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Święta tuż, tuż...
- św. Mikołaj rozdawał prezenty w niecodzienny sposób  str. 11
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Burmistrz Miasta i Gminy 

Przemysław Pacholski

Przewodniczący RMiG Kórnik

Adam Lewandowski

Szanowni Mieszkańcy,

Szanowni Państwo,

i Wy drogie dzieci, które na pewno czekacie już na prezenty.!

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to czas beztroski, radości i miłości. 

To także czas, gdy składamy sobie życzenia, siadamy razem przy stole oraz obdarowujemy się prezentami. 

Właśnie w takich momentach zatrzymajmy się na chwilkę i pomyślmy o tym, jak ważne jest życie rodzinne 

i obecność innego człowieka. 

Te święta są inne, ale radość jest ta sama. Zostańmy w rodzinnym gronie i poczujmy magię tych świąt.

Wszystkim Wam życzę zdrowych i spokojnych Świąt oraz optymizmu w nadchodzącym Nowym Roku 2021
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Burmistrz Miasta i Gminy 

Przemysław Pacholski

Przewodniczący RMiG Kórnik

Adam Lewandowski

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,
Pierwszy raz od wielu lat nie spotkamy się na rynku aby pożegnać stary i powitać Nowy Rok.  

Zachowajmy wszelkie środki ostrożności, tak abyśmy w nadchodzącym 2021 roku  
mogli cieszyć się zdrowiem z nadzieją na powrót do normalności. 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zagrożenie zarażenia się koronawirusem  
nie minie z dnia na dzień,  

ale zróbmy wszystko, aby zminimalizować ryzyko zakażenia.  
Dlatego tak ważne jest dbanie o zdrowie własne i naszych bliskich.
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Informacje 
burmistrza

ZwiĄZek będZie organiZował 
transport autobusowy

Także 3 grudnia odbyło się spotkanie 
przedstawicieli gmin i  powiatów, które 
zgłosiły akces do uczestnictwa w Związ-
ku powiatowo-gminnym. Zadaniem 
Związku będzie organizacja transportu 
regionalnego z udziałem obecnego PKS-
-u. Związek powiatowo-gminny ma być 
organizatorem autobusowego transportu 
regionalnego od połowy przyszłego roku. 
Naszą gminę reprezentował wicebur-
mistrz Bronisław Dominiak oraz Anna 
Borowiak z  Wydziału Eksploatacji Infra-
struktury Technicznej.

podsumowanie w gminnej 
spółce wodnej

7 grudnia wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
spotkał się z  kierownikiem Rejonowych 
Spółek Wodnych ze Śremu Wiesławem 
Klakiem i kierownikiem Wydziału Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa UMiG Kórnik 
Sławomirem Zakrzewskim. Podsumowa-
no działalność Gminnej Spółki Wodnej 
i  dyskutowano na temat planów na 
kolejny rok.

FundusZe dla sZpitali

9 grudnia w roboczym spotkaniu uczest-
niczyli przedstawiciele samorządów 
zrzeszonych w Metropolii Poznań. Gminę 
Kórnik reprezentował burmistrz Przemy-
sław Pacholski. Przekazano informacje 
bieżące dotyczące walki z  pandemią. 
Zebrano deklaracje w związku z wkładem 
własnym wymaganym przy dofinanso-
waniu szpitali z  funduszy Urzędu Mar-
szałkowskiego. Placówki zajmujące się 
pacjentami zakażonymi koronawirusem 
otrzymają z UM dodatkowe 1,1 miliona. 
Miasto i Gmina Kórnik deklaruje 40 tys. 
złotych w ramach tego wkładu. 

komisja miesZkaniowa

10 grudnia odbyło się spotkanie Komisji 
Mieszkaniowej, w  którym udział wzięli 
burmistrz Przemysław Pacholski, wice-
burmistrz Sebastian Wlazły, radni Beata 
Bruczyńska i Robert Jankowski, Irena Si-
wecka z UMiG Kórnik, Agnieszka Mieloch 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kórniku, Bożena Kiełtyka Pełnomocnik 

posZerZĄ ul. do wiatraka

1 grudnia wiceburmistrz Sebastian Wla-
zły podpisał akt notarialny dotyczący 
wykupu na rzecz gminy fragmentu nie-
ruchomości pod poszerzenie drogi - ul. 
Do Wiatraka we wsi Konarskie. 

o drogach rowerowych

2 grudnia obradował zespół do spraw 
dróg rowerowych pod kierunkiem radne-
go Jarosława Janowskiego. W spotkaniu 
uczestniczyli także wiceburmistrzowie 
Sebastian Wlazły i Bronisław Dominiak, 
radni Stanisław Duszczak i Jerzy Walczyk, 
a  także Komendant Straży Miejskiej 
Tomasz Haremza, kierownik Wydziału 
Inwestycji Joanna Grzybowska, kierownik 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Lidia Noskowiak, kierownik Wydziału 
Planowania Przestrzennego Mariusz 
Stodolniak, z-ca kierownika Wydziału Eks-
ploatacji Infrastruktury Technicznej Anna 
Borowiak, inspektor Mirosław Stachowiak 
oraz Tomasz Grześkowiak i  Kazimierz 
Głuch. Przedstawiono i przeanalizowano 
przebiegi istniejących na terenie gminy 
ścieżek rowerowych. Dyskutowano na 
temat standardów technicznych i  wy-
konawczych realizacji nowych ścieżek, 
szczególnie w  kontekście możliwości 
połączenia trasą rowerową Poznania 
z Kórnikiem.

w ramach Forum roZwoju
 lokalnego

3 grudnia wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
wziął udział w  seminarium zatytułowa-
nym „Rola przedsiębiorczości rodzinnej 
w  rozwoju miast”, które zorganizował 
Związek Miast Polskich w ramach Forum 
Rozwoju Lokalnego. Uczestnicy spotkania 
poznali wyniki badań przeprowadzonych 
wśród młodych ludzi i  przedsiębiorców 
w  ramach Programu „Rozwój lokalny”. 
O ocenie sytuacji społeczno-ekonomicz-
nej miasta oraz potencjałach, deficytach 
i konsekwencjach ostatnich zmian mówili 
samorządowcy ze Starachowic, Zabrza 
i  miasta Rydułtowy. Przedstawicielka 
Urzędu Miasta Gdyni opowiedziała 
o przykładach inicjowania współdziałania 
i wspierania przedsiębiorczości rodzinnej 
w wymiarze lokalnym.

Burmistrza ds. Uzależnień oraz Mariusz 
Gabryelewicz Zarządca Nieruchomości, 
przedstawiciel Spółki WODKOM Kórnik. 
Rozpatrzono złożone wnioski na 2 wolne 
lokale pozostające w zasobach gminy.

cyFryZacja w planowaniu 
prZestrZennym

11 grudnia wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły i kierownik Wydziału Planowania 
Przestrzennego Mariusz Stodolniak wzięli 
udział w  zorganizowanym przez firmę 
EnviroSolutions webinarium pt. „Wyko-
rzystanie narzędzi do cyfryzacji aktów 
planowania przestrzennego (APP) zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa”.
 

prZed sĄdem

14 grudnia burmistrz Przemysław Pa-
cholski uczestniczył w rozprawie w Sądzie 
Rejonowym w Środzie Wlkp. dotyczącej 
posesji nadjeziornej na wysokości ośrod-
ka zdrowia w  Kórniku. Sąd przesłuchał 
świadków. Kolejna rozprawa zaplanowa-
na została na 29 marca 2021 roku.

wymagania 
dyrektywy Ściekowej

15 grudnia odbyło się spotkanie zorgani-
zowane przez Spółkę Aquanet w sprawie 
spełnienia wymagań dyrektywy ściekowej 
przez aglomeracje Kórnik, Mosina-Pusz-
czykowo, Murowana Goślina i  Poznań. 
W wideokonferencji uczestniczyli przed-
stawiciele samorządów wchodzących 
w  skład poszczególnych aglomeracji. 
Gminę Kórnik reprezentował wicebur-
mistrz Bronisław Dominiak, kierownik 
Wydziału Inwestycji Joanna Grzybowska 
oraz Szymon Szydłowski. Rozmawiano 
o  możliwych wspólnych działaniach, 
mających doprowadzić do spełnienia 
określonych wymagań, w  zakresie re-
alizacji zadań inwestycyjnych w ramach 
Krajowej Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych. 
  

kolejny wykup gruntów

16 grudnia wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły podpisał kolejny akt notarialny. 
Dotyczył on wykupu 1353 m2 gruntu pod 
poszerzenie ul. Buczynowej i ul. Spółdziel-
czej w Borówcu. cd. na str. 4



Gminna Spółka Wodna obejmuje swoją 
działalnością obszar konkurencyjny tj. 
odwadniany rowami melioracyjnymi oraz 
podziemnymi rurociągami drenarskimi 
o powierzchni 2.786,41 ha.
GSW Kórnik zrzesza 669 członków, każdy 
z  członków wnosi opłatę członkowską 
w wysokości 29 zł za 1 ha użytkowanego 
obszaru konkurencyjnego.
Ściągalność składek członkowskich za 2019 
rok wyniosła  78,82%, natomiast na dzień 
10 grudnia 2020 r. ściągalność wynosi  
77,80 %.
GSW  posiada w utrzymaniu 89,0 km ro-
wów melioracyjnych. 

Wykonanie konserwacji rowów meliora-
cyjnych wynosi corocznie w granicach od 
40 do 50 km w zależności od posiadanych 
środków finansowych oraz koniecznych do 
wykonania napraw podziemnych rurocią-
gów drenarskich.
Na budżet GSW składają się składki człon-
kowskie, dofinansowanie z budżetu Miasta 
i Gminy Kórnik, partycypacji firm i instytucji 
tzw. partycypacja w kosztach utrzymania 
odbiorników wód deszczowych, dotacja 
z budżetu Starostwa Powiatowego, dota-
cja z budżetu państwa, dotacja z budżetu 
samorządu województwa wielkopolskiego.
Z uwagi na położenie gminy Kórnik w zlew-

ni 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.

Zestawienie wybranych robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych w 2020 roku na terenie gminy Kórnik

Miejscowość Obiekt Zakres robót Rozmiar 
rzeczowy [km] Inwestor Termin 

wykonania Zlewnia

Dziećmierowo, 
Runowo, Pierzchno

Rów melioracyjny 
nr R-J „Koszucki” konserwacja 7,71 GSW Kórnik, MiG Kórnik I - II 2020 gmina Środa Wlkp., 

gmina Kórnik

Dziećmierowo Rów melioracyjny 
nr R-D-A konserwacja 2,07 GSW Kórnik, MiG Kórnik II 2020 gmina Kórnik

Błażejewo Rów melioracyjny 
nr R-N konserwacja 2,61 GSW Kórnik, MiG Kórnik III 2020 gmina Kórnik

Gądki Rów melioracyjny 
nr R-B1 konserwacja 1,26 

GSW Kórnik – tzw. 
partycypacja (inwestorzy 

prywatni)
IV-V 2020 gmina Kórnik

Koninko Rów melioracyjny 
nr R-C „Świątnica” konserwacja 2,55 

GSW Kórnik – tzw. 
partycypacja (inwestorzy 

prywatni)
IV-V 2020 miasto Poznań, 

gmina Kórnik

Żerniki
Rów melioracyjny 

nr R-Kp7 
„Krzesinka”

konserwacja 2,41 
GSW Kórnik – tzw. 

partycypacja (inwestorzy 
prywatni)

IV-V 2020 miasto Poznań, 
gmina Kórnik

Robakowo Rów melioracyjny 
nr R-B15

naprawa 
skarpy 0,07 GSW Kórnik, MiG Kórnik VI 2020 gmina Kórnik

Kamionki, 
Borówiec, Skrzynki, 

Kórnik
Kopla I „Głuszynka” konserwacja 6,10 Państwowe Gospodarstwo 

Wodne „Wody Polskie” VIII - IX 2020 gmina Zaniemyśl, 
gmina Kórnik

Robakowo R-A renowacja 1,8 Inwestor prywatny IX-X 2020 gmina Kleszczewo, 
gmina Kórnik

Robakowo, 
Dachowa

Rów melioracyjny 
nr R-B15 konserwacja 2,0 Starostwo Powiatowe w 

Poznaniu, GSW Kórnik X-XI 2020 gmina Kórnik

Kórnik Zbiornik wodny 
OSP renowacja 0,10 MiG Kórnik XI - XII 2020 gmina Kórnik

Dębiec Rów melioracyjny 
nr R-D6 konserwacja 3,08 GSW Kórnik, MiG Kórnik XI - XII 2020 gmina Zaniemyśl, 

gmina Kórnik

Czym zajmuje sie Gminna Spółka Wodna

◊  Wiesław Klak
RZSW Śrem

• Krew i jej składniki (osocze, płytki 
krwi) to lek, którego nie da się zastą-
pić sztucznymi preparatami.
• Jej oddawanie to bezcenna pomoc 
dla wielu chorych (w tym również dla 
zmagających się z COVID-19), często 
ratująca im życie.
• Darowiznę na cele krwiodawstwa 
można m.in. odliczyć od dochodu 
w PIT. W tym roku z ulgi tej skorzysta-
ło prawie 19 tys. Wielkopolan.

Osoby, które oddają krew lub jej składni-
ki, mogą skorzystać z odliczenia w swoim 
zeznaniu rocznym PIT. Ulga przysługuje 
zarówno krwiodawcom, jak również 
ozdrowieńcom COVID-19, którzy oddają 
honorowo osocze. Za oddanie krwi jak 
i  jej składników przysługuje ta sama 
stawka rekompensaty, tj. 130 zł za 1 litr.
Odliczyć można wartość faktycznie do-
konanej darowizny, jednak nie więcej niż 
6% dochodu/przychodu darczyńcy. Trze-
ba też pamiętać, że w  6-procentowym 
limicie uwzględnia się łącznie wysokość 
wszystkich darowizn – obok krwiodaw-
stwa również na cele kultu religijnego, na 
działalność pożytku publicznego oraz na 
kształcenie zawodowe.

Aby skorzystać z  ulgi trzeba uzyskać 
zaświadczenie o ilości oddanej krwi lub 
jej składników ze stacji krwiodawstwa. 
Darowiznę można odliczyć wykazując 
ją w zeznaniu PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. 
W rozliczeniu PIT za 2019 rok w Wielko-
polsce podatnicy odliczyli w ten sposób 
ponad 4,26 mln zł (to o 280 tys. zł więcej 
niż rok wcześniej).

Poza ulgą w PIT honorowym krwiodaw-
com przysługuje także posiłek rege-
neracyjny i  zwolnienie z  pracy w  dniu, 
w którym oddaje się krew lub jej skład-
niki. Można też uzyskać bezpłatne wyniki 
badań laboratoryjnych i zwrot kosztów 
dojazdu do stacji krwiodawstwa. Zasłu-
żonemu honorowemu krwiodawcy - czyli 
takiemu, który łącznie oddał już 5 lub 6 
litrów krwi (limit odpowiednio dla kobiet 
i  mężczyzn) – przysługują dodatkowe 
benefity takie jak tańsze leki, możliwość 
skorzystania poza kolejnością ze świad-
czeń ambulatoryjnych w  placówkach 
medycznych, czy też zniżki w  komuni-
kacji miejskiej.

Oddawaj krew i zyskaj w PIT

◊  Pierwszy Urząd Skarbowy 
w Poznaniu

nr 22/2020 18 grudnia 2020 r.4 5

spotkanie Z aquanet

Także 16 grudnia odbyło się kolejne spo-
tkanie w trybie online przedstawicieli Mia-
sta i Gminy Kórnik oraz Spółki Aquanet, 
dotyczące omówienia stanu zaawanso-
wania zaplanowanych do realizacji inwe-
stycji wodociągowo – kanalizacyjnych. Ze 
strony Gminy w  spotkaniu uczestniczył 
wiceburmistrz Bronisław Dominiak, 
kierownik Wydziału Inwestycji Joanna 
Grzybowska oraz Szymon Szydłowski. 
Przedstawicielom Spółki Aquanet prze-
wodniczył dyrektor Andrzej Kaziród.  

KOMUNIKAT
Urząd Miasta i Gminy w Kórniku 

 informuje, że: 
- w czwartek 24 grudnia 2020 roku (Wigi-

lia Bożego Narodzenia) 
Urząd będzie nieczynny,

- w czwartek 31 grudnia 2020 r.
Urząd Miasta i Gminy będzie czynny  

w godzinach 7:30 – 13:00.

Za wszelkie utrudnienia  przepraszamy.

cd. ze str. 3

◊  red.



Opracowanie dokumentacji projektowej 
wraz z budową instalacji fotowoltaicznej 
na budynku Przedszkola nr 1 zlokalizo-
wanego przy ul. Profesora Zbigniewa 
Steckiego 11, 62-035 Kórnik. 

Zakończono budowę instalacji fotowol-
taicznej na budynku Przedszkola nr 1 
w Kórniku. Jest to pierwszy budynek gmin-
ny wyposażony w  tego typu instalację. 
Panele fotowoltaiczne zlokalizowano na 
dachu budynku od strony południowo – 
zachodniej (widoczne od ulicy Profesora 
Zbigniewa Steckiego). Zainstalowano 28 
monokrystalicznyh modułów fotowolta-
icznych o  łącznej mocy 9,94kW. Energia 
elektryczna wyprodukowana pod wpły-
wem światła słonecznego będzie wykorzy-
stywana na potrzeby budynku. Instalacja 
jest przyjazna środowisku i w czasie pro-
dukcji energii nie następuje emisja CO2 
do atmosfery. 
Wykonawca: Michał Adamczewski Energia 
z Głową z Dopiewa.  
Koszt inwestycji: 62 263,83 zł brutto.

Budowa parkingu w Szczodrzykowie 
przy ul. Ogrodowej
19 listopad 2020r. dokonano odbioru 
końcowego parkingu przy ul. Ogrodowej 
w Szczodrzykowie.
Na parkingu zaprojektowano 60 stanowisk 
postojowych wraz ze zjazdami i drogami 
manewrowymi
Dodatkowo wybudowano chodnik wzdłuż 
jezdni ulicy Ogrodowej oraz wzdłuż par-
kingu do połączenia z istniejącymi ciągami 
pieszymi.
Inwestycję zaopatrzono w  instalację od-
wadniającą i oświetlenie a całość dopeł-
niono sadząc drzewa i krzewy.
Wykonawcą inwestycji była firma Langras 
S.c. Andrzej Latanowicz, Tomasz Latano-
wicz z Runowa. 
Koszt inwestycji 518 275, 47 zł brutto.

Budowa miejsc parkingowych przy 
cmentarzu w Bninie
Inwestycję polegającą na budowie miejsc 
parkingowych przy cmentarzu w  Bninie 
komisyjnie odebrano 16 listopada.  
W ramach zadania wykonano nawierzch-
nię parkingu z kostki brukowej betonowej 
(około 300 m2), zjazdy (około 200 m2) oraz 
chodniki (około 350 m2)
Dodatkowo powstała instalacja odwodnia-
jąca podłączona do istniejącej kanalizacji 
deszczowej.
Odtworzono nawierzchnię bitumiczną 
oraz wykonano powierzchnie zielone.
Wykonawcą inwestycji była firma RDR Sp. 
z o.o. , z siedzibą w Czerwonaku.
Koszt inwestycji 212 550,18 zł brutto.

Kolejne inwestycje zakończone Budowa ul. Klonowej w miejscowości 
Dachowa
Odbiór końcowy przy budowie ul. Klonowej 
w Dachowie odbył się 20 listopad 2020 r.
Na długości około 820 m wzmocniono ist-
niejące podłoże gruntowe, ułożono warstwy 
konstrukcyjne jezdni oraz nawierzchnię 
bitumiczną o szerokości 5,5 m. 
Wykonawcą inwestycji był Zakład Wielo-
branżowy TRANS–BRUK Marek Begier, 
z siedzibą w Nekli. 
Jej koszt to 640 686,41 zł brutto.

Budowa siłowni plenerowej w Dębcu
Z końcem listopada zakończyły się prace 
budowlane polegające na budowie siłowni 

plenerowej przy świetlicy wiejskiej w Dębcu. 
Inwestycja obejmowała montaż następują-
cych urządzeń siłowni zewnętrznej: biegacz, 
surfer i  twister na wspólnych słupach, 
wioślarz wolnostojący, poręcze i drążek na 
wspólnym pylonie, narciarz i orbitrek na 
wspólnym pylonie. Zagospodarowanie te-
renu stanowią następujące elementy małej 
architektury: ławka z oparciem na stelażu 
stalowym z obiciem z drewna świerkowego, 
kosz na śmieci stalowy, tablica regulami-
nowa na metalowej nodze. Cała inwestycja 
wyniosła 19 500,00 zł. Wykonawcą siłowni 
plenerowej była firma Noba-Exim Bartło-
miej Norkowski z Kawęczyna.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
ogłasza konkurs na dwa stanowiska 

strażnika miejskiego 
w Wydziale Straży Miejskiej  

i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik  

w wymiarze pełnego etatu
 
Wymagania niezbędne kandydata:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystanie z  pełni praw 
publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyro-
kiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie: minimum średnie,
5) wiek: ukończone 21 lat,
6) nienaganny stan zdrowia oraz 
sprawność pod względem fizycznym 
i psychicznym,
7) uregulowany stosunek do służby 
wojskowej,
8) wysoka kultura osobista,
9) prawo jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe kandydata:
1) wykształcenie wyższe lub pomatu-
ralne (preferowane: prawne, z zakresu 
bezpieczeństwa i ochrony oraz kierunki 
społeczne),
2) kurs pomocy przedmedycznej,
3)  doświadczenie w pracy związanej 
z bezpieczeństwem publicznym,
4) znajomość topografii gminy Kórnik,
6) pożądane cechy osobowe: komuni-
katywność, odpowiedzialność, sumien-
ność, odporność na stres, dyspozycyj-
ność, umiejętność pracy w zespole,
7) bardzo dobra znajomość obsługi 
komputera  w zakresie Microsoft Office,

Zakres wykonywanych zadań na 
stanowisku:
Osoba zatrudniona na stanowisku 
strażnika straży miejskiej wykonywać 
będzie zadania związane z zapewnie-
niem  porządku i bezpieczeństwa na 
terenie Miasta i Gminy Kórnik poprzez 
legitymowanie, pouczanie, nakładanie 
mandatów, prowadzenia postępowań 
w sprawach o wykroczenia, zgłaszanie 
uwag, przyjmowanie interwencji od 
mieszkańców, obsługa monitoringu 
miejskiego, zabezpieczanie imprez, 
uroczystości i obiektów komunalnych, 
oraz inne zadania zlecone przez prze-
łożonych.

Wymagane dokumenty i oświadcze-
nia, warunki pracy na stanowisku 
oraz inne szczegóły postępowania 
kwalifikacyjnego dostępne na stronie:
https://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/
praca-konkursy-nabory/2020-rok.html

    

◊  Wydział Inwestycji UMiG
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Jakie rodzaje odpadów należy wrzucić do 
danego kosza? Po co ta cała segregacja? 
Co się dzieje z odpadami, gdy się ich 
pozbędziemy? Na te i wiele innych pytań 
odpowiedzi znajdziecie  w cyklu  
eko-artykułów.

Zalety stosowania opakowań szklanych
Szkło jest jednym z naj-
bezpieczniejszych opa-
kowań (przechowywane 
są w nim miedzy innymi 
silne roztwory chemicz-
ne, leki, perfumy). We 
własnym domu można 
je używać wielokrotnie, 
oszczędzając na zakupie 
nowych wyrobów. Szkło 
ma zdolność do wielu 
rodzajów recyklingu, 
co z  punktu widzenia 
ekonomicznego i  eko-
logicznego jest bardzo 
korzystne.
Szkło - jedno z najważ-
niejszych tworzyw znaj-
dujących zastosowanie 
w  życiu codziennym 
człowieka, wytwarzane 
jest przez niego od kilku 
tysięcy lat. Dziś trudno wyobrazić sobie 
codzienności bez szkła: w domu, środkach 
komunikacji, laboratorium, telewizji itp. 
Szkło, mimo silnej konkurencji, zwłaszcza, 
tworzyw sztucznych, jest i  będzie nieza-
stąpionym elementem w  życiu każdego 
człowieka. Ze względu na unikatowe cechy, 
jak np. nietracenie swych właściwości pomi-
mo wielokrotnego przetwarzania, szkło ma 
zdolność do wielu rodzajów recyklingu, co 

z punktu widzenia ekonomicznego i ekolo-
gicznego jest bardzo korzystne.

Recykling stłuczki jest procesem  
złożonym, ale ekonomicznym
Stosowanie stłuczki w  procesie topienia 
szkła ma duże znaczenie ekonomiczne, 
wynikające głównie ze zmniejszenia zużycia 

surowców i energii. Każda tona stłuczki pod-
dana recyklingowi, to oszczędność w przy-
padku szkła sodowo-wapniowego około: 
800 kg piasku, 250 kg sody, 180 kg mączki 
wapiennej. Ponieważ do wyprodukowania 
1 tony sody zużywa się ok. 1000 kg wapienia 
i 1.150 kg soli kuchennej, zatem oszczędno-
ści surowcowe mają jeszcze większy wymiar. 
Stosowanie w produkcji opakowań możliwie 
jak największych ilości stłuczki niesie duże 

korzyści ekonomiczne. Skłaniają też do 
tego wymogi ochrony środowiska, wsparte 
odpowiednimi ustawami, a także sankcjami 
karnymi, które stale ulegają zaostrzaniu. 
Szeroki recykling stłuczki jest poważnym 
i złożonym przedsięwzięciem. Stłuczka musi 
przejść proces uszlachetniania i oczyszcza-
nia, zanim stanie się pełnowartościowym 

składnikiem zestawu.

Dlaczego opakowanie 
szklane jest lepsze od 
innych?
Szkło jest przede wszyst-
kim mieszaniną natural-
nych surowców, przez 
co jest bezpieczne dla 
środowiska. Zabezpie-
cza w 100% środki spo-
żywcze przed czynnika-
mi zewnętrznymi, szkło 
nie wchodzi w  reakcje 
z  zawartością - mamy 
do czynienia z  barie-
rowością szkła. Warto 
wspomnieć, że w Wiel-
kopolsce odkopano spi-
żarnie z okresu II Wojny 
Światowej, a  znajdują-
ce się w niej przetwory 

w słoikach nadawały się do jedzenia po 50 
latach. Szkło jest jednym z najbezpieczniej-
szych opakowań (przechowywane są w nim 
miedzy innymi silne roztwory chemiczne, 
leki, perfumy). We własnym domu można 
je używać wielokrotnie oszczędzając na 
zakupie nowych wyrobów. Jednak najważ-
niejszy jest fakt, ze szkło nadaje się w 100% 
do recyklingu

Eko-zasady - segregujemy szkło
Betlejemskie Światło Pokoju to piękna 
ponad 30-letnia tradycja, która stała się 
nieodłącznym zwyczajem Bożego Naro-
dzenia.
Po raz pierwszy za sprawą skautów 
austriackich przywiezione z  Betlejem 
zapłonęło w  1986 r. pod hasłem „Świa-
tło w  ciemności”. Każdego roku pod 
innym hasłem, z  innym przesłaniem 
wędruje po około 40 krajach Europy, 
Azji, obu Ameryk. W  Polsce od 1989 r. 
przekazywaniem Betlejemskiego Światła 
Pokoju zajmuje się Związek Harcerstwa 
Polskiego.
W  tym roku pandemia koronawirusa, 
która opanowała świat nie przeszkodziła 
kontynuować tradycji  zapalenia Betlejem-

skiego Światła Pokoju. Przeciwnie - w cza-
sie pełnym wyzwań to Światło będzie nie 
tylko symbolem Bożego Narodzenia, ale 
też znakiem ufności i wspólnoty. Jego ha-
sło na rok 2020 - „Światło Służby”, w myśl 
słów Przyrzeczenia Harcerskiego … „całym 
życiem pełnić służbę…” - może wydawać 
się dziwnym, nierealnym, ale nie dla har-
cerzy. Dla nas Ogień ten ma zawsze moc 
niezwykłą: blaskiem buduje wspólnotę, 
ciepłem - sprzyja pojednaniu. W Kórniku 
poniesiemy Ogień harcerskimi dłońmi 21 
i 22 grudnia i ufamy, że trafi wszędzie tam, 
gdzie chcielibyśmy, aby ludzie odnaleźli 
w blasku tego światła miłość, zrozumienie 
i nadzieję.

Już za kilkanaście dni tj. 10 stycznia 2021 
roku zagra Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. 
29 Finał ze względu na sytuację pande-
miczną będzie inny niż dotychczas.

Aby nie narażać uczestników na niebez-
pieczeństwo ewentualnego zakażenia, nie 
możemy organizować koncertów na żywo. 
Dlatego Orkiestra w gminie Kórnik prze-
niesie się w świat wirtualny i zagra mimo 
wszystko.
Planujemy przeprowadzić aukcje interne-

towe najciekawszych przedmiotów i usług 
przekazanych przez ofiarodawców. Licytację 
złotego serduszka oraz koszulek, kalendarzy 
i innych fajnych rzeczy z logo WOŚP przepro-
wadzimy za pośrednictwem naszego profilu 
na Facebooku (WOŚP Sztab Kórnik).

Ale będzie też i tradycyjnie, z zachowaniem 
wymogów bezpieczeństwa.
Na ulice miasta i wsi naszej gminy 10 stycz-
nia wyjdzie 90 wolontariuszy z pięknymi 
kolorowymi skarbonkami. Dwoje z  nich 
będzie miało dodatkowo terminal płatniczy, 

dzięki czemu można będzie dokonać wpłaty 
kartą bankomatową.
Już od dziś ofiarodawcy za pomocą  
e-skarbonki mogą wpłacać datki na rzecz 
WOŚP – wystarczy zalogować się na  
https://eskarbonka.wosp.org.pl/g1z2j9

Prosimy śledzić nasz profil facebookowy, 
będziemy tam zamieszczać bieżące infor-
macje na temat 29. Finału WOŚP w Kórniku.

Siema!

◊  ZGO Jarocin

Betlejemskie Światło Pokoju - światło służby

◊  hm. Krystyna Antkowiak

W Kórniku Ogniobranie będzie możliwe:
- w poniedziałek 21 grudnia o godz. 18.00 w kościele parafialnym

- we wtorek 22 grudnia od godz. 15.30 do 17.30 czekamy na Państwa na rynku przy ratuszu
Prosimy zaopatrzyć się w latarenki lub znicze.

◊  Sztab 2571 Kórnik

Niech Święta Bożego Narodzenia będą czasem miłości i szczęśliwych chwil przywołujących radosne wspomnienia.
Niech magiczna moc i nastrój Wigilijnego Wieczoru, kiedy otwierają się serca na drugiego człowieka trwały zawsze.

Aby wiara i miłość były wartościami, które pozwalają lepiej żyć i służyć innym.
A Nowy 2021 Rok niech będzie przepełniony duchem nadziei na to co przyjdzie i czego jeszcze nie znamy.

Z najlepszymi życzeniami Pięknych Świąt Bożego Narodzenia 
kórnickie zuchy, harcerze i instruktorzy.

Zużyte opakowania szklane są ponownie wykorzystywane. 
Szkło nadaje się w 100% do recyklingu. 

Już po ukazaniu się papierowej wersji Kórniczanina termin Finału zmienionk na 31 stycznia 2021 roku
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Drodzy Mieszkańcy!
Niech nadchodzące 

Święta Bożego Narodzenia
będą niezapomnianym czasem 

spędzonym
bez pośpiechu, trosk i zmartwień,

w atmosferze rodzinnych 
i radosnych chwil.

Życzę Wszystkim spokoju i  zdrowia
w Nowym 2021 Roku.

                     

W niedzielę, 6 grudnia, do słonecznego 
Błażejewa dotarł Święty Mikołaj. Przyjechał 
do naszych dzieci z samego bieguna pół-
nocnego z workiem pełnym smakołyków. 
Nasi mali mieszkańcy mieli wielką frajdę. Na 
niektórych dzieciach większe wrażenie niż 
Święty Mikołaj zrobiły konie, które ciągnęły 
bryczkę. Dzieciaki głaskały kuce, a nawet 
przybiegały do nich z marchewką!
Dziękuję Radzie Sołeckiej i p. Janowi Jaskule 
za pomoc w zorganizowaniu błażejewskich 
mikołajek.
 

Jak co roku z niecierpliwością czekamy na 
przyjście Świętego Mikołaja. 
Dobrze wiemy, że w grudniu ma sporo pra-
cy. Nikt nie był pewien, czy w szalonym 2020 
roku w ogóle przyjdzie – przecież w cza-
sach pandemii nic nie jest pewne. Nawet 
wizyta tego wyczekiwanego gościa. Jednak 
6 grudnia w  zimowy wieczór wydarzyło 
się coś wspaniałego. Po naszym sołectwie 
podróżował Święty Mikołaj ze swoją świtą! 

Zmotoryzowany zaprzęg był imponujący, 
tym bardziej, że prowadził go renifer Rudolf. 
Jak na Mikołaja przystało, umościł się wygod-
nie w fotelu typu Ludwik XVI i wypatrywał 
naszych małych mieszkańców. Dzieciaki 
czekały przed domami, każde z nich miało 
okazję porozmawiać z Mikołajem i zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie. Elfy rozdając 
prezenty, uwijały się jak w ukropie, Pudzian 
w  spacerze farmera przy nich to pikuś! 
A radość tych dzieci to miód na nasze serce. 

Niestety zagadka, jak Mikołaj to czyni, że za-
wsze ma pełen worek prezentów, nadal po-
zostaje tajemnicą. Dowiedzieliśmy się tylko, 
że prezenty produkowane są również lokal-
nie, tak więc bardzo dziękujemy sponsorom:  

PF Logo Express
Clipper Logistics Poland
Hama Polska
Sokołów
Gospodarstwo Rolne Jarosław Piechowiak
Nadleśnictwo Babki – Leśnictwo Drapałka
ItsWrap.pl – oklejanie samochodów Bar-
tosz Wawrzyniak  

I  tak sobie myślimy, że naprawdę nie ma 
znaczenia, czy którakolwiek z legend o Świę-
tym Mikołaju wyda nam się przekonywująca 
i  czy w  którąś uwierzymy. Warto byśmy 
pamiętali o  jednym – dobroć i bezintere-
sowność są zawsze bezcenne! 

Opowieść Mikołajkowa z  Robakowa-Wsi

◊  BR

Mikołajki  
w Błażejewie

◊  Sołtys 
Beata Jefremienko

◊  Sołtys 
Beata Jefremienko

Takich Mikołajek w Dziećmierowie jeszcze 
nie było. Ekipa świętego Mikołaja w me-
chanicznym reniferze przemierzyła całe 
sołectwo odwiedzając dzieciaki i obdaro-
wując je upominkami.  
Uśmiechy maluchów towarzyszyły miko-
łajowej ekspedycji na każdym przystanku, 
a radość udzielała się też dorosłym.  
Prezenty były bogate, miedzy innymi dzię-

ki temu, że  Ferajna Dziećmierowo zdobyła 
III miejsce w zorganizowanym przez Urząd 
Statystyczny Konkursie dla kół gospodyń 
wiejskich na wykonanie rękodzieła zawie-
rającego napis „PSR 2020”, czyli nawią-
zanie do Powszechnego Spisu Rolnego. 
Brawo Ferajna, sołtys i rada sołecka!

Św. Mikołaj w Dziećmierowie

Mikołajki „drive thru“
Sytuacja epidemiczna zmusza nas do szu-
kania niekonwencjonalnych rozwiązań dla 
tradycyjnych aktywności i przedsięwzięć. 
Mamy naukę zdalną, webinaria, tele-wizy-
ty... dlaczego nie Mikołajki samochodowe, 
przejazdowe, czyli z  angielskiego „drive 
thru”? 
6 grudnia w Kórniku było tradycyjne zapa-
lenie lampek na choince, którego dokonała 
Białą Dama wraz z burmistrzem Przemy-
sławem Pacholskim, były fanfary dęciaków 
z kórnickiej orkiestry, były anioły na szczu-
dłach zaproszone przez Kórnicki Ośrodek 

Kultury. Były też upominki, które Mikołaj we 
własnej osobie oraz Biała Dama wręczali 
dzieciom, które przyjechały z opiekunami 
na płytę kórnickiego rynku.
„Ogonek aut” był bardzo długi, ale dla każ-
dego starczyło.

Tradycja mikołajkowa w niekonwencjonal-
nej oprawie nie traci nic na swojej wartości, 
jeśli wywołuje radość na twarzach dzieci  
- a 6 grudnia w  Kórniku usmiechało sie 
wielu najmłodszych. 

◊  ŁG

◊ Mieszkaniec
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Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) to drze-
wo dorastające do 30 m wysokości. Łatwo 
je rozpoznać choćby po charakterystycznie 
dłoniasto klapowanych liściach i owocach 
w kształcie podwójnych skrzydlaków o dłu-
gości 4-5 cm (Fot. 1). Zapewne każdy z nas 
widział takie skrzydlaki, ale nie zaglądał do 
ich wnętrza, gdzie znajdują się nasiona. Po 
wyjęciu nasion skrzydełka można nakleić 
sobie na nos - takie „noski” pamiętamy z cza-
sów dzieciństwa. Nasiona klonu zwyczajne-
go to płaskie orzeszki zbudowane z zarodka 
o  wydłużonym kształcie (oś zarodkowa) 
oraz liścieni, które magazynują substancje 
pokarmowe w postaci materiałów zapa-
sowych (Fot. 1). Nasiona są nieodzowne 
w rozmnażaniu i rozprzestrzenianiu roślin.  

Klon zwyczajny owocuje i produkuje nasiona 
zazwyczaj każdego roku. Rozprzestrzenianie 
tego gatunku ułatwiają skrzydlaki opadające 
z drzewa ruchem wirowym, który wydłuża 
ich lot. Autorotacja pozwala nawet wznosić 
się i przelatywać duże odległości, co po-
twierdzono badaniami w tunelu aerodyna-
micznym. Nasiona to forma przetrwalnika 
w stanie suchym. Zdolność do przetrwania 
w  stanie suchym jest cechą korzystną 
ewolucyjnie dla nasion, gdyż umożliwia 
przeczekanie niesprzyjających warunków 
środowiskowych przed rozpoczęciem 
kiełkowania. Nasiona klonu zwyczajnego 
wysuszone poniżej 10% zawartości wody 
mogą być przechowywane przez wiele lat 
w niskiej temperaturze. Dlatego w naturze 
swobodnie mogą przetrwać czas zimy ocze-
kując korzystnych warunków do kiełkowa-
nia, które pojawiają się na wiosnę. 
Kiełkowanie to skomplikowany proces 
przekształcania nasion w  siewki, który 

trudno zaobserwować w naturze (Fot. 2). 
Jest inicjowane przez napływ wody, dzęki 
któremu nasiona pęcznieją (proces ten 
nazywamy imbibicją). Napływająca woda 
aktywuje metabolicznie zarodek, stwarza 
odpowiednie środowisko do zachodzenia 
reakcji biochemicznych, dostarcza tlen ro-
snącemu zarodkowi, zmiękcza jego okrywy 
nasienne i zwiększa ich przepuszczalność, 
co jest pomocne podczas rozerwania łupiny 
nasiennej przez korzeń zarodkowy wydłu-
żający się z osi zarodkowej. Nasiona klonu 
zwyczajnego charakteryzują się głębokim 
spoczynkiem, dlatego potrzebują nawet 
do 4 miesięcy od momentu uwodnienia do 
etapu, kiedy zauważymy wydłużający się 
korzeń zarodkowy ponad okrywą nasienną. 
Proces kiełkowania nasion tego gatunku jest 
długotrwały. Przez te kilkanaście tygodni na-
stępują zmiany w składzie hormonów roślin-
nych prowadzące do przeprogramowania 
genetycznego nasion i w efekcie pojawienia 
się korzenia zarodkowego, który jest fizycz-
ną oznaką zakończenia etapu kiełkowania 
(Fot. 2, czarna ramka), często niedostrze-
galną przez fakt zagrzebania nasion w gle-
bie. Od tego momentu rozpoczyna się 
kolejny etap rozwojowy – stadium siewki.  

Przez kolejne tygodnie w  siewkach wy-
dłużany jest korzeń zarodkowy, który 
dynamicznie dostarcza wodę i  składniki 
mineralne siewce. Później wydłużana 
jest część podliścieniowa i dopiero wtedy 
liścienie zostają wyniesione ponad glebę 
i następnie rozwinięte. Liścienie kształtem 
nie przypominają właściwych liści klonu 
zwyczajnego, ale są dobrze widoczne 
wystając kilka centymetrów nad ziemią. 
W około czwartym tygodniu stadium siewki 
pojawiają się pierwsze liście asymilacyjne, 
które zdolne są prowadzić fotosyntezę. Od 
tego momentu siewka staje się samożywna. 
Na wcześniejszych etapach siewki rosły 
dzięki substancjom zapasowym występują-
cym w liścieniach. W kolejnych tygodniach 
w siewkach wydłużany jest pęd, powiększają 
się blaszki liściowe, powstają nowe liście 
asymilacyjne i  rozbudowuje się system 
korzeniowy. Wtedy siewki przekształcane 
są w młode rośliny. 

Wiele osób z niecierpliwością wyczekuje 
w swoich ogródkach pojawienia się pierw-
szych oznak zielonego koloru, kiedy to 
na wiosnę wysiewa nasiona warzyw czy 
kwiatów. To właśnie liścienie widoczne 
ponad ziemią są oznaką radości, której nie 
doświadczyliśmy nie widząc wcześniejszego 
procesu kiełkowania i  wzrostu korzenia 
zarodkowego. Kiełkowanie i wytwarzanie 
siewek możemy zaobserwować w domu 
hodując kiełki, czyli mini-warzywa, kie-
dy to w  zaledwie kilka dni zauważymy 
zarówno kilkucentymetrowe korzenie 
zarodkowe, jak i  liścienie. Dużej cierpli-
wości wymaga praca z nasionami drzew,  
które miesiącami każą czekać na pierwsze 
oznaki kiełkowania. Przejście kolejnych 
etapów rozwojowych, stadium siewki 
i młodej rośliny, są również długotrwałe.  

W przeciwieństwie do ludzi, natura jest cier-
pliwa. Klon zwyczajny zaczyna owocować 
po około 25 latach wzrostu, choć zdarza 
się, że pojedyncze drzewa już po 10 latach  
zaczynają się rozmnażać. Przekształcanie 
nasion w siewki, a potem w młode rośliny, 
jest złożone i długotrwałe w przypadku na-
sion drzew, ale jednocześnie konieczne do 
powstania drzew zdolnych do wytwarzania 
własnych nasion. Nasiona klonu zwyczaj-
nego rozwijają się i dojrzewają na drzewie 
przez okres do 24 tygodni, by później dać 
początek roślinom następnej generacji. 

Fot. 1.  Dłoniasto klapowane liście klonu, owoce 
w formie podwójnych skrzydlaków oraz nasiona 
(w powiększeniu)  Fot. 2.  Etapy rozwoju klonu 
zwyczajnego od stadium suchych nasion przez 
stadium kiełkowania aż do stadium siewki 
z wykształconymi liśćmi asymilacyjnymi.

Jak rozmnaża się klon zwyczajny?

Fot. 1.  

◊  Ewa Kalemba
Instytut Dendrologii PAN

Fot. 2.  

Powstanie wielkopolskie 1918-1919 od-
cisnęło swój trwały ślad w świadomości 
mieszkańców regionu. Wokół Poznania 
znaleźć można wiele miejsc, przypo-
minających historię tego zwycięskiego 
zrywu. Obok tradycyjnych obiektów 
jak muzea i pomniki w ostatnich latach 
pojawia się coraz więcej pomysłów na 
upamiętnienie powstania w nieszablo-
nowy sposób.

Jedną z alternatywnych form prezentacji 
powstańczych losów są rekonstrukcje 
historyczne. Regularnie widowiska po-
wstańcze odgrywane są między innymi 
w  Parku Dzieje w  Murowanej Goślinie. 
Historia „ożywa” tam dzięki dynamicznej 
opowieści, łączącej inscenizowane sceny 
z przeszłości z edukacyjnym przekazem, 
z  wykorzystaniem akrobatyki i  efektów 
pirotechnicznych.

Centrum pamięci
Jednym z  ważnych ośrodków pamięci 
o powstaniu jest podpoznańskie Luso-
wo. Na tamtejszym cmentarzu spoczywa 
generał Józef Dowbor Muśnicki. Dowód-
cę powstania upamiętnia jego pierwszy 
w Polsce pomnik, a pamiątki związane 
z  generałem gromadzi tamtejsze Mu-
zeum Powstańców Wielkopolskich. Eks-
pozycję tworzą też zbiory dotyczące in-
nych powstańców: oryginalne dokumen-
ty, mapy, zdjęcia, sztandary, militaria 
i modele. Muzealna narracja obejmuje 
okres powstania oraz udział Wielkopolan 
w wojnie polsko-bolszewickiej.
W Swarzędzkim Centrum Historii i Sztu-

ki eksponatom z  epoki towarzyszy 
wirtualna książka prezentująca udział 
mieszkańców miasta w  powstaniu. 
Izba Pamiątek Regionalnych w  Bninie 
w  swoich zbiorach posiada oryginalne 
powstańcze nosze. Eksponaty z tamtego 
okresu zobaczyć można również w Izbie 
Muzealnej Ziemi Bukowskiej w  Buku, 
Izbie Regionalnej Ziemi Goślińskiej 
w Murowanej Goślinie oraz w Muzeum 
Śremskim, które przechowuje oryginal-
ną flagę z  wizerunkiem orła, odmien-
nym od powszechnie znanego symbolu 
powstania. Takie flagi co roku zdobią 
śremską wieżę ciśnień. 

Wśród pomników
W  Śremie, w  otoczeniu drzew Parku 
Miejskiego im. Powstańców Wielkopol-
skich stoi Śremski Dobosz. Rzeźba dłuta 
słynnego Władysława Marcinkowskiego 
jest uważana za najładniejszy pomnik 
powstańczy. W  Pobiedziskach na rynku 
pomnik ma postać orła zrywającego się do 
lotu spod karabinów ustawionych w tzw. 
kozioł. W  Obornikach pamiątkowy głaz 
przypomina entuzjastyczne przywitanie 
Ignacego Jana Paderewskiego w  trakcie 
jego brzemiennej w  skutki kolejowej 
podróży do Poznania. Zasłużonych dla 
powstania mieszkańców Buku upamięt-
nia pięć płaskorzeźb, rozmieszczonych 
w  różnych punktach miasta. W  parku 
przy Pałacu Biedrusko odsłonięto oka-
zały Panteon Powstania Wielkopolskiego 
z planszami edukacyjnymi na temat walk 
w poszczególnych częściach regionu. Po-
mniki powstańcze znaleźć można również 
w Buku, Koziegłowach, Kórniku, Mosinie 
i Trzcielinie. Ciekawa jest historia miejsca 
pamięci blisko Kobylnicy. Pod rosnącym 
tam okazałym dębem organizowano 

zbiórki skautów. Historię spotkań, na któ-
rych rozpoczęto przygotowania do walki 
o wolność przypomina przewrócony pień 
drzewa oraz pamiątkowa tablica. 

Powstańcze murale
Na fali popularności murali w  ostatnich 
latach pojawiło się również wiele malowi-
deł o tematyce powstańczej, które zdobią 
ściany w  Białężynie, Biedrusku, Bninie, 
Czerwonaku, Koziegłowach, Lusowie, 
Obornikach, Pobiedziskach, Puszczykowie 
i  Rogalinku. Do najciekawszych należy 
spektakularny mural w Buku, który przed-
stawia scenę rozbrojenia niemieckiego 

Śladami powstania wielkopolskiego

◊  Piotr Basiński
Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna

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

pociągu. Warto też odwiedzić Śrem, gdzie 
ściany bloków przy ul. Wojska Polskiego 
upiększyły aż trzy imponujące obrazy: Listy 
– Powstaniec Wielkopolski, Mały Ułan oraz 
Ignacy Jan Paderewski. 

W grze
Wędrówkę śladami powstania umożliwiają 
również gry turystyczne. Kto dysponuje 
większą ilością czasu, może się zmierzyć 
z questami Powstanie Wielkopolskie – za-
pomnianym bohaterom (część 1  i 2) albo 
z grą Pierwsze Iskry, w której do odczytania 
hasła potrzeba wizyty w co najmniej trzech 
z 12 miejsc. Akcenty powstańcze znalazły 
się też na kartach gier-questów O zakocha-
nym lotniku i niejednym pomniku w Mórce, 
Orzeł i  Reszka w  Buku oraz Murowana 
Goślina z historią w tle. Niebawem do listy 
dołączy kolejna gra – quest Powstańczym 
tropem żołnierskim krokiem w Śremie.

Płaskorzeźba Stanisława Nizińskiego  
w Buku (fot. Archiwum UMiG Buk)

Sztandar Powstańcy Wielkopolscy 
w Swarzędzu w Swarzędzkim Centrum 
Historii i Sztuki (fot. Arkadiusz Nowacki)

Murale powstańcze w Śremie 
(fot. Archiwum Urzędu Miejskiego 
w Śremie)

Fragment muralu powstańczego 
w Buku (fot. Archiwum UMiGBuk)

Karta questu z wątkami powstańczymi 
- Murowana Goślina z historią w tle  
(fot. www.wielkopolskaciekawie.pl)
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Ukazał się właśnie drugi numer Magazynu 
Drzewo Franciszka. Mimo pandemii reali-
zowane są kolejne etapy ogólnopolskiego 
konkursu Drzewo Franciszka, zainicjowane-
go w 2017 roku we współpracy ze szkołami 
z terenu gminy Kórnik. W ciągu trzech lat 
Program Drzewo Franciszka, stworzony 
przez Fundację Zakłady Kórnickie, stał się 
ogólnopolskim przedsięwzięciem łączącym 
różne środowiska w  działaniu na rzecz 
ochrony przyrody. O historii projektu, jego 
adresatach, sposobach realizacji i planach 
z prezesem Fundacji Zakłady Kórnickie, dr 
Dariuszem Grzybkiem, rozmawia redaktor 
naczelny Forum Drzewo Franciszka, An-
drzej Stachura.
AS: Panie Prezesie, nie ma już chyba w na-
szym kraju gminy czy też szkoły, która nie 
realizowałaby jakichś działań związanych 
z ochroną środowiska. Można powiedzieć, 
że temat ekologii stał się wyjątkowo mod-
ny na świecie w ciągu ostatniej dekady. 
To dobrze, bo przyglądając się stanowi 
naszego środowiska, rzeczywiście cieszy, 
że w samej Polsce mamy dwa tysiące or-
ganizacji zajmujących się ekologią. Jednak 
Program Drzewo Franciszka realizowany 
przez Fundację Zakłady Kórnickie ma 
swoją unikatową wartość. Proszę powie-
dzieć, na czym ta wyjątkowość polega 
– czym Program się wyróżnia, na jakich 
wartościach został zbudowany? 
DG: Program Drzewo Franciszka jest, 
przede wszystkim, skierowany do każdego 
człowieka: do dzieci w szkole podstawo-
wej, uczniów szkół ponadpodstawowych, 
nauczycieli, osób „umundurowanych” 
– księży, żołnierzy, policjantów, do samo-
rządowców i  urzędników państwowych. 
To jest program, który dotyka wszystkich 
tych, którzy chcą zapewnić sobie dobrostan 
psychiczny i fizyczny. Co jest w nim najistot-
niejsze, to fakt, że wychodzimy również 
z propozycją rozwoju duchowego. Drzewo 
Franciszka jest projektem, który łączy. Z re-
guły programy ekologiczne mają tendencje 
do polaryzowania postaw – dzielenia na 
mniejsze wspólnoty, przeciwstawiania 
jednych organizacji drugim. My staramy 
się pokazywać te dobre uczynki i pozytyw-
ne praktyki, które łączą, które wyzwalają 
dobro w  nas wszystkich. W  ten sposób 
budujemy współpracujące ze sobą środo-
wiska, większą wspólnotę, która ma dążyć 
do poprawy warunków życia, nie tylko tego 
pokolenia, ale też pokoleń przyszłych. 
AS: Pan - jako prezes Fundacji Zakłady 
Kórnickie - sprawuje niejako pieczę 
nad realizacją wszystkich aktualnych 
działań programu Drzewo Franciszka, 
podobnie jak nad pozostałymi projek-
tami edukacyjnymi Fundacji. To jednak 
pytanie chciałbym zadać Panu nie jako 
osobie zarządzającej projektem, ale jako 
pomysłodawcy, jako autorowi i  twórcy 

Programu Drzewo Franciszka – jak to się 
zaczęło, jaka jest historia projektu? 
DG: Historia wiąże się z Kórnikiem, mającą 
powody do dumy miejscowością i wyjąt-
kowym, ukształtowanym przez niezwykłą 
historię tego miejsca, społeczeństwem. 
Oparta jest na dyskusjach z  księdzem 
proboszczem Grzegorzem Zbączyniakiem 
oraz księdzem Sławomirem Krzeszowskim, 
którzy to podczas wspólnych rozmów 
wspierali mnie różnego rodzaju pomy-
słami. Powstałe w  ten sposób koncepcje 
zaowocowały stworzeniem spójnego pro-
gramu edukacyjnego, opartego na edukacji 
integralnej i sięgającego do historii Fundacji 
Zakłady Kórnickie. Przypomnę, że Włady-
sław Zamoyski jest tą osobą, dzięki której 
oglądamy dzisiaj Morskie Oko po polskiej 
stronie granicy. Jesteśmy również jemu 
i  rodzinie Działyńskich wdzięczni za to, 
że istnieje właśnie w tym miejscu Instytut 
Dendrologii, który jest jedną z ważniejszych 
jednostek naukowych w Europie, a może 
i na świecie. Na bazie tych wszystkich do-
świadczeń, w oparciu o tradycję i historię 
Fundacji, powstał program, który łączy za-
równo elementy edukacyjne, jak i kwestie 
związane z działaniami praktycznymi, czyli 
nasadzeniami, działaniami ekologicznymi 
w  różnych społecznościach gminnych, 
szkolnych, ale również w środowiskach ko-
ścioła katolickiego, czy szerzej – w środowi-
skach chrześcijańskich. Projekt narodził się, 
tak jak wspomniałem, w Kórniku i zaczął się 
bardzo skromnie – od prostego konkursu 
plastycznego, którego efektem był kalen-
darz. Rodzice, dziadkowie, wujkowie, ciocie 
rozchwytywali kalendarz, który był oparty 
na pracach ich dzieci, wnucząt i  małych 
krewnych – rozszedł się błyskawicznie. To 
przerodziło się później w festyn ekologiczny 
z nasadzeniami. Zasadziliśmy sto lip drob-
nolistnych. Stamtąd zachowałem jeden 
z  niezwykłych okruchów mojej pamięci, 
cały czas go sobie odtwarzam – kiedy ojciec 
robił nasadzenia ze swoim synem, widać 
było zarówno dumę, jak i niezwykłą relację, 
która łączyła ich ze sobą wtedy, gdy razem 
dokonywali czegoś dobrego, ważnego nie 
tylko dla nich, ale też pewnie dla przyszłych 
pokoleń. Mam to cały czas przed oczyma 
i przyznam się, że to jest jeden z większych 
motywatorów do tego, aby dalej ten pro-
gram robić – właśnie dla takich sytuacji, dla 
takich relacji międzyludzkich. 
AS: Mam przed sobą Magazyn Drzewo 
Franciszka, który jest jednym z  istot-
nych, obecnie realizowanych elementów 
projektu. Ważnym, ale przecież – nie 
jedynym. Przyjrzyjmy się zatem działa-
niom, jakie realizowane są w  tej chwili 
w  ramach Programu i  uchylmy rąbka 
tajemnicy w sprawie planowanych przed-
sięwzięć…
DG: Podstawowym elementem Programu 

Drzewo Franciszka jest konkurs skierowa-
ny do szkół podstawowych w całej Polsce. 
Pomimo pandemii ten konkurs trwa. Po-
łączyliśmy dwie edycje, mamy zgłoszenia. 
Mimo trudnych warunków dzieci, młodzież 
i nauczyciele realizują swoje projekty, a my 
– w miarę możliwości - wspomagamy te 
działania. Drugim filarem Programu jest to, 
o czym Pan Redaktor przed chwilą mówił, 
czyli Magazyn Drzewo Franciszka, ogólno-
polskie pismo skierowane w założeniu do 
samorządowców, ale nie tylko – rozsyłamy 
go po wszystkich szkołach na terenie Polski, 
wszelkich instytucjach, które zajmują się 
ochroną środowiska, a  także po wybra-
nych instytucjach kościoła katolickiego 
i  kościołów chrześcijańskich na terenie 
Polski. Pragniemy przybliżyć ten przekaz, 
który Magazyn Drzewo Franciszka tworzy, 
również osobom, które do tej pory nie 
zajmowały się problematyką ochrony śro-
dowiska lub też zajmowały się nią w sposób 
niewystarczający. 
Następnym tworzonym właśnie elemen-
tem będzie Forum Drzewo Franciszka 
– związane ze środowiskiem naukowym 
forum studencko-doktoranckie, generu-
jące przyszłych liderów, twórców zarówno 
pióra, jak i być może nowych projektów 
ekologicznych opartych na duchowości 
franciszkańskiej. Czwartym etapem roz-
woju będą konferencje regionalne, które 
w obecnej sytuacji pandemicznej przyjmą 
najprawdopodobniej formę webinariów. 
Dotyczyć mają tematyki dostosowanej do 
sytuacji danego województwa czy regionu. 
W związku z tym, do udziału w webinariach 
będziemy zapraszać nie tylko ekspertów, 
wypowiadających się na temat ogólnych 

zagadnień z zakresu ochrony środowiska 
czy duchowości, lecz również organizacje 
i osoby związane z danym regionem geo-
graficznym Polski. 
Ponieważ Program Drzewo Franciszka 
nawiązuje do duchowości franciszkańskiej, 
planujemy jeszcze jedno ważne działanie 
dotyczące informowania o przesłaniu św. 
Franciszka z Asyżu. Będzie to możliwe dzię-
ki zaangażowaniu jednego z najwybitniej-
szych specjalistów w tym zakresie w Polsce, 
ojca dr Stanisława Jaromiego, który wyraził 
wstępnie zgodę na współpracę. Jeżeli tylko 
sytuacja pandemiczna się wykrystalizuje, 
zaczniemy również tę formację duchową. 
AS: Na wstępie wspomniał Pan Prezes, że 
projekt jest adresowany do wszystkich. 
Forma Programu Drzewo Franciszka jest 
w  istocie bardzo otwarta na różnoraką 
współpracę. Jakie środowiska Drzewo 
Franciszka zaprasza do wspólnego 
działania, czy są to naukowcy, studenci, 
samorządy, parafie?
DG: Może zacznijmy od tego, że zapra-
szamy zarówno wierzących, jak i niewie-
rzących – to jest pierwszy podział, który 
staramy się zasypać. Uważamy, że w tym 
wypadku duchowość nie umniejsza na-
szych działań, wręcz przeciwnie – wzmac-
nia, moderuje, pomaga. Podobnie jak prze-
konanie o tym, że ochrona środowiska jest 
ważna i że strona chrześcijańska powinna 
się również tym zajmować. My zasypujemy 
podziały. Staramy się, aby wywołać – to 
bardzo popularne sformułowanie obec-
nie – efekt synergii, który pozwoliłby nam 
ten czytelny sygnał przekazać następnym 
pokoleniom. Słusznie Pan zauważył, że 
staramy się łączyć zarówno praktyków, 
jak i teoretyków. Zauważamy tutaj pewną 
granicę, którą czasami trudno przekroczyć: 
praktycy są przekonani, że to oni zbawiają 
świat, teoretycy sądzą z kolei, że tylko dzięki 
ich technologiom można ten świat urato-
wać. Staramy się łączyć te środowiska tak, 
żeby budować coś, co będzie mocniejsze, 
dzięki zaangażowaniu zarówno jednej, jak 
i drugiej grupy. 
Coś, co jest też bardzo istotne, to dialog 
między starszym a młodym pokoleniem, 
które miewa nastawienie rewolucyjne – 
strajk klimatyczny jest tego przykładem. 
To bardzo dobry symptom, młodzi ludzie 
muszą pokazać dynamikę, energię, muszą 
być inni niż ułożeni przez wiek, doświadcze-
nie życiowe, przez zawody ludzie starsi, ale 
młodzi duchem. W związku z tym, staramy 
się również tutaj tworzyć mosty, przełamy-
wać wzajemne uprzedzenia i powodować, 
że te dwie grupy zaczynają ze sobą roz-
mawiać i wzajemnie się inspirować. O to 
właśnie nam chodzi – o dialog, współpracę 
i inspirację ze strony środowisk, które w in-
nych warunkach stają niekiedy po dwóch 
różnych stronach barykady. 
AS: Dziękuję serdecznie za wywiad!

Biała Dama z Kórnika to jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych polskich duchów, histo-
ryczny „towar eksportowy” naszej miejsco-
wości i swego rodzaju popkulturowy symbol 
lokalnej tradycji. Wszyscy wiedzą o istnieniu 
zjawy, nie zawsze jednak pochylają się nad 
życiorysem Teofili z Działyńskich Szołdr-
skiej-Potulickiej i  jej właściwymi zasługami 
dla Kórnika, Bnina i okolic. Z okazji 230. 
rocznicy śmierci doskonałej gospodyni 
tutejszych dóbr i  inicjatorki rozwoju lokal-
nego rzemiosła Stowarzyszenie Teatralne 
Legion postanowiło wydać poświęconą jej 
publikację. O tym, jak powstawała ta książka 
z prezesem Stowarzyszenia, Panią Anną 
Łazuką-Witek, rozmawia Danuta Podolak.
DP: Stowarzyszenie Teatralne Legion to 
jedna z tych działających w Kórniku insty-
tucji, które od lat stoją na straży lokalnej 
pamięci historycznej i  przypominają 
życiorysy ważnych dla naszej miejsco-
wości postaci, przekładając je na język 
sztuki. Tym razem powstała publikacja 
poświęcona wybitnej kobiecie, która 
bywa jednak niekiedy sprowadzana do 
powierzchownie rozumianego symbolu. 
Co, poza obchodami rocznicy śmierci, 
zmotywowało Legion do podjęcia pracy 
nad powstaniem książki o Teofili z Dzia-
łyńskich Szołdrskiej-Potulickiej?
AŁ-W: Mimo że Biała Dama stała się przez 
minione stulecia kórnickim symbolem-logo, 
nie tylko zamku, ale i miasta, odkrywamy 
po 230 latach, że tak naprawdę nie wiemy 
o niej za wiele. Obrosła też gorsetem mitów 
i legend, nie do końca zgodnych z faktami. 
Czas najwyższy uwolnić ją z tego „gorsetu”. 
Biała Dama nie doczekała się dotychczas 
swojej monografii, jest więc nadal osobą 
nieco tajemniczą, a zarazem fascynującą 
zarówno mieszkańców, jak i turystów. Mimo 
że jest duchem, pozostaje postacią ciągle 
„obecną” i „żywą”, niezmiennie niosąc w so-
bie pewien ładunek emocjonalny. Teofila 
zaciekawia, fascynuje, jest podziwiana za 
wkład w rozwój Kórnika, Bnina i okolic. Jest 
nam wszystkim po prostu bliska – jak ktoś 
z szeroko rozumianej kórnickiej rodziny.
DP: Stworzeniem tekstu o Teofili z Dzia-
łyńskich Szołdrskiej-Potulickiej zajęli się, 
badający temat przy wykorzystaniu naj-
lepszych źródeł, pracownicy PAN Biblio-
teki Kórnickiej. Kogo udało się Legionowi 
zaprosić do współpracy przy tworzeniu 
publikacji?
AŁ-W: Autorzy książki: Aneta Falk, Małgo-
rzata Potocka i Mikołaj Potocki byli inicja-
torami jej powstania. To oni zaczęli uchylać 
rąbka tajemnicy o  Białej Damie swoimi 
artykułami w  „Kórniczaninie”. Wspólnie 
z PAN Biblioteką Kórnicką realizowaliśmy 
projekt upamiętnienia Białej Damy w 230. 
rocznicę jej śmierci Nocnym Zwiedzaniem 
Zamku. Niejako kontynuacją tego projektu 
jest książka „Biała Dama w gorsecie mitów 

i  legend” współfinansowana przez Urząd 
Miasta i Gminy Kórnik oraz Fundację Zakła-
dy Kórnickie. Tak jak przy innych naszych 
wydawnictwach, oprawą graficzną i  skła-
dem publikacji zajął się Ryszard Gaffling 
Gierczyński, członek Legionu. Pracujemy 
w sprawdzonym Legionowym składzie, ze 
wsparciem artystycznym plastyczki Marii 
Romany Gierczyńskiej oraz organizacyjnym 
Haliny Budy. Zachęcam do lektury, książka 
będzie dostępna, tak jak kilkanaście naszych 
publikacji - scen faktu o rodach Działyńskich 
i  Zamoyskich, w  kórnickich bibliotekach 
z końcem grudnia.
DP: Jakie założenia towarzyszyły Państwu 
przy tworzeniu koncepcji publikacji?
AŁ-W: Od początku miała ona na celu nie 
tylko upamiętnienie 230. rocznicy śmierci 
Białej Damy, popularyzację jej postaci, ale 
też konfrontację legend z faktami, prosto-
wanie mitów i docieranie do prawdy. Jej nie-
wątpliwą wartością są nieznane dotychczas 
szerokiemu ogółowi zdjęcia dokumentów. 
To też odpowiedź na tzw. „oczekiwanie 
czytelnicze” – to książka, na którą tak długo 
się czekało.
DP: Czy Pani zdaniem publikacja daje 
pełny obraz wyjątkowości postaci Teo-
fili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej 
i jej znaczenia dla okolicznych ziem, czy 
konieczne jest jeszcze obszerniejsze do-
powiedzenie, w postaci pełnej monografii 
poświęconej Białej Damie? Czy Legion ma 
jakieś dalsze plany wydawnicze z  tym 
związane?
AŁ-W: Z pewnością potrzebna jest mono-
grafia poświęcona Białej Damie, zostawiamy 
to naukowcom. Nasze wydawnictwo ma 
bardziej popularyzujący charakter i  jako 
takie jest również niezmiernie potrzebne 
i oczekiwane.
DP: Jakie instytucje wsparły powstanie 
książki?
AŁ-W: Urząd Miasta i Gminy Kórnik oraz 
Fundacja Zakłady Kórnickie, na których po-
moc w kwestiach dotyczących historii Kórni-
ka i jego rodów Legion zawsze może liczyć. 
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Drzewo rosnące ponad podziałami

Okładka drugiego numeru 
Magazynu Drzewo Franciszka, 
fot. Karkonosze, autor: Krzysztof Mączkowski

◊  Rozmawiał 
Andrzej Stachura

Biała Dama bez gorsetu
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Koło Gospodyń Wiejskich Borówiec.ONe 
to grupa osób, która w ciekawy i różno-
rodny sposób angażuje się w życie lokalnej 
społeczności. Organizacja powstała we 
wrześniu 2019 r. i skupia osoby zaintere-
sowane szeroko pojętą działalnością dla 
dobra wspólnego mieszkańców – zarówno 
Borówca, jak również całej gminy Kórnik. 
Do naszych najważniejszych celów należy 
integracja mieszkańców poprzez różne 
aktywności sportowe i taneczne, ale także 
kulturalne i kulinarne. 

Zapraszam na krótkie podsumowanie mija-
jącego, pierwszego roku działalności.

To był szczególny czas, w którym pomimo 
pandemii z powodzeniem realizowaliśmy 
nasze cele i założenia. Rok 2020 rozpoczęli-
śmy od udziału w 28. Finale WOŚP w Borów-
cu. Nasze stoisko serwowało pyszny wiejski 
chleb ze smalcem i kiszonymi ogórkami, do 
tego były słodkie przekąski – furorę zrobiły 
kolorowe babeczki i serniko-brownie. 

W karnawale bawiliśmy się na kursie tańca 
z elementami tańców ludowych, który z po-
wodu pandemii został przerwany, ale będzie 
kontynuowany w spokojniejszych czasach.

Latem zorganizowaliśmy zbiórkę potrzeb-
nych rzeczy (kocy, ręczników, pościeli) dla 
naszych włochatych przyjaciół ze Schroni-
ska w Skałowie. Nagraliśmy filmik do akcji 
charytatywnej „Gaszyn challenge”, braliśmy 

udział w „Dniu szpilek” oraz w Europejskim 
dniu walki z rakiem piersi.

Rozwijaliśmy się kulturalnie i sportowo pod-
czas „Borówieckiego Spływu Kajakowego” 
po Jeziorze Kórnickim, obserwując z wody 
piękne zabytki Kórnika oraz integrując się 
z uczestnikami przy ognisku i pieczonych 
kiełbaskach. 

Zapoczątkowaliśmy cykl spotkań pod nazwą 
„Rower-Zdrower”. Podczas pierwszego spo-
tkania proponowaliśmy różne aktywności z 
wykorzystaniem roweru. Zorganizowaliśmy 
wycieczkę rowerową „szlakiem” siłowni 
zewnętrznych i na postojach ćwiczyliśmy w 
Skrzynkach, Kórniku, Bninie i Mościenicy. 
Uczestnicy otrzymali charakterystyczne 
żółte koszulki z logo akcji: „Rower-Zdrower”. 
Niestety kolejne edycje zatrzymała pande-
mia COVID-19.

Jesień w naszym kalendarzu to kampania 
informacyjna „Wyprzedzaj bezpiecznie”. 
Mamy nadzieję, że zauważyliście żółte bane-
ry w różnych miejscach gminy informujące 
o zachowaniu minimalnej, bezpiecznej odle-
głości podczas wyprzedzania rowerzystów i 
stosujecie się do zaleceń. Jesteśmy w trakcie 
rozmów z firmą Bridgestone Firestone w 
temacie zorganizowania akcji promocyjnej 
dotyczącej bezpieczeństwa na drogach 
dla pieszych i rowerzystów oraz noszenia 
odblasków. 

Nasi członkowie mają różne pasje – fo-
tografują, malują obrazy, pysznie gotują, 
szyją piękne rzeczy, tkają, uprawiają ciekawe 
dyscypliny sportowe. Swoimi zainteresowa-
niami dzielimy się z innymi. Na początku 
października, przy współpracy ze stowarzy-
szeniem „Wspaniała Siódemka”, odbył się 
w Kórniku fotograficzny „Photo walk” oraz 
internetowe webinarium na temat zasad 
fotografowania.

Nieustannie pozyskujemy środki na naszą 
działalność, ubiegając się o granty oraz 
biorąc udział w różnych projektach, a także 
otrzymując wsparcie od prywatnych dar-
czyńców. Serdecznie dziękujemy za okazaną 
pomoc Urzędowi Miasta i Gminy Kórnik, 
Fundacji Zakłady Kórnickie, „Futurum” Stu-
dio Reklamy w Borówcu oraz firmie Master-
-Tech z Wielunia.

Nadchodzący rok będzie również pełen 
wyzwań. Mamy wiele pomysłów i planów, 
których nadrzędnym celem jest integracja 
mieszkańców gminy poprzez różne formy 
aktywności. Zapraszamy do udziału w na-
szych wydarzeniach oraz do współpracy.

Naszym członkom i sympatykom życzymy 
zdrowych i spokojnych świąt Bożego Na-
rodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 
2021.
Do zobaczenia…

Pierwszy rok za nami!

◊  Małgorzata Klary-Janowska 
Jarosław Janowski
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W dniu 30 listopada w Przedszkolu w Ka-
mionkach został rozstrzygnięty konkurs 
na nazwę przedszkola. Spośród czterech 
najczęściej powtarzających się wśród spo-
łeczności przedszkola propozycji wybrano 
nazwę „Leśna Drużyna”. 
Doskonale oddaje ona charakter naszej 
placówki. Do rozwoju umiejętności sporto-
wo-ekologicznych zachęca piękne otoczenie 
przedszkola – pola, lasy, a także bogato 
wyposażony plac zabaw.
 O wyborze imienia zdecydowali wspólnie 
nasi podopieczni, ich rodzice oraz pozostali 
członkowie przedszkolnej społeczności. 

Konkurs wygrało dwóch przedszkolaków, 
którzy zostaną uhonorowani nagrodami 
oraz pamiątkowym dyplomem.
Oficjalna uroczystość nadania imienia pla-
nowana jest na maj/czerwiec 2021 r. 

Po raz drugi w naszym przedszkolu została 
zorganizowana zbiórka na rzecz podopiecz-
nych Domu Dziecka w Bninie. Tym razem 
zbieraliśmy środki czystości oraz rozmaite 
kosmetyki – szczególnie preferowane przez 
nastolatków. Wyniki zbiórki przeszły nasze 
najśmielsze oczekiwania, a to wszystko dzię-
ki zaangażowaniu w organizację zbiórki pań: 

Karoliny Majdzińskiej, Joanny Feret-Walko-
wiak i Karoliny Majchrzak, które potrafiły 
zachęcić i uwrażliwić na los innych naszych 
rodziców i dzieci. Ogromne podziękowania 
składamy także mamie Dawida z grupy 
Sprytne Liski, która organizowała zbiórkę 
w swoim zakładzie pracy tj. w Szpitalu 
Wojewódzkim w Poznaniu – Oddział Ane-
stezjologii i Intensywnej Terapii.
Dziękujemy!!! Dyrektor, wicedyrektor i Rada 
Pedagogiczna Przedszkola w Kamionkach.

Świątecznie...
Dzień 6 grudnia to dzień szczególny dla 
dzieci. W naszym przedszkolu to 4 grudnia 
był dniem, w  którym dzieci od samego 
rana czekały na Świętego Mikołaja. Z sal 
słychać było dźwięki piosenek o Mikołaju 
oraz rozmowy między dziećmi: „Ciekawe, 
czy Mikołaj do nas przyjedzie?” I  przy-
jechał. Przedszkolaki ubrane w  czapki 
mikołajkowe wypatrywały gościa przez 
okna sal. Uroczy gość obdarował naszych 
milusińskich upominkami. Dzień ten był 
pełen pozytywnych wrażeń i na pewno za-
pisze się na długi czas w pamięci naszych 
przedszkolaków.

Akcja „Podaj łapkę” - zbiórka karmy 
i artykułów dla zwierząt. W ramach 
zadania z projektu „Idź Ty lepiej kozio-
łeczku szukać swego Pacanowa”
W naszym Przedszkolu Owocowy Zaułek 
w  Błażejewie chcemy, by dzieci uczyły 
się odpowiedzialności, by były wrażliwe 
na los innych. Do schroniska w  Gaju 
każdego roku przybywa mnóstwo zwie-

rząt zagubionych i porzuconych, dlatego 
w  naszym przedszkolu zorganizowana 
została zbiórka karmy dla zwierząt. Celem 
tej akcji było kształtowanie przyjacielskiej 
postawy wobec zwierząt oraz wdrażanie 
dzieci do aktywnego udziału w  zbiórce. 
Organizatorkami i koordynatorkami akcji 
były panie Magdalena Wyrzykiewicz, Pa-

trycja Kondracka i Magdalena Morszner. 
Cieszymy się, że tak wielu przedszkolaków 
odpowiedziało na nasz apel. Dziękujemy 
serdecznie wszystkim przedszkolakom 
i  rodzicom. Dzielenie się tym, co mamy, 
to dobry nawyk!

W Owocowym Zaułku

◊  Wychowawczynie

◊  Magdalena Morszner

Leśna Drużyna w Kamionkach
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Bez tego wsparcia tak potrzebna pozycja, 
choć w limitowanym numerowanym nakła-
dzie, nie mogłaby się ukazać.
DP: Jakiej kolejnej postaci, ważnej dla hi-
storii naszej „małej ojczyzny”, poświęcone 
będą dalsze działania Legionu?
AŁ-W: Na 2021 rok przygotowujemy scenę 
faktu o Tytusie Działyńskim w 160. rocznicę 
jego śmierci. Czeka nas zresztą w najbliż-
szych latach „wysyp” jubileuszowych dat 
dotyczących Jadwigi i Władysława Zamoy-
skich. Ale nie chodzi tylko o upamiętnienie 

rocznic, ale raczej o stałą obecność Dzia-
łyńskich i Zamoyskich w kórnickim życiu, 
którego podwaliny stworzyli. Poza tym to 
postaci wyjątkowo barwne, ciekawe osobo-
wości, których życie to fascynująca i często 
dramatyczna opowieść, pełna ich żelaznej 
woli w narodowych sprawach. Są oni dla 
nas drogowskazem moralnym, wzorcem 
do naśladowania.
DP: Dziękuję za rozmowę!

Muzyka to nie tylko zwykłe dźwięki. Każdy 
dźwięk trzeba ubrać w melodię, a wtedy po-
wstanie muzyka.
Pomimo obostrzeń epidemiologicznych 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kór-
niku podtrzymali tradycję. Dnia 27 listopada 
br. stawili się inaczej niż zwykle, bo przed 
monitorami swoich komputerów, żeby 
wziąć udział w  jesiennym Koncercie Mło-
dych Talentów on-line. Tym razem widownią 
byli domownicy, a koledzy i koleżanki po-
dziwiali występujących przed komputerem. 
W koncercie wzięli udział uczniowie z klas 
I-VIII, dlatego repertuar był tak różnorodny. 
Można było usłyszeć zarówno proste me-
lodie ludowe, jak i ambitne i trudne utwory 
z muzyki poważnej i rozrywkowej. Koncert 
uświetniły występy: Emilii Bąk, Kariny Ostro-
róg, Aleksandry Gielniak, Zofii Tomalak, 
Julii Urbaniak, Marii Lester, Luizy Ostroróg, 
Zuzanny Raźniewskiej, Natalii Łopińskiej, 
Wiktorii Grzybowskiej, Idy Zygmanowskiej 
i Mariki Godlewskiej. 
Młodzi instrumentaliści prezentowali swoje 
umiejętności w grze na pianinie, gitarze 
i ukulele. Koncert zamknęła pani wicedy-
rektor Joanna Ignasiak, która w ciepłych 
słowach pogratulowała utalentowanym 
uczniom ich występu.
Z pewnością, aby w takim koncercie wystą-
pić, trzeba mieć nie tylko talent, ale i odwa-
gę. Dzieci nie zawiodły i spełniły oczekiwania 
rodziców i nauczycieli.
Gratulujemy!

Koncert online
w „Jedynce“

◊  Lidia Jakubowska

Pomimo pandemii koronawirusa Covid-19 
podopieczni Kórnickiego Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością-
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” mogli 
wziąć udział w szeregu zajęć służących ich 
usprawnieniu.
Było to możliwe dzięki wieloletniej współ-
pracy „Klaudynki” z Regionalnym Ośrodkiem 
Polityki Społecznej. Tak samo jak w latach 
poprzednich została podpisana umowa 
z partnerem – Środowiskowym Domem Sa-
mopomocy ”Gościnni”, dzięki któremu udało 
się w dotarciu do większej liczby odbiorców.
Katarzyna Skłucka – kierownik projektupo-
informowała, że w bieżącym roku w ramach 
tej współpracy zrealizowano projekt „Reha-
bilitacja jest potrzebna” współfinansowany 
ze środków PFRON będących w dyspozycji 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Był on skierowany do dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych osób z  niepełnosprawnością 
intelektualną, ruchową isprzężoną z  te-

renu trzech gmin: Kórnik, Mosina i Środa 
Wielkopolska.
Rekrutacja do niego zaczęła się 3 września 
– trwała w systemie
ciągłym. Projekt zakończył się 30 listopada. 
W jego ramach wsparcie uzyskało 112 osób 
z niepełnosprawnością, które skorzystały 
z rehabilitacji, hipoterapii, onoterapii, tera-
piibasenowej, tężni solankowych, pobytu 
na basenie,rollmasażu, terapii sensorycznej 
oraz pomocypsychologicznej.
Katarzyna Skłucka podsumowuje projekt:
- Prowadzone zajęcia usprawniły w możliwie 
skuteczny sposób odbiorców zadania.
Stowarzyszenie „Klaudynka” ma nadzieję 
na dalszą współpracę z  ROPS, bowiem 
dostęp do rehabilitacji finansowanej z NFZ 
jest niestety znikomy, a jedynie stosowanie 
stałej rehabilitacji przynosi efekty.

Współpraca „Klaudynki” z ROPS

◊  Zespół ds. promocji

Srebrny Dyplom dla Chóru Zamku 
Kórnickiego „Castellum Cantans” i jego 
dyrygenta Dariusza Tabisza
Z radością informujemy, że dnia 6 grudnia 
Chór Zamku Kórnickiego „Castellum Can-
tans” wraz z dyrygentem Dariuszem Tabi-
szem otrzymali Srebrny Dyplom (kategoria 
chóry kameralne do 25 osób) w I Ogólno-
polskim Konkursie Chórów On-line Wysoka 
2020. Organizatorem konkursu był Ośrodek 
Upowszechniania Kultury w Wysokiej, a pa-
tronat nad wydarzeniem objął Starosta Pil-
ski Eligiusz Komarowski. Wydarzenie wspie-
rali: Powiat Pilski, Burmistrz Miasta Wysoka 
– Artur Kłysz, Dyrektor Upowszechniania 

Kultury w  Wysokiej Czesław Pająk oraz 
pomysłodawca – współorganizator Polska 
Agencja Artystyczna. W jury zasiadali wybitni 
polscy chórmistrzowie: prof. dr hab. Elżbieta 
Wtorkowska – Rektor Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy, prof. dr hab. Przemysław 
Pałka – Dyrektor Instytutu Edukacji Arty-
stycznej – Akademii Muzycznej w Poznaniu, 
prof. dr hab. Janusz Stanecki – Prorektor ds. 
Artystycznych Studenckich i Promocji – Aka-
demii Muzycznej w Bydgoszczy. Serdecznie 
dziękujemy jury za docenienie. Cieszymy 
się, że mimo niesprzyjających w tym roku 
warunków prężnie działamy, pracując nad 
kolejnymi projektami.

Sukces chóru on-line

◊  Rozmawiała
 Danuta Podolak

◊  CC

◊  Robert Wrzesiński
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Jak co roku 25 listopada wszystkie misie na 
całym świecie obchodzą swoje święto.
Również i  u  nas w  przedszkolu, którego 
patronem jest właśnie Miś Uszatek, dzieci 
ze wszystkich grup wiekowych obchodziły 
je szczególnie.
Poznały historię pluszowego misia, który od 
ponad 100 lat jest ulubieńcem i  towarzy-
szem nie tylko najmłodszych.
Dzieci zostały zaproszone do wspólnej kra-
iny misiowej zabawy.
Zgodnie z  tradycją przedszkola dzieci za-
śpiewały „Sto lat” Misiowi i otrzymały słodki 
poczęstunek w postaci tortu z wizerunkiem 
Misia Uszatka.
Uczestnicy imprezy zostali również obdaro-
wani pamiątkowymi dyplomami.

W naszym przedszkolu w dniu 30 listopada 
zapanowała magiczna atmosfera.
Przedszkolaki we wszystkich grupach wieko-
wych świętowały Andrzejki – jeden z bardziej 
wyjątkowych i fantastycznych dni w roku.
Tradycja wróżenia sięga zamierzchłych 
czasów. Pierwsze pisemne wzmianki o niej 
pochodzą z XVI wieku.
W Polsce obchody przypadają w nocy z 29 
na 30 listopada, w wigilię Świętego Andrzeja.
Dzieci poznały różne tradycje wróżenia: nie 
zabrakło ustawiania bucików, nakłuwania 
serduszek z  imionami, ciasteczek z wróż-
bami dotyczącymi przyszłych zawodów, 
rzucania monetami do miski z wodą, a także 
tradycyjnego lania wosku.

Grudzień, to miesiąc wielu świąt.
Jednym z nich jest Barbórka – dzień wszyst-
kich górników. Przedszkolaki dowiedziały 
się, jak ciężka i odpowiedzialna jest praca 
pod ziemią, poznały wiele ciekawostek na 
temat górniczego stroju, usłyszały legendę 
o Skarbniku oraz dowiedziały się, dlaczego 
święto górników to Barbórka.
Największą atrakcją okazała się możliwość 
przymierzenia pięknej i wyjątkowej czapki 
górniczej czako

Dzieci z Misia Uszatka przystąpiły również do 
III edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej 
„Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pa-
miętaj”, której celem jest zwrócenie uwagi 
na ważność relacji międzyludzkich w świecie 
zdominowanym przez nowe technologie.
W związku z  tym wszystkie przedszkolaki 
otrzymały przygotowane przez fundację 
kartki świąteczne i wypisały je przy wsparciu 
swoich wychowawców. Życzenia następnie 
zostały wysłane do bliskich, znajomych 
i samotnych.

W grudniu przedszkolaki z Misia Uszatka 
angażują się także w coroczną akcję pod 
hasłem „Zostań Pomocnikiem Świętego 
Mikołaja”, której koordynatorem jest Mag-
dalena Stołowska.

10 listopada w przedszkolu Kolorowy Świat 
w Szczodrzykowie atmosfera była podniosła 
i wyjątkowa. Wszystkie przedszkolaki pre-
zentowały swoje stroje galowe z dumą mó-
wiąc: jestem Polką, jestem Polakiem. Przed-
dzień Święta Niepodległości dzieci w każdej 
grupie przedstawiały swoje umiejętności 
recytatorskie oraz znajomość piosenek i 
pieśni patriotycznych na uroczystym apelu, 
który odbył się w każdej grupie.  W ramach 
akcji MEN: „Szkoła do Hymnu” o godz. 11.11 
wszyscy wspólnie śpiewali hymn. Obchody 
Święta Niepodległości były dla dzieci okazją 
do rozmów na temat patriotyzmu i Polski, a 

celowo zaplanowane tematy kompleksowe 
pozwoliły na wnikliwie poznanie swojej du-
żej, jak i małej ojczyzny. Niestety ze względu 
na obecną sytuację, nie mogliśmy udać się 
osobiście na wycieczkę do Kórnika, dlatego 
przedszkolaki musiały zadowolić się wirtu-
alnym spacerem po mieście, poznając jego 
walory turystyczne. Mamy jednak szczerą 
nadzieję, że już w najbliższym czasie uda 
nam się to nadrobić i zrealizować wszystkie 
nasze cele i projekty. 
     
  

Kto Ty jesteś? – Polak mały!

Świątecznie u Misia Uszatka

Te święta będą wyjątkowo smutne dla dzieci 
pozostających w szpitalu bez rodziców – 
trudno to sobie nam wyobrazić...
Przygotowaliśmy upominki w postaci zaba-
wek, artykułów plastycznych, książek, gier, 
a nawet pieluch dla dzieci ze szpitala klinicz-

nego im. K. Jonshera oraz dzieci pozostają-
cych pod opieką „Hospicjum Domowego” 
z Poznania, aby wywołać na ich twarzach 
choć jeden uśmiech.
Dziękujemy rodzicom za ogromne zaanga-
żowanie i naprawdę wielkie serca.

Jak co roku dzieci z ogromną niecierpliwo-
ścią czekały na Świętego Mikołaja i wypatry-
wały go już od samego rana.
Przedszkolaki między innymi atrakcjami 
obejrzały przedstawienie pt. „O Mikołaju, 
który zgubił prezenty”.
W trakcie zauważyły, że Mikołaj przechadza 
się tarasami, co wywołało ogromną radość.

Teraz przed nami już tylko jasełka i upra-
gnione Święta Bożego Narodzenia.
Korzystając z okazji w imieniu dyrekcji, dzieci 
oraz pracowników Przedszkola im. Misia 
Uszatka w Kórniku życzymy czytelnikom 
„Kórniczanina” pełnych ciepła, zdrowia, 
spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia 
oraz pomyślności w Nowym 2021 Roku.

◊  Grażyna Domagalska

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...”

za wszystkie lata, za dobre słowa, za bezinteresowność,  
za wsparcie i pomoc...
dziękujemy

Panie Pawle

Sołtyski i Rady Sołeckie Borówca 

„ Ci, których kochamy nie umierają nigdy”
  E. Dickinson

Pani Annie Morszner i jej bliskim wyrazy szczerego współczucia 
i otuchy po śmierci męża

skłdają

 śp. Pawła Morsznera

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia  
Emerytów i Rencistów „Senior” w Borówcu 

„To co nadaje sens życiu, nadaje także sens śmierci.” 
Antoine de Saint- Exupery 

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy 
Przewodniczącego Stowarzyszenia „Senior” w Borówcu

 śp. Pawła Morsznera

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia  
Emerytów i Rencistów „Senior” w Borówcu 

Z głębokim żalem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wójta Gminy Dopiewo
Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia

śp. Adriana Napierały

Burmistrz  Miasta i Gminy Kórnik 
Przemysław  Pacholski
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik 
Adam Lewandowski 

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
Dokąd pamięcią się im płaci” 

W. Szymborska
Księżom: 
Waldemarowi Twardowskiemu, Mirosławowi Nowakowi,  
Grzegorzowi Gałkowskiemu za sprawowanie liturgii  
pogrzebowej, za wygłoszoną homilię i odprowadzenie  
na miejsce wiecznego spoczynku, przedstawicielom lokalnych 
władz, organizacji społecznych, radnym, sołtysom,  
Stowarzyszeniu „Senior” z Borówca, przedstawicielom  
wspólnot parafialnych, pocztom sztandarowym,  
rodzinie, znajomym, mieszkańcom Borówca i okolic  
za liczny udział w uroczystościach pogrzebowych

   

za modlitwę,  
przyjęte komunie św.,  
ofiarowane intencje mszalne,  
za serdeczne słowa pożegnania,  
wsparcie w trudnych chwilach,  
wieńce, kwiaty,  
znicze serdeczne podziękowanie 
składa
  

 śp. Pawła Morsznera

      Żona z rodziną

         Wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystości  
pogrzebowej mojego męża  

za okazaną pomoc  w tych trudnych dla nas chwilach,  
za słowa współczucia i wsparcia ,za ofiarowane msze św.  
i kwiaty składam serdeczne podziękowanie.

 śp. Mariana Janickiego

Krystyna Janicka z rodziną

Z głębokim żalem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Członka Rady Sołeckiej  wsi  Borówiec w latach 2011-2015 
długoletniego Przewodniczącego Stowarzyszenia „Senior” 
 w Borówcu
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia

 śp. Pawła Morsznera

Burmistrz  Miasta i Gminy Kórnik 
Przemysław  Pacholski
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik 
Adam Lewandowski 

Rodzinie Lehmannów szczere wyrazy współczucia i wsparcia  
w trudnych dniach po odejściu do Domu Ojca

przesyłają

 śp. Macieja

Sąsiedzi z Placu Niepodległości

27 grudnia, w rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego 1918-19, 
składanie kwiatów pod pomnikiem 

ku czci powstańców w Kórniku rozpocznie się 
o godzinie 10:00. 

Nie będzie organizowane zgromadzenie. 
Delegacje prosimy o zachowywanie rygorów 

zwiazaneych z trwajacą pandemią. 

◊ Katarzyna Kofel
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Do 30 grudnia 2020 r. można składać 
wnioski o przyznanie pomocy na dofi-
nansowanie kosztów zakupu komputera 
stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) 
wraz z niezbędnym oprogramowaniem 
oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzi-
nę. Wsparcie można otrzymać jedynie na 
sprzęt komputerowy zakupiony w terminie 
od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.
Do wniosku o przyznanie pomocy należy 
dołączyć:
  kopie decyzji ustalających wymiar podatku 

rolnego na rok 2019 r.;
 kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
 kopię faktury potwierdzającej dokonanie 

zakupu komputera stacjonarnego lub prze-
nośnego będącego laptopem wraz niezbęd-
nym oprogramowaniem oraz myszą, klawia-
turą i ładowarką – w przypadku dokonania 
tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, 
ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.
Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:
 w skład której wchodzi co najmniej dwoje 

dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szko-
le podstawowej lub ponadpodstawowej 
w roku szkolnym 2020/2021;
 w której co najmniej jedno z  rodziców/

opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne 
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 w której co najmniej jednemu z rodziców/

opiekunów został nadany numer identy-
fikacyjny w  trybie przepisów o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnio-
sków o przyznanie płatności;
 w której łączny dochód uzyskany przez 

rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony 
na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku 
do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na 
osobę 1 200 zł miesięcznie;

 która nie otrzymała w ostatnich trzech la-
tach poprzedzających dzień złożenia przed-
miotowego wniosku, komputera stacjonar-
nego lub przenośnego będącego laptopem 
zakupionego ze środków publicznych lub 
środków organizacji pozarządowych lub 
zwrotu kosztów, lub dofinansowania zaku-
pu tych rzeczy.
Wsparcie będzie przyznawane jednemu 
z rodziców lub opiekunów na jego wniosek 
o  przyznanie pomocy złożony do biura 
powiatowego Agencji właściwego ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania rodzica lub 
opiekuna.

Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę 
potwierdzającą dokonanie zakup takiego 
sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura 
powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, którego kierownik 
wydał decyzję o przyznaniu pomocy. 
Szczegóły: 
https://www.arimr.gov.pl/aktualno-
sci/artykuly/pieniadze-na-zakupu-
komputera-dla-dziecka-z-rodziny-
rolniczej.html

Szanowni Państwo, jeżeli potrzebujecie 
fizjoterapii/rehabilitacji, lub macie kogoś 
kto potrzebuje - zapisujcie się.  Zapraszamy!
Bezpłatna Fizjoterapia Domowa, w domu 
u pacjenta, finansowana przez NFZ - (nie 
trzeba mieć orzeczenia) - potrzebne jest 
skierowanie od lekarza rodzinnego lub 
innego specjalisty. Pacjenci ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności - przyjmo-
wani są bez kolejki. Zabiegi realizujemy 
w Poznaniu i powiecie poznańskim, Kórniku, 
Swarzędzu, Śremie i powiecie śremskim, 
Wrześni i powiecie wrzesińskim, Koninie 
i powiecie konińskim, Gnieźnie i powiecie 
gnieźnieńskim, Słupcy i powiecie słupeckim, 
Środzie Wielkopolskiej i  powiecie średz-
kim, Miłosławiu, Grodzisku Wielkopolskim 
i  powiecie grodziskim. Dostępną mamy 
również Fizjoterapię Domową Prywatną 
(bez skierowania).

 Bezpłatna Fizjoterapia Ambulatoryjna, 
u nas - Poznań, Łomżyńska 1, finansowana 
przez NFZ - (nie trzeba mieć orzeczenia) 
- potrzebne jest skierowanie od lekarza 
rodzinnego lub innego specjalisty, Pacjenci 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
- przyjmowani są bez kolejki !.  Dostępną 
mamy również Fizjoterapię Ambulatoryjną 
Prywatną (bez skierowania),  
 Bezpłatna Fizjoterapia Ambulatoryjna, 

u nas - Poznań, Łomżyńska 1, finansowana 
przez UE - (nie trzeba mieć orzeczenia) 
- potrzebne jest skierowanie od lekarza 
rodzinnego lub innego specjalisty. Dla ko-
biet w wieku 50-59 lat, mężczyzn w wieku 
50-64 lata, aktywnych zawodowo tj. osoby 
pracujące, lub pozostające bez zatrudnienia 
lecz poszukujące pracy i zainteresowane jej 
podjęciem,
 Bezpłatna Fizjoterapia Ambulatoryjna, 

Bez skierowania ! Bez kolejki ! - dla osób 
z lekkim i umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności

Wszystkie szczegóły, dla kogo są skierowa-
ne poszczególne usługi i potrzebne dane 
kontaktowe - jak się zapisać, znajdziecie 
Państwo na naszej stronie internetowej: 
https://wielkopolskiecentrumfizjoterapii.pl/

Kontakt: Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii, 
Fizjoterapia Ambulatoryjna: tel. 692 750 222, 
Fizjoterapia Domowa: tel. 512 046 048

Bezpłatna  
fizjoterapia

◊  Ania Leszyńska
Manager, tel +48515806094
Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii

Pomoc dla dzieci rolników Kolarstwo

Zimny i Oleszak z medalami  
Mistrzostw Polski
Ostatnią imprezą kolarską, jaka odbyła 
się w  tym roku, były Mistrzostwa Polski 
Szkółek Kolarskich rozegrane na welo-
dromie w Pruszkowie. Tradycyjnie ekipa 
z Kórnika wróciła ze zdobyczą medalową 
– tym razem były to dwa brązowe krążki. 
Posiadaczką pierwszego z  nich została 
Michalina Oleszak w  wyścigu na 250 m 
 ze startu lotnego w  kategorii 12 lat, 
a drugi z kolei wywalczył Stanisław Zimny 
w najtrudniejszym wyścigu eliminacyjnym 
chłopców 13 lat. Medal Stasia nabrał 
podwójnej wartości, gdyż został zdobyty 
po upadku w kraksie. Na torze przepisy 
mówią, że poszkodowany zawodnik ma  
5 okrążeń (ok. 90 sek.) na usunięcie defektu 
i włączenie się do grupy, w której jechał. 
Natychmiastowa wymiana koła pozwoliła 
zdeterminowanemu Stasiowi powrócić 
w ostatniej chwili na tor, po czym po pięknej 
walce zdobyć swój upragniony pierwszy 
w karierze medal Mistrzostw Polski. 
W sumie dwudniowe mistrzostwa rozegra-
no w czterech konkurencjach. W pozosta-
łych rozgrywkach w/w zawodnicy również 
byli bardzo bliscy medalu. W wyścigu na 
250 m Stasiu Zimny stracił do złotego me-
dalu zaledwie 0:11 sek., a dało to dopiero 
5. miejsce. Lucjan Nowicki był 15., a Franci-
szek Mumot 24. W wyścigu scretch Zimny 
zajął 4. miejsce, Mumot 9., a Nowicki 13. 
Natomiast w  wyścigu punktowym zajęli 
kolejno miejsca 8, 9 i 10. Michalina Oleszak 
była jeszcze dwukrotnie piąta w scretchu 
i  w  wyścigu eliminacyjnym. W  kategorii 
dziewcząt do lat 13 szkółkę z  Kórnika 
reprezentowała Emilia Wojciechowska, 
która zajęła 16. miejsce na 250 m i  14. 
w  wyścigu punktowym. W  Pruszkowie 
mieliśmy jeszcze dwóch reprezentantów 
wśród 14-latków. Julian Gabrusewicz był 
16. na 250 m i 20. w scretchu oraz w wy-
ścigu punktowym, natomiast Franciszek 
Cierpikowski był 36. na 250 m i 7. w finale 
B scretcha. Podsumowując trzeba dodać, 
że cała ekipa zaprezentowała się bardzo 
dobrze, a poza Michaliną Oleszak i Fran-
ciszkiem Mumotem pozostali to całkowici 
debiutanci w rywalizacji torowej.

W dniach 27-29 listopada w Warszawie od-
był się Puchar Polski Warsaw Cup Kadetów 
i Juniorów w Taekwondo Olimpijskim. W 
składzie reprezentantów UKS Oaza Kórnik 
znaleźli się: Anna Kozłowska (-59 kg), Bartosz 
Sielecki (-33 kg), Wiktor Pałka (-53 kg), Wik-
toria Kantanista (-41 kg), Lena Kujawa (-51 
kg) oraz juniorzy: Szymon Deneka (-63 kg), 
Anna Pałka (-46 kg) i Jagoda Sibilska (-49 kg).
Bardzo dobry start zaliczyła Lena, która 
wygrała pierwszą walkę z zawodniczką z 
Jarocina 10:7 i tym samym zagwarantowała 
sobie miejsce w strefie medalowej. W walce 
o finał uległa przeciwniczce tylko jednym 
punktem i zakończyła zawody z brązowym 
krążkiem na szyi.
W podobnej sytuacji znalazła się Ania Ko-

złowska. Mądrze i z ogromną wolą walki 
przeszła pierwszy pojedynek wygrywając 
20:14, jednak w drugiej walce trafiła na 
pretendentkę do złotego medalu. Ani nie 
udało się pokonać rywalki, w jej ręce jednak 
trafił brązowy medal. 
Pozostali zawodnicy niestety nie przedostali 
się do strefy medalowej, co świadczy o bar-
dzo wysokim poziomie turnieju.
Drugiego dnia zawodów do brązów dziew-
czyn swój krążek dorzucił Szymon. Zaliczył 
trzy bardzo dobre walki. Pierwsza wygrana 
13:8, druga 25:11. Finał okazał się bardzo 
wyrównany. Jednak w trzeciej rundzie 
przeciwnik zdobył punkty, których Szymon 
nie mógł już odrobić. Ostatecznie walka 
zakończyła się wynikiem 11:18 i srebrnym 
medalem dla Szymona.
Ogromnie cieszymy się z sukcesów naszych 
zawodników oraz gratulujemy postawy 
każdego z nich. 

Taekwondo

◊  ZM

◊  PM

Stasiu Zimny z brzowym medalem

◊  ARiMR
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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
tel./fax. 61 817 01 26
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring 
tel. kom. 604 607 104

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„Zdrowie”ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59, 
618 170 254, recepty 513 877 146

Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. 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 no-
cylub 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
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

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

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819 80 11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170 125
Parafia pw. Wszystkich Świętych
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 515 371 910
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
tel. 61 8788010
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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

 Zatrudnię pracownika przy produk-
cji palet. Tel. 510 662 790

 Sprzedam tanio (od 10 do 60 zł) 
damską odzież prywatną używaną 
w  rozmiarach od S do L, różno-
ści. Odbiór osobisty lub wysyłka.  
Tel. 503 959 966

 Sprzedam siedzisko samocho-
dowe dla niemowląt, typ kubełek, 
kolor szary, firmy Graco, cena 45 zł.  
Stan b. dobry. Tel. 503 959 966

 Telewizor czarno-biały sprze-
dam za 40 zł, w  dobrym stanie.  
Tel. 503 959 966

 Sofa do siedzenia, 1 – os., w cenie 
70 zł (do negocjacji). Tel. 503 959 966

 Ława pokojowa, z chromowanymi 
nóżkami, z  regulacją wysokości, 
kolor ciemne bordo – do przemalo-
wania, wym. 112x59 cm, cena 40 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. Zainteresowanym 
wyślę zdjęcia. Tel. 503 959 966

 Sukienka cekinowa, rozm. S/M, 
zielone cekiny, mini z długimi rę-
kawami, nowa z metką, cena 125 
zł. Zainteresowanym wyślę zdjęcia.  
Tel. 503 959 966

 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 
i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011

 Naprawa pralki, zmywarki.  
Tel. 537 394 398

 Sprzedam edukacyjny stolik 
dziecięcy, cena 100 do negocjacji.  
Tel. 503 959 966

 Sprzedam działkę budowlaną 
o  pow. 1686 m2 w  miejscowości 
Leśniów Wielki, gmina Czerwińsk, bli-
sko Zielonej Góry. Działka uzbrojona, 
12 km do miasta, lasy, stawy, cisza 
- piękne miejsce. Tel. 733 666 988

 Mieszkanie 3 pok. 65 m2, 3 piętro, 
Staszica nowsze zamienię na małe 
40 m2 1 piętro, parter, tylko Kórnik. 
Tel. 783 783 503

 Poszukuję wspólnika do dzia-
łalności, posiadam halę 100 m2 
ogrzewaną. Może być działalność 
internetowa. Tel. 503 582 788

 Sprzedaż drewna kominkowego 
i  sosnowego. Pocięte i porąbane. 
Transport gratis. Tel. 661 099 768

 Usługi remontowe, szpachlowa-
nie, malowanie, zabudowy, panele 
i płytki. Krótkie

terminy, fachowo i  sprawnie.  
Tel. 731 967 566 

 Podłogi drewniane – montaż, cy-
klinowanie, lakiery, oleje, materiały 
ścierne. Tel. 600 931 811

 Sprzedam maszyny i urządzenia 
rolnicze. Tel. 691 783 400

 Sprzedam baloty słomy, 7 zł/szt. 
Tel. 691 783 400

 Młoda dziewczyna podejmie się 
sprzątania domu lub mieszkania. 
Tel. 510 516 240

 Sprzedam drewno opałowe 50 zł 
metr przestrzenny. Tel. 509 599 866

 Pilne! Przedświąteczne mycie 
okien! Zapraszam. Tel. 508 795 439

 Firma sprzątająca nawiąże współ-
pracę ze Spółdzielniami Miesz-
kaniowymi dot. sprzątania kla-
tek schodowych, oraz utrzymania 
terenów zielonych. Zapraszam.  
Tel. 508 795 439

 Utrzymanie terenów zielonych, 
koszenie trawy, wertykulacja, cięcie 
krzewów, drzew, itp. Zapraszamy. 
Tel. 508 795 439

 Sprzątanie klatek schodowych, 
mycie okien, pranie tapicerki i dy-
wanów, ciśnieniowe mycie tarasów, 
podjazdów i  bram garażowych. 
Dobre ceny! Tel. 508 795 439

 Wykończenia wnętrz: szpachlo-
wanie, malowanie, tynk-beton art, 
kładzenie płytek (format do 120 cm). 
Tel. 661 455 915

 Sprzedam: Citroen C4, 1,6 HDI, bez-
wypadkowy, polski salon, stan bdb, 
klima, alu. Tel. 502 006 428

 Podłogi drewniane, usługi par-
kieciarskie – montaż, cyklinowanie, 
lakiery, oleje, materiały ścierne.  
Tel. 600 931 811

 Kupię ciągniki, przyczepy, maszyny 
rolne, stare motory. Tel. 604 989 218

 Kupię  traktorki- kosiarki, motocy-
kle, quady. Tel. 601 754 862

 Naprawa pralek, lodówek, zmy-
warek, kuchenek elektrycznych.  
Tel. 601 84 39 88

 Żywe ryby – karp, pstrąg, amur, 
tołpyga, i inne. Biernatki ul. Główna 
51. Tel. 793 395 595 lub 691 096 750

 Kupię mieszkanie lub dom do 
remontu w  Kórniku lub okolicy.  
Tel. 66 66 77 003

 Sprzedaż ziemniaków z  domu. 
Worki 5-10-15 kg. Ul. Błażejewska 43 
Kórnik-Bnin. Bardzo dobre odmiany.

 Kupię skuter (może być elektryczny) 
w idealnym stanie. Tel. 503 582 788

 Sprzedam małą betoniarkę nową, 
bramę dwuskrzydłową o  wym. 
5,10 m nową oraz stół spawalniczy 
3mx1,5m nowy. Tel. 503 582 788

 Sprzedam orzechy włoskie tego-
roczne 8zł/kg. Tel. 507 155 477

 Sprzedam wózek dziecięcy 2w1 
Amelis Deltim Pro szary w kropki. 
Stan bdb! Tel. 507 155 477 

 Sprzedam wielofunkcyjne krzeseł-
ko (białe drewniane) do karmienia 
marki KLUPŚ, Agnieszka III, Sweet 
Bear. Tel. 507 155 477 

 Sprzedam łóżeczko Radek VIII 
z szufladą marki KLUPŚ (białe) MIŚ. 
Tel. 507 155 477

 Wypożyczalnia  samocho -
dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231

 Remonty, wykończenia, ocieplanie 
budynków, malowanie, szpachlo-
wanie, motaż płyty KG, montaż 
paneli, układanie płytek, układa-
nie kostki brukowej i  granitowej.  
Tel. 792 181 144

inne

Zdrowia, spokoju, rodzinnej atmosfery, radości i wszystkiego co najlepsze 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

wszystkim Czytelnikom życzy 

Redakcja Kórniczanina wraz ze współpracownikami




