniach obejmujących 
dolinę Odry maksymalna odległość 
między osobnikami o tym samym mate-
riale genetycznym wynosiła ok. 150 m.  
Na obszarze tym zidentyfikowaliśmy kil-
kanaście klonów (osobników będących 
swoimi wiernymi kopiami genetycznymi) 
topoli czarnej, powstałych najprawdopo-
dobniej z odrostów korzeniowych.
Z  odrostami korzeniowymi możemy 
spotkać się także w  naszych ogrodach. 
W  przypadku krzewów powstawanie 
odrostów korzeniowych jest częścią ich 
normalnego rozwoju. Odrosty mogą nam 
posłużyć do łatwego rozmnażania np. 
malin czy jeżyn. Przysłużą nam się tak-
że, jeśli chcemy zagęścić żywopłot bądź 
umocnić skarpy. Z drugiej strony mogą 
stanowić prawdziwą zmorę, zagłuszając 
słabsze gatunki, a ich wytępienie jest bar-
dzo trudne. Do gatunków wytwarzających 
odrosty korzeniowe, powszechnie spoty-
kanych w  naszych ogrodach, zaliczamy 
lilaka pospolitego (znanego szerzej pod 
błędną nazwą bzu pospolitego), rokitnika 
zwyczajnego, różę błyszczącą czy też su-
maka octowca. Ten ostatni, ze względu na 
swoją wyjątkową ekspansywność, bywa 
żartobliwie nazywany „zemstą sąsiada”.

„Pando” – niezwykła topola rekordzistka

Młode osobniki topoli czarnej powstałe 
najprawdopodobniej  

z odrostów korzeniowych  
(fot. Błażej Wójkiewicz)

Pando – ogrodzony 
fragment lasu jesienią 

(Wikipedia)

Cześć, jestem Baloo, ale mówią też na mnie 
Bilbo. Wy możecie mówić na mnie jak tylko 
zechcecie, tylko pomóżcie mi znaleźć dom! 
Chyba trochę się zasiedziałem w Skałowie 
– moi koledzy z sąsiednich boksów jeden 
po drugim znajdują nowe domy, a ja nadal 
tu siedzę i czekam, aż uśmiechnie się do 
mnie los… Nie jest mi tu źle, opiekują się 
mną ciocie i wujkowie, ale mój całkiem 
własny Człowiek i Dom – to by było coś… 
Bo przecież świetny ze mnie gość! Nie dość 
że przystojny jak nie wiem (no spójrzcie na 
te oczy, a jaką mam cudną szorstką sierść!) 
to jeszcze sympatyczny. Szybko nawiązuję 
kontakt z człowiekiem, nie ma we mnie 
agresji, a moim marzeniem jest aktywny 
dom z ogródkiem, bo jestem sporym psem 
i mam mnóóóóóstwo energii. Mam około 
6 lat. Mogę zostać kumplem większych 
dzieci. Niestety nie toleruję kotów, ale kto 
nie ma żadnych wad, niech pierwszy rzuci 
smaczkiem! 
Osoby zainteresowane adopcją Bilbo 
zwanego również Baloo prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 783 552 272. Za-
praszamy również do odwiedzania strony 
internetowej schroniska: schronisko-skalo-
wo.pl oraz naszego profilu na Instagramie: 
przystanekskalowo

Fot. Dzika Fota

Adoptuj 
przyjaciela 



2 kwietnia 2022 r. w strażnicy OSP Kórnik 
odbyły się eliminacje miejsko-gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”. 
Ma on na celu popularyzowanie wśród 
dzieci i  młodzieży wiedzy ze znajomości 
przepisów przeciwpożarowych, zasad 
postępowania na wypadek pożaru, prak-
tycznych umiejętności posługiwania się 
podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy 
na temat techniki pożarniczej, organizacji 
ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozu-
mianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa powszechnego, a  także 
historii i tradycji ruchu strażackiego. Każdy 

z uczestników musiał zmierzyć się z testem 
pisemnym, a następnie komisja wyłoniła 
trzy osoby o najlepszych wynikach, które 
przystąpiły do etapu ustnego. Konkurs ten 
został przeprowadzony zgodnie z regulami-
nem zatwierdzonym przez Związek OSP RP 
z dnia 16.02.2022.
Młodzi strażacy startowali w dwóch katego-
riach wiekowych:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych, 
klasy I-IV,
II grupa – uczniowie szkół podstawowych, 
klasy V-VIII,
III grupa – uczniowie szkół ponadpodsta-
wowych.

Komisja w składzie: Komendant Gminny 
OSP – Andrzej Szyc, Sekretarz – Roksana 
Sawicka, Członek – Krystian Szczepankiewicz 
oraz Członek – Tadeusz Kozicz wyłoniła 
zwycięzców:
I grupa – Barbara Kozicz – OSP Czmoń,
II grupa – Dawid Zalewski – OSP Kórnik oraz 
Filip Michalak – OSP Radzewo,
III grupa – Kacper Jankowski – OSP Kórnik.
Na zakończenie wręczone zostały nagrody 
przez Wiceburmistrza Sebastiana Wlazłego.
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów!

26 marca 2022 roku w Strażnicy OSP 
Kórnik odbyło się Walne Zebranie Spra-
wozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kórniku. Otwarcia zebrania dokonał 
Andrzej Szyc – Prezes OSP, który przywitał 
wszystkich druhów oraz zaproszonych 
gości:
Sebastiana Wlazłego – Wiceburmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik, kpt. Marka Pacz-
kowskiego – Zastępcę Dowódcy JRG 6 Po-
znań-Krzesiny. Na początku wprowadzono 
sztandar naszej OSP, którego sztandaro-
wym był dh. Andrzej Przepióra, a asystę 
przy sztandarze zapewnili dh. Robert 
Przepióra oraz dh. Bartosz Andrzejczak. 
Po uroczystym otwarciu przedstawiono 
porządek zebrania i wybrano przewod-
niczącego – dh. Roberta Jankowskiego, 
a następnie protokolanta – dh. Łukasza 
Jaskułę. Kolejnym etapem było wybranie 
poszczególnych komisji:

Komisja Skrutacyjna:
Przewodniczący – dh. Maciej Szyc,
Sekretarz – dh. Wiktor Kościelski,
Członek – dh. Wojciech Hinc.

Komisja Mandatowa oraz Komisja Uchwał 
i Wniosków:
Przewodniczący – dh. Kacper Fludra,
Sekretarz – dh. Krzysztof Jędrzejczak,
Członek – dh. Patryk Płóciniak.

Strażacy oraz zaproszeni goście wysłuchali 
sprawozdania z działalności, sprawozda-
nia finansowego, sprawozdania z dzia-
łalności ratowniczo-gaśniczej oraz spra-
wozdania komisji rewizyjnej. Na koniec 
po zaakceptowaniu i przyjęciu wszystkich 
sprawozdań członkowie stowarzyszenia 

jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem 
absolutorium Zarządowi OSP za wykona-
ne zadania.
Podczas zebrania podziękowano wszyst-
kim strażakom za ich trudną i ofiarną 
służbę.

Dziękujemy strażakom oraz gościom za 
przybycie.

Zebranie sprawozdawcze OSP Kórnik

Eliminacje turnieju wiedzy pożarniczej

◊  OSP Kórnik

◊  OSP Kórnik

24 marca br. w czytelni Biblioteki Publicznej 
w Kórniku – Filii w Kórniku/Bninie odbyło 
się kolejne spotkanie Klubu Podróżnika 
z Kórnika. Tym razem gościliśmy młodego 
podróżnika ze Środy Wielkopolskiej - Jędrze-
ja Józefowicza.
Prelegent w niezwykle barwny sposób opo-
wiedział o największej przygodzie w swoim 
życiu, jaką była piesza pielgrzymka ze 
Środy Wielkopolskiej do Wiecznego Miasta 
– Rzymu w 2019 roku. Dzięki fotografiom 
i ciekawej narracji razem z piechurem prze-
mierzaliśmy Polskę, Czechy, Bawarię i szlak 
Via Francigena. Po drodze spotykaliśmy nie-
tuzinkowych ludzi, zatrzymywaliśmy się na 
noclegi w klasztorach, hostelach, domach 
serdecznych ludzi, a  nawet… dealerów 
narkotyków (sic!) by w końcu dotrzeć na Plac 
Świętego Piotra i porozmawiać z papieżem 
Franciszkiem. To była wspaniała podróż 
emocjonalna! Nie zabrakło humorystycz-
nych anegdotek i momentów wzruszenia.
Jędrzej Józefowicz nie tylko podróżuje - jest 
także pomysłodawcą i współorganizatorem 
Zaniemyskiego Dnia Podróżnika, a  także 
dziennikarzem Głosu Powiatu Średzkiego 
i miesięcznika „KnC”. Dryg pisarski i moc 
przeżytych przygód pchnęła młodego po-
dróżnika do napisania książki, która, mamy 

nadzieję, ukaże się niedługo w druku. 
W sali, w której odbywają się klubowe spo-
tkania można obejrzeć z bliska wystawę 
zdjęć z  wyprawy Jędrzeja i  wyprawy do 
Laponii naszej wcześniejszej prelegentki - 
Katarzyny Augustyn.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom 
za przybycie i zapraszamy 13 kwietnia br. na 
kolejne spotkanie (szczegóły na plakatach).

Pieszo ze Środy do Rzymu

◊  KPzK

Foto. W . Zimniak
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie
 geodezyjnym Robakowo, w rejonie 
ulic: Szkolnej, Wiejskiej, Poznańskiej 

i Szerokiej, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z  dnia 27 marca 2003 r. o  plano-
waniu i  zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z  2022 r., poz. 
503) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały 
nr XLII/610/2022 z  dnia  30 marca 
2022 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
w obrębie geodezyjnym Robakowo, 
w rejonie ulic: Szkolnej, Wiejskiej, Po-
znańskiej i Szerokiej, gmina Kórnik.
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu 
określenie zasad zabudowy i zagospo-
darowania terenu.
Zainteresowani mogą składać wnio-
ski do wyżej wymienionego planu 
miejscowego. Wnioski należy składać 
w  formie papierowej lub elektro-
nicznej 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 
10 maja 2022 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i  adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczą.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PROCEDURA PLANISTYCZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parla-
mentu 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 Burmi-
strza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w  Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Le-
wicka – Bachman,  e - mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą 
w  celu wypełniania obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze w związku z  re-
alizowaniem 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 przekazy-
wane do państwa trzeciego/organizacji mię-

dzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie bę-
dzie 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 roz-
poznania, 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 prze-
prowadzenia procedury planistycznej.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 
w obrębie geodezyjnym Robakowo 
w rejonie ronda u zbiegu ulicy Szkol-
nej i Poznańskiej oraz w rejonie ulicy 

Żernickiej, 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) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy 
Kórnik uchwały nr XLII/611/2022 z dnia  
30 marca 2022 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
w obrębie geodezyjnym Robakowo 
w rejonie ronda u zbiegu ulicy Szkol-
nej i Poznańskiej oraz w rejonie ulicy 
Żernickiej, gmina Kórnik.
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu 
określenie zasad zabudowy i  zago-
spodarowania terenu. Zainteresowani 
mogą składać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu miejscowego. 
Wnioski należy składać w formie papie-
rowej lub elektronicznej w tym za pomo-
cą 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 
10 maja 2022 r. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczą.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 
w  obrębie geodezyjnym Skrzynki, 
dla działek oznaczonych numerami 
ewidencyjnymi: 160/10, 161/6, 161/7, 

161/8, 162/3 i 163/3, 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) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy 
Kórnik uchwały nr XLII/612/2022 z dnia  
30 marca 2022 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego w obrębie geodezyjnym Skrzynki, 
dla działek oznaczonych numerami 
ewidencyjnymi: 160/10, 161/6, 161/7, 
161/8, 162/3 i 163/3, gmina Kórnik.
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu 
określenie zasad zabudowy i  zago-
spodarowania terenu. Zainteresowani 
mogą składać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu miejscowego. 
Wnioski należy składać w formie papie-
rowej lub elektronicznej w tym za pomo-
cą 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 
10 maja 2022 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i  adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczą.
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Nasze przedszkole chętnie pomaga in-
nym. Dziękujemy rodzicom za włączenie 
się w organizowane zbiórki. Dary zostały 
przekazane do OSP w Kórniku oraz Rze-
czodzielni.  W marcu zakończyła się akcja  
„Herbatka dla seniora”. Z przyniesionych 
artykułów przygotowano 60 paczek, w 
których były kawy i herbaty. Upominki 
zostały zawiezione do Domu Seniora 
Zakładów Kórnickich w Jarosławcu, do 
których zostały dołączone laurki wykona-
ne własnoręcznie przez naszych zdolnych 
przedszkolaków. Najbardziej wyczeki-
wanym przez wszystkich wydarzeniem 
było powitanie nowej pory roku. Na ten 
szczególny dzień dzieci przygotowały Ma-
rzanny, gaiki oraz instrumenty by wszyscy 
mogli nas usłyszeć. Przedszkolaki z rodzi-
cami przygotowały barwne opaski, które 
założyły podczas pochodu. Kolorowy ko-

rowód przeszedł od naszego przedszkola 
do pobliskiego boiska by tam hucznie 
przywitać wiosnę. Dzieci zaprezentowały 
piosenki oraz tańce, a każda grupa gło-
śno wypowiedziała wiosenne hasło. W 
ramach Nocy Sów 2022 ogólnopolskiego 
wydarzenia o charakterze edukacyjnym, 
którego pomysłodawcą jest Stowarzy-
szenie Jestem na pTAK, odbyły się we 
wszystkich grupach warsztaty pt. „Lot 
patrolowy, szlara, wypluwka… to już nie 
są trudne słówka” oraz zajęcia plastyczne 
przybliżające tematykę ptaków. W naszym 
przedszkolu dzieci mają możliwość obser-
wacji zmian, które zachodzą w przyrodzie. 
Przedszkolaki odwiedziły pobliskie ogród-
ki działkowe, las, łąkę oraz samodzielnie 
prowadziły hodowlę roślin.

Wiosennie w przedszkolu w Szczodrzykowie

◊  Dorota Strojna

Tytułowe słowa towarzyszyły nam w ob-
chodach Dnia Wiosny. Uczniowie klas 0-III 
ze Szkoły Podstawowej im. Sprawiedliwych 
wśród Narodów Świata w Kamionkach z 
wielkim zaangażowaniem przygotowywali 
się do hucznych obchodów. Klasy ozdobiły 
sale lekcyjne wiosennymi motywami, każdy 
uczeń wykonał instrument oraz zgodnie z 
tradycją przystroili gaiki oraz Marzannę. 
Po długim wyczekiwaniu spotkaliśmy się 
wspólnie na holu, gdzie odśpiewany zo-
stał hymn szkoły ,,Blisko ludzi”. Następnie 
uczniowie, goście oraz grono pedagogiczne 
wysłuchali występów klasy 1f oraz 3c, któ-
rzy zaprezentowali utwory na flażoletach. 
Po zakończonych występach wszyscy, 
jednym korowodem udali się powitać 
wiosnę. Nie zabrakło śpiewów, grania na 
instrumentach, kolorowych strojów oraz 
uśmiechów.

Organizatorzy

Witaj 
Wiosno!

◊  Krystyna Łada
Kinga Witkowska

„Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło, lecą 
i świergocą głośno i wesoło” tak radośnie 
śpiewały dzieci z oddziału przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej im. Jana Wójkiewicza 
w Radzewie. Wszyscy zgodnie ubrani w zie-
lone stroje odśpiewali i wytańczyli wiosenną 
piosenkę. Następnie wraz z instrumentami, 
kolorowymi chorągiewkami, emblematami 
wiosny oraz wiosennymi transparentami ru-
szyliśmy ulicami Radzewa powitać wiosnę. 
Towarzyszył nam także sprzęt nagłaśniający, 

dzięki któremu mogliśmy hucznie przywitać 
nową porę roku, śpiewając różne wiosenne 
piosenki i idąc w rytm muzyki. Nie zabrakło 
również wiosennej pogody i uśmiechów na 
twarzach dzieci. Z pewnością mieszkańcy 
Radzewa zapamiętają ten wyjątkowy dzień, 
a wiosna zagości u nas na dobre.
     

Maszeruje wiosna

Nareszcie nadeszła, jakże długo wyczekiwa-
na przez nas wiosna.  21 marca, uczniowie  
SP w Robakowie,   ubrani  w wylosowane 
przez klasy, 
poszczegól-
ne kolory, 
stali się żywą 
o z d o b ą 
s z k o l n y c h 
k o r y t a r z y 
.  W  szcze-
gólny spo-
sób kolejną 
porę roku 
przywitały,                                           
,, Odważne 
Jeżyki”, które 
podczas po-
kazu mody, 
zaprezento-
wały  trendy tegorocznej wiosny.  Aktywny 
udział w pokazie, wzięli  zarówno chłopcy, 
jak i dziewczęta, prezentując barwne stroje 
i dodatki w rytm muzyki A. Vivaldiego.  Aby 

zarazić wiosennym humorem mieszkańców 
Robakowa, najmłodsi udali się również na 
spacer, podczas którego śpiewając wiosen-

ne piosenki, 
r o z d a w a l i 
u ś m i e c h y 
mijanym po 
drodze prze-
chodniom. 
P o n a d t o , 
aby upewnić 
się, że zima 
już na pew-
no do nas 
nie wróci, ze-
rówkowicze 
zakupili dla 
przygotowa-
nej Marzan-
ny specjalny 

bilet, którym wysłali ją do Krainy Lodu, 
czekając na jej powrót , dopiero za rok.

Przywitanie wiosny

◊  Agata Kędziora
Magdalena Kowalewska 

◊  Aleksandra Świątek

Dnia 21 marca nadeszła pora aby poże-
gnać zimę i z należytymi honorami , wielką 
radością powitać wiosnę. W przedszkolu 
królowały odcienie zieleni, zarówno w po-
mieszczeniach,  jak i w ubiorze. Ponadto 
każda grupa przygotowała symboliczną 
eko- Marzannę, wiosenne opa-
ski na głowę oraz okrzykiem na 
powitanie wiosny. 
Przeszliśmy w kolorowym, wio-
sennym pochodzie, aby cieszyć 
się piękną, słoneczną pogodą.
Jesteśmy pewni, że starania na-
szych wspaniałych  przedszko-
laków sprawią, że Wiosna na 
dobre zawita nie tylko w kraju, 
ale i w naszych sercach.
22 marca natomiast obchodzi-
liśmy w naszym przedszkolu 
Światowy Dzień Wody.
Już od najmłodszych lat warto 
uświadomić jak wielkie znacze-
nie ma woda dla życia na ziemi.
Przedszkolaki w grupach obejrzały film edu-
kacyjny dotyczący zasobów wody i uczyły się 
jak je oszczędzać. Brały udział w zabawach 
umysłowych, muzycznych oraz ruchowych.
Dzieci przekonały się o tym, że wodą jest 
niemalże wszędzie i bez niej nie było by 

życia na ziemi.
4 kwietnia w naszej placówce obchodziliśmy 
natomiast Światowy Dzień Świadomości 
Autyzmu. Jego celem jest propagowanie 
wiedzy na temat autyzmu i budowanie 
wrażliwości społecznej w tym zakresie.

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związa-
nym z nieprawidłowym funkcjonowaniem 
układu nerwowego. 
Przy odpowiednich metodach terapeutycz-
nych można zmniejszyć jego nasilenie.
Jeszcze niedawno uważano, że autyzm 
dotyczy głównie chłopców- był diagnozo-

wany u nich niemal cztery razy częściej niż 
u dziewcząt, stąd też symbolicznym kolorem 
autyzmu stał się niebieski.
Najnowsze badania pokazują jednak, że 
autyzm w takim samym stopniu dotyka 
zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Dzieci zaakcentowały ten szcze-
gólny dzień, przychodząc do 
przedszkola ubrane na nie-
biesko.
 Obecnie przygotowujemy się 
do jakże ważnych Świąt Wiel-
kiej Nocy- zapoznając dzieci  z 
tradycją, wykonując kolorowe 
pisanki oraz inne ozdoby świą-
teczne.
Korzystając z okazji pragnę 
w imieniu Pani Dyrektor oraz 
wszystkich pracowników Mi-
sia Uszatka, złożyć życzenia 
dla czytelników Kórniczanina, 
aby te nadchodzące Święta 

Wielkanocne napełniły Wasze serca rado-
ścią, nadzieją, a chwile spędzone w gronie 
najbliższych dodawały otuchy i pozwalały 
przezwyciężyć wszystkie trudności. Weso-
łego Alleluja!.

Powitanie wiosny
21 marca na placu zabaw w Przedszkolu 
nr 2 „Cztery Pory Roku” uroczyście przywi-
taliśmy Wiosnę. Przedszkolna uroczystość 
rozpoczęła się od piosenki „Gdzie jesteś 
wiosno?”, w  trakcie, której pojawił się na 
placu długo oczekiwany gość – Pani Wio-
sna. Przedszkolacy wręczyli 
przybyłej, zapracowanej Pani 
Wiośnie własnoręcznie wyko-
nane plakaty oraz rozwiązali jej 
trudne zagadki. Na zakończe-
nie Święta powitania Wiosny 
i urodzin grupy Kwiatki wszyscy 
przedszkolacy, wspólnie z Panią 
Wiosną niosącą Marzannę, uro-
czyście przemaszerowali ulicami 
Bnina, głośno obwieszczając 
jego mieszkańcom, że „Zimę 
żegnamy, Wiosnę witamy!”

Światowy Dzień Wody z PAH
22 marca obchodzimy Światowy dzień 
Wody. W tym roku dzieci z naszego przed-
szkola przyłączyły się do działań proponowa-
nych przez PAH- Polską Akcję Humanitarną. 
Akcja przebiegała pod hasłem,, Oszczędza-
nie wody to za mało”. Dzięki nadesłanym 
materiałom edukacyjnym dzieci dowiedziały 
się, że: dostęp do czystej wody to prawo 

człowieka, na świecie nie wszyscy mają 
dostęp do bezpiecznej wody pitnej (obecnie 
to aż 785 milionów osób), wszyscy jesteśmy 
za to współodpowiedzialni, oszczędzanie 
wody to za mało.

„Przedszkole talentów” – Przegląd recy-
tatorski
6 kwietnia w ramach realizowanego Ogólno-
polskiego Konkursu „Przedszkole talentów”, 
którego celem jest rozwijanie potencjału 
dzieci, ich zainteresowań oraz talentów, 
w naszym przedszkolu odbył się przegląd 

poetycki pod hasłem „Brzechwa i Tuwim 
dzieciom”. Tego dnia dzieci z wszystkich grup 
wybrane na drodze wcześniejszych elimi-
nacji wewnętrznych, miały okazję wykazać 
się zdolnościami recytatorskimi na forum 
społeczności przedszkolnej i  zaprezentować 
wybrany wiersz Jana Brzechwy lub Juliana 

Tuwima. Wszyscy uczestnicy 
konkursu zademonstrowali się 
wzorowo i  zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami, dyplomami, 
a  także upominkami w formie 
książek. Przebieg uroczystości 
umilał wszystkim krasnal Ha-
łabała, bohater książki autor-
stwa Lucyny Krzemienieckiejpt 
„Z przygód Krasnala Hałabały”. 
Postać Hałabały pojawia się 
w naszym przedszkolu bardzo 
często z  uwagi na realizację 
ogólnopolskiego projektu edu-
kacyjnego „Oto Hałabała, zna 
go Polska cała”. Założeniem 

edukacyjnym tego projektu jest wprowa-
dzenie dzieci w świat literatury, rozbudzenie 
ciekawości przyrodniczej, promowanie 
czytelnictwa oraz  wzbogacanie ogólnej 
wiedzy o świecie.  

Wiosna u Misia Uszatka

◊  Grażyna Domagalska

Wiosenne wieści z Czterech Pór Roku

◊ Anna Kaczmarek

◊ E. Rzepczyńska

◊ Anna Kowalczyk
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Zimowe Igrzyska Olimpijskiej w Pekinie 
dawna za nami. W Radzewskiej szkole nie-
dawno podsumowano konkurs plastyczny 
o tej właśnie tematyce. Do udziału przy-
stąpiło 20 osób z klas I-VII oraz oddziałów 
przedszkolnych. Wpłynęło 25 prac. Komisja 
konkursowa miała twardy orzech do zgry-
zienia. Na wszystkich uczestników czekały 
dyplomy, olimpijskie statuetki oraz drobne 
upominki. Wyróżnione osoby otrzymały 
okolicznościowe kubki, za co bardzo ser-
decznie dziękujemy Radzie Rodziców!

W imponującym stylu zakończyły zmaga-
nia w  Polskiej Lidze Unihokeja juniorek 
starszych zawodniczki UKS Radzevia 
Radzewo. W  wyjazdowym dwumeczu 
ostatniej kolejki mierzyły się z zespołem 
Angelic Devils Legionowo. Strzeliły łącznie 
91 bramek, straciły 3. W sobotę, 26 mar-
ca zwyciężyły 41:1, a dzień później 50:2. 
Różnica klas była miażdżąca. Najlepszymi 
zawodniczkami w  poszczególnych me-
czach były: Julia Marciniak i Zofia Brylew-
ska. Pierwsza strzeliła łącznie 22 bramki, 
druga 21. Ponadto grały jeszcze: Roksana 
Toboła (27 goli), Natalia Bożek (4), Natalia 
Nawracała (5), Natalia Sznura – kapitan 
(1), Patrycja Stermula (3), Martyna Waw-
rzyniak (3), Wiktoria Przybylska (2), Julia 
Narowska (1), Milena Opaska (2), Zofia 
Rudnicka, Nadia Kalisz oraz bramkarka 
Roksana Bazanowska. Ostatecznie w tej 
kategorii wiekowej uplasowaliśmy się na 
piątym miejscu w Polsce. Do walki o me-
dale zabrakło nam jednego zwycięstwa. 
Był to jednak dopiero nasz pierwszy sezon 
w rozgrywkach na takim wysokim pozio-
mie. Wierzymy, że doświadczenie zebrane 
w  tegorocznych meczach zaprocentuje 
w kolejnym sezonie.
Świetne wieści napłynęły do nas z  Po-
znania. Na kolejne już konsultacje kadry 
województwa wielkopolskiego do lat 13 
zostało powołanych 5 naszych młodzi-
czek: Ewa Kowalczyk, Agata Malinowska, 
Sandra Olejniczak, Patrycja Jańczak i Ka-
rina Taciak.

Zawodnicy sekcji pływackiej Stowarzyszenia 
UKS Jedynki Kórnik otworzyli nowy rok zna-
komitą formą i medalowymi miejscami. Jest 
to efekt dobrze przepracowanego dwutygo-
dniowego obozu zimowego w miejscowości 
Krośnice (woj. Dolnośląskie). Jako pierwszy, 
udany start zanotował Jakub Kułtoń na 
zawodach IV 
Mistrzostwach 
M a z o w s z a 
w Ciechanowie. 
Wystartował 
w  trzech kon-
kurencjach. Na 
100 m stylem 
dowolnym za-
jął 5 miejsce 
z nowym rekor-
dem życiowym 
0.58.37 s ; na 
400 m stylem 
dowolnym zajął 
4 miejsce z czasem 4.27.42 s i  rekordem 
życiowym. Najlepszy wynik i srebrny medal 
uzyskał na dystansie 100m stylem motylko-
wym , i tu poprawiając swój rekord życiowy 
na 1.03.88s. W Ogólnopolskich Zawodach 
Sprintu na Termach Poznańskich nasi pły-
wacy startowali na basenie 50 metrowym. 
Pomimo , że zawodnicy nie mają możliwości 
przygotowań na basenie o tej długości, to 
osiągnęli bardzo dobre rezultaty. W  ka-

tegorii młodzików (12 lat) bardzo dobrze 
zaprezentował się Dariusz Mocny , który 
zdobył dwa medale. Na dystansie 50 m 
stylem  klasycznym zajął 3 miejsce z czasem 
0.39,81 s; na 100 m stylem klasycznym zajął 
2 miejsce z czasem 1.28.69. Jest to obecnie 
3 wynikiem w Polsce! Bardzo dobry start 

zanotował po-
nownie Jakub 
Kułtoń w  ka-
tegorii junior 
młodszy. Na 
dystansie 50m 
stylem motyl-
kowym zajął 4 
miejsce z  no-
wym rekor -
dem życiowym 
0.28.47s. W tej 
samej katego-
rii wiekowej 6 
lokatę zajął na 

dystansie 100 m stylem grzbietowym (z re-
kordem życiowym 1.16.49 s) Marcel Kolba. 
Zawodnik ten posiada znakomite warunki 
fizyczne , które połączone z   ciężką pracą 
powinny zaowocować wkrótce bardzo do-
brymi wynikami. Dziękujemy za finansowe 
wsparcie działalności sekcji pływackiej Mia-
stu i Gminie Kórnik. 

Dobra forma  pływaków Jedynki

◊  MP

Pekin 2022
oczami ucznia

◊  KN

◊  KN

◊  KN
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Brązowy medal 
Mateusza Przymusińskiego 
w Torowym Pucharze Polski
W  miniony weekend na pruszkowskim 
torze odbyła się II seria pucharu Polski dla 
juniorów i  seniorów. Zawody odbyły się 
w o obsadzie międzynarodowej w towarzy-
stwie licznej ekipy kadry Czech, oraz zawod-
ników z Węgier i Ukrainy. Pierwszego dnia 
na podium stanął junior UKS TFP Jedynka 
Kórnik Mateusz Przymusiński zajmując 3 
miejsce w sprincie. W półfinale nieznacznie 
uległ późniejszemu zwycięzcy Jakubowi 
Malaskowi z  Czech. Mateusz wcześniej 
uzyskał 2 czas w eliminacjach sprintu na 
200m ze startu lotnego. Nie udało stanąć 
na podium Patrykowi Rajkowskiemu, który 
w  eliminacjach sprintu seniorów zajął 3 
miejsce, ale ostatecznie w półfinale uległ 
Węgrowi Sandorowi Szalontay. W wyścigach 
o  medal brązowy minimalnie lepszy od 
Patryka okazał się Czech Martin Cechman. 
Zwycięzca sprintów został Mateusz Rudyk. 
Wśród kobiet dobrze radziła sobie najmłod-
sza w stawce Joanna Błaszczak TFP Jedynka 
Kórnik, która ostatecznie sklasyfikowana 
została na 8 miejscu. Bardzo dobrze w kon-
kurencji omnium (wielobój – 4 konkurencje) 

radziła sobie juniorka Julia Przymusińska, 
która najpierw w  ładny sposób przedarła 
się przez eliminacje, a w finale po 3 wyści-
gach open razem z seniorkami zajmowała 
13 miejsce. Niestety przykry wypadek 
w ostatnim wyścigu punktowym sprawił, 
że nie była w stanie kontynuować zawodów 
i ostatecznie nie została sklasyfikowana. Po 
wizycie w szpitalu jest szansa, że za kilka 
dni będzie mogła wrócić na rower. W sesji 
niedzielnej rozegrano kolejną konkurencje 
sprinterską keirin. Wśród juniorów Mateusz 
Przymusiński uplasował się na 4 miejscu, 
Asia Błaszczak po pięknej walce najpierw 
o błysk szprychy nie weszła do finału A, ale 
za to później pewnie wygrała finał B, zajmu-
jąc statecznie 7 miejsce.

Michalina Olszak druga w Grodzisku 
Mazowieckim i Zielonej Górze 
W tym samym czasie co Puchar Polski elity 
i juniorów na torze odbyło się otwarcie se-
zonu szosowego w Grodzisku Mazowieckim. 
W ogólnopolskim wyścigu  pn „Powitanie 
Wiosny” wystartowała ośmioosobowa Ekipa 
TFP Jedynka Kórnik, która jak na pierwszy 
start wypadłą bardzo przyzwoicie. Jedyne 
miejsce na podium wywalczyła młodziczka 
Michalina Oleszak zajmując 2 miejsce (na 
zdjęciu). W  wyścigu młodzików Mateusz 
Błaszak zajął ósme miejsce, wśród juniorek 
młodszych najlepsza z zawodniczek TFP była 

Emilia Wojciechowska również była ósma. 
W wyścigu juniorów młodszych najbliżej czo-
łówki zameldowali się Erik Pacholec i  Franci-
szek Mumot którzy kolejno zajęli miejsca 13 
i 20. Dwa tygodnie później w Zielonej Górze 
odbyła się pierwsza seria Pucharu Polski 
w kolarstwie szosowym. Miejsca na podium 
tym razem również zajęły dziewczyny UKS 
TFP Jedynka Kórnik. W wyścigu młodziczek 
na 2 miejscu podium stanęła Michalina 
Oleszak, a w wyścigu młodzików Mateusz 
Błaszak był 7. W wyścigach żaków wśród 
dziewcząt zwyciężyła Nicole Kurek, a wśród 
chłopców 4 miejsce zajął Ksawery Nowicki. 

                                                                                                    PM

Kolarstwo

Pan Roman Mytko pochwalił się naszej 
redakcji rekordowym pstrągiem tęczowym, 
którego złowił 2 kwietnia na rzece Łupawie. 
Ryba ważyła 6,3 kg. Co ciekawe, pstrag 
pokusił się na błystkę obrotową wykonana 
przez wędkarza. 
Pan Roman wędkuje od 50 lat, jest człon-
kiem kórnickiego koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego. 
Gratulujemy i życzymy dobrego sezonu.

Rekorodwy
pstrąg

◊  ŁG

Strzelecki 
popis Radzevii

Szkolna Liga Unihokeja – cz. 3 i 4

22 marca w Żytowiecku o następne gole 
i medale walczyli unihokeistki i unihoke-
iści z klas trzecich i czwartych. 7 kwietnia 
w kolejnym turnieju Szkolnej Ligi Uniho-
keja wzięli udział uczniowie i uczennice 
z klas pierwszych i drugich. Emocji w obu 
turniejach nie brakowało. Każdy z  gra-
jących zostawił na boisku mnóstwo sił 
i nabył cennego doświadczenia, uczest-
nicząc w takim sportowym wydarzeniu. 
Nasi zawodnicy i  zawodniczki wygrali 
kilka meczów, co sprawiło im wiele ra-
dości. Nie to jest jednak najważniejsze 

w tych rozgrywkach. Wszyscy są wygrani, 
albowiem każdemu z uczestników chce 
się podejmować aktywność fizyczną 
i  uczęszczać na zajęcia ruchowe poza 
lekcjami. Brawa dla: Agnieszki, Marianny, 
Leny, Zuzi, Gabrysi, Emilii, Neli, Wojtka, 
Wojtka, Adama, Bartka, Franka, Marcela, 
Oliwiera oraz Natalii, Emilii, Nataszy, 
Leny, Alicji, Elizy, Marysi, Michaliny, Tom-
ka, Antka, Macieja, Sławka, Mateusza, 
Filipa, Sebastiana.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki, Tel.: 690 380 460
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec, tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170 125
Parafia pw. Wszystkich Świętych
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 515 371 910
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1,63-004 Tulce, 
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
tel. 61 8788010
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...

...

...

...

...

...

...

nr 7/202226

 Instytut Dendrologii PAN ogłasza 
konkurs na stanowisko księgowy, 
szczegółowe informacje https://
www.idpan.poznan.pl/index.php/
praca-staze-konkursy oraz pod nr 
tel. 618 170 033
 Poszukiwany instalator elektrycz-

ny, monter konstrukcji - montaż 
instalacji fotowoltaicznych (da-
ch+grunt). Wymagania: podstawo-
wa wiedza o narzędziach i elektro-
narzędziach. Możliwość doszko-
lenia. Wyjazdy z  Kórnika autem 
firmowym - praca na terenie Wlkp. 
18-25 netto/RH elektryk Kórnik. Tel. 
601 973 744
 Praca w nowo powstałej Żabce. 

Tel. 726 318 762
 Piekarnia/Cukiernia w Poznaniu 

szuka sprzedawców, kelnerów, 
barmanów oraz szefa kuchni. Jesteś 
zainteresowany? Zadzwoń! Tel. 533 
259 592

  Sofa do siedzenia, 1 – os., 70 zł (do 
negocjacji). Tel. 503 959 966
  Długa czerwona suknia wieczo-

rowa, raz ubrana. W  stanie bdb. 
Wysadzana kamieniami na dekolcie, 
rozm. L. Zainteresowanym wyślę 
zdjęcia, 140 zł do małej negocjacji. 
Tel. 503 959 966
  Sprzedaż odzieży damskiej uży-

wanej w stanie bdb, od rozm. S do 
L, od 10 do 45 zł/szt. (kurtki jesien-
no-zimowe). 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, 45 zł. Tel. 503 959 966
  Sprzedam w  stanie bdb ko-

zaki na platformie Mohito, eko-
skóra, rozm. 37/(małe)38, cena 
100 zł oraz oficerki skórzane, 
rozm. 37, z  ozdobnymi sprzącz-
kami, idealny stan, cena 100 zł. 
Tel. 503 959 966

  Sprzedam kalosze chłopięce, 
rozm. 30/31, niebieskie we wzorki, 
stan bdb, 25 zł. Tel. 503 959 966
  Sprzedam niemiecką maszynę do 

szycia Naumann do odrestaurowa-
nia, antyczna, metalowa, drewniana 
góra, cena 450 zł mała negocjacja. 
Tel. 503 959 966
 Sprzedam używaną, małą sofę 

2-osobową, w dobrym stanie, 60 zł. 
Tel. 503 959 966
 Sprzedam długą, czarną kurtkę 

damską, rozm. 42, z  odpinanym 
kożuszkiem, ściągacze w pasie, stan 
dobry, 50 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam tapczan za 60 zł, 

mały do spania z płytą do wymia-
ny w  którą wkłada się pierzyny, 
brąz z  dodatkami w  beż, wzory.  
Tel. 503 959 966
 Sprzedam hulajnogę chłopięcą 

w  dobrym stanie, świecące koła, 
z  regulowanym siedziskiem, trój-
kołowa balansowa układa się do 
ruchów jazdy dziecka, wiek na 4-5 
lat, 60 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam garnitur chłopięcy 

granatowy w kratę, stan bdb oraz 
dwie marynarki chłopięce h&m 
i ZARA, na 8/9 lat, wym. podam dla 
zainteresowanych. Tel. 503 959 966
 Sprzedam wózek spacerówkę 

turystyczna i lekką, niebieską, nada-
jąca się do bagażu torbę na ramię, 
cena z uszkodzoną rączką 60 zł, stan 
dobry. Tel. 503 959 966
 Chętnie przyjmę niepotrzebne 

książki oraz odzież. Tel. 721 731 124
 Wykończenia wnętrz: szpachlowa-

nie, malowanie, montaż płyt G-K, 
układanie płytek (duży format) mon-
taż drzwi/paneli. Tel. 661 455 915
 Remonty, odświeżanie mieszkań, 

ocieplanie domów parterowych, 
dokładnie w  rozsądnych cenach, 
krótkie terminy. Tel. 669 013 418
 Sprzedam połowę bliźniaka 105 

m2, działka 600 m2, 490 000 zł, 
Trzykolne Młyny. Tel. 698 865 187
 Wynajmę lokal 20 m2 (okno wysta-

wowe) oraz lokal 55 m2, Kórnik, ul. 
Poznańska. Tel. 692 925 171

 Mieszkanie do wynajęcia 54 m, 
2 pokoje, łazienka, czynsz 500 zł + 
media, garaż, wieś 9 km od Kórnika, 
kaucja 1500 zł, bez zgody na psa. 
Tel. 721 020 476
 Kupię mieszkanie lub dom do 

remontu. Tel. 666 677 003
 Złota rączka. Naprawy elektryczne, 

montaż lamp, gniazdek, podłącza-
nie sprzętów RTV AGD, wymiana 
baterii, zamków, wieszanie ob-
razów, luster, montaż mebli i  in.  
Tel. 785 495 890
 Naprawa i montaż rolet zewnętrz-

nych, materiałowych, moskitery. Tel. 
501 645 939
 Sprzedam stojak do transportu 

okien, wys. 1.94, dł. 2.68, szer. 1.59. 
Tel. 501 645 939
 Posiadam ładny warsztat do wy-

najęcia, ogrzewany. Oczekuję oferty 
współpracy. Tel. 503 582 788
 Sprzedam nową bramę wjazdową 

z  furtką 5,1 m, stół spawalniczy 
ponad 300 kg, piec elektryczny 
15 kW używany z  kaloryferami.  
Tel. 503 582 788
 Kto zaprojektuje i wyremontuje 

piwnicę na pokój, 18 m2? Tel. 503 
582 788
 Zamienię mieszkanie 50 m2 + 

warsztat 100 m2, działka 904 m2, 
2 garaże, fotowoltaika, ogrzewanie 
pelletem oraz na prąd - Świątniki 
na domek w Kórniku lub okolice.  
Tel. 503 582 788
 Sprzedam włoski rower “składak” 

m-k “Wayscral”, przerzutki “Stima-
no”, 6 prędkości, bagażnik, stan 
idealny. Tel. 602 517 370
 Sprzedam 5-letnią kosiarkę spa-

linową z  napędem, cena 950 zł.  
Tel. 782 513 000
 Firma remontowo budowlana 

wykonuje łazienki kompleksowo, 
w tym elektryka, hydraulika, szpa-
chlowanie, malowanie, zabudowy 
i itp. Tel. 782 513 000
 Usługi utrzymania terenów zie-

lonych, koszenie trawy, wertyku-
lacja, cięcie krzewów, drzew, itp.  
Tel. 508 795 439

 Sprzedam używaną kuchenkę 
elektryczno-gazową z wężem, cena 
250 zł. Tel. 782 513 000
 Sprzedam młode chomiki dżun-

garskie - samiczki. Oddam kota 
w dobre ręce. Tel. 799 837 426
 Sprzedam działkę nad Zalewem 

Wiślanym z domkami. Na miejscu 
port jachtowy, plaża z kąpieliskiem, 
trasa Green Velo, a dla wodniaków 
Pętla Żuławska. Tel. 600 378 681
 Sprzedam hurtowo odzież używa-

ną ze sklepu. Tel. 534 206 661
 Firma sprzątająca nawiąże współ-

pracę ze Wspólnotami Mieszkanio-
wymi dot. sprzątania klatek scho-
dowych oraz utrzymania terenów 
zielonych. Tel. 508 795 439
 Usługi sprzątania biur, klatek 

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

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

oraz serwis elektronarzędzi. Tel. 616 
610 950, 691 511 788
 Sprzedam zestaw Amica Integra 

GHGI 85512 A  - piekarnik elektr. 
z termoobiegiem i płytą gaz. (4 pal-
niki) szkło, do zabudowy - stan bdb. 
Urządzemnie gazowo-elektryczne. 
Wym. 58x4x51 cm. Tel. 534 303 035
 Chłodziarka używana Liebherr, 

stan bdb, cena 400 zł, gratis używa-
ny zlewozmywak dwukomorowy 
z baterią. Tel. 790 640 180
 Sprzedam przecierak do warzyw 

i owoców Ariete, elektryczny, cena 
50 zł. Tel. 790 640 180
 Rehabilitacja, opracowanie blizny 

po cesarskim cięciu, masaż dla nie-
mowląt. Tel. 601 592 707
 Rzeczoznawca majatkowy – Jessa 

wyceny nieruchomości: domy, 
lokale, działki, specjalistyczne. 
Tel. 572642585; e-mail:rzeczoznaw-
ca@jessa.com.pl

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać około 15 słów, wraz z  nr. telefonu. Większe ogłosze-
nia mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane 
wcześniej ogłoszenia. W  przypadku, gdy liczba nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia,  
o publikacjidecyduje kolejność nadesłania. Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną 
(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.

Ogłoszenia drobne:
Praca
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