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Sprawozdanie 
burmistrza

Matelska-Bogajczyk - wyróżniła  dziesięcio-
ro dzieci, które miały najciekawsze stroje.

ZarZąd obradował...

29 kwietnia w Dziećmierowie obradował 
zarząd Gminnej Spółki Wodnej Kórnik. 
Przyjęto sprawozdanie z  działań kon-
serwacyjnych, eksploatacyjnych oraz 
bieżącego utrzymania urządzeń melio-
racyjnych na terenie gminy w roku 2021. 
Zadecydowano o  podniesieniu składki 
członkowskiej z  30 zł za ha do 33 zł na 
ha. Starostwo Powiatowe w  Poznaniu 
reprezentował Członek Zarządu Powiatu 

Poznańskiego Antoni Kalisz, natomiast 
Miasto i  Gminę Kórnik wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły oraz kierownik Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Sławomir 
Zakrzewski wraz z zastępcą Krzysztofem 
Ratajczakiem.

roZmowy 
w sprawie komunikacji

Również 29 kwietnia wiceburmistrz Bro-
nisław Dominiak, kierownik Wydziału 
Eksploatacji Anna Borowiak oraz mecenas 
Maciej Łakomy spotkali sie z panią prezes 
spółki Kombus Kórnik Beatą Urbaniak 
i  prawnikiem spółki. Omówiono proble-
matykę dotyczącą organizacji transportu 
publicznego na terenie gminy na kolejne 
lata. 

strażackie strZelanie

30 kwietnia na strzelnicy Kórnicko-Bniń-
skiego Bractwa Kurkowego odbyły się IV 
Powiatowe Zawody Strzeleckie Strażaków 
PSP i  OSP. Gościem wydarzenia byli st. 

wiZyta komisji Z sejmiku

28 kwietnia gościli w Kórniku: Jacek Bogu-
sławski - członek zarządu Województwa 
Wlkp., członkowie Komisji Kultury Fizycz-
nej i Turystyki:
- Agnieszka Grzechowiak - wiceprzewod-
nicząca Sejmiku Woj. Wlkp.,
- Krystyna Kubicka-Sztul - przewodnicząca 
Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki,
- Marek Sowa - radny Województwa Wlkp.,
- Jerzy Lechnerowski - radny Wojewódz-
twa Wlkp., a  także Andrzej Kaleniewicz 
- kierownik Działu Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wlkp., oraz 

Łukasz Zawadzki  z kancelarii sejmiku.
Goście spotkali się w  Domu Integracji 
Międzypokoleniowej z  burmistrzem 
Przemysławem Pacholskim oraz z  wice-
burmistrzami, zapoznali się z  nowymi 
inwestycjami (promenadą, kładką na 
promenadzie, która była dofinansowana 
z budżetu urzędu marszałkowskiego oraz 
terenem Oazy-Błonie), a  także zwiedzili 
zamek i arboretum. 

patriotycZnie w prZedsZkolu

Także 28 kwietnia dzieci z Przedszkola nr 
2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku w ramach 
ogólnopolskiego programu „Piękna nasza 
Polska cała” przygotowały „pokaz mody 
patriotycznej” poprzedzony krótkim wy-
stępem „Bnin – moja mała ojczyzna”.
Wszystkie dzieci bardzo się postarały 
i  przebrały w  biało-czerwone barwy lub 
regionalne stroje. Jury w  składzie: wice-
burmistrz Bronisław Dominiak, dyrektor 
przedszkola Iwona Justkowiak, radna 
RMiG Kórnik Krystyna Janicka, kierownik 
Wydziału Oświaty Aneta Weber oraz 
kierownik Wydziału Promocji Magdalena 

bryg. Jacek Michalak Komendant Miejski 
PSP Poznań, wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły oraz Komendant Andrzej Szyc. 
Indywidualnie zwyciężył Jerzy Szafraniec 
reprezentujący OSP Szczytniki i  gminę 
Kórnik, drugie miejsce zajął Tomasz 
Wiśniewski reprezentujący OSP Poznań-
-Głuszyna i Miasto Poznań, trzecie miejsce 
zajął Łukasz Pawlak reprezentujący OSP 
Promnice i  gminę Czerwonak. Drużyno-
we zwycięstwo odnieśli druhowie z  OSP 
Kostrzyn, drugie miejsce zajęła KM PSP 
Poznań, natomiast trzecie miejsce Straż 
Miejska w Kórniku.

obchody strażackiego święta

4 maja 2022 roku odbyły się gminne ob-
chody Dnia Strażaka. Druhny i druhowie 
przemaszerowali z  kórnickiej remizy do 
parafialnego kościoła, gdzie uroczystą 
mszę św. odprawił kapelan strażaków, 
proboszcz Grzegorz Zbączyniak. 

Po powrocie na plac przy strażnicy kon-
tynuowano oficjalną część wydarzenia. 
Wręczono odznaczenia  oraz przekazano 
podziękowania za ofiarna służbę. Brązowy 
Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał 
ksiądz kapelan Grzegorz Zbączyniak, na-
tomiast druhowie z  Kamionek otrzymali 
podziękowania za uratowanie mężczyzny, 
pod którym 24 stycznia 2022 roku załamał 
się lód na zbiorniku wodnym w miejsco-
wości Koninko. Po zakończeniu części 
oficjalnej druhowie OSP oraz zaproszeni 
goście udali się na poczęstunek.
W  obchodach udział wzięli: burmistrz 
Przemysław Pacholski, wiceburmistrz Se-
bastian Wlazły, wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak, przewodniczący RMiG Kórnik 
Adam Lewandowski, komendant Straży 
Miejskiej w  Kórniku - Tomasz Haremza, 
komendant Policji w Kórniku - st. asp. Pa-
weł Michalski, specjalista ds. Zarządzania 
Kryzysowego - Robert Skowron, członek 
zarządu Powiatu Poznańskiego Antoni 
Kalisz, radny Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego Jerzy Lechnerowski.

cd. na str. 4
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Spotkania konsultacyjne w gminach 
członkowskich LGD Lider Zielonej Wiel-
kopolski na temat nowej perspektywy 
LEADER

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wiel-
kopolski w maju br. rozpoczyna konsultacje 
społeczne w każdej Gminie Członkowskiej. 
Konsultacje dotyczą tworzenia nowej Lo-
kalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. 
Opracowanie LSR umożliwi pozyskanie 
środków finansowych na realizację zadań, 
inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, 
które wpłyną na rozwój naszego terenu 
oraz przyczynią się do poprawy życia miesz-
kańców obszarów wiejskich. Zapraszamy 
wszystkich do włączenia się w prace nad 
Lokalną Strategią Rozwoju  i wzięcia udziału 
w spotkaniach.
Spotkania mają charakter otwarty i będą 
odbywać się na terenie każdej z gmin człon-
kowskich według załączonego harmonogra-
mu: Planowany program spotkania:
1. Wstęp oraz propozycje działań LGD w ra-
mach inicjatywy LEADER w nowym okresie 
wynikające z:
- Planu Strategicznego dla WPR,
- „Wielo funduszowości” – rodzaje działań 
w ramach FEW,
- Koncepcji „Smart Village” czyli „Inteligent-
nych Wiosek”.
- Działań własnych LGD i projektów współ-
pracy.
2. Gmina jako część LGD „Lider Zielonej 
Wielkopolski” –  jakie obszary problemowe 
wydają się kluczowe w kolejnym okresie 
wdrażania?
Silne i  słabe strony obszaru, oczekiwane 
zmiany – wypowiedzi uczestników. Co zmie-
niło się w analizie SWOT – próba dyskusji 
o  stanie obszaru na osnowie dotychcza-
sowej analizy oraz wniosków ze spotkania.
3. Jakie projekty wydają się najważniejsze 
dla uczestników w kontekście rozwiązania 
problemów występujących na obszarze 
gminy/LGD? Jakimi formami pomocy / ty-
pami operacji zainteresowani są odbiorcy 
w Gminie X
4. Gmina a koncepcja „Smart Village”. Dys-
kusja: skala działania, tematyka, pomysły.
Współpraca gminy i wsi w trakcie opracowa-
nia koncepcji „Inteligentnej Wsi”.
5. Podsumowanie dyskusji i  informacja 
o  dalszym harmonogramie konsultacji 
i narzędziach stosowanych przez LGD w ich 
toku.

Spotkanie konsultacyjne w Kórniku  
14 czerwca 2022 r.  godz. 16:00  
- Dom Integracji Międzypokoleniowej,  
pl. Powstańców Wielkopolskich 13

Konsultacje Kwietniowa sesja RMiG Kórnik
nr 9/2022 13 maja 2022 r.4 5

sZkolenie w sprawie 
rejestru umów

5 maja odbyło się szkolenie zorganizowa-
ne przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia 
i Studiów Samorządowych (WOKISS) do-
tyczące nowych przepisów wprowadza-
jących w  jednostkach samorządowych 
rejestry umów. Uczestniczyli w nim przed-
stawiciele jednostek organizacyjnych gmi-
ny oraz wydziałów Urzędu Miasta i Gminy, 
a  także wiceburmistrz Sebastian Wlazły, 
skarbnik Katarzyna Szamałek i sekretarz 
Iwona Pawłowicz-Napieralska. 

roZbudują psZok?

6 maja wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
i  kierownik Wydziału Gospodarki Odpa-
dami Komunalnymi Aneta Nowak-Fla-
czyńska spotkali się z  przedstawicielami 
Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju. 
Omówiono możliwości współpracy przy 
pozyskiwaniu środków pozabudżetowych 
na rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. 

Festyn charytatywny

Także 6 maja odbył się w Radzewie festyn 
przygotowany przez uczniów i pracowni-
ków Szkoły Podstawowej im. Jana Wój-
kiewicza. Wiele przygotowanych atrakcji 
przyniosło zysk w kwocie ponad 34 600 
zł. Środki przeznaczone będą na pomoc 
rodzinie, której spalił się niedawno dom. 
Gośćmi festynu byli m. in. wiceburmi-
strzowie Sebastian Wlazły i  Bronisław 
Dominiak, radny sejmiku Jerzy Lechne-
rowski oraz gminni radni Krystyna Janicka, 
Jarosław Janowski i Dominika Buczkowska. 

spacer Z pieskami Ze skałowa

Wolontariusze i pracownicy schroniska dla 
zwierząt w Skałowie, wraz z dyrektorem 
Pawłem Kubiakiem przyjechali do Kórnika 

8 maja. Razem z nimi przyjechały psy ze 
schroniska. Goście wspólnie z liczną grupą 
radnych, wiceburmistrzem Sebastianem 
Wlazłym i  mieszkańcami naszej gminy 
odbyli spacer promenadą do zamku i na 
rynek, poznając turystyczne walory nasze-
go miasta oraz rozdając ulotki promujące 
adopcję piesków i  usługi proponowane 
przez Schronisko w Skałowie. 

rocZnica ZakońcZenia wojny

Tego samego dnia, w rocznicę zakończenia 
II wojny światowej, przedstawiciele UMiG 
Kórnik złożyli wiązanki kwiatów w  miej-
scach pamięci związanych z  okupacją 
niemiecką w latach 1939-1945.

transport do humania

Również 8 maja wyruszył do Humania na 
Ukrainie kolejny transport pomocy huma-
nitarnej, po odprawie dokonanej przez 
burmistrza Przemysława Pacholskiego. 
W naszej partnerskiej miejscowości prze-
bywa obecnie bardzo wielu uchodźców 
z  regionów bezpośrednio ogarniętych 

działaniami zbrojnymi. 
Do potrzebujących wyruszyły produkty 
zakupione za środki przekazane podczas 
ostatniej sesji przez samorząd z budżetu 
gminy (50 tys. zł.), ale także dary przekaza-
ne przez Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kur-
kowe, Koło Łowieckie „Kogut” z Kórnika, 
Hurtownię Kosmetyków Powąska, Caritas 
parafii w Kórniku i ZHP Kórnik, a także ma-
teriały (m.in. środki opatrunkowe) przeka-
zane przez prywatnych darczyńców, które 
docelowo mają trafić na front. 
Pomoc w  organizacji zbiórki zapewniły 
firmy Tomasza Małeckiego, Pawła Waler-
czyka oraz hurtownia Wader Marka Nowic-
kiego, oddział w  Biernatkach. Transport 
zapewniła firma Raben we współpracy 
z wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym. 
Wsparcie finansowe przekazali także 
mieszkańcy naszej niemieckiej gminy 
partnerskiej Koenigstein im Taunus. Or-
ganizacją całości zajęli się niezastąpieni: 
strażacy OSP Kórnik i bracia z K-BBK.

prZy ognisku...

9 maja burmistrz Przemysław Pacholski 
spotkał się z  seniorami z  „Wspaniałej 
Siódemki”, którzy zorganizowali ognisko 
na Prowencie. 

dZień bibliotekarZa

10 maja burmistrz Przemysław Pacholski 
uczestniczył w obchodach Dnia Biblioteka-
rza, który odbył się w Bibliotece Publicznej 
w Kórniku. 

obrady stowarZysZenia lZw

Także 10 maja burmistrz Przemysław Pa-
cholski razem z włodarzami innych gmin 
uczestniczył w obradach Stowarzyszenia 
Lider Zielonej Wielkopolski. Dyskutowano 
na temat kolejnej transzy dofinansowań 
oraz związanych z  nimi konsultacji spo-
łecznych w każdej gminie członkowskiej. 
Konsultacje w  Kórniku odbędą się 14 
czerwca br. o godz. 16:00 w Domu Inte-
gracji Międzypokoleniowej. 

◊  red.

27 kwietnia 2022 r. odbyła się Sesja Rady 
Miasta i Gminy Kórnik. W czasie jej trwania 
radni:
- dokonali zmiany Uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Kórnik na 2022 rok oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Kórnik na lata 2022-2032,
- podjęli uchwałę w  sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla gminy partnerskiej 
Humań na Ukrainie,
- uchwalili Gminny Program Profilaktyki 
i  Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na lata 2022 – 2024,
- uchylili uchwałę nr XLIII/576/2018 Rady 
Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 
2018 roku w  sprawie przyznania pierw-
szeństwa w nabyciu oraz udzielenia bonifi-
katy od ceny sprzedaży lokalu mieszkalne-
go zbywanego na rzecz najemcy w trybie 
bezprzetargowym,
- wyrazili zgodę na odstąpienie od obo-
wiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy części nieruchomości 
położonej w miejscowości Radzewo,
- udzielili pomoc finansową Powiatowi 
Poznańskiemu z  przeznaczeniem na 

realizację zadania pn. „Remont drogi po-
wiatowej 2468P Kórnik – granica powiatu 
na odcinku Biernatki – granica powiatu”,
- uchylili uchwałę nr LVI/578/2010 Rady 
Miasta i  Gminy Kórnik z  dnia 28 lipca 
2010 roku w  sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru zabudowy mieszkaniowej ,,Osiedle 
Kresowe” Kamionki, gmina Kórnik,
- przystąpili do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części sołectwa Kamionki Północne 
w rejonie osiedli: Północnego, Kresowego 
i Azaliowego oraz dla części obrębu geo-
dezyjnego Kamionki na południe od ulicy 
Poznańskiej w  rejonie ulic: Pszenicznej, 
Zbożowej i Żytniej, gmina Kórnik,
- rozpatrzyli petycję w przedmiocie tablicy 
pamiątkowej,
- rozpatrzyli skargę na Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kórniku.
Szczegóły na stronie: https://kornik. 
esesja.pl/posiedzenie/633392d1-311c-4
Transmisja dostępna na profilu Rady 
Miasta i Gminy Kórnik na YouTube.

◊  SK
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15 wydarzeń na 15-lecie Legionu

ZAMEK BEZ TAJEMNIC

Projekcja filmu z nocnego zwiedzania
Zamku

Tajemnice zamkowe rozwieje 
Małgorzata Potocka

Zapraszamy
22.05.2022, KOK, godz. 16.00

Wstęp wolny  
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◊  UMiG Kórnik
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NIE JESTEŚ W STANIE DOTRZEĆ 
DO URZĘDU? 
URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK 
PRZYJEDZIE DO CIEBIE!
Urząd Miasta i  Gminy Kórnik wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
i przygotował akcję „Mobilny Urząd”. 

Kto może skorzystać 
z usługi Mobilnego Urzędu?
Mobilny Urząd to akcja, w ramach której 
urzędnicy przyjadą, udzielą niezbędnych 
informacji,  pomogą wypełnić dokumenty 
i zawiozą je do urzędu. Osoby zaintereso-
wane usługą Mobilnego Urzędu mogą liczyć 
na załatwienie części spraw realizowanych 
przez Urząd Miasta i Gminy w swojej miej-
scowości.
Jak skorzystać z usługi Mobilnego Urzędu?
Wystarczy zgłosić się do punktu Mobilnego 
Urzędu w godzinach jego funkcjonowania 
w danej miejscowości.
Punkt będzie funkcjonował w  poszcze-
gólnych miejscowościach we wskazanych 
godzinach:
• Biernatki, 9.05.2022, godz. 10:00-12:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Błażejewko, 9.05.2022, godz. 13:00-15:00, 
plac zabaw,
• Błażejewo, 10.05.2022, godz. 10:00-12:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Borówiec, 10.05.2022, godz. 13:00-15:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Czmoniec, 16.05.2022, godz. 10:00-12:00, 

przy świetlicy wiejskiej,
• Czmoń, 16.05.2022, godz. 13:00-15:00, 
przy budynku OSP,
• Czołowo, 17.05.2022, godz. 10:00-12:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Dachowa, 17.05.2022, godz. 13:00-15:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Dębiec, 24.05.2022, godz. 10:00-12:00, przy 
świetlicy wiejskiej,
• Dziećmierowo, 23.05.2022, godz. 13:00-
15:00, przy świetlicy wiejskiej,
• Gądki, 23.05.2022, godz. 10:00-12:00, plac 
zabaw,
• Kamionki, 23.05.2022, godz. 13:00-15:00, 
przy budynku OSP,
• Konarskie, 30.05.2022, godz. 10:00-12:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Koninko, 30.05.2022, godz. 13:00-15:00, 
boisko - ul. Niebieska,
• Kromolice, 31.05.2022, godz. 10:00-12:00, 
na posesji sołtysa,
• Mościenica, 31.05.2022, godz. 13:00-15:00, 
przy wiacie piknikowej,
• Pierzchno, 6.06.2022, godz. 10:00-12:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Prusinowo, 6.06.2022, godz. 13:00-15:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Radzewo, 7.06.2022, godz. 10:00-12:00, 
przy budynku OSP,
• Robakowo, 7.06.2022, godz. 13:00-15:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Runowo, 13.06.2022, godz. 10:00-12:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Skrzynki, 13.06.2022, godz. 13:00-15:00, 

na placu sołeckim,
• Szczodrzykowo, 14.06.2022, godz. 10:00-
12:00, przy świetlicy wiejskiej,
• Szczytniki, 14.06.2022, godz. 13:00-15:00, 
przy budynku OSP,
• Żerniki, 20.06.2022, godz. 10:00-12:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Bnin,  20.06.2022, godz.13:00-15:00, przy 
ratuszu – ul. Rynek 1.

W czym pomoże Mobilny Urząd?
W ramach usług Mobilnego Urzędu stara-
liśmy się uwzględnić najważniejsze zagad-
nienia, które realizowane są w urzędzie. 
Zakres spraw, jakie można załatwić w ra-
mach działania Mobilnego Urzędu:
• umówienie terminu wizyty w USC oraz 
w Wydziale Spraw Obywatelskich,
• pomoc w wypełnieniu wszelkiego rodzaju 
wniosków, 
• pomoc w  wypełnieniu „deklaracji pie-
cowej”,
• uzyskanie „Karty Seniora”.

Wszystkie prawidłowo wypełnione wnioski 
zostaną zarejestrowane i dostarczone do 
Urzędu Miasta i Gminy przez urzędników 
obsługujących punkt.

Dodatkowo na miejscu będzie można 
porozmawiać, dopytać o sprawy bieżące 
w zakresie rozwoju i funkcjonowania gminy.

Zbliża się setna rocznica śmierci Wła-
dysława Zamoyskigo. Pan na kórnickim 
zamku, zbawca Tatr, obrońca Morskiego 
Oka pozostawił Narodowi Polskiemu cały 
swój majątek tworząc wraz z matką Fun-
dację Zakłady Kórnickie. Owoce jego życia 
oraz spuścizny materialna i duchowa jaką 
pozostawił, są klejnotami z których dumni 
są szczególnie Wielkopolanie, jak również 
Górale.  Kultywujemy pamięć o nim, czego 
wyrazem są wydawnictwa, spektakle lub 
filmy. W Kórniku mamy ulicę jego imienia, 
a kiedyś patronował też gimnazjum. Kór-
nickie Stowarzyszenie „Ogończyk” oraz 
mieszkańcy ul. Zamoyskiego zapropono-
wali, by w naszym mieście stanął pomnik 
hrabiego Władysława. 
Najlepszym miejscem do takiego upa-
miętnienia będzie skwer u  zbiegu ulic 
Poznańskiej i Poprzecznej. Istniejąca już 
zieleń oraz piękna magnolia będą dobrym 
tłem dla monumentu. W przeszłości była 
tu brama do miasta od strony Poznania. 
Zamoyski witał będzie przybywających od 
tej strony turystów.

Stowarzyszenie „Ogończyk” zapropono-
wało także, aby pomnik był kopią udanej 
rzeźby jaką uczczono Władysława Zamoy-
skiego w  Zakopanem. Dlaczego replika 
pomnika z  Krupówek? Autor projektu, 
Michała Gąsienica-Szostak, doskonale 
oddał zarówno wielkość jak i skromność 
hrabiego. Jest to dzieło udane i  charak-
terystyczne.
Umieszczenie w Kórniku kopii figury z Kru-
pówek uświadomi wielu mniej znającym 
historię turystom, że to właśnie „kórnicki” 
Zamoyski wielce zasłużył się Polsce, ratu-
jąc dla niej Morskie Oko. 

Pomysł przedstawiono przedstawicielom 
instytucji, które są spadkobiercami idei 
ale i majątku kórnickich Zamoyskich. Swój 
akces do Honorowego Komitetu Budowy 

Pomnika zadeklarowali:
- Piotr Bąk – Starosta Tatrzański, 
- dr Dariusz Grzybek – prezes zarządu 
Fundacji Zakłady Kórnickie,
- prof. Andrzej M. Jagodziński – dyrektor 
Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku,
- prof. Tomasz Jasiński – dyrektor PAN 
Biblioteki Kórnickiej,
- Adam Lewandowski - przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Kórnik,
- Przemysław Pacholski – Burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik,
-ks. Grzegorz Zbączyniak – proboszcz pa-
rafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku.

Zawiązano również komitet społeczny, 
który zajmie się zbieraniem funduszy oraz 
koordynacją realizacji budowy. 
W  zamyśle inicjatorów, pomnik ma być 
wyrazem wdzięczności mieszkańców 
Kórnika i okolic za dzieła hrabiego Włady-
sława, które trwają i którymi do dziś się 
chlubimy. Stąd też każdy będzie mógł mieć 
swój wkład w  upamiętnieniu hrabiego 
Władysława Zamoyskiego. Jak będzie moż-
na włączyć się w dzieło budowy pomnika?
Szczegółowe informacje w kolejnych nu-
merach Kórniczanina. 

Z Krupówek
do Kórnika

◊  ŁG

Tak może wyglądać pomnik 
Władysława Zamoyskiego w Kórniku



14 MAJA

DNI LILAKÓW. Spacer z  pracownikiem 
ogrodu – uprawa i  pielęgnacja lilaków 
oraz in. ciekawostki. Godz. 12:00 i 14:00. 
Udział bezpłatny. Obowiązuje bilet/karta 
wstępu do Arboretum. Nowe Arboretum 
czynne będzie w godzinach 10:00-18:00.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – 
OTWARTE SPOTKANIE WYKŁADOWE. 
Problematykę pt. „Globalna zmiana 
klimatu. Czy ten problem nas dotyczy?” 
przedstawi prof. dr hab. inż. Andrzej M. 
Jagodziński ID PAN. Zagadnienie: „Na-
siono – początek nowego życia” omówi 
dr hab. Ewelina Ratajczak, prof. ID PAN. 
Dom Integracji Międzypokoleniowej, pl. 
Powstańców Wlkp. 13, godz. 10:00. Zapisy 
tel. 515 229 684.

XI ODJAZDOWY BIBLIOTAKARZ. Dystans 
20 km, wiele niespodzianek i  mnóstwo 
dobrej zabawy, godz. 9:45, ławeczka 
Szymborskiej na Kórnickiej Promenadzie. 
Zapisy: https://b4sportonline.pl/Bractwo/

16 MAJA

OTWARTE WARSZTATY MALARSKIE 
„PASTELOWY ŚWIAT”. Dom Integracji 
Międzypokoleniowej, Plac Powstańców 
Wlkp. 13, godz. 17:00, udział w zajęciach 
jest bezpłatny, szczegóły pod nr. tel. 790 
262 404.

17 MAJA

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

19 MAJA

KAWIARENKA SENIORALNA. Otwarte 
spotkania towarzyskie w Domu Integracji 
Międzypokoleniowej, Plac Powstańców 
Wlkp. 13, godz. 10:00-12:00.

20 MAJA

WYSTAWA PRACOWNI TKANINY ARTY-
STYCZNEJ. „Zapraszamy po przerwie” 
autorzy: Aleksandra Grześkowiak, Alicja Ha-
lama – Zygmanowska, Agnieszka Mazurek. 
Prezentacja Mateusza Pietrowskiego „Żółta 
czerwoność niebieskiego. O relacjach barw”. 
Kuratorka: Karolina Kapustka. Kórnicki 
Ośrodek Kultury ul. Prowent 6, godz. 17:30.

WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE 
NA DZIEŃ MAMY. Warsztaty dla mam 
z dziećmi z tworzenia tabliczek florenckich. 
Udział bezpłatny, rejestracja pod nr. tel. 
790 262 404. Dom Integracji Międzypoko-
leniowej, pl. Powstańców Wlkp. 13, godz. 
17:00-19:30.

21 MAJA

DNI AZALII I  RÓŻANECZNIKÓW. Spacer 
z pracownikiem ogrodu – uprawa i pielę-
gnacja różaneczników oraz in. ciekawostki. 
Godz. 12:00 i  14:00. Udział bezpłatny. 
Obowiązuje bilet/karta wstępu do Arbo-
retum. Nowe Arboretum czynne będzie 
w godzinach 10:00-18:00.

22 MAJA

ZAMEK BEZ TAJEMNIC. Projekcja filmu 
z nocnego zwiedzania Zamku. Tajemnice 
zamkowe rozwieje Małgorzata Potocka, 
Kórnicki Ośrodek Kultury ul. Prowent 6, 
godz. 16:00. Wstęp wolny.

26 MAJA

WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE NA 
DZIEŃ MAMY. Warsztaty dla mam z dzieć-
mi z  tworzenia świec sojowych. Udział 
bezpłatny, rejestracja pod nr. tel. 790 262 
404. Dom Integracji Międzypokoleniowej, 
pl. Powstańców Wlkp. 13, godz. 17:00-19:30.
KAWIARENKA SENIORALNA. Otwarte 
spotkania towarzyskie w Domu Integracji 
Międzypokoleniowej, Plac Powstańców 
Wlkp. 13, godz. 10:00-12:00.

27 MAJA

MUZYCZNY PIĄTEK. Muzyczną podróż 
przy dźwiękach gitary odbędziemy razem 
z  Tomaszem Kilarskim. Wstęp wolny. 
Dziedziniec Domu Integracji Międzypoko-
leniowej, Plac Powstańców Wlkp. 13, godz. 
19:00-20:30.

4 CZERWCA

FESTYN NA DZIEŃ DZIECKA. Wystąpią Iwo-
na Jurga & Krople Dżdżu oraz Arka Noego. 
Karuzela, dmuchańce, wata cukrowa. Gry 
i zabawy dla dzieci. Zbiórka nakrętek. Pl. Nie-
podległości w Kórniku, godz. 14:00-20:00.

11-12 CZERWCA

XXVII Kórnickie Spotkania z Białą Damą 
2022. Pl. Niepodległości w Kórniku, 11.06 
(sobota) od godz. 12:00. W programie wybór 
Białej Damy 2022, licytacja, a także występy: 
sobota Budka Suflera, Formacja Komodo, 
a w niedzielę Viki Gabor.

26-28 SIERPNIA

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

◊  Opr. SK
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Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Każdy zna zapach bzu, każdy kojarzy te 
krzewy, widział je rosnące w  ogrodzie 
dziadków, gdzieś przy wiejskich płotach, 
w starych parkach. Zapach bzu przynosi 
nam na myśl majowe, ciepłe wieczory i głos 
słowika ukrytego w gałązkach bzów. Jest 

to jeden z  najbardziej rozpoznawalnych 
krzewów ozdobnych. Choć powszechnie 
nazywamy go bzem, to jego prawidłową 
nazwą jest lilak pospolity, a bez to zupeł-
nie inny rodzaj roślin, którego najbardziej 
znanym przedstawicielem jest bez czarny 
(w Wielkopolsce nazywany potocznie hyćką 
i wykorzystywany do sporządzania syro-
pów na przeziębienia). Lilak pospolity, po-
mimo tego, że możemy go spotkać w stanie 
zdziczałym na terenie całego kraju, nie jest 

naszym gatunkiem krajowym (rodzimym), 
jego ojczyzną są Bałkany, gdzie rośnie 
na słonecznych stokach gór i w dolinach 
potoków. Lilak należy do rodziny oliwko-
watych, do tej samej co jesion, forsycja, 
ligustr czy oliwka. W obrębie rodzaju lilak 
(Syringa), oprócz najbardziej nam znanego 
lilaka pospolitego, istnieje jeszcze około 20 
(a w niektórych ujęciach 30) innych gatun-

ków, występujących w południowo-zachod-
niej Azji przez Himalaje po wschodnią Azję.
Lilak pospolity jako roślina ozdobna ma 
długą historię, wprowadzono go do uprawy 
w  Europie już w 1563 roku. Ambasador 
dworu Habsburgów w  Konstantynopolu 
Ogier Ghiselin de Busbecq zwrócił uwagę 
na uprawiane w tureckich ogrodach, nie-
znane wówczas w Europie, lilaki i przesłał 
nasiona do Wiednia, jako obiecujące rośliny 
ozdobne. W 1570 r. przeniósł się do Paryża, 

gdzie przewiózł lilaki, nazywane później 
„bzami tureckimi”. Hodowlę odmian na 
szerszą skalę rozpoczął w 1878 r. francuski 
ogrodnik Victor Lemoine w Nancy. Tajniki 
krzyżowań i  selekcji stały się tradycją ro-
dzinną, bowiem jego syn i wnuk aż do roku 
1950 prowadzili hodowlę lilaków, uzyskując 
ponad 220 odmian. Selekcją lilaków zajmo-
wano się później w Niemczech, Holandii, 

Anglii, w USA, w Rosji, a  także w Polsce. 
Hodowla ozdobnych lilaków doprowadziła 
do powstania około tysiąca odmian, choć 
wiele z nich straciło na swojej popularności, 
a w punktach sprzedaży roślin możemy naj-
częściej znaleźć tylko kilka podstawowych 
odmian. Miejmy nadzieję, że to się zmieni 
wraz z nurtem ogrodów naturalistycznych, 
swobodnych i  sielskich, jakie od kilku lat 
stają się coraz modniejsze. 

Lilak – zwykły czy niezwykły?

Kórnickie Arboretum słynie z  magnolii, 
które przyciągają do naszego miasteczka 
tysiące zwiedzających, jednak coraz więk-
sza grupa miłośników tego miejsca czeka 
również na okres kwitnienia lilaków, gdyż to 
właśnie tu znajduje się największa w Polsce 
kolekcja tych krzewów, nosząca dumne 
miano Kolekcji Narodowej. Budowanie 
kolekcji lilaków rozpoczął Antoni Wróblew-
ski – Dyrektor Ogrodów Kórnickich w latach 
1926-1939. Obecnie kolekcja lilaków liczy 
ponad 300 pozycji, z  czego większość to 
odmiany ozdobne lilaka pospolitego (257 
odmian, łącznie 916 krzewów). Lilaki wyma-
gają stanowisk jasnych, słonecznych, stąd 
ich kolekcja zlokalizowana jest na terenie 
tzw. Nowego Arboretum, które podczas 
kwitnienia lilaków jest udostępniane do 
zwiedzania w weekendy (w tym roku 14-
15 maja oraz ze względu na kwitnienie 
azalii i różaneczników 21-22 i 28-29 maja). 
Nowe Arboretum to teren zlokalizowany 
na wschód od ul. Parkowej, gdzie znajduje 
się siedziba Instytutu Dendrologii PAN. 
W tej części zobaczyć można stare krzewy 
lilaków, jak również młodą część kolekcji 
tworzoną w ostatnich latach.
Kwiaty lilaków zebrane są w kwiatostany 
nazywane wiechami. Kwitnienie w kwia-
tostanie rozpoczyna się od najniżej po-
łożonych kwiatów ku szczytowi wiechy, 
często kwiaty różnią się delikatnie kolorem 
w zależności od fazy kwitnienia (najczęściej 

ciemniejsze w pąku, jaśnieją wraz z rozkwi-
taniem), co dodatkowo wzbogaca walory 
dekoracyjne i daje wrażenie wielobarwnych 
wiech. Kolor kwiatów można już rozpoznać 
w fazie pąków, lilaki kwitnące na biało mają 
łuski na pąkach w kolorze zielonym, a te 
mające kwiaty ciemniejsze (szczególnie te 
purpurowe) mają łuski brązowo-wiśniowe.

Bogactwo odmian lilaków wymaga pew-
nego usystematyzowania, stąd też na 
etykietach, jakie mogą Państwo zobaczyć 
na kórnickich krzewach, oprócz nazwy 
odmiany, znajduje się również specjalny 
kod, zawierający informacje o grupie kolo-
rystycznej i wypełnieniu kwiatów. Oczywi-
ście wiele odmian może mieć ten sam kod, 
nie jest to indywidualny kod odmiany, ale 
stanowi ułatwienie przy weryfikacji ozna-
czenia odmian. 
Pod względem kolorów kwiatów odmiany 
lilaków dzieli się na siedem grup:
I. kwiaty białe,
II. kwiaty fioletowe,
III. kwiaty niebieskie,
IV. kwiaty liliowe,
V. kwiaty różowe,
VI. kwiaty w kolorze magenta, czerwono-
purpurowe,
VII. kwiaty purpurowe.
Ze względu na wypełnienie kwiatów od-
miany dzieli się na dwie grupy: określane 
literą S – odmiany o kwiatach pojedynczych 
(single) oraz D o kwiatach pełnych (double).
Podana zatem informacja na etykiecie, np. 

S VII, wskazuje nam, że odmiana ma kwiaty 
pojedyncze, purpurowe.
Ciekawostką jest odmiana ‘Primrose’ 
o kwiatach żółtych, które jednak mają mało 
intensywną żółtą barwę, przypominającą 
kolor maślany, stąd odmiana ta jest przy-
pisana do grupy I lilaków o kwiatach bia-
łych. Istnieją również odmiany o kwiatach 
dwubarwnych, jak np. odmiana ‘Sensation’, 
której płatki kwiatów są purpurowe z białą 
obwódką (S VII lub S VII & I). 
Odmiany mogą różnić się również okresem 
kwitnienia (wcześniejsze i  późniejsze), 
budową wiech, kształtem i  wielkością 
pojedynczych kwiatów, pokrojem czy siłą 
wzrostu. Mamy również odmiany o szcze-
gólnych cechach liści, jedną z  nich jest 
odmiana ‘Aucubaefolia’ o pstrych, zielono-
-żółtych liściach, które stanowią ozdobę 
również poza okresem kwitnienia. 
Lilaki są łatwe w uprawie, corocznie obfi-
cie kwitną i potrafią być ozdobą każdego 
ogrodu. Nie wymagają wielu zabiegów pie-
lęgnacyjnych, po kwitnieniu należy obciąć 
przekwitnięte kwiatostany, a  co kilka lat 
przyciąć krzewy dość mocno, by pobudzić 
do tworzenia nowych silnych pędów. By 
przekonać się o urodzie lilaków warto wy-
brać się w weekend do naszego Arboretum 
i poznać różnorodność zgromadzonych tu 
odmian.

◊  Kinga Nowak, Katarzyna Broniewska
Instytut Dendrologii PAN

 Lilak ‘Prof. Hoser’  
– piękna, polska odmiana lilaka  

o niebieskich kwiatach (D III). fot. K. Nowak

 Odmiana ‘Pyramidal’ 
– o wąskich, wydłużonych wiechach.

 fot. K. Nowak

 Lilak ‘Aucubaefolia’ 
– odmiana o pstrych liściach.

 fot. K. Nowak

Odmiana ‘Primrose’ 
– o kwiatach żółtych. fot. K. Nowak

 Odmiana ‘Sensation’  
– o kwiatach z białym obrzeżeniem. 

fot. K. Nowak

Etykieta z nazwą, numerem 
inwentarzowym i kodem odmiany. 

fot. K. Nowak

Widok na kolekcje lilaków. 
fot. P. Gajewska

Fundacja Bardziej zajmuje się przede 
wszystkim dziećmi z chorobami genetycz-
nymi. Pomoc wytchnieniowa w  naszym 
wydaniu ma na celu zapewnienie choć kilku 
godzin wolnego czasu rodzicom chorych 
dzieci. Nasi podopieczni w  trakcie zajęć 
– zabawy i ćwiczeń – mają nie tylko zapew-
nioną opiekę, ale także integrują się z innymi 
dziećmi, z ich zdrowym rodzeństwem i wo-
lontariuszami. W sobotę 30 kwietnia grupa 
ta poszerzyła się o goszczących na terenie 
naszej gminy małych uchodźców z Ukrainy 
i ich mamy. Dzięki pomocy dyrekcji i pracow-
ników Zamku Kórnickiego nasi podopieczni 
poznali „dom” Białej Damy, z którą bawili się 
w Zakopanem, rodzice w spokoju zwiedzili 

Zamek i mieli jeszcze dość czasu na spacer 
wśród wspaniałych magnolii kwitnących 
w Arboretum. Wszystkie dzieci – z Ukrainy 
i Polski – po zwiedzeniu Zamku przeszły 
do Domu Parafialnego gdzie odbyły się 
zajęcia – malowanie, tworzenie magnesów 
z flagami Polski i Ukrainy, zabawa i małe 
„co-nieco”. Cieszymy się, że mogliśmy gościć 
nie tylko naszych podopiecznych, ale także 
naszych małych gości z Ukrainy, którzy mogli 
poznać nowych polskich kolegów. Drodzy 
czytelnicy – w takim właśnie gronie – dzieci 
chorych, zdrowych i tych dotkniętych wojną 
słowo „integracja” odzyskuje swój wspaniały 
sens. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji spotkania 

Integracyjnego, przede wszystkim dyrek-
cji i  pracownikom Zamku za możliwość 
indywidualnej wizyty w  Zamku oraz ks. 
proboszczowi za udzielenie nam „schro-
nienia” w Domu Parafialnym. Szczególne 
podziękowania składamy pani Myrosławie 
Czerniak za oprowadzenie „grupy Ukraiń-
skiej” w ojczystym języku.
Od 14 maja zaczynamy cykl spotkań „Cztery 
pory Roku z Fundacją Bardziej” – wszystkich 
chętnych do pracy w naszym wwolontaria-
cie serdecznie zapraszamy. Warto samemu 
odkryć co oznacza dla nas słowo „integracja”

Integracja niejedno ma „imię”

◊  K.S. 



Wizyta delegacji z Kórnika w partnerskiej 
gminie Königstein w Niemczech
W dniach od 6 do 8 maja br. na zaproszenie 
burmistrza Königstein Lenharda Helma 
i Zarządu stowarzyszenia do współpracy 
partnerskiej „Königstein-Kórnik” do niemiec-
kiej gminy Königstein w Niemczech udała 
się kilkuosobowa delegacja z gminy Kórnik. 
Naszą gminę reprezentowali: wiceprze-
wodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik 
Andrzej Surdyk, kierownik Wydziału Pro-
mocji Gminy, Kultury i Sportu Magdalena 
Matelska-Bogajczyk oraz przedstawiciele 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego 
na czele z prezesem Markiem Baranowskim. 
Celem wizyty był udział w obchodach „Dnia 
Europy”, który obchodzony jest 9 maja, co 

roku w innej gminie powiatu Hochtaunus 
w Hesji. Tegoroczne obchody po dwóch 
latach przerwy spowodowanej pandemią 
koronawirusa zorganizowane zostały 
w gminie Weilrod, niedaleko Königstein. 
„Dzień Europy”, to święto pokoju i jedności 
w Europie. Z tej okazji władze Hesji i starosta 
powiatu Hochtaunus Ulrich Krebs zaprosili 
przedstawicieli gmin powiatu Hochtaunus 
i ich gmin partnerskich oraz liczne lokalne 
organizacje, kluby do wzięcia udziału w ob-
chodach „Dnia Europy” i udzielania informa-
cji o różnorodnych działaniach 
i inicjatywach mających na celu promowanie 
i umacnianie europejskiej współpracy. Tego-
roczne obchody „Dnia Europy” w Weilrod 
odbyły się w cieniu wojny w Ukrainie i były 

wyrazem solidarności z tymi, którzy walczą 
w obronie wolności i demokracji.
Oprócz udziału w obchodach „Dnia Europy” 
nasza delegacja spotkała się z przedsta-
wicielami gminy partnerskiej i  członkami 
stowarzyszenia „Königstein-Kórnik” 
i omówiła plany dalszej współpracy. Spotka-
nie było okazją do podziękowania naszym 
niemieckim partnerom za pomoc, jaką 
udzielają od początku najazdu Rosji na Ukra-
inę mieszkańcom naszej gminy partnerskiej 
w Humaniu na Ukrainie. 

Dni Europy w  Königstein

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
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„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość, to nieśmiertelność…..” 

E. Dickinson
Pani Monice Szydłowskiej wyrazy szczerego współczucia  
i żalu powodu śmierci

składają 

 Mamy

Zarząd  oraz koleżanki i koledzy 
z Banku Spółdzielczego w Kórniku 

„Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych.”
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że 26.04.2022 
r. w wieku 80 lat zmarła

wieloletnia nauczycielka, dyrektorka Szkoły Podstawowej  
w Szczytnikach w latach 1970-1993
Pogrzeb odbył się 05.05.2022 r. o godz. 13:30 na cmentarzu w 
Poznaniu-Miłostowie ul. Warszawska

śp. Małgorzata 
           Zwolakiewicz 

Mieszkańcy wsi Szczytniki

Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe im. ks. Szczepana Janasika  
z żalem przyjęło wiadomość o śmierci

żony pierwszego króla kurkowego (1988/1989) po odnowieniu 
Antoniego Kozy. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia.

 śp. Aleksandry Kozy

Zarząd KBBK 

Księdzu Tomaszowi Tarczyńskiemu, rodzinie, znajomym,  
sąsiadom, firmie Monika Orlewicz-Kulas oraz wszystkim  
uczestniczącym w ostatniej drodze

składamy serdeczne Bóg zapłać

 śp. Stefana Pagacza

Żona z rodziną 
◊  Piotr Basiński
Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna

Robert Kolwicz zwycięzcą Trzydzieste-
go Pierwszego Turnieju 3. Majowego 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurko-
wego (KBBK). 
Do przedwojennej tradycji obchodów 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
powrócono w Kórniku po powołaniu brac-
twa kurkowego w 1987. Od tego momentu 
minęło już 35 lat. Pierwszy turniej 3. majo-
wy odbył się w 1990 r. Kórnicko-Bnińskie 
Bractwo Kurkowe obchodzi również w tym 
roku trzydziestą drugą rocznicę przyjęcia 
do Europejskiej Federacji Historycznych 
Bractw Kurkowych (EGS). Wytyczyliśmy 
drogę polskich i ukraińskich bractw kur-
kowych do europejskiej federacji. Z dumą 
prezentujemy sztandar EGS wręczony 
bractwu w 1991 r  przez  prezesa EGS 
Kurta Ortmanna.  
Gościem honorowym minionej majówki 
był członek zarządu powiatu poznań-
skiego, wicestarosta Piotr Zalewski. Na 
strzelnicę KBBK przybyli:  radny sejmiku 
wielkopolskiego - Jerzy Lechnerowski,  
przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
Adam Lewandowski, Magdalena Matelska-
-Bogajczyk – kierownik Wydziału Promocji 
Gminy, Kultury i Sportu, ks. Grzegorz 
Zbączyniak – kapelan KBBK, radny Jaro-

sław Janowski, prezes ROD z Bnina Rafał 
Mamet, przedstawiciel wojska Arkadiusz 
Tomczak, bracia kurkowi z Poznańskiego 
Bractwa Kurkowego, Bractwa „Poznań 
1253”, Bractwa Strzeleckiego z Lubonia,  
Swarzędza, Mosiny. Robert Kolwicz zapro-
sił siedmioosobową grupę współpracow-
ników z Ukrainy i wielu innych. Do grona 
zwycięzców, 3 maja 2019 r. dopisał się 
Robert Kolwicz, który zdobył pamiątkową 

tarczę ufundowaną przez Macieja Łabno. 
Otrzymał  pamiątkowy medal ufundowany 
przez bractwo kurkowe. Drugi był Maciej 
Łabno a trzecie miejsce zajął Marcin No-
wak też nagrodzeni medalami.

Turniejowi statutowemu KBBK, towarzy-
szyły trzy turnieje otwarte. W turnieju o 
tarczę 35.lecia KBBK ufundowaną przez 
burmistrza Przemysława Pacholskie-
go, strzelano do tarcz sportowych na 
odległość 100 m. Wyłoniono dziesięciu 
najlepszych: Marek Baranowski, Maciej 
Łabno, Roman Fludra, Krzysztof Musiał, 
Arkadiusz Tomczak, Zdzisław Kaczmarek 
Vanessa Wojciechowska, Marcin Jankow-
ski, Przemysław Płachtin i Adam Szyszka. 
W finale pierwsze miejsce zajął Maciej 
Łabno (KBBK). Zdzisław Kaczmarek KBS 
Swarzędz, był drugi a trzecie miejsce zajął 
Marcin Jankowski (KBBK). 
Tarczę Firmową 35.lecia KBBK  ufundowa-
ną przez Firmę IRMAL z Czmońca  zdobył 
Zdzisław Kaczmarek z KBS w Swarzędzu. 
Drugi był Adam Szyszka  (KBBK),  przed 
Przemysławem Płachtinem z Poznania.
Tarczę urodzinową z okazji ukończenia 60 
lat ufundowaną przez Marka Pochylskiego 
zdobył Zdzisław Kaczmarek z KBS w Swa-
rzędzu. Drugi był Adam Szyszka a trzeci 
Jacek Gramsz, obaj z KBBK. 
Najwięcej emocji wzbudziło strzelanie 
do kura. Tę konkurencję wygrał Marian 
Błaszak. Drugie miejsce zajął Zdzisław 
Jakubowski a trzeci Przemysław Płachtin. 
Na cześć zwycięzców ks. Grzegorz Zbączy-
niak odpalił salwę honorową. Zwycięzców 
obdarowano licznymi upominkami ufun-
dowanymi przeważnie przez fundatorów 
tarcz, ale bezinteresownymi fundatorami 
nagród byli sympatycy KBBK restauracja 
„Wielkie Nieba” oraz kwiaciarnia Agata 
Wolna w Bninie, którzy ufundowali cenne 
vouchery.
    
 

Majowe 
strzelanie 
KBBK

◊  Kazimierz Krawiarz

Uczestnicy zajęć w Środowiskowym Domu 
Samopomocy „Gościnni” mają okazję spo-
tykać się z różnymi ciekawymi ludźmi, od 
których uzyskują interesujące informacje. 
Tym razem w piątek, 29 kwietnia  odwiedziły 
ich przedstawicielki Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo, przy-

nosząc figurę Matki Bożej Róży Duchownej.
To wyjątkowe spotkanie o  charakterze 
religijnym, duchowym sprawiło wiele przy-
jemności jego uczestnikom.
Siostry Miłosierdzia opowiedziały „Go-
ścinnym” historię objawień Matki Boskiej 
(Objawienia Róży Duchownej z Montichiari), 

których doświadczać miała włoska pielę-
gniarka, mistyczka Pierina Gilli (ur. 3 sierpnia 
1911 r., zm. 12 stycznia 1991 r.)
Wspólne śpiewy i  modlitwy natchnęły 
uczestników zajęć w ŚDS „Gościnni” opty-
mizmem, radością i nadzieją .

Siostry u „Gościnnych”

◊  Robert Wrzesiński



Ogród im. Władysława Zamoyskiego 
w Bninie, położony jest nad jeziorem, bli-
sko lasu, wśród uprawnych pól, w zaciszu. 
Historia tego ogrodu jest dokładnie zapi-
sana w pięknie prowadzonych kronikach. 
Są tam ludzie i ich czyny, są liczne zdjęcia 
pokazujące założycieli i  organizatorów, 
działkowiczów; „Kórnickie Wianki”, „Dni 
Działkowca” i „Życie Ogrodu”.
Dnia 30 kwietnia 2022 r. na wolnym powie-
trzu przy świetlicy ogrodowej, odbyło się 
Walne Zebranie Sprawozdawcze z udzia-
łem Stanisława Wawrzyniaka przedstawi-
ciela Zarządu Okręgu Polskiego Związku 
Działkowców w Poznaniu (ZO PZD).
W minionym, covidowym roku dokonano 
kooptacji w  składzie zarządu Ogrodu. 
Z funkcji prezesa, po 16 latach pracy zre-
zygnował Andrzej Steinitz. Zastąpił go na 
tym stanowisku Rafał Momet.  Sukcesy 
ogrodu jak stwierdził Andrzej Steinitz 
zawdzięczać należy oddanym w pracy oso-
bom. W imieniu PZDz. wręczono im „Od-
znaki Zasłużonych dla Ogrodu”. Odznaki 
otrzymali: Zofia Glanc (Kronikarz Ogrodu), 
Eugeniusz Patulski, Wojciech Przybylski, 
Wacław Szczepaniak, Grzegorz Małecki 
i Jerzy Żółtowski.
Andrzejowi Steinitzowi natomiast wrę-
czono piękną orchideę oraz pamiątkowy 
adres z napisem: „Andrzejowi Steinitzowi 
w dowód wdzięczności, szacunku  i uznania 
za 16 lat pełnej sukcesów pracy włożonej 
na rzecz ROD im. Wł. Zamoyskiego w Bni-
nie. Zarząd oraz Działkowcy. ROD Bnin 
30.04.2022”.
Ogrody działkowe, mają coraz większe 
znaczenie. Powstały w naszej gminie 40 

lat temu z potrzeb bytowych i społecznych, 
w okresie gdy każdy skrawek ziemi był na 
wagę złota. Dzisiaj w przededniu inflacji 
i  kryzysu wojny na Ukrainie każdy z nas 
szuka oparcia w ziemi. W 2021 roku siedem 
działek zmieniło użytkowników. Ceny dzia-
łek rosną w zawrotnym inflacyjnym tempie. 
RODz w Bninie to przykład mądrego zarzą-
dzania, gospodarowania ziemią i naturą 
oraz integracji społecznej jej użytkowników. 
Działkowcy docenili pracę zarządu i udzielili 
mu absolutorium, poparli plany inwestycyj-
ne oraz zaakceptowali delegata do Rady 
Okręgowej RODz w Poznaniu. W przyszłym 
roku ROD Bnin obchodzić będzie swoje 
40lecie. 

KUSIA to wesoła, radosna suczka w wieku 
około 4 lat. Ta nieduża psica to ulubienica 
wielu wolontariuszy. Kusia jest bardzo przy-
jaźnie nastawiona do ludzi, uwielbia space-
ry, spędzanie czasu na zewnątrz, a także 
wycieczki do lasu, gdzie może do woli tropić 
i węszyć. Jest prawdziwą mistrzynią zabawek 
węchowych – nie znaleźliśmy takiej, która 
okazałaby się dla niej trudna! Kusia bardzo 
potrzebuje kontaktu z człowiekiem – potrafi 
nawet przejść przez ogrodzenie, by przywi-
tać się z ludźmi. Kusia nie toleruje niestety 
czworonożnej konkurencji, więc w nowym 
domu powinna zostać psią jedynaczką. 
Suczka jest psem z alergiami, wymaga spe-
cjalistycznej karmy.
Jeżeli chcielibyście poznać Kusię, prosimy 
o kontakt pod nr tel. 783 552 272 w celu 
ustalenia terminu spotkania. Zapraszamy 
również do odwiedzania strony interne-
towej schroniska: schronisko-skalowo.pl 
oraz naszego profilu na Instagramie: przy-
stanekskalowo

Fot. Karolina Rożek

Adoptuj 
przyjaciela 

Działkowcy podsumowali rok

◊  Kazimierz Krawiarz

Fundacja Zakłady Kórnickie serdecznie 
zaprasza uczniów szkół ponadpodsta-
wowych z  Poznania i  Gmin Powiatu Po-
znańskiego do udziału w  konkursie pod 
nazwą „Festiwal Filmowy Franciszki 2022”, 
realizowanego w ramach Programu Drze-
wo Franciszka.
Celem konkursu jest możliwość zapre-
zentowania przez młodzież w  formie 
filmów aktualnych problemów i zagadnień 
związanych z  środowiskiem naturalnym 
w  Polsce. Pragniemy docenić młode ta-
lenty filmowe oraz wzmocnić otwartość na 
piękno otaczającego nas świata przyrody 
w duchu chrześcijańskiej wrażliwości.
Uczestnikami Konkursu mogą być ucznio-
wie ze szkół ponadpodstawowych z  Po-
znania i  Gmin Powiatu Poznańskiego, 
niezależnie od narodowości, zebrani w 1,2 
lub 3-osobowe zespoły uczniowskie.
Proponowane tematy:
• woda – podstawa wszelkiego życia i za-
grożenia jej deficytu,
• zwierzęta – nasi mniejsi bracia,
• ochrona ekosystemów i krajobrazów,
• powietrze, którym oddychamy,
• ekologia w miastach,
• chrześcijaństwo w przyrodzie i przyroda 
w chrześcijaństwie
• odpady lub ścieki – odwieczny problem 
czy szansa?
 
Koordynatorem konkursu FFF jest An-
drzej Stachura, Redaktor Naczelny por-
talu drzewofranciszka.pl, który pozostaje 
do Państwa dyspozycji pod adresem  
mailowym: filmy@fzk.pl.
Szczegółowe informacje dot. konkursu 
znaleźć można w Regulaminie konkursu, 
dostępnym na stronie: 
www.drzewofranciszka.pl

Festiwal 
Filmowy 
Franciszki ‘22

◊  Andrzej Stachura
Fundacja Zakłady Kórnickie

Tradycji stało się zadość i  w  dniu 30 
kwietnia 2022 r. ks.Waldemar Twardow-
ski - proboszcz parafii pod wezwaniem 
Matki Bożej Królowej Rodzin w Borówcu,  
zaprosił parafian i nie tylko do rowerowej 
aktywności. Długi weekend i odstąpienie 
kontrolerów lotów od dezorganizacji ru-
chu lotniczego,  pomniejszyło frekwencję 
uczestnictwa w  Rodzinnym Spacerze 
Rowerowym (RSR). Mimo to przy pięknej 
wiosennej pogodzie 21 osób w tym czte-
roosobowa rodzina z  Ukrainy, leśnym 
traktem, podążyła do Kamionek by 
zwiedzić i zapoznać się z krótką historią 
kaplicy pod wezwaniem św. Matki Teresy 
z Kalkuty. Nowocześnie zaprojektowana 
budowla jest zaczynem mającego po-
wstać kościoła. Mieszkańcy Kamionek 
w 2012 r. wystąpili z inicjatywą budowy, 
a  już 2014 roku nastąpiła konsekracja 
kaplicy i od tej pory nie muszą udawać 
się do innych parafii by uczestniczyć 
w obrzędach religijnych.

Droga powrotna wiodła przez „zielony 
mostek na Głuszynce, który już trzeci rok 
w nienaruszonym stanie służy turystom 
na trasie Borówieckiego Ringu Rekre-
acyjnego.
W ogródku kościoła w Borówcu czekał ks. 
Waldemar przy ognisku z kiełbaskami.
Najmłodsi uczestnicy po zaspokojeniu  
żołądków ,  zostali poproszeni o  udział 
w quizie na temat powziętych  w czasie 
trwania spaceru informacji.
Dzieci zadziwiały wiedzą o  Borówcu, 
Kamionkach i gminie. Odpwiedzi były ho-
norowane nagrodami z puli otrzymanej z 
Wydziału Promocji  Gminy, co na pewno 
pozostanie na długo w pamięci i stanowić 
będzie cenną pamiątkę.
Spacerowiczów rowerowych poprowadził 
i pytania do quizu przygotował Koman-
dor RSR z  woli ks.Waldemara Tomasz 
Grzeskowiak. 

Sezon rozpoczęty

◊  TG
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Trzech bardzo kreatywnych przedszkola-
ków z grupy „Pszczółki” z Niepublicznego 
Przedszkola „Truskawkowa Polanka” 
razem z rodzicami wzięło udział w Ogól-
nopolskim Konkursie „Czy to fruwa, czy 
lata?”, zorganizowanym przez Przed-
szkole im. Kubusia Puchatka w Lublinie.

Zadaniem Wiktora, Franka i  Igora było 
wykonanie fruwających, przestrzennych 
stworzeń z  materiałów odpornych na 
warunki atmosferyczne. Chłopcy spisali 
się na medal, teraz wszyscy zaciskamy 
kciuki i czekamy na wyniki konkursu! 

„Czy to fruwa, czy lata?”

◊  Anna Smuga
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KURATORKA: kAROLINA kAPUSTKA

Prezentacja Mateusza Pietrowskiego 
"Żółta czerwoność niebieskiego. O relacjach barw"

Otwarcie wystawy 
Pracowni Tkaniny Artystycznej 
Kórnickiego Ośrodka Kultury 

"ZAPRASZAMY PO PRZERWIE"

20 maja 2022 

godz. 17:30

        Kórnicki Ośrodek Kultury, ul. Prowent 6, Kórnik

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PROCEDURA PLANISTYCZNA

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

OGŁOSZENIE BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY KÓRNIK

o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kórnik, obejmującego grunty 
miejscowości Koninko, Szczytniki, Ka-
mionki, Bnin, Czołowo, Konarskie, Ra-
dzewo, Czmoniec, Czmoń i Błażejewko 
oraz części obrębów Kamionki, Bnin, 
Gądki, Borówiec, Skrzynki, Kórnik, Bier-
natki – jezioro i Dziećmierowo na zachód 
od S11, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym (t. 
j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz 
uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr 
XXII/278/2016 z dnia 29 czerwca 2016 
r. i uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik 
nr XXVII/326/2016 z dnia 26 październi-
ka 2016 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego, gmina Kórnik, zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach:
od 23 maja 2022 r. do 1 lipca 2022 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik w go-
dzinach urzędowania. Projekt  studium 

dostępny będzie w  okresie wyłożenia 
również na stronie www.kornik.pl w dziale 
,,Sprawy obywatelskie” w zakładce ,,Pro-
jekty mpzp wyłożone do publicznego 
wglądu” oraz na platformie konsultacyjnej 
kornik.konsultacjejst.pl. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie zmiany studium rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 r. 
o godzinie 16:00 – w Sali OSP w Kórniku 
– ul. 20 Października 93, 62-035 Kórnik.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym 
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej mogą wnosić uwagi do projektu 
zmian Studium. Uwagi należy składać 
w  formie papierowej lub elektronicznej 
w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@
kornik.pl lub platforma konsultacyjna: 
kornik.konsultacjejst.pl) do Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik na adres Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 
1, 62-035 Kórnik, z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i  adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 
lipca 2022 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i  Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

W nocy z 1 na 2 maja 2022 r . 
doszło do tragedii w R adzewie. 

Spłonął dom i wyposażenie. 
Rodzinie udało się uciec. 

Teraz całe siły kierujemy na wsparcie i pomoc 
pogorzelcom w odbudowie domu.

W tym celu zachęcamy do wpłat na konto KTPS 
nr 50 9076 0008 2001 0007 0739 0010 

lup poprzez portal zrzutk a.pl 
pod linkiem https://zrzutk a.pl/64w2ts



Sukcesy plastyczne najmłodszych uczen-
nic kórnickiej Jedynki:  Nicole z klasy I „d” 
i Hani z II „b”.
Ostatnie dni kwietnia przyniosły rozstrzy-
gnięcie dwóch, cieszących się zaintereso-
waniem uczniów naszej szkoły konkursów 
plastycznych.
Pierwszy z nich, o zasięgu ogólnopolskim 
nosił tytuł: „Bosa Osa, czy srebrne ryby 
– inspiracje twórczością Doroty Gellner”, 
przeznaczony był dla wychowanków świetlic 
szkolnych. Organizatorem konkursu była 
Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach, 
a honorowy patronat sprawowała sama po-
etka Dorota Gellner i Śląski Kurator Oświaty.
Do konkursu zaproszono dzieci z klas I-IV, 
objęte opieką świetlic szkolnych z  terenu 
całego kraju.

Zadaniem uczestników było przygotowanie 
płaskich prac plastycznych w dowolnym for-
macie i technice oraz prac przestrzennych, 
których tematem byli bohaterowie utworów 
D. Gellner.
W zmaganiach plastycznych wzięły udział 
62 placówki, w tym z naszej SP 1. Ogółem 
nadesłano 334 prace. 
Wśród laureatów, znalazła się praca wyko-
nana przez uczennicę Nicole Godlewską 
z klasy I „d”, która zajęła III miejsce. Galerię 
nagrodzonych można obejrzeć na stronie 
szkoły www.sp5pyskowice.pl/swietlica i na 
wernisażu w Centrum Wystawienniczym 
w Pyskowicach.
Z końcem kwietnia rozstrzygnięto również 
jubileuszowy X Międzynarodowy Konkurs 
Plastyczny „Wesołego Alleluja”, którego 

organizatorem jest Szkoła Podstawowa 
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Woli Zgło-
bieńskiej. To artystyczne przedsięwzięcie, 
na które napłynęły kartki z  rożnych stron 
Polski i świata, przyniosło  Wyróżnienie dla 
uczennicy Hani Grockiej z klasy II „b”. Na 
uwagę zasługuje fakt, iż na ten międzyna-
rodowy konkurs wpłynęły 1394 prace z 212 
placówek oświatowych i kulturalnych. Prace 
można podziwiać  na stronie: www.spwola-
zglobienska.pl
Dziewczynkom z kórnickiej Jedynki, należą 
się ogromne gratulacje i życzenia kolejnych 
sukcesów na ścieżce artystycznej. 

Kasztany dla mieszkańców lasu
 Już 12 lat trwa współpraca Szkoły Podsta-

Powoli staje się tradycją, że uczniowie klas 
7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku 
w czasie rekolekcji szkolnych mają szansę 
uczestniczyć w programach profilaktycz-
nych, których celem jest zapobieganie 
zachowaniom ryzykownym i problemom 
młodzieży. Również w tym roku szkolnym 
młodzież brała udział w warsztatach pro-
wadzonych w ramach dwóch programów 
profilaktycznych prowadzonych przez 
zespół wykwalifikowanych trenerów, a to 
wszystko dzięki Komisji ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Kórniku, 
która sfinansowała udział szkoły w obu 
programach.
Pierwszy z  nich - o  nazwie Archipelag 
Skarbów skierowany był dla klas 8 i od-
bywał się w  dn. 20-21.04.22r. Celem 
programu było wzbudzenie refleksji nad 
ważnymi wartościami i obranym stylem 
życia, m.in. poprzez omówienie zagrożeń 
płynących z zażywania używek i substan-
cji psychoaktywnych, zbyt wczesnej ini-
cjacji seksualnej oraz negatywnych skut-
ków przemocy rówieśniczej. Uczniowie 
chętnie uczestniczyli w proponowanych 
przez trenerów aktywnościach, dzielili 
się swoimi przemyśleniami na poruszane 

tematy, a  także ochoczo uczestniczyli 
w zadaniach ilustrujących powagę poru-
szanych problemów.
Drugi program -  „Spinacz” odbywał się 
22.04.22r. podczas którego klasy 7 zgłę-
biały tematykę bezpieczeństwa w  sieci 
oraz uzależnień od gier i Internetu, mło-
dzież, podobnie jak starsze koleżanki 
i koledzy z klas 8 , aktywnie uczestniczyła 
w proponowanych przez prowadzących 
zadaniach, odpowiadała na pytania oraz 
poznała ogólne mechanizmy czyhających 

na nich pułapek - groźnych zarówno teraz 
jak i w przyszłości. 
W  ramach programów zostały zorgani-
zowane również spotkania dla rodziców, 
podczas których prowadzący wyjaśniał 
na czym polega jego praca z dziećmi, ale 
także służył cennymi radami i wskazów-
kami, podkreślając przy tym jak ważna 
jest rola rodzica w  życiu dorastającego 
dziecka i przykład od niego płynący. 

Programy profilaktyczne w „Dwójce“

◊  Anna Merta

Wieści z „Jedynki“

◊  B.G.

wowej nr 1 w Kórniku z Kołem Łowieckim 
nr 73 KOGUT  w Kórniku. Ani pandemia, 
ani zła pogoda nie zatrzymały uczniów 
przed wyjazdem w teren.
Na miejscu, tj. w  Leśnictwie Drapałka, 
dnia 21 kwietnia 2022 r., można było  
zobaczyć efekty  zbiórki kasztanów oraz 
pracy myśliwych. Uczniowie samodzielnie 
rozrzucili kasztany w miejscu przeznaczo-
nym dla dokarmiania zwierzyny.
Myśliwi przygotowali dla uczniów ogni-
sko oraz lekcję o  zwierzętach łownych 
występujących w naszych lasach i polach. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła 
się sowa CARO. 
W akcji zbiorki przeprowadzonej w ostat-
nim kwartale 2021 r. udział wzięło 88 
uczniów i  zebrano prawie 2 tony kasz-
tanów.   
Najwytrwalsi uczniowie zostali uhono-
rowani nagrodami ufundowanymi przez 
Koło Łowieckie 73 Kogut.
1. Joanna W. 3c 344,5 kg 
2. Maja M. 5a 179,5 kg 
3. Julia W. 3c  140,2 kg 
W imieniu Uczniów, Dyrekcji  i Organiza-
torów konkursu  serdecznie dziękujemy.  
Darz Bór !                            

◊  Dawid W

Mali Patrioci w Robakowie
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W Szkole Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Robakowie, w sposób 
szczególny upamiętniono rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja, a także Dzień 
Flagi .Święta te były okazją do rozmów 
o patriotyzmie, symbolach narodowych 
oraz znaczeniu Ojczyzny w naszym życiu. 
Uczniowie szkolnej zerówki, wyposażeni 
w biało- czerwone flagi, przeszli ulicami 
Robakowa, równocześnie stając się żywym 
symbolem patriotyzmu.  O tym, że święta 

narodowe, a także pamięć o bohaterach 
historii, Odważne Jeżyki pielęgnują przez 
cały rok, udowodniliśmy po raz kolejny 
spacerem na cmentarz, zapalając znicz po-
ległym bohaterom walczącym za Ojczyznę. 
Obchody Majowe, były również świetną 
okazją do wspólnego odśpiewania hymnu 
Polski, którego wykonanie,  dumnie roz-
brzmiewało z szkolnych sal.

Miesiąc kwiecień w naszym przedszkolu 
obfitował w  wiele ciekawych wydarzeń. 
W  pierwszych tygodniach przedszkolaki 
przygotowywały się na nadejście Świąt 
Wielkanocnych. Czas przedświąteczny to 
czas radości, kolorów, przygotowywania 
ozdób, pisanek i poszerzania wiadomości 
na temat tradycji związanych z tymi święta-
mi. Społeczność przedszkolna wraz z Radą 
Rodziców zorganizowała kiermasz wielka-
nocny na którym nie zabrakło świątecznych 
wspaniałości, pięknych dekoracji, palm, 
kartek świątecznych, pisanek, stroików 
i wiele innych ozdób. Dochód z kiermaszu 
został przekazany na  Stowarzyszenie na 
rzecz rehabilitacji, ekologii i  ratowania 
zwierząt rzeźnych BENEK. Wszystkim 
serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. 
21 kwietnia w ramach projektu „Poznajemy 
zawody” nasze przedszkole odwiedzili Ra-
townicy Medyczni, którzy przyjechali do nas 
karetką. Dzieci miały możliwość obejrzenia 
karetki  od środka, ale także brały udział w  
bardzo  ciekawej lekcji udzielania pierwszej 
pomocy. Wspólnie z Ratownikami dzieci 
ćwiczyły udzielenie pierwszej pomocy na 
przywiezionych fantomach. 22 kwietnia 
w  ramach projektu nasze przedszkolaki 
odwiedziły Ochotniczą Straż Pożarną w Ka-
mionkach Nasi milusińscy mogli zapoznać 
się z zawodem strażaka, z zasadami postę-
powania na wypadek powstania pożaru 
lub innego zagrożenia. Dzieci dowiedziały 

się, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale 
również pomagają w czasie powodzi, usu-
wają skutki wypadków samochodowych, 
sprzątają połamane przez wichury drzewa. 
Przedszkolaki miały okazję zobaczyć wóz 
strażacki wraz z  całym wyposażeniem, 
sprzęt gaśniczy i  strój w  jaki ubierają się 
do akcji. Zwiedzały także pomieszczenia 
znajdujące się w remizie. Kto chciał mógł 
przymierzyć hełm strażacki, potrzymać 
wąż. Na zakończenie spotkania przedszko-
laki podziękowały i obdarowały strażaków 
laurkami.

27 kwietnia  po śniadaniu zawitali do 
naszego Przedszkola mundurowi goście, 
przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji 
z naszego rejonu. Goście opowiadali m.in. 
o pracy Policji i bezpiecznym poruszaniu się 
w ruchu drogowym.  Przypomnieli przed-
szkolakom  jak bezpiecznie przechodzić 
przez jezdnię, jak poruszać się po ulicy, żeby 
nie doszło do sytuacji niebezpiecznych dla 
dziecka, o zasadach obowiązujących w ru-
chu drogowym, w co powinien wyposażony 
być rower a szczególnie o tym, jak należy 
przewozić dzieci w  samochodzie i  jakie 
skutki niesie za sobą jazda bez fotelika i nie 
zapiętych pasów. Spotkania z przedstawi-
cielami służb mundurowych i medycznych 
to doskonała forma edukacyjnego uświa-
domienia dla dzieci zasad bezpieczeństwa 
oraz zachowania się w przypadku pożaru, 
wypadku i  innych zagrożeń, które mogą 
mieć miejsce.
Kwiecień zakończyliśmy tanecznie finałem 
między przedszkolnego konkursu „Roztań-
czone przedszkolaki” organizowanego przez 
nasze przedszkole. Uczestnicy zaprezen-
towali taniec o tematyce dowolnej. Każda 
grupa taneczna wykazała się oryginalnością 
i pomysłowością układów oraz różnorod-
nością stylów muzycznych i  form tanecz-
nych. Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy!

◊ Aleksandra Świątek

Kwiecień w Przedszkolu Leśna Drużyna 

◊  Zespół do sp. Promocji 



Miło nam poinformować, że dwie zawod-
niczki naszego klubu UKS TKD Kórnik: 
Tatiana Tomczak (junior) i  Julia Szpak  
(młodzież) zostały powołane przez Pol-
ski Związek Taekwondo Olimpijskiego 
w  skład Kadry Narodowej. Dziewczyny 
w dniach  24-30 kwietnia przebywały na 
zgrupowaniu Kadry Narodowej w  OPO 
COS Zakopane .

Powołania 
do kadry

Radzevianki 
– kadrowiczki

Piąta odsłona Szkolnej Ligi Unihokeja od-
była się w Radzewie. Uczestnikami kolej-
nych pasjonujących zmagań byli uczniowie 
i uczennice klas trzecich oraz czwartych. 
Głośny, żywiołowy doping poniósł naszych 
zawodników i  zawodniczki. Dziewczęta 
wygrały wszystkie mecze: z  Żytowiec-
kiem, z Poznaniem, z Niechanowem oraz 
niepokonanym dotychczas Bieganowem. 
Chłopcy zaczęli od mocnego uderzenia 
i  najwyższego zwycięstwa w  całym tur-
nieju, z  drużyną z  Poznania. Następnie 
zremisowali z  niepokonaną dotychczas 
drużyną z Żytowiecka (prowadzili już 3:0, 
a gola na 3:3 stracili w ostatniej sekundzie). 
Potem nieco osłabli, ale pokazali jak wielka 
moc w nich drzemie. W drużynie dziew-
cząt grały: Agnieszka B. (kapitan), Marta 
Jankowska, Lena Boguś, Marianna Krenc, 
Zuzanna Bogaczyńska, Emilia Fic i Gabriela 
Bałęczna. Chłopcy rywalizowali w składzie: 
Wojciech Woźniak (kapitan), Tomasz 
Bartkowiak, Kacper Wolniewicz, Wojciech 
Walewski, Adam Fiedorczyk, Franciszek 
Rozmiarek, Olivier Godyń, Bartosz Taciak, 

Marcel Duszczak, Alex Guszczak, Kacper 
Snuszka. Wszyscy uczestnicy zawodów 
wracali do domów z medalami, za ufundo-
wanie których dziękujemy tajemniczemu 
sponsorowi. Mecze sędziowało dwoje 
juniorów, trenujących w Radzevii: Olivier 
i Franek. Za obsługę tablicy wyników odpo-
wiedzialne były zawodniczki drużyny mło-

dziczek: Sandra i Patrycja, a operatorami 
kamery byli uczniowie klasy trzeciej: Olek, 
Antek i Czarek. Dzięki nim oraz dzięki panu 
Rafałowi zmagania na sali gimnastycznej 
w Radzewie można było śledzić na żywo 
w internecie.

Trzy unihokeistki reprezentujące zespół 
UKS Radzevia Radzewo mają za sobą de-
biut w  narodowych barwach. Zaszczytu 
występów z orzełkiem na piersi dostąpiły: 
Roksana Toboła, Zofia Brylewska oraz 
Milena Kaczmarek. Dziewczęta wraz z Re-
prezentacją Polski U-19 w  dniach 22-24 
kwietnia uczestniczyły w międzynarodowym 
turnieju unihokeja w czeskiej Kutnej Horze. 
Z pewnością na długo zapamiętają mecze 
z  Czechami oraz Słowacją i  będą robiły 
wszystko, by w kadrze zadomowić się na 
dłużej. A pozostałe zawodniczki będą chciały 
do nich dołączyć.

Szkolna Liga Unihokeja – cz. 5

◊  KN

Dzień Ziemi to okazja, aby przypomnieć 
sobie, w jaki sposób należy dbać o naszą 
planetę, żeby jak najdłużej cieszyła oko 
pięknymi widokami. Dlatego 22 kwiet-
nia Szkoła Podstawowa w  Kamionkach 
przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji 
#SprzątamyDlaPolski pod honorowym 

patronatem Prezesa Rady Ministrów Ma-
teusza Morawieckiego.
Uczniowie z  Ukrainy uczęszczający do 
naszej szkoły wraz z wychowawcami  wy-
ruszyli w teren z workami i rękawiczkami, 
aby uporządkować najbliższą okolicę. 
Zebrano kilkanaście worków śmieci w po-

bliskim lesie.
BRAWO MY!!!
Wszyscy wspólnie postarajmy się o  to, 
aby ta praca nie poszła na marne i  nie 
śmiećmy więcej!!!

Dzień Ziemi w Kamionkach

◊  Beata Toboła
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W dniu 10 kwietnia 2022 r. rozpoczęto sezon 
wędkarski na Jeziorze Kórnickim. Była to 
pierwsza edycja zawodów o  tytuł Mistrza 
Koła na 2022. Turę pierwszą wygrał Micha-
łowski Marian, drugi  był Wójkiewicz Marek, 
a trzeci Grewling Andrzej.  Wśród juniorów  
zwyciężył Golinski Adaś, drugi był Draszczyk 
Michał, a   trzeci Jankowski Maksymilian. 
Drugą turę zawodów rozegrano w dniu 24 
kwietnia, także na Jeziorze Kórnickim. Wśród 
juniorów mistrzem koła na 2022 został Go-
linski Adaś, wicemistrzem Draszczyk Michał, 
a trzecie miejsce zdobył Kosakowski Marcin. 
W śród seniorów mistrzem koła został Wój-
kiewicz Marek, wicemistrzem Michałowski 
Marian, a  lokatę trzecią wywalczył Kuchta 
Mikołaj. Wszystkim  zwycięzcom składamy 
gratulacje  i  życzymy dobrych wyników 
w całym sezonie.

◊  Mirosław Grewling

Sezon wędkarski rozpoczęty



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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 Zaopiekuję się os. starszą lub nie-
pełnosprawną, całodobowo. Kórnik 
i okolice. Tel. 721 618 966
 Dla osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności lekka praca na 
produkcji, tel. 790 560 187, e-mail 
praca@lavoro.com.pl
 Ukrainka po studiach logistycznych 

szuka pracy. Język polski w trakcie 
doskonalenia. Tel. 451 512 063
 Instytut Dendrologii PAN ogłasza 

konkurs na stanowisko księgowy, 
szczegółowe informacje www.idpan.
poznan.pl/index.php/praca-staze-
-konkursy lub tel. 61 8170 033

 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 piw-

nicę 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
 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-

niku ul. Średzka 17, 62-035 Kórnik 
wynajmie lokal użytkowy o pow. 86 
m2 przy Plac Powstańców Wlkp. 1 
w Kórniku. Lokal użytkowy o pow. 
70 m2 (po Sklepie) w Żernikach 13a. 
Tel. 663 977 343
 Zachęcamy seniorów do skorzy-

stania z bezpłatnych konsultacji po-
dologicznych, w każdy poniedziałek. 
SephiaMed. Tel. 788 878 680
 Kupię mieszkanie lub dom do 

remontu Kórnik i okolice. Tel. 666 
677 003
 Wykonuje cięcia żywopłotów i tui, 

koszenie trawników, wertykulacje 

i aeracje trawników. Tel. 604 379 025
 Biuro matrymonialno-towarzyskie 

zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Tel. 505 006 319
 Sprzedam łóżeczko dziecięce z szu-

fladą i witrynę czarną. Tel. 693 822 115
 Przeniesiony sklep rzeczy używane 

z Poznańskiej na ul. Szkolną 8, obok 
optyka. Zapraszamy.
 Naprawa rolet zewnętrznych. 

Montaż rolet zewnętrznych, materia-
łowych, moskitery. Tel. 501 645 939
 Sprzedam stojak do transportu 

okien, wys. 1.94, dł. 2.68, szer. 1.59. 
Tel. 501 645 939
 Meble na wymiar i  kuchnie ze 

sprzętem do zabudowy, szafy typu 
“komandor”, meble łazienkowe, 
regały, in. zabudowy, montaż paneli 
podłogowych, listew. Krótkie termi-
ny. Tel. 665 298 587
 Usługi ogrodnicze: koszenie tra-

wy, chwastów, trzciny, przycinanie 
żywopłotów, krzewów, wycinanie 
drzew, wywóz. Krótkie terminy.  
Tel. 665 298 587
 Sprzedam drzwi wewnętrzne 

przeszklone z  demontażu, kolor 
calvados 3 szt. - 80 cm, 1 szt. - 70 
cm. Także inne drzwi - 100 zł/szt., 
stan bdb, schody drewniane, dł. 
4,1 m, szer. 0,8 m, stan bdb - 500 zł.  
Tel. 665 298 587
 Sprzedam łóżko piętrowe na an-

tresoli SVARTA, metalowe z blatem, 
zakup IKEA, cena do uzgodnienia. 
Tel. 601 746 930
 Sprzedam sofę 3-osobową, roz-

kładaną, w bardzo dobrym stanie. 
Tel. 696 779 221
 Sprzedam czółenka z  czarnej 

skóry, damskie rozm. 37, czarną 
spódnicę, rozm. L i czarną torebkę. 
Tel. 696 779 221
 Sprzedam sukienkę dziewczęcą, 

11-12 lat, kupiona w  Londynie 
oraz nową kurtkę wiosenną dla 
dziewczynki, rozm. 158-164. Tel. 
696 779 221
 Sprzedam nowe wrotki dziewczęce, 

rozm. 38. Ubranka dla dziewczynki 
mega paka, 10-13 lat. Tel. 696 779 221

 Sprzedam gitarę akustyczną czar-
ną z dodatkami. Tel. 602 742 550
- Sofa do leżenia, nierozkładana, 1 
– os., w cenie 100 zł (do negocjacji). 
Tel. 503 959 966
 Długa czerwona suknia wieczoro-

wa, raz ubrana na wesele. W stanie 
b. dobrym. Wysadzana kamieniami 
na dekolcie, rozm. L. Zainteresowa-
nym wyślę zdjęcia. Cena 140 zł do 
małej negocjacji. Tel. 503 959 966
 Sprzedaż odzieży damskiej używa-

nej w b. dobrym stanie, rozm. S - L, 
od 10 do 45 zł (kurtki jesienno-zi-
mowe) za sztuki. Przy większej ilości 
second hand możliwa negocjacja 
ceny 250-300 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam sukienkę nową bez 

metki, rozm. od S do L, w stylu Gucci 
z długim rękawem, kołnierzyk na 
guziczki. Cena 45 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam w idealnym stanie koza-

ki na platformie Mohito, ekoskóra, 
rozm. 37/(małe)38, cena 140 zł oraz 
czarne oficerki damskie, skórzane, 
rozm. 37, z ozdobnymi sprzączkami, 
dł. do kolan idealny stan, cena 100 
zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam kalosze chłopięce, rozm. 

30/31, kolor niebieski we wzorki, stan 
b. dobry, cena 25 zł. Kalosze dam-
skie, szare, ala Hunter firma, stan 
dobry, cena 40 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 

dwuosobową, w  dobrym stanie, 
cena 60 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam długą, czarną kurtkę 

damską, rozm. 42, z  odpinanym 
kożuszkiem, ściągacze w pasie, stan 
dobry. Cena 50 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam 2-os. tapczan za 60 zł, 

mały do spania z płytą do wymiany 
w którą wkłada się pierzyny, stąd 
niska cena. Kolor brąz z dodatkami 
w beż, wzory. Tel. 503 959 966
 Sprzedam hulajnogę chłopięcą 

w  dobrym stanie, świecące koła, 

z  regulowanym siedziskiem, trój-
kołowa balansowa układa się do 
ruchów jazdy dziecka, wiek na 4 i 5 
lat, cena 60 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam garnitur chłopięcy gra-

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

turystyczna i lekką, niebieską, nada-
jąca się do bagażu torbę na ramię, 
cena z  uszkodzona rączka, stan 
dobry, cena 60 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam chłopięce nike shox 

rozm. 35,5 biało szare super stan 
za 65 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam wiertarkę słupową, 

uniwersalną. Tel. 501 437 247
 Masaż leczniczy w gabinecie lub z do-

jazdem do pacjenta. Tel. 601 592 707
 Na gitarze klasycznej nauczy grać 

nauczycielka szkoły muzycznej. 35.-
/h. Biernatki. Tel. 451 512 063
 Prace ogrodowe, cięcie żywopło-

tów wycinka drzew. Rozbiórka bu-
dynków dużych i małych. Sprzątanie 
i wywóz. Tel. 504 440 916
 Sprzedam używaną trampolinę 

ogrodową, stan dobry, średnica 250 
cm. Tel. 661 064 602
 Sprzedam ubranie dwurzędowe By-

tom 182/108/98, 100% wełna bardzo 
mało noszone - 100 zł, Tel. 601 793 515
 Usługi remontowe, malowanie, 

szpachlowanie, tapetowanie, zabu-
dowy nida, montaż paneli i wykła-
dzin. Tel. 504 501 703
 Dom w budowie, do wykończenia 

lub gotowy do zamieszkania. Kórnik, 
Robakowo, Borówiec, Kamionki 
i okolice. Kupię bez pośredników. 
Tel. 692 268 763
 Usługi transportowe przepro-

wadzki, transport. Tel. 506 490 723
 Kupię garaż Kórnik lub Bnin. Tel. 

506 490 723
 Kupie gospodarstwo rolne, dział-

kę, dom do remontu Kornik okolice. 
Tel. 506 490 723 

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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