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Sprawozdanie 
burmistrza

Zmiany na cmentarZu

Tego samego dnia wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły spotkał się z  proboszczem 
Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórni-
ku ks. Grzegorzem Zbączyniakiem. Pod-
sumowano zmiany dotyczące gospodaro-
wania odpadami na terenie kórnickiego 
cmentarza i  wspólne inwestycje w  tym 
zakresie.

akt notarialny

Także 28 października wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły podpisał kolejny akt no-
tarialny dotyczący wykupu gruntów pod 
przebudowę ul. Michałowskiego. 

Z okaZji jubileusZu

Tego samego dnia burmistrz Przemysław 
Pacholski uczestniczył w  otwarciu info-
-kiosku, który Fundacja Zakłady Kórnickie 
z okazji swojego jubileuszu ufundowała 
na podzamczu i wystawy z okazji 20-lecia 
restytucji FZK. Przy tej okazji odbył się pik-
nik, a później uroczysta msza św., którą 
koncelebrował Metropolita Poznański 
arcybiskup Stanisław Gądecki. 

spotkanie Z prawnikami

29 października burmistrz Przemysław 
Pacholski i  wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły spotkali się z Maciejem Kiełbusem 
i  Konradem Różowiczem z  „Dr Krystian 
Ziemski & Partners Kancelaria Prawna 
sp. k.”. Ustalono warunki współpracy 

roZmowy Z aquanet

22 października przedstawiciele Wydzia-
łu Inwestycji UMiG Kórnik spotkali się 
z przedstawicielami Aquanet na comie-
sięcznym spotkaniu dotyczącym bieżą-
cych spraw związanych z projektowaniem 
i realizacją zadań wodociągowych i kana-
lizacyjnych na terenie naszej gminy. 

w sprawie kanaliZacji cZmonia

25 października wiceburmistrz Broni-
sław Dominiak wraz z przedstawicielami 
Wydziału Inwestycji: kierownik Joanną 
Grzybowską oraz Szymonem Szydłow-
skim spotkali się z przedstawicielem firmy 
Sweco. Omówiono wstępne założenia do 
opracowywanego projektu kanalizacji 
Czmonia.

Po Pożarze...

26 października wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły spotkał się z  Olgą Rasmussen 
reprezentującą firmę OM Rasmussen, 
której majątek uległ zniszczeniu podczas 
pożaru, który wybuchł w nocy z 16 na 17 
października br. Omówiono możliwości 
pomocy w związku z zaistniałą sytuacją. 

spotkanie Z dyrektor dd

28 października wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły spotkał się z pełniącą obowiązki 
dyrektora Domu Dziecka w  Kórniku-
-Bninie Magdaleną Krupą. Rozmawiano 
na temat bieżącej współpracy i  sytuacji 
w placówce.

i obsługi prawnej zagadnień związanych 
z przetargami na kolejny rok. Omówiono 
także zmiany w  „Ustawie o  utrzymaniu 
czystości porządku w gminach”. 

10 lat wsPółPracy

Od 29 października z  okazji 10-lecia 
współpracy partnerskiej pomiędzy naszy-
mi gminami, gościła w Kórniku delegacja 
samorządowców z  Bukowiny Tatrzań-
skiej. Więcej na ten temat na str. ...

sZkolenie w ZGo

3 listopada wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły oraz Aneta Nowak-Flaczyńska kie-
rownik Wydziału Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi uczestniczyli w szkoleniu 
zorganizowanym przez ZGO Jarocin 
Wielkopolskie Centrum Recyklingu dla 
przedstawicieli członków Porozumienia 
Międzygminnego. Mecenasi Maciej Kieł-
bus i Konrad Różowicz omówili między 
innymi kluczowe zmiany w  ustawie 
o  odpadach, elementy tzw. rozsze-
rzonej odpowiedzialności producenta 
oraz założenia do ustawy dotyczącej 
systemu kaucyjnego. Przeanalizowano 
także pierwsze doświadczenia dotyczące 
stosowania nowych rozwiązań prawnych 
w  zakresie gospodarowania odpadami 
w  zamówieniach publicznych oraz for-
mę zamówienia in house w świetle roz-
strzygnięć nadzorczych i  doświadczeń 
samorządów.

◊  red.

11 listopada 2021 r., w dniu Święta Niepodległości
 uczcimy bohaterów zmagań o Niepodległą Ojczyznę

Zapraszam mieszkańców, delegacje i poczty sztandarowe 
o godzinie 10:00

na tę patriotyczną uroczystość
pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich

(Plac Pwstańców Wielkopolskich)

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski
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27 października, podczas Sesji Rady Mia-
sta i Gminy Kórnik ustalono stawkę opłaty 
za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
w 2022 roku. Jest ona zdecydowanie niż-
sza niż w roku bieżącym i wyniesie:
-  jeżeli odpady komunalne są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny w wy-
sokości 30,00 zł miesięcznie od jednego 
mieszkańca,
- jeżeli właściciel nieruchomości nie wy-
pełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny w wy-
sokości 120,00 zł miesięcznie na jednego 
mieszkańca.
Przypomnijmy, że w roku ubiegłym staw-
ki te wynosiły odpowiednio 35 i  140 zł. 
Nadal będzie obowiązywała 25% zniżka 
dla rodzin wielodzietnych i 5% dla osób 
korzystających z przydomowych kompo-
stowników. 

Zmniejszone stawki niestety nie pokryją 
całości kosztów obsługi systemy odbioru 
i zagospodarowania, choć po rozstrzygnię-
ciu nowego przetargu będzie on niższy niż 
w roku ubiegłym. Zmiany w prawie dają 
jednak w  określonych przypadkach od 
niedawna możliwość pokrycia części tych 
kosztów z innych źródeł niż bezpośrednie 
opłaty mieszkańców. Stąd mogliśmy tym 
razem stawkę obniżyć, a  część kosztów 
pokryć z gminnego budżetu. 

Z  podobnymi problemami i  dopłatami 
do systemu borykają się samorządy in-
nych gmin. Niemała rewolucja czeka na-
szych sąsiadów, dotychczas zrzeszonych 
w Związku Międzygminnym Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (Buk, 
Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Mu-
rowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, 
Poznań i  Swarzędz). GOAP zostanie zli-
kwidowany, ale w kolejnych latach musi 
jeszcze rozliczyć zaległości w  opłatach 
w wysokości około 20 milionów złotych. 
Ciężar ten spadnie później na samorządy 
zrzeszone dotychczas w  Związku, które 
od stycznia 2022 roku będą samodzielnie 
organizować gospodarkę odpadami. 

Podczas październikowej sesji radni za-
twierdzili także stawki podatku od nieru-
chomości, które będą obowiązywały na te-
renie naszej gminy w 2022 roku. Każdego 
roku są one podwyższane o mniej więcej 
tyle, o ile wzrasta ogłaszany przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego wskaź-
nik cen towarów i usług konsumpcyjnych. 
W tym roku różnica pomiędzy I półroczem 
2020 roku, a  tym samym okresem roku 
bieżącego wyniosła 3,6%. 
Stawki podatku od nieruchomości usta-
lone zostały w następującej wysokości:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w  ewidencji gruntów 
i budynków – 1,03 zł od 1 m² powierzchni;
2) pod wodami powierzchniowymi sto-
jącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
– 5,17 zł od 1 ha powierzchni;
3) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,54 zł od 1 m² 
powierzchni;
4) niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o  którym mowa w  ustawie 
z dnia 9 października 2015 roku o rewi-
talizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz 
z 2019 r. poz. 730 i 1696), i położonych 
na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego prze-
widuje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę 
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 
dnia wejścia w życie tego planu w odnie-
sieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w  tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
– 3,40 zł od 1 m2 powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej;
2) związanych z  prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 
25,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w  zakresie obrotu kwalifi-
kowanym  materiałem siewnym – 12,04 
zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
4) związanych z  udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o  działalności leczniczej, zajętych przez 

podmioty udzielające tych świadczeń – 
4,96 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
5) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 8,18 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej. 
3. od budowli lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodar-
czej – 2% ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych.

Szanowni Państwo, w przypadku budynku 
mieszkalnego o  powierzchni użytkowej 
100 m² wzrost stawki za budynek miesz-
kalny o 4 gr powoduje zwiększenie sumy 
podatku od nieruchomości o  4,00 zł 
w skali roku, co przekłada się na wzrost 
podatku o 1,00 zł do każdej raty.

Z  uwagi na wysoką średnią cenę skupu 
żyta za okres 11 kwartałów poprzedza-
jących kwartał poprzedzający rok po-
datkowy 2022, w  wysokości 61,48 zł za 
1 dt (ogłoszoną w  komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
20 października 2021 roku) w porównaniu 
do ceny obowiązującej na terenie Miasta 
i Gminy Kórnik za analogiczny okres 
sprzed roku w wysokości 54,00 zł za 1 dt, 
zaproponowałem obniżenie tej ceny 
do wysokości 56,00 zł za 1 dt. Stawka 
podatku rolnego za 2022 rok uchwalona 
27 października 2021 roku wynosi dla 
gruntów gospodarstw rolnych 140,00 zł 
za 1 ha przeliczeniowy, dla pozostałych 
gruntów 280,00 zł za 1 ha gruntów.

Nowe stawki opłaty za odpady i podatków

◊  Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski

27 października 2021 r. odbyła się Sesja 
Rady Miasta i Gminy Kórnik. W czasie jej 
trwania radni:
- wprowadzili zmiany w uchwale budżeto-
wej na 2021 rok oraz w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Miasta i Gminy Kórnik 
na lata 2021-2032,
- określili wysokość stawki podatku od 
nieruchomości,
- podjęli uchwałę w  sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta przyjmowanej jako pod-
stawa obliczania podatku rolnego,
- ustalili dopłatę do taryfy Spółki z  o.o. 
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne 
WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę w miejscowościach:
Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromo-
lice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczo-
drzykowo, Trzykolne Młyny na terenie 
Miasta i Gminy Kórnik,
- podjęli uchwałę w  sprawie pokrycia 
części kosztów gospodarowania odpada-
mi komunalnymi z  dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi,
- dokonali wyboru metody ustalenia opła-
ty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalili stawki tej opłaty dla 
nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy,
- ustalili stawki opłaty za pojemnik lub wo-
rek o określonej pojemności, przeznaczo-
ny do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości niezamieszkałych,
- ustalili ryczałtową stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi za rok od nieruchomości, na której 
znajduje się domek letniskowy, lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe,
- uchwalili wzór deklaracji o  wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości,
- zatwierdzili Sołeckie Strategie Rozwoju 
na lata 2021-2026 dla: Borówca, Borówca 
Nowego, Kamionek Północnych, Kamio-
nek Starych, Kamionek Przy Lesie i  wsi 
Skrzynki,
- uchwalili „Założenia do planu zaopatrze-
nia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta i Gminy Kórnik”,
- uchwalili roczny program współpracy 
Miasta i  Gminy Kórnik z  organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego, 
na rok 2022,
- podjęli uchwałę w  sprawie wyrażenia 
woli przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
prowadzenia zadania publicznego pole-
gającego na zarządzaniu drogą powia-
tową nr 2468P w  zakresie dotyczącym 
wykonania dokumentacji technicznej oraz 
budowy przystanków autobusowych wraz 
z przejściem dla pieszych w miejscowości 
Biernatki w ciągu ulicy Głównej w rejonie 
skrzyżowania z  ulicą Dębiecką – strona 
prawa i lewa;
- podjęli uchwałę w  sprawie wskazania 
wstępnego miejsca lokalizacji nowych 
przystanków komunikacyjnych w  ciągu 
drogi powiatowej nr 2468P - ulicy Głównej 
w rejonie skrzyżowania z ulicą Dębiecką 
w miejscowości Biernatki,
- podjęli uchwałę w sprawie uzgodnienia 
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyj-
nych i konserwacyjnych pomnika przyro-
dy, dębu szypułkowego rosnącego na te-

renie cmentarza parafii pw. św. Wojciecha 
w Kórniku – Bninie,
- ustalili sieć publicznych przedszkoli oraz 
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Da-
chowa. Ul. Berberysowa ma swój początek 
od działki oznaczonej nr 212/14 i biegnie 
do działki nr 830, a jej podstawę stanowi 
droga oznaczona działką nr 831, 212/23, 
212/22,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Bła-
żejewo. Ul. Życzliwa ma swój początek od 
działki nr 169/7 i biegnie do działki nr 194, 
a jej podstawę stanowi droga oznaczona 
jako działka nr 620 oraz działka nr 180/8,
- przystąpili do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla wsi Czołowo, gmina Kórnik,
- przystąpili do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenu położonego w  obrębach 
geodezyjnych Dachowa i Szczodrzykowo, 
ograniczonego linią kolejową oraz ulicami: 
Dworcową, Poznańską i Klonową, gmina 
Kórnik,
- przystąpili do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla wsi Dworzyska oraz dla wsi Konarskie, 
gmina Kórnik,
- podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
w uchwale w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi 
Borówiec w rejonie ulic Poznańskiej i Re-
kreacyjnej – Borówiec III.

Październikowa sesja RMiG Kórnik

Przewodniczący Rady Gminy Kórnik Adam 
Lewandowski, tradycyjnie już, zaprosił na 
Sesję Rady delegację Kórnicko-Bnińskiego 
Bractwa Kurkowego.
W czasach staropolskich król kurkowy cie-
szył się licznymi przywilejami, w tym prawem 
zasiadania w Radach Miejskich. 
Dnia 27 października 2021 r.  prezesi  KBBK 
Marek Baranowski i Maciej Łabno z udzia-
łem Romana M. Czechowskiego i Marcina 
Jankowskiego zaprezentowali aktualne 
dokonania KBBK. Marek Baranowski przed-
stawił krótkie sprawozdanie dokonań KBBK 
w 2020 r. Roman M. Czechoski wspomniał 
o przygotowaniach do planowanych w 2022 
setnej rocznicy powstania Zjednoczenia 
Kurkowych Bractw Strzeleckiej R.P. oraz trzy-
dziestej rocznicy odnowienia Zjednoczenia 
Kurkowych Bractw Strzeleckich, do czego 

walnie przyczyniło się KBBK.
Krótkie wystąpienia Marka Baranowskiego 
i Romana M. Czechoskiego zostały przez 
radnych i obecnych przyjęte z aplauzem. 
Wersja pisemna sprawozdania trafiła do akt 
Rady. Współpraca KBBK z władzami miasta 
daje obopólne korzyści. Bractwo Kurkowe 
jest ambasadorem Kórnika w kraju i za gra-
nica. Miasto i Gmina Kórnik wspiera wysiłki 
bractwa również finansowo.

Prezes KBBK, w  imieniu króla kurkowego 
Zbigniewa Tomaszewskiego oraz króla 
żniwnego Mariana Błaszaka, zaprosił Burmi-
strza i Przewodniczącego Rady na królewski 
bal kurkowy,  który odbędzie się dnia 29 
stycznia 2022 r w restauracji „Podróżnik” 
w Koszutach.

◊  SK

Delegacja  
K-BBK na sesji

◊  Kazimierz Krawiarz



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 miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego/studium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania 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 po-
dejmowanie 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 
realizacji obowiązku prawnego wykonywa-
nego przez Administratora. W  przypadku 
braku podania przez Państwa  niezbędnych 
danych, będzie to miało wpływ na dalsze 
procedowanie sprawy, włącznie z pozosta-
wieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie 
z  Kodeksem postępowania administracyj-
nego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, 
adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na 
ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych 
do przeprowadzenia procedury planistycz-
nej.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części terenu 
zlokalizowanego w obrębie geodezyj-
nym Czmoń, położonego w rejonie ulic 

Lipowej i Bnińskiej, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i  zago-
spodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 
2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz uchwały Rady 
Miasta i Gminy Kórnik nr XLVII/632/2018 
z  dnia 30 maja 2018 r., zawiadamiam 
o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części terenu 
zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym 
Czmoń, położonego w rejonie ulic Lipowej 
i Bnińskiej, gmina Kórnik, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 15 listopada 2021 r. do 7 grudnia 
2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. 
Projekt  planu dostępny będzie w okre-
sie wyłożenia również na stronie www.
kornik.pl w dziale ,,Sprawy obywatelskie” 
w zakładce ,,Projekty mpzp wyłożone do 
publicznego wglądu” oraz na platformie 
konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 r. 

o  godzinie 16:00 za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość (on-
line), na platformie ZOOM. W dyskusji 
online będzie można wziąć udział po 
wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 
dnia 23 listopada 2021 r. na adres email:  
dyskusje.publiczne@kornik.pl 
w temacie maila wpisując: CZMOŃ - BNIŃ-
SKA. Dla zarejestrowanych osób zostanie 
wygenerowany link do spotkania, który 
zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym 
pół godziny przed dyskusją.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać w formie papiero-
wej lub elektronicznej w tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
(ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl lub 
platforma konsultacyjna: kornik.konsul-
tacjejst.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy 
Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 23 grudnia 2021 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i  Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w obrębie 
geodezyjnym Czmoń, w rejonie ulic: Pa-
siecznej, Bnińskiej, Lipowej, Świerkowej 

i Brzozowej, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2021 
r. poz. 741 ze zm.) oraz uchwały Rady Mia-
sta i Gminy Kórnik nr XX/252/2020 z dnia 
29 kwietnia 2020 r., zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie geodezyjnym 
Czmoń, w rejonie ulic: Pasiecznej, Bniń-
skiej, Lipowej, Świerkowej i Brzozowej, 
gmina Kórnik, wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, w dniach od 15 
listopada 2021 r. do 7 grudnia 2021 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kór-
nik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. 
Projekt  planu dostępny będzie w okre-
sie wyłożenia również na stronie www.
kornik.pl w dziale ,,Sprawy obywatelskie” 
w zakładce ,,Projekty mpzp wyłożone do 
publicznego wglądu” oraz na platformie 
konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 22 listopada 2021 r. 
o  godzinie 16:00 za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość (on-
line), na platformie ZOOM. W dyskusji 
online będzie można wziąć udział po 
wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 
dnia 22 listopada 2021 r. na adres email: 
dyskusje.publiczne@kornik.pl w temacie 
maila wpisując: CZMOŃ - PASIECZNA. 
Dla zarejestrowanych osób zostanie 
wygenerowany link do spotkania, który 
zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym 
pół godziny przed dyskusją.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać w  formie 
papierowej lub elektronicznej w  tym 
za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej (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, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 23 grudnia 2021 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i  Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

OGŁOSZENIE
o  przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla części obrębu 
Żerniki w rejonie ulic Przemysłowej 

i Stachowskiej, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 741 ze zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy 
Kórnik uchwały nr XXXVI/505/2021 
z dnia  29 września 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu 
Żerniki w  rejonie ulic Przemysłowej 
i Stachowskiej, gmina Kórnik.
Granice obszaru objętego sporządze-
niem planu określone są na załączniku 
graficznym. Podjęcie niniejszej uchwały 
ma na celu określenie zasad zagospo-
darowania terenu.
Zainteresowani mogą składać wnioski 
do wyżej wymienionego planu miejsco-
wego. Wnioski należy składać w formie 
papierowej lub elektronicznej w  tym 
za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@
kornik.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy 
Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 30 listopada 2021 r. Wniosek 
powinien zawierać nazwisko, imię, na-
zwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczą.
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Z okazji 103. Rocznicy 
Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

1918/1919
Kórnickie Koło 

Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

serdecznie zaprasza na 
Jubileuszowy X Gminny Przegląd 

Pieśni Powstańczych, 
który odbędzie się 27.11.2021 roku 

o godz. 15.00 
w KCRiS „OAZA”

   
Zarząd Koła

Dnia 20 listopada 2021 roku 
o godzinie 16:00 

w Restauracji „Oskar” 
(Plac Niepodległości 38, Kórnik) 

odbędzie się 
Zebranie Walne, 

Sprawozdawczo-Wyborcze 
Koła PZW Kórnik.

Zapraszamy.

Badanie odbędzie się od 12 do 24 listopada 2021 r.

Badanie kontrolne
w Narodowym Spisie Powszechnym 

Ludności i Mieszkań 2021

Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych 
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. 

Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi 
z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym. 

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych 
na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. 

Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania 
respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88.

Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl 
lub na infolinii 22 279 99 99. 

Więcej informacji spis.gov.pl

W dniu 23-11-2021. w Kórnik odbędą się 
bezpłatne badania cytologiczne realizowa-
ne przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiolo-
gii Nowotworów S.A. w Poznaniu.
OPEN to ośrodek diagnostyczny posia-
dający status Ośrodka Referencyjnego w 
zakresie diagnostyki gruczołu piersiowego 
Siemens.
OPEN prowadzi poradnię ginekologiczną w 
swojej siedzibie w Poznaniu oraz posiada 

ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie 
badań profilaktycznych.

Zachęcamy wszystkie mieszkanki naszej 
gminy urodzone w latach (1962-1996) do 
udziału w nieodpłatnym badaniu. Cytobus 
będzie dostępny przy Pływalni OAZA ul. 
Ignacego Krasickiego 1 w godzinach 09:00-
16:00.
 Aby skorzystać z bezpłatnego badania na-
leży zarezerwować termin swojego badania 
telefonicznie pod nr 61 855 75 28 lub wysłać 
maila z prośbą o kontakt podając nr telefo-
nu na adres mammobus@open.poznan.pl

Więcej informacji na temat projektu bez-
płatnych badań dla kobiet znajdziecie 
Państwo na stronie https://openbadania.pl

O zaletach i celowości badań profilaktycz-
nych informacje można znaleźć tu: 
https://open.poznan.pl/qa/
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Nowe dowody osobiste zawierają odciski palców
oraz podpis posiadacza dowodu osobistego.

Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne.

Okres ważności
nowych dowodów osobistych:

Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje, 
że nieprzerwanie funkcjonuje Punkt 
Szczepień Masowych znajdujący się 
w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu 
OAZA  w Kórniku. 
Punkt czynny jest w każdą sobotę w go-
dzinach od 10:00 do 13:00.
Osoby chcące zaszczepić się pierwszą (je-
dyną) lub drugą dawką szczepionki prze-
ciw COVID-19 mogą skorzystać z wszyst-
kich dostępnych na rynku szczepionek.
Wszystkie osoby pełnoletnie mogą też 
otrzymać przypominającą szczepionkę 
jeśli minęło 6 miesięcy od pełnego za-
szczepienia.
Jako trzecia dawka dla osób 50+ będzie 
podana szczepionka marki Pfizer, bez 
względu na to, jaką szczepionkę wcześniej 
ktoś otrzymał.
Jeśli więc ktoś otrzymał drugą dawkę 
szczepienia w kwietniu lub wcześniej, to 
swoje e-skierowanie na trzecią dawkę ma 
od 24 września na swoim Internetowym 
Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP. 
Pozostałe osoby muszą poczekać na swój 
termin.
Dodatkowo w soboty będzie można 
zaszczepić się przeciw grypie.  
Prawo do bezpłatnego szczepienia na 
grypę mają:
• seniorzy, czyli osoby urodzone nie póź-
niej niż w 1946 r.
• medycy i osoby zatrudnione w placów-
kach medycznych,
• farmaceuci i pracownicy aptek,
• diagności laboratoryjni,
• nauczyciele akademicy i  inne osoby 
prowadzące w uczelni zajęcia ze studen-
tami lub z doktorantami oraz inne osoby 
zatrudnione w uczelni,
• studenci i  doktoranci uczestniczący 
w zajęciach z udziałem pacjentów,

• osoby zatrudnione w  organach Pań-
stwowej Inspekcji Farmaceutycznej 
wykonujące czynności kontrolne lub 
inspekcyjne,
• pracownicy pomocy społecznej, w tym 
zatrudnieni w  placówkach zapewnia-
jących całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym 
lub osobom 
w podeszłym wieku
• pacjenci: 
- zakładu opiekuńczo-leczniczego
- zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
- hospicjum stacjonarnego lub domo-
wego
- oddziału medycyny paliatywnej
• osoby przebywające w domu pomocy 
społecznej lub w placówce zapewniającej 
całodobową opiekę osobom niepełno-
sprawnym, przewlekle chorym lub oso-
bom w podeszłym wieku,
• nauczyciele i  inne osoby pracujące 
w przedszkolu, innej formie wychowania 
przedszkolnego, szkole lub placówce 
działającej w systemie oświaty, placówce 
wsparcia dziennego, placówce opiekuń-
czo-wychowawczej, regionalnej placówce 
opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyj-
nym ośrodku preadopcyjnym, w ramach 
form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
• funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, 
Straży Granicznej, Straży Marszałkow-
skiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Agencji Wywiadu, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywia-
du Wojskowego, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, 
Państwowej Straży Pożarnej, Służby 
Ochrony Państwa, Służby Więziennej, 
Inspekcji Transportu Drogowego, straży 
ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) 

oraz członków ochotniczych straży po-
żarnych, ratowników górskich i wodnych 
wykonujących działania ratownicze.
Wszystkie osoby uprawnione do bezpłat-
nego szczepienia muszą złożyć oświad-
czenie o spełnieniu warunku wynikające-
go z §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z  dnia 27 sierpnia 2021 r. w  sprawie 
metody zapobiegania grypie sezonowej 
w sezonie 2021/2022 na wzorze dostęp-
nym na stronie https://pacjent.gov.pl/
aktualnosc/szczepienia-na-grype oraz 
w zakładce GRYPA Informacje.
Na szczepienie przeciw grypie nie ma 
skierowań. (Nie ma zapisów przez system 
e-rejestracji.) 
Szczepionki przeciwko COVID-19 można 
podawać w dowolnym czasie przed lub 
po podaniu innych szczepionek. Dotyczy 
to również podawania szczepionek prze-
ciwko COVID-19 z innymi szczepionkami 
tego samego dnia, lub w trakcie tej samej 
wizyty szczepiennej.

Szczepienia na Covid-19 i grypę

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 2550/2021 z dnia 13.10.2021 r. zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na wybór re-
alizatora Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej, adresowanego do mieszkańców powiatu 
poznańskiego w 2021 r. powierzając jego realizację firmie EDICTUM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 31.

Program adresowany jest do osób po 65 roku życia (tj. urodzonych nie później niż 31.12.1956 r.) zameldowanych na terenie powiatu 
poznańskiego i obejmuje edukację zdrowotną oraz szczepienia przeciwko grypie sezonowej.
Planowany termin rozpoczęcia rejestracji do szczepień – 2 listopada 2021 r.
Szczepienia będą wykonywane w dni robocze w przychodniach lekarskich na terenie gmin bądź w Poznaniu. 

Na terenie Miasta i Gminy Kórnik szczepienia prowadzi 
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie” S.J. 

ul. Poznańska 34A, 62-035 Kórnik, tel. 61 8170-043, 
godziny przyjęć 8:00-18:00.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt z przychodnią zdrowia właściwą ze względu na miejsce zamel-
dowania, za wyjątkiem mieszkańców gmin Buk, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Mosina, Pobiedziska i Rokietnica, którzy mogą się 
rejestrować u Wykonawcy Programu – firmy EDICTUM sp. z o.o.

Ze względu na ograniczoną liczbę szczepionek obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Program finansowany jest w całości ze środków budżetowych powiatu poznańskiego.



Rozpoczęcie Sezonu Łowieckiego 
2021/2022. Wystawa Artystyczna 
w Bibliotece Kórnickiej PAN.
Dnia 30 października 2021 Zarząd Okrę-
gowy Polskiego Związku Łowieckiego (ZO 
PZŁ) w  Poznaniu, zaprosił myśliwych do 
Kolegiaty Kórnickiej na uroczystą okręgową 
hubertowską mszę świętą. Jej celebransem 
był ks. dr Jan Słowiński – kapelan ZO PZŁ, 
a towarzyszył mu ks. Grzegorz Zbączyniak – 
proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych. 
We mszy uczestniczyło pięć pocztów sztan-
darowych oraz para sokolników w kontu-
szach. Pismo święte odczytała Katarzyna 
Gomółkiewicz z Nadleśnictwa Babki. Dary 
ołtarza wręczyli: Halina Mularczyk-Figiel – 
reprezentująca Nadleśnictwo Babki oraz 
Bartłomiej Matusiak – reprezentujący 
Zarząd Okręgowy PZŁ w  Poznaniu oraz 
przedstawiciela Łowczego Okręgowego 
PZŁ. Oprawę muzyczną uświetnił Repre-
zentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej ZG 
PZŁ – (Kapela Zamku Rydzyńskiego) pod 
dyrekcją Mieczysława Leśniczaka wraz z so-
listą Opery Poznańskiej prof. Andrzejem 
Ogórkiewiczem.
Wystawa artystyczna dóbr kultury o  te-
matyce łowieckiej odbyła się w Sali Czar-
nej Zamku Kórnickiego. Przygotowali ją: 
Ryszard M. Wagner – komisarz wystawy, 
Stefan Feder i  Kazimierz Krawiarz. 
Mikołaj Jakubowski – Łowczy Okręgowy 

PZŁ w Poznaniu otworzył wystawę i powitał 
przybyłych. Eksponaty umieszczono na 
osiemnastu sztalugach i w czterech gablo-
tach. Na wystawie znalazły się: współczesne 
ikony św. Jana Gwalberta – patrona leśni-
ków i  św. Huberta – patrona myśliwych, 
napisane przez artystkę Milenę Bąkow-
ską-Grześkowiak. Liczne grafiki z XVIII-XX 
w. o  tematyce myśliwskiej. Rzemiosło  
artystyczne. Zaprezntowano między inny-
mi drzeworyt „Jeleń św. Huberta” autor-
stwa Jana Knothe i Stefana Michalskiego 
wykonane w obozie jenieckim Oflag II C 
Woldemberg w 1942 r. W gablotach eks-
ponowano medale, kolekcję medalików 
z wyobrażeniami św. Huberta, literaturę 
o tematyce myśliwskiej, lwowskie  wydanie 
Pana Tadeusza Adama Mickiewicza dru-
kowane przez wydawnictwo Altenberga 
w 1882 r. z otwartą stroną z drzeworytem 
sztorcowym przedstawiającym Koncert 
Wojskiego według projektu Michała Elwiro 
Andriollego.
Zespół Muzyki Myśliwskiej „Babrzysko” 
działający przy Zarządzie Okręgowym PZŁ 
w Poznaniu zagrał okolicznościowy koncert 
złożony z sygnałów łowieckich i utworów 
nawiązujacych do tradycji myśliwskich. Nie 
zabrakło np. muzycznej ilustracji „Koncertu 
Wojskiego”. 
Przy okazji wystawy Mirosław Kwieciński – 
przedstawiciel Kapituły Odznaczeń Łowiec-

kich ZO PZŁ w Poznaniu, w towarzystwie 
Stefana Federa, wręczył Ryszardowi M. Wa-
gnerowi Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej. 
Następnie Karolina Kapałka z Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych  została uho-
norowana Medalem Św. Jana Gwalberta. 
Wręczenia w imieniu dyrektora tejże dyrek-
cji Andrzeja Koniecznego dokonał Tomasz 
Maćkowiak - Naczelnik Wydziału Edukacji 
i Promocji RDLP. Laudacje odczytał Stefan 
Feder a dyplom towarzyszący odznaczeniu 
odczytał i przekazał  R.M. Wagner.
Wystawa w  Kórniku była planowana 
w 2020 r. ale okoliczności epidemiologicz-
ne zdecydowały o jej przełożeniu na 2021 
r.  Korzyścią takiej sytuacji było wydanie 
dwóch tomów publikacji połączonych z ka-
talogami wystaw. W suplemencie obecnej 
wystawy Kazimierz Krawiarz opublikował 
„Krótką Historię Kórnicko-Bnińskiego Ło-
wiectwa”.
Kultura Łowiecka wzbogaciła się o  liczne 
publikacje. Msza św. oraz Wystawa dostar-
czyły licznych niepowtarzalnych wzruszeń 
i wrażeń artystycznych. Są one szczególnie 
ważne aktualnie gdyż wielu kojarzy myśli-
stwo jedynie z krwawymi łowami. Trady-
cje łowiecko-myśliwskie sięgają czasów 
prahistorycznych i zawsze były kojarzone 
z kultem wobec braci mniejszych, zwierząt.
     
   

Dzień Świętego Huberta w Kórniku
W  dniach od 29 do 31 października br. 
gościliśmy w  Kórniku przedstawicieli 
z  partnerskiej gminy Bukowina Tatrzań-
ska. Goście odwiedzili Kórnik z  okazji 
jubileuszu 10-lecia podpisania umowy 
partnerskiej między naszymi gminami. Do 
Kórnika przyjechała 14-osobowa delegacja 
radnych Gminy Bukowina Tatrzańska na 
czele z  przewodniczącym Rady Gminy 
Władysławem Piszczkiem oraz wicewójt 
Maria Kuruc. 
W piątek popołudniu delegacja z Bukowi-
ny Tatrzańskiej zwiedziła zamek i uczestni-
czyła w spotkaniu, poświęconemu 10-leciu 
współpracy partnerskiej Kórnika i Buko-
winy Tatrzańskiej, z  władzami Kórnika 
i kórnickimi radnymi. Gości podejmował 
burmistrz Przemysław Pacholski. W spo-
tkaniu uczestniczyli też burmistrz Jerzy 
Lechnerowski i przewodniczący ówczesnej 
Rady Miejskiej Maciej Marciniak, którzy 10 

lat temu podpisali umowę partnerską. Po 
spotkaniu wszyscy udali się Promenadą 
na uroczystą kolację do restauracji „Biała 
Dama”. 
W sobotę rano goście z Bukowiny Tatrzań-
skiej udali się do Poznania, gdzie zwiedzili 
Stary Rynek i Ostrów Tumski. Natomiast 
popołudniu delegację z  Bukowiny Ta-
trzańskiej gościli Bracia Kurkowi z  Kór-
nicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, 
którzy dla naszych gości i radnych Miasta 
i Gminy w Kórniku przeprowadzili turniej 
strzelecki. 
Główną nagrodę w turnieju, tarczę ufun-
dowaną przez Urząd Miasta i Gminy 
w  Kórniku z  okazji 10-lecia partnerstwa 
Kórnika i Bukowiny Tatrzańskiej, zdobyła 
Anna Kossek, radna z Bukowiny Tatrzań-
skiej, drugie miejsce zajął radny Stanisław 
Duszczak, a trzecie miejsce wywalczył rad-
ny Andrzej Surdyk. Natomiast najlepszym 

strzelcem turnieju została radna Beata 
Bruczyńska. 
W niedzielę delegacja z Bukowiny Tatrzań-
skiej uczestniczyła we mszy św. w kościele 
pw. Wszystkich Świętych w  Kórniku. Po 
Mszy św. proboszcz ks. Grzegorz Zbą-
czyniak pokazał naszym gościom Kryptę 
Zamoyskich w podziemiach kościoła. 
Dla większości członków delegacji z  Bu-
kowiny Tatrzańskiej wizyta w  Kórniku 
była pierwszą wizytą i  jak podkreślali 
bardzo udaną, nie tylko ze względu na 
obchodzony jubileusz 10-lecia współpracy 
partnerskiej, ale ze względu na życzliwość 
i gościnność, z jaką spotkali się ze strony 
naszej gminy. 

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Jubileusz 10-lecia współpracy partnerskiej 
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19 listopada br. o godz. 19.00 zaprasza-
my do Kórnickiego Ośrodka Kultury na 
wernisaż wystawy fotografii Katarzyny 
Majewskiej „Sacrum / Profanum”. Na 
wystawie zaprezentowane zostaną czar-
no – białe fotografie dokumentujące życie 
gruzińskiego społeczeństwa, poruszające 
prostotą przekazu i wzruszające dojmu-
jącą duchowością. Dodatkową atrakcją 
prezentowanych prac będą fotografie 
z pałacu rodziny Dadianich w Zugdidi 
w zachodniej Gruzji, obiektu bliźniaczo 
podobnego do Zamku hr. Działyńskich 
w Kórniku.

Kuratorem wystawy jest Marcin Olejnik.

◊  Kazimierz Krawiarz

Wystawa fotografii z Gruzji „Sacrum / Profanum” 

◊  KOK
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W październiku uczestnicy zajęć w Środo-
wiskowym Domu Samopomocy „Gościnni” 
mieli okazję wziąć udział w wycieczkach, na 
które bardzo oczekiwali (obostrzenia zwią-
zane z pandemią kronawirusa SARS -COV-2 
uniemożliwiały organizację wyjazdów). 
W środę, 6 października, z przyjemnością 
udali się do Muzeum Przyrodniczo-Ło-
wieckiego w Uzarzewie. Wzięli tam udział 
w warsztatach dotyczących ptaków żyjących 
w  Polsce. Wykonali prace plastyczne na 
odlewach z gipsu. Przewodnik oprowadzał 
ich po wystawie, opowiadając ciekawostki 
dotyczące ekspozycji.
Przedstawiciele „Gościnnych” w czwartek, 
21 października, uczestniczyli w Międzyna-
rodowym Dniu Seniora w Puszczykowie, 
który został zorganizowany przez Fundację 
im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Powiat 
Poznański.
W ramach obchodów Dnia Seniora odbyła 
się konferencja pt. „Powiatowi Seniorzy 
Razem” połączona z piknikiem. 
„Gościnni” biorący udział w  tej imprezie 
z zadowoleniem stwierdzili:
- Bawiliśmy się przednio i bardzo podobało 
nam się przedstawienie pań z Kabaretu 
Humoreska. Pobyt oczywiście zwieńczony 
był pysznym poczęstunkiem przy muzyce.

Małgosia, Piotr i Paweł wraz z panią Kasią 
w piątek, 22 października, pojechali na VII 
Rajd Integracyjny Osób Niepełnosprawnych 
„Rowerami i z kijkami po Wielkopolskim Par-
ku Narodowym”. Panujące wtedy warunki 
atmosferyczne spowodowały, iż koncepcja 
rajdu została nieco zmieniona – impreza 
odbyła się w Szreniawie na terenie Muzeum 
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu. 

„Gościnni” podsumowują ten rajd:
- Mimo wietrznej pogody, atmosfera była 
gorąca i marsz był bardzo udany. Na metę 
dotarliśmy uśmiechnięci, powitano nas 
brawami, wręczając medale oraz dyplomy. 
Czekamy na kolejne wycieczki.

O godzinie 16:00 na Strażnicy OSP Kórnik 
rozpoczęło się pierwsze w historii Gminy 
Kórnik posiedzenie wyborcze do Rady Se-
niorów Miasta i Gminy Kórnik.

Spotkanie zainaugurował Burmistrz Mia-
sta i Gminy Kórnik dziękując kandydatom 
za zaangażowanie oraz chęć współpracy 
i działania na rzecz osób starszych.

Wybory przeprowadziła i nadzorowała Ko-
misja Wyborcza w składzie:
- Iwona Pawłowicz Napieralska - przewod-
nicząca Komisji;
- Adam Lewandowski - członek Komisji;
- Magdalena Pawlaczyk - członek Komisji;
- Joanna Grzegorowska - członek Komisji;
- Bartosz Przybylski - członek Komisji.
Posiedzenie prowadził Kierownik Wydziału 
Komunikacji Społecznej i  Inicjatyw Lokal-
nych - Robert Jankowski.

W wyborach na członków Rady Seniorów 
Miasta i Gminy brało udział 16 kandydatów, 
którzy spełnili wymogi formalne zgłoszenia. 
Lista kandydatów dostępna jest na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik.
Po rozpoczęciu posiedzenia każdy z kandy-
datów otrzymał krótką chwilę na autopre-
zentację, aby móc przekonać pozostałych 
kandydatów, że będzie odpowiednią osobą 
do współpracy jako członek Rady Seniorów 
Miasta i Gminy Kórnik.

Około godziny 17:00 kandydaci otrzymali 
karty do głosowania i  dokonali wyboru 
przedstawicieli spośród swojego grona.
W głosowaniu wzięło udział 15 kandydatów, 
1 osoba ze względów zdrowotnych zgłosiła 
nieobecność na posiedzeniu wyborczym. 
Głosowanie wyłoniło 8 członków, którzy 
bezpośrednio weszli w skład Rady Senio-
rów Miasta i Gminy Kórnik. 2 kolejne osoby 
uzyskały identyczną ilość głosów, co spo-
wodowało konieczność przeprowadzenia 
ponownego głosowania. W  ponownym 
głosowaniu kandydaci mogli oddać głos na 
jedną z dwóch osób, które uzyskały iden-
tyczną ilość głosów. Ponowne głosowanie 
pozwoliło wyłonić ostatniego członka Rady 
Seniorów Miasta i Gminy Kórnik.

Protokoły z głosowań dostępne są na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik.
Wyniki głosowań prezentują się następu-
jąco:

Marek Kaczmarek - 10 głosów;
Tadeusz Warkocki - 10 głosów;
Aleksandra Grzelak - 9 głosów;
Irena Kaczmarek - 9 głosów;
Stanisław Kasprzyk - 9 głosów;
Krystyna Antkowiak - 7 głosów;
Antoni Odzimek - 7 głosów;
Anna Wojtaszak - 7 głosów;
Fluder Barbara - 6 głosów (w ponownym 
głosowaniu 8 głosów);
Zbigniew Dalz - 6 głosów (w ponownym 
głosowaniu 7 głosów;
Helena Danuta Włodarz - 5 głosów;
Dorota Buchalska - 4 głosy;
Daniel Kulza - 4 głosy;
Jan Nowaczyk - 4 głosy;
Jacek Schmidt - 3 głosy;
Henryka Jankowska - 2 głosy.

Wybory do Rady Seniorów

◊  Bartosz Przybylski

Październikowe wycieczki „Gościnnych”

◊  Robert Wrzesiński
Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią obowiązuje rezerwacja miejsc. Kontakt - email: sekretariat.zamek@bk.pan.pl lub tel. 531 998 263. 

Już od miesiąca w hallu Zamku Kórnickim 
trwa wystawa zatytułowana „Wokół naro-
dzin, ślubów i pogrzebów – pamiątki ro-
dzinne Działyńskich i Zamoyskich”. Można 
na niej zobaczyć przedmioty codziennego 
użytku i  niezwykłe artefakty związane 
z  przedstawicielami rodów władających 
niegdyś dobrami kórnickimi. Wyboru eks-
ponowanych pamiątek dokonano według 
zaznaczonego w tytule rytmu najważniej-
szych wydarzeń z ich życia . 
Są więc np. pukle włosów dzieci, akty za-
ślubin i spisane rady rodziców dla młodych 
małżonków, próbki koronkowych mate-
riałów na suknie, maski pośmiertne czy 
„strzaskana tarcza herbowa” ostatniego 
hrabiego herbu Ogończyk – Jana Kantego 
Działyńskiego. 
    
Kuratorami wystawy są: Edyta Bątkie-
wicz-Szymanowska, Małgorzata Potocka 
i Mikołaj Potocki. Ekspozycje można  oglą-
dać do połowy grudnia br. w godzinach 
otwarcia kórnickiego muzeum. 

„Wokół narodzin, ślubów i pogrzebów

◊  ŁG
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Listopad to miesiąc pamięci i  zadumy 
oraz refleksji nad przemijającym czasem. 
W sobotnie przedpołudnie, 30 października 
2021 roku, w Borówcu odbyło się wspólne 
porządkowanie zabytkowego cmentarza 
ewangelickiego, który znajduje się naprze-
ciwko świetlicy wiejskiej. Cmentarz ten na 
mapach pojawił się w 1888 roku, choć istniał 
zapewne wcześniej, na co wskazuje najstar-
sza zachowana płyta nagrobna pochodząca 
z 1873 roku (Johann Gottfried Schillet). Naj-
młodszy z nagrobków jest z 1941 roku i na-
leży do Almy Nelde. Obecnie na cmentarzu 
odnaleźć można kilkadziesiąt grobowców 
w postaci obudowy kamiennej, jak również 
stele nagrobne, z czego kilkanaście z nich 

zawiera inskrypcje możliwe do odczytania, 
w tym fragmenty pieśni religijnych i poezji. 
Na terenie cmentarza, w  jego centralnej 
części, znajdowała się także kaplica, dzisiaj 
pozostały jednak po niej jedynie fundamen-
ty. Według relacji świadków cmentarz został 
zdewastowany tuż po II wojnie światowej 
i następnie „zapomniany”.
W tym roku, po przerwie spowodowanej 
pandemią, zorganizowaliśmy kolejną 
akcję porządkowania cmentarza, który 
rokrocznie zarasta chwastami. Kieruję 
serdeczne podziękowania dla wszystkich 
zaangażowanych osób, w szczególności dla 
harcerzy. Uważam, iż to niezwykle ważne by 
pielęgnować nie tylko nagrobki, lecz także 
pamięć historyczną.
Warto dodać, że od kilku lat cmentarz wid-
nieje w rejestrze zabytków oraz czynione są 
starania by utworzyć na tym terenie miejsce 
pamięci, które jako element kulturowego 
dziedzictwa regionu będzie wpisywał się we 
współczesny krajobraz.

„W momencie śmierci bliskiego,  
uderza człowieka świadomość,  

niczym nie dającej się zapełnić pustki” 
Józef Tischner 

Pani Danucie Przybył
wyrazy szczerego współczucia 
i żalu z powodu śmierci Męża

składają:

śp. Mariana   
             Przybyła

Dyrekcja, nauczyciele,  
pracownicy i uczniowie  
Szkoły Podstawowej w Radzewie

◊  Sylwia Brzoskowska

Pamiętają  
o nekropolii

Przed...

...i po.

Alina Mitew (1961-2021) Członek Zarządu 
Koła Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego w Kórniku. 

Jedną z ofiar korona wirusa Covid 19 w Kór-
niku została Alina Mitew, członek Koła Towa-
rzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego  
w Kórniku. Urodziła się 3 stycznia 1961 r. 
w Kórnickiej Izbie Porodowej w Ratuszu. 
Rodzice Aliny - Lidia i Ireneusz Ciszakowie, 
wpoili Jej rodzinną tradycję powstańczą 
1918/1919. Miała dwóch starszych od siebie 
braci: Andrzeja i Romana. 
Bracia Jej babki, Aleksy i Władysław Grześko-
wiakowie, w wieku 12 i 14 lat brali udział jako 
najmłodsi powstańcy wielkopolscy w wal-
kach pod Zbąszyniem. Pradziadek Melchior 
Grześkowiak 15 listopada 1918 r uczestni-
czył w organizacji Kompanii Kórnickiej i z 
ramienia Rady Robotniczo-Żołnierskiej pełnił 
nadzór nad burmistrzem Kórnika.
Alina Ciszak, w 1979 r ukończyła kórnickie 
Liceum Ogólnokształcące. Była od naj-
młodszych lat w harcerstwie, uczestniczyła 
w letnich i zimowych obozach harcerskich.
Pracę zawodową rozpoczęła w Bibliotece Ra-
czyńskich w Poznaniu. Angażowała się rów-
nież jako przewodnik w Zamku Kórnickim. 
Po kilku latach wyjechała do Bułgarii gdzie 
pracowała w Ministerialnym Polskim Domu 
Wypoczynkowym. Tam też poznała swojego 
męża Toszkę Mitev, którego poślubiła w 
Warnie w 1984 r. W 1992 r. urodził się ich syn 
Borys Mitew. Po powrocie do kraju podjęła 
pracę w ZUS-ie, gdzie przepracowała 30 lat. 
Dnia 11 października 2012 została członkiem 
Koła Towarzystwa Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego w Kórniku i od 4 lutego 
2014 r. do 7 lutego 2019 r. pełniła funkcję 
wiceprezesa zarządu Koła.
Alina była osobą niezwykle subtelną, 
oczytaną w literaturze historycznej i fanta-
styczno-naukowej. Lubiła podróże, srebrną 
biżuterię i muzykę rockową. 
Dnia 25 marca 2021 r. trafiła do szpitala po 
infekcji korona wirusem Covid 19. Zaznaczyć 
tutaj trzeba, że chorowała na astmę. Pomi-
mo wysiłków lekarzy zmarła 13 kwietnia 
2021 r. w wieku 60 lat. Spoczęła na cmenta-
rzu parafialnym w Kórniku w mogile swoich 
dziadków Tasiemskich.
Osierociła 29 letniego syna oraz sędziwych 
rodziców.

Stefan Grądzielewski (1939-2021). 
Członek Zarządu Koła Towarzystwa Pa-
mięci Powstania Wielkopolskiego 
w Kórniku.

Dnia 20 maja 2021 r. z grona członków Koła 
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopol-
skiego odszedł na wieczną służbę Stefan 
Grądzielewski, urodzony 7 sierpnia 1939 
r. w Kórniku. Często wspominał przeżycia 
wojenne w Kórniku, gdzie się wychowywał.  
Stefan był człowiekiem dużego formatu. 
Często wspominał swojego dziadka Wa-
lentego Ratajczaka (1882-1971) Powstańca 
Wielkopolskiego. 
Po skończonym Technikum w Poznaniu, 
podjął pracę w Zakładach im. Henryka 
Cegielskiego, na stanowisku specjalisty ds. 
Kalkulacji Kosztów Produkcji, wymagającego 
dużego rozeznania materiałowego. W HCP 
pracował do emerytury w 2004 r.
Miał kilka pasji: interesowała go filatelistyka, 
a oczkiem w głowie był ulubiony ogródek.
     
     

W sierpniu 2021 roku zmarła Teresa Pohl 
Radowicz , ur. 1927 roku, córka Jana i Kon-
stancji Pohlów. Pochodziła z Kórnika, z któ-
rym była przez całe życie mocno związana.
Przed wojną uczęszczała do szkoły podsta-
wowej w Kórniku, w czasie okupacji jako 
nieletnia pracowała fizycznie w Ogrodach 
Kórnickich. Po wojnie edukację kontynu-
owała w  Jeleniej Górze, gdzie ukończyła 
liceum pedagogiczne.
Pierwszą posadę objęła w  szkole w  Ko-
warach Śląskich. Następnie pracowała 
w Lubaniu Śląskim, gdzie przez dwa lata 
sprawowała funkcję kierownika szkoły.
Po powrocie do Poznania ukończyła zaocz-
nie Pedagogikę specjalną na Instytucie Pe-
dagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 
na wydz. Rewalidacji w Warszawie.
Sprawowała funkcję Kuratora przy Woje-
wódzkim sądzie dla dzieci przestępczych 
i po wyrokach.
W dorobku artystycznym malarki pozostało 
1100 obrazów , w tym sporą cześć związaną 
tematycznie właśnie z ziemią Kórnicką i jej 
historią. Pierwsze prace zaczęła tworzyć 
w latach 80 tych.
Nauki pobierała m.in. u malarki Marii Przy-

borowskiej, pseudonim artystyczny Marwid 
oraz pod okiem Mgr Waldemara Idzikow-
skiego. Przez wiele lat była sekretarzem 
Poznańskiego stowarzyszenia Plastyków, 
związana też była z Plastykami Poznańskimi 
oraz z Akademią Plastyczną w Poznaniu 
jako modelka.
Prace Artystki można oglądać zarówno 
w zbiorach prywatnych jak i państwowych, 
w kraju oraz za granicą (Niemcy, Bułgaria, 
Francja, Holandia, Anglia, USA, Kanada, 
Izrael, Japonia).
Panią Teresę szczególnie zapamiętamy 
z kilku wystaw zorganizowanych w Kórni-
ku, z których dochód przeznaczany był na 
działania Kórnickiego Towarzystwa Pomo-
cy Społecznej. Artystka była Honorowym 
Członkiem tej organizacji.
Wśród ponad tysiąca obrazów, jakie wyszły 
spod pędzli pani Teresy na szczególną 
uwagę zasługuje wykonany na zamówienie 
Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego 
cykl obrazów przedstawiających kapliczki 
z okolic Kórnika i Bnina. Były one niegdyś 
ozdobą domu Sióstr Miłosierdzia w Kórniku, 
a obecnie są własnością Parafii pw. Wszyst-
kich Świętych w Kórniku.  Wspomnienia Pani 
Teresy z czasów przedwojennych i okupacji 
publikowane były w Kórniczaninie i Mie-
sięczniku Parafialnym. 

Wspomnienie

◊  ŁG

◊  Kazimierz Krawiarz◊  Kazimierz Krawiarz
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Zorganizowana z  dużym rozmachem 
konferencja jubileuszowa, otwarcie in-
fokiosku i  wystawy dotyczącej historii 
Fundacji Zakłady Kórnickie na Podzam-
czu Zamku w Kórniku,  rodzinny  piknik 
z  dobrą grochówką i  konkursami, msze 
święte jubileuszowe w  trzech ważnych 
dla historii Fundacji i  jej Założycieli mia-
stach oraz przywołanie na nowo do życia 
utworów skomponowanych przez Marię 
Zamoyską to bilans wydarzeń zorganizo-
wanych przez Fundację Zakłady Kórnickie 
w drugiej połowie października, w związku 

z obchodami jubileuszu 20-lecia restytucji 
dzieła życia Władysława i Jadwigi Zamoy-
skich.

Goszcząca ponad stu zacnych uczestników 
konferencja z  okazji jubileuszu 20-lecia 
restytucji Fundacji Zakłady Kórnickie 
odbyła się 15 października 2021 r. w Sali 
konferencyjnej ICHB PAN w Poznaniu. Po 
otwarciu konferencji przez Prezesa Fun-
dacji, dr Dariusza Grzybka, głos w imieniu  
Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 
Andrzeja Dudy zabrał prof. dr hab. Andrzej 
Waśko, który odczytał list z dedykacją od 
Prezydenta RP i przekazał na ręce Prezesa 
Fundacji Zakłady Kórnickie flagę państwo-
wą. Podczas konferencji przypomniana 
została historia powstania i  funkcjono-

wania Fundacji Zakłady Kórnickie od 1925 
do 1953 roku, przedstawiona w  filmie 
zrealizowanym przez redaktora naczelne-
go portalu „Drzewo Franciszka” Andrzeja 
Stachurę, przy konsultacji naukowej dr 
Zbigniewa Kalisza. O miejscu Fundacji we 
współczesnym świecie mówił prof. dr hab. 
Andrzej B. Legocki, wieloletni przewodni-
czący Rady Kuratorów Fundacji, którego 
nieoceniony wkład w restytucję i działanie 
odtworzonej Fundacji Zakłady Kórnickie 
wymagałby osobnego opracowania. 
Bilans dwudziestolecia funkcjonowania 

Fundacji w latach 2001-2021 przedstawił 
członek Zarządu FZK, dr Zbigniew Kalisz. 
O projektach edukacyjnych realizowanych 
przez Fundację mówili koordynatorzy pro-
gramów - dr Marek Przybylski, Krzysztof 
Mączkowski i Danuta Podolak. Plany roz-
wojowe i najważniejsze idee przyświecają-
ce dalszej działalności instytucji przedsta-
wił prezes Fundacji Zakłady Kórnickie, dr 
Dariusz Grzybek, wskazując na szczególne 
znaczenie inicjatywy ustanowienia 27 
grudnia świętem państwowym, jako wyra-
zu wierności ideom ważnym dla Twórców 
Fundacji. Zaprezentowany został także 
film przedstawiający koncepcję MuMy, 
czyli supernowoczesnego, multimedialne-
go Muzeum Matematyki, które Fundacja 
pragnie zbudować w Kórniku wzorując się 

na obleganych przez turystów placówkach 
z Nowego Jorku czy Gissen, by zwiększyć 
potencjał intelektualny polskiej młodzie-
ży i  konkurencyjność młodych Polaków 
w  świecie, w  którym coraz większe zna-
czenie mają kompetencje matematyczne.  
O owocnej i udanej współpracy pomiędzy 
dwiema ważnymi instytucjami naukowymi 
wywodzącymi się z  dawnych Zakładów 
Fundacji a  FZK mówili w  swoich wystą-
pieniach niezmiernie życzliwi Fundacji 
i  wysoko oceniający efekty współpracy: 
dyrektor PAN Biblioteki Kórnickiej, prof. dr 

hab. Tomasz Jasiński oraz dyrektor Instytu-
tu Dendrologii PAN, prof. dr hab. Andrzej 
Jagodziński. Głos zabrali także posłowie 
wnioskodawcy projektu ustawy o Fundacji 
Zakłady Kórnickie – Marcin Libicki i Marek 
Zieliński oraz przedstawiciele licznych 
instytucji współpracujących z  Fundacją 
Zakłady Kórnickie. Niezwykle życzliwe 
i cenne słowa spłynęły m.in. od Ministra 
Edukacji i  Nauki, prof. dr hab. Przemy-
sława Czarnka (odczytał je członek Rady 
Kuratorów FZK – Pan Jan Sulanowski), 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
Marka Woźniaka (przedstawione przez 
radnego Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego Jerzego Lechnerowskiego), 

Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskie-
go, Starosty Powiatu Średzkiego Ernesta 
Iwańczuka, Starostę Powiatu Tatrzań-
skiego Piotra Bąka, Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik Przemysława Pacholskiego, 
Burmistrza Środy Wielkopolskiej Piotra 
Mielocha, posłanek, posłów, senatorów, 
reprezentantów muzeów, wydawnictw, 
instytucji kultury, stowarzyszeń współpra-
cujących z FZK czy dzierżawców ziem nale-
żących do Fundacji. Nie sposób wymienić 
tutaj autorów wszystkich uroczystych 
adresów i budujących zdań dotyczących 
godnego wypełniania przez FZK misji 
powierzonej przez donatorów, nie doko-
nując jakiegoś pominięcia, stąd pozostaje 
jedynie wyrazić głęboką wdzięczność za te 
wyrazy życzliwej pamięci. 
Na gości konferencji jubileuszowej Funda-
cji Zakłady Kórnickie czekały dwie muzycz-
ne niespodzianki.  Pierwsza z nich miała 
niezwykłe znaczenie nie tylko ze względu 
na niewątpliwą wartość artystyczną, ale 
także z uwagi na wyjątkowy związek z hi-
storią Fundacji Zakłady Kórnickie i rodziną 

Zamoyskich. Siostra twórcy Fundacji, Ma-
ria Zamoyska była nie tylko patriotką, wy-
bitną działaczką społeczną i najwierniejszą 
współpracownicą swej matki, Generałowej 
Jadwigi Zamoyskiej, współtworzącą wraz 
z nią Szkołę Domowej Pracy Kobiet. Obda-
rzona talentem plastycznym i muzycznym 
pozostawiła po sobie ślady niebanalnego 
zmysłu artystycznego w  każdej z  tych 
dziedzin.  Hrabianka Zamoyska śpiewała 
pięknym mezzosopranem, ale też kom-
ponowała pieśni - szczególnie na użytek 
uczennic Szkoły Domowej Pracy Kobiet. 
Zbiór takich pieśni wydały przed wojną 
Zakłady Kórnickie.
Utwory hrabianki Marii znajdują się w za-
sobach PAN Biblioteki Kórnickiej. Od lat 
niewykonywane popadły w zapomnienie, 
a ożyły na nowo dzięki pasji, pochodzącej 
z Kórnika, studentki Akademii Muzycznej 
w  Gdańsku, Marty Błaszak.  Obdarzona 
niebanalnym sopranem i  wielką pasją 
muzyczną młoda śpiewaczka, słuchając 
opowieści osoby zafascynowanej posta-
cią Generałowej Zamoyskiej, zwróciła 

szczególną uwagę na zazwyczaj mało 
eksponowany temat talentu muzyczne-
go Marii Zamoyskiej. Jej poszukiwania 
nut z utworami autorstwa Hrabianki za-
kończyły się powodzeniem. Dzięki temu 
podczas konferencji podziwiać można 
było kompozytorski talent i patriotyczną 
wrażliwość Marii Zamoyskiej, słuchając 
utworów w  wykonaniu Marty Błaszak 
(sopran), Marty Gidaszewskiej (skrzypce), 
Przemysława Witka (fortepian) oraz chóru 
Castellum Cantans pod dyrekcją Dariusza 
Tabisza. Konferencję wieńczył doskonały 
koncert kwartetu wybitnego muzyka jaz-
zowego, Macieja Fortuny. 

Jubileuszowe obchody wieńczył zorgani-
zowany 28 października rodzinny piknik 
na Podzamczu Zamku w  Kórniku, który 
towarzyszył otwarciu wystawy plenerowej 
poświęconej historii Fundacji Zakłady Kór-
nickie oraz inauguracji działania info-kio-
sku przy Zamku w Kórniku. Nowoczesne 
urządzenie ufundowane przez FZK jest nie 
tylko źródłem wiedzy historycznej i aktual-
ności związanych z działalnością FZK i PAN 
Biblioteki Kórnickiej, wkrótce będzie w nim 

można także zakupić bilety do Zamku.  Po 
zabraniu głosu przez Prezesa Fundacji 
Zakłady Kórnickie, dr Dariusza Grzybka, 
serdeczne słowa pod adresem Fundacji 
skierowali gospodarz miejsca, dyrektora 
PAN Biblioteki Kórnickiej, prof. dr hab. 
Tomasz Jasiński oraz Burmistrz Miasta 
i  Gminy Kórnik, Przemysław Pacholski. 
Uroczystego przecięcia wstęgi i inaugura-
cji działania info-kiosku dokonali wspólnie 
prof. dr hab. Tomasz Jasiński i dr Dariusz 
Grzybek. Wystawę otworzyli obecni na 
spotkaniu członkowie Zarządu FZK, dr 
Zbigniew Kalisz i Filip Żelazny. Organizato-
rom wydarzenia sprzyjała pogoda. Pyszna 
grochówka i poświęcony historii Fundacji 
Zakłady Kórnickie konkurs z  nagrodami 
dla dzieci i  młodzieży cieszyły się wiel-
kim powodzeniem. Uczestnicy konkursu 
wracali do domów z  pakietami książek 
historycznych, filmem o  Władysławie 
Zamoyskim, czapkami z  logo Programu 
Drzewo Franciszka, dziecięcymi parasol-
kami, bankami pamięci i  innymi niespo-
dziankami przygotowanymi przez FZK. 

Z wielkim zainteresowaniem odwiedzane 
było także stanowisko przygotowane 
przez Arboretum Kórnickie, na którym 
Panie mgr inż. Kinga Nowak i  mgr inż. 
Katarzyna Broniewska odkrywały przed 
dużymi i małymi kórniczanami tajemnice 
przyrody. 

Ważnym - ze względu na historię Fundacji 
i głęboką religijność jej Twórców - akcen-
tem tego dnia była msza św. koncelebro-
wana w intencji FZK przez Jego Ekscelencję 
Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądec-
kiego, Księdza prof. Tomasza Nawracałę, 
Księdza Kanonika dr Franciszka Sikorę, 
Księdza Proboszcza Grzegorza Zbączy-
niaka, Księdza Kanonika prof. Zbigniewa 
Teinerta, Księdza dr. Krystiana Sammlera 
oraz Księdza Tomasza Tarczyńskiego. 
Z  wielkim wzruszeniem i  wdzięcznością 
Fundacja Zakłady Kórnickie przyjęła 
obecność pocztów sztandarowych ze 
wszystkich szkół naszej gminy i  niezwy-
kle godną postawę młodzieży. Msze św. 
jubileuszowe w intencji FZK odprawione 
zostały także w kościele o.o. Dominikanów 
w Poznaniu (15 października) i kościele ko-

legiackim pw. Wniebowzięcia NMP w Śro-
dzie Wielkopolskiej (25 października).

Fundacja Zakłady Kórnickie składa głę-
bokie wyrazy wdzięczności wszystkim 
kórniczanom, którzy wraz z nią uczestni-
czyli w  obchodzeniu jubileuszu 20-lecia 
restytucji dzieła życia Władysława i Jadwigi 
Zamoyskich. Szczególne podziękowania 
kierując w  stronę przedstawicieli władz 
Miasta i Gminy, PAN Biblioteki Kórnickiej, 
Instytutu Dendrologii PAN oraz Arbore-
tum Kórnickiego, Stowarzyszenia Teatral-
nego Legion, Chóru Zamku Kórnickiego 
Castellum Cantans pod dyrekcją Dariusza 
Tabisza,  ks. proboszcza Grzegorza Zbączy-
niaka, Kórnickiego Bractwa Kurkowego, 
Dyrekcji i  społeczności szkół z  terenu 
gminy Kórnik oraz stowarzyszeń i klubów 
sportowych współpracujących z FZK.

Obchody jubileuszu 20-lecia restytucji FZK

◊  Danuta Podolak 
Fundacja Zakłady Krnickie
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Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Kiedy spacerujemy po kórnickiej prome-
nadzie, nasz wzrok przyciąga rozciągający 
się po drugiej stronie jeziora las, zwany 
Zwierzyńcem. Jest to kolejna z  atrakcji 
naszego miasta. To tutaj od ośrodka spor-
towego na Błoniach biegnie wytyczona 
wzdłuż brzegu jeziora ścieżka zdrowia, 
a przez środek lasu prowadzi malownicza 
trasa spacerowa do Bnina. Jednak oprócz 
dostarczania estetycznych wrażeń i zdro-
wotnych korzyści dla mieszkańców i gości 
naszego miasta, Zwierzyniec ma przede 
wszystkim wartość naukową. Około 
30% powierzchni Lasu Doświadczalnego 
Zwierzyniec stanowią bowiem różnego 
rodzaju powierzchnie badawcze. 
W  głównej mierze są to doświadczenia 
proweniencyjne z  różnymi gatunkami 
drzew leśnych. Doświadczenia tego 
typu to rodzaj eksperymentu leśnego, 
w którym drzewa wyhodowane z nasion 
zebranych z  różnych, najczęściej natu-
ralnych drzewostanów danego gatunku, 
posadzone są w  wyrównanych warun-
kach środowiskowych. Taki sam zestaw 
pochodzeń, czyli „proweniencji”, może 
być posadzony w kilku, bądź kilkunastu 
różnych miejscach. Ponieważ na cechy 
drzew wpływ ma zarówno ich materiał 
genetyczny, jak i  środowisko w  którym 
rosną, doświadczenia proweniencyjne są 
doskonałym narzędziem do określenia 
stopnia wpływu tych dwóch czynników na 
interesujące nas cechy populacji drzew.
Pierwsze doświadczenia proweniencyj-
ne zakładano głównie w  celu zbadania 
zakresu zmienności cech ważnych dla 
gospodarki leśnej, jak np. przyrost na 
grubość i  wysokość, czy jakość pnia. 

Bardzo ważną cechą jest też przeżywal-
ność, wskazująca już w młodym wieku na 
zdolność przystosowania drzew do zmia-
ny środowiska. Badania takie pokazują, 
w jakim obszarze zasięgu gatunku można 
szukać wartościowych populacji, a także 
na jak duże odległości można z  powo-
dzeniem przenosić nasiona. Pod koniec 
XX wieku doświadczenia proweniencyjne 
nabrały nowego znaczenia, ponieważ 
zaczęto je wykorzystywać do badania 
reakcji populacji drzew na zmiany klima-
tu. Przeniesienie nasion z ich lokalnego 
środowiska w  inne miejsca powoduje, 
że drzewa doświadczają zmiany klimatu 
– ocieplenia lub ochłodzenia, warunków 
bardziej suchych lub wilgotnych. Takie 
przeniesienie może być wykorzystane do 
wnioskowania o wpływie zmian klimatu 
na wzrost i  funkcjonowanie populacji 
drzew. Powierzchnie te są również obiek-
tami dla wielu badań z zakresu nauk bio-
logicznych. Nie do przecenienia jest też 
udział doświadczeń proweniencyjnych 
w zachowaniu zasobów genowych drzew 
leśnych. Zgromadzone w nich populacje 
reprezentują często dużą część zmienno-
ści w ramach gatunku. Te zasoby genowe 
mogą okazać się przydatne dla leśnictwa 
i przystosowania lasów do zmieniającego 
się klimatu.

Największą wartość naukową mają 
doświadczenia najstarsze, oraz takie, 
które reprezentują wiele populacji da-
nego gatunku i są częścią większych sieci 
doświadczalnych, obejmujących wiele 
lokalizacji doświadczenia z tymi samymi 
populacjami. Do takich powierzchni na 
Zwierzyńcu należą międzynarodowe 
doświadczenie proweniencyjne z dębem 
bezszypułkowym, czy koordynowane lub 

zainicjowane przez Międzynarodową 
Unię Leśnych Organizacji Badawczych 
(IUFRO) doświadczenia z sosną zwyczaj-
ną, daglezją zieloną i  jodłą olbrzymią. 
Oprócz tego w  lesie doświadczalnym 
znajduje się wiele powierzchni z  krajo-
wymi populacjami naszych podstawo-
wych gatunków lasotwórczych: sosny 
zwyczajnej, modrzewia europejskiego, 
świerka pospolitego, dębu szypułkowego 
i bezszypułkowego. Na uwagę zasługuje 
unikalne w  skali kraju doświadczenie 
proweniencyjne z  olszą czarną, czy ko-
lekcja modrzewia polskiego z Chełmowej 
Góry, charakteryzującego się szablastym 
wygięciem pni. Niestety, duża część star-
szych drzewostanów świerkowych uległa 
uszkodzeniu przez kornika drukarza i ze 
względu na wysoką śmiertelność drzew 
powierzchnie te straciły swoją wartość 
naukową. Na tych miejscach sadzone są 
obecnie nowe uprawy.

Ponieważ las rośnie długo, powierzchnie 
zakładane przez nas będą służyły również 
przyszłym pokoleniom badaczy. W  tym 
miejscu pragniemy serdecznie podzię-
kować naszym poprzednikom, z których 
pracy możemy dziś korzystać w naszych 
badaniach. Na szczególne podziękowania 
zasługują: prof. S. Białobok, prof. W. Bu-
gała, prof. M. Giertych, prof. L. Mejnarto-
wicz, prof. J. Oleksyn, prof. T. Przybylski, 
doc. Z. Stecki, dr J. Figaj, dr H. Fober, dr 
T. Jakuszewski i  mgr L. Rachwał. Mamy 
nadzieję, że czytelnicy Kórniczanina przy 
następnej wizycie na Zwierzyńcu spojrzą 
na jego bogactwo z innej perspektywy.

Las „Zwierzyniec“ – archiwum bioróżnorodności

◊  Daniel J. Chmura,
Roman Rożkowski
Instytut Dendrologii PAN

Międzynarodowe doświadczenie  
z daglezją zieloną
 Fot. R. Rożkowski

Powierzchnia doświadczalna z różnymi 
populacjami świerka pospolitego

Fot. R. Rożkowski

Z okazji 200-lecia kościoła pw. św. Mar-
celina w Rogalinie powstała niedawno 
sieć przyrodniczych szlaków pielgrzym-
kowych. Ich celem jest m.in. propago-
wanie modlitwy do Ducha Świętego, 
ekologicznej encykliki Laudato si’ papie-
ża Franciszka, szacunku dla przyrody 
i historii, ale także zdrowego trybu życia 
(poprzez wędrówkę i postanowienia).

Budowę tej świątyni zakończono w 1820 
roku, więc już w  sierpniu 2020 roku za-
proszono p. Lucynę Smok z  Pracowni 
Artystycznej w Rogalinku, by poprowadziła 
jubileuszowy plener malarski. Ze względu 
na pandemię oraz poświęcenie kościoła 
w 1821 roku, główne uroczystości przesu-
nięto na 21 sierpnia 2021 roku. Program 
obchodów obejmował Mszę Świętą cele-
browaną przez arcybiskupa Stanisława 
Gądeckiego, zwiedzanie mauzoleum Ra-
czyńskich (w dolnej kondygnacji budynku), 
koncert orkiestry dętej z Chludowa oraz 
chóru parafialnego, wystawę o  dziejach 
kościoła i  parafii w  Rogalinie, wspólny 
poczęstunek dla parafian i gości (księży, 
przedstawicieli Fundacji im. Raczyńskich, 
Muzeum Narodowego, władz gminnych 
itp.), grę terenową dla rodzin z  dziećmi 
oraz Festyn Ekologiczny Laudato Si. Tydzień 
później odbył się też wykład prof. Jarosława 
Jarzewicza, autora ponad 400-stronicowej 
książki o historii tej wyjątkowej świątyni. 
Jest ona ewenementem architektonicznym 
na skalę europejską, a może nawet świato-
wą, ze względu na unikatową konstrukcję 
(budowla w stylu klasycznym na podzie-
miach w stylu gotyckim). Powstały także 
ulotki o historii kościoła i dwie jubileuszowe 
pieczątki, które są dostępne w mauzoleum 
(otwartym w weekendy, do końca listopada 
w godzinach 13.00-17.00).
Dokładna 200. rocznica błogosławienia 
(benedykcji) kościoła wypadła w piątek 15 
października. Tego właśnie dnia powstały 
dwa wieńce, zrobione z naturalnych ma-
teriałów przez parafian, aby uczcić jego 
fundatorów, hrabiów Edwarda i Konstancję 
Raczyńskich. Oboje byli bardzo zasłużeni 
dla Wielkopolski, mogą być wzorem dla 
współczesnych dobroczyńców. Dzięki 
ich wsparciu finansowemu i osobistemu 
zaangażowaniu powstał nie tylko kościół 

w Rogalinie, ale także m.in. słynna Biblio-
teka Raczyńskich (jedna z pierwszych i naj-
lepszych bibliotek publicznych w zaborze 
pruskim), pierwszy wodociąg i  ul. Nowa 
w  Poznaniu (obecnie Paderewskiego), 
Złota Kaplica w katedrze poznańskiej oraz 
Szpital Przemienienia Pańskiego przy ul. 
Długiej. W niedzielę 17 października jeden 
z pamiątkowych wieńców złożono w mau-
zoleum Raczyńskich w  Rogalinie (gdzie 
znajduje się serce Edwarda), zaś drugi 
wieniec – w  Zaniemyślu, gdzie Edward 
i Konstancja zostali pochowani w grobow-
cu przy kościele pw. św. Wawrzyńca. Z tej 
okazji parafialny chór Schola Domini z Ro-
galina po raz pierwszy zaśpiewał na Mszy 
Świętej w Zaniemyślu. 
Dzięki wsparciu finansowemu programu 
Caritas Laudato Si, jubileusz 200-lecia 
upamiętniono także utworzeniem sieci 
przyrodniczych szlaków pielgrzymkowych 
Rogalińskie Drogi Ducha Świętego. W pro-
jekt zaangażowało się wiele osób (m.in. 
Małgorzata Kubiaczyk, Gabriela i Tomisław 
Paciorek, Michał Wójkiewicz, Wiesława 
i  Józef Stelmach, Agata Nowacka, Aneta 
Kaszewska, Agnieszka i  Janusz Stelmach, 
pod opieką ks. proboszcza Adama Pawłow-
skiego). Zorganizowano także serię wycie-
czek parafialnych z ekspertami: zoologami, 
botanikami, ekologami i hydrologiem. Stały 
się one podstawą do napisania sześciu bro-
szur przyrodniczych. Broszury są dostępne 
bezpłatnie w  formie plików PDF. Szlaki 
prowadzą z  dziewięciu miejscowości do 
Rogalina i ich nazwy nawiązują do owoców 
Ducha Świętego (wg Listu do Galatów 5, 
22-23, bowiem właśnie modlitwa do Ducha 
Świętego była inspiracją do większości wy-
darzeń z okazji jubileuszu). Droga Miłości 
prowadzi z Radzewic, Droga Radości z Ra-
dzewa, Droga Pokoju z Mieczewa, Droga 
Cierpliwości z Poznania-Głuszyny, Droga 
Uprzejmości z  Daszewic, Droga Dobroci 
z Mosiny, Droga Wierności z Puszczykowa, 
Droga Łagodności z Kamionek, zaś Droga 

Opanowania z Rogalinka. 
Dlaczego warto ruszyć na szlak?
 Jest wiele powodów:
 dla zdrowia: ruch na świeżym powietrzu 

to relaks, zapobieganie nowotworom, 
bólom kręgosłupa, wadom postawy i wzro-
ku, cukrzycy, otyłości, zawałom, udarom, 
depresji itd., organizm się dotlenia i lepiej 
funkcjonuje, wzmacnia się odporność 
i wytwarza witamina D;
 dla rodziny: aktywność fizyczna odstre-

sowuje, pomaga budować dobre relacje 
i walczyć z nałogami;
 dla przyrody: cytaty z  Laudato si’ mo-

tywują do troski o środowisko i bliźnich, 
broszury przyrodnicze wzbogacają wiedzę 
i rozwijają zainteresowania;
 dla duszy: modlitwa o  7 darów (np. 

mądrość i  męstwo) i  9 owoców Ducha 
Świętego (miłość, radość, pokój, cierpli-
wość, uprzejmość…), rozważania i posta-
nowienia;
 dla Boga: podziwianie piękna przyrody 

zachęca do wdzięczności, a  wyciszenie 
pozwala usłyszeć Jego głos.
Zarówno broszury przyrodnicze, jak i opisy 
szlaków z propozycjami zadań, mapami, 
ciekawostkami historycznymi itp. są udo-
stępnione na stronie parafii w Rogalinie 
w  zakładce Drogi (https://www.rogalin.
archpoznan.pl/drogi/). Ilustrowane bro-
szury dotyczą m.in. ptaków nad Wartą, 
przydroży i pól, symboliki roślin i ekologii 
na cmentarzach, owadów zapylających, 
młynów wodnych i osadnictwa olęderskie-
go. Mogą więc się przydać katechetom, 
nauczycielom przyrody, historii, a nawet 
wychowania fizycznego, by przeprowadzić 
ciekawe lekcje terenowe lub jednodniowe 
wycieczki klasowe, nie tylko w okolicach 
Rogalina, ale także lokalnie, w podobnych 
siedliskach. Utworzono również interneto-
we albumy zdjęć z wycieczek z komentarza-
mi oraz wydrukowano karnety z tekstem 
modlitwy do Ducha Świętego i miejscem 
na pamiątkowe pieczątki. Niedługo udo-
stępnimy też plik PDF z zestawem plaka-
tów edukacyjnych (o roli zadrzewień itp.), 
które będzie można wykorzystać podczas 
wycieczek, np. klasowych lub rodzinnych.
Być może pomysł tworzenia lokalnych 
przyrodniczych szlaków pielgrzymkowych 
się rozpowszechni, gdyż trwają już rozmo-
wy na temat Chludowskich i  Kórnickich 
Dróg Ducha Świętego. Inicjatywa ta może 
przynieść dobre owoce, zarówno ducho-
we, jak i  zdrowotne. Aktywność fizyczna 
na świeżym powietrzu (tam gdzie nie ma 
smogu) i kontakt z przyrodą mają bardzo 
pozytywny wpływ na nasze zdrowie fizycz-
ne i psychiczne, zaś modlitwa do Ducha 
Świętego daje światło i moc. Zapraszamy 
na nasze szlaki i na zwyczajne spacery też, 
w wolnej chwili!

O jubileuszu 
kościoła  
i nowych 
szlakach  
w Rogalinie

◊  Sylwia Ufnalska 
(koordynatorka merytoryczna 
projektu „Rogalińskie Drogi Ducha 
Świętego”)
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Fundacja „APJA” oraz Biblioteka Publicz-
na w Poznaniu po przerwie spowodo-
wanej pandemią wznowiły cykl spotkań 
pt. „Muzyczny spacer wśród książek”. 
Spotkania literacko-muzyczne odbywają 
się teraz w Bninie, w pięknej, nowej sali 
filii biblioteki.
21 października słuchaliśmy wierszy Lidii 
Ryś, poetki mieszkającej od kilku lat w Kór-
niku, polonistki, ekonomistki, miłośniczki 
słowa. Spotkanie było promocją tomiku 
wydanego w 2020 r., noszącego tytuł „bez 
nawigacji”. Dialog z poezją podjął Przemek 
Mazurek, poznański muzyk znany już 
z kórnickich spotkań, pomysłodawca „Klu-
bu Szyderców Bis”, Wieczorów z Piosenką 
Nieobojętną, bard i  nauczyciel. Wieczór 
upłynął więc pod znakiem nostalgicznych 
wierszy i  radosnych utworów śpiewanych 
przez barda przy wtórze gitary.

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które od-
będzie się 16 listopada. Tego wieczoru Do-
minika Dobrosielska, absolwentka Akademii 
Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Poznaniu, przy akompaniamencie Piotra 
Wizy, założyciela zespołu Sun Flower Orche-
stra, zaśpiewa popularne i znane piosenki 
francuskie – w  oryginalnym języku oraz 
w polskich tłumaczeniach. W jesienny wie-
czór przenieśmy się na chwilę nad Sekwanę, 
wsłuchując się w urokliwe dźwięki. Wstęp 
wolny, ale obowiązują zapisy telefoniczne: 
61 819 02 69. Do zobaczenia w bibliotece!

Jesień  
w bnińskiej 
bibliotece

◊  Lidia Ryś

Biblioteka Publiczna w  Kórniku jest 
beneficjentem Programu Wieloletniego 
„Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w ramach 
którego zdefiniowany jest Priorytet 1 
„Poprawa oferty bibliotek publicznych”, 
Kierunek Interwencji 1.1. „Zakup i zdal-
ny dostęp do nowości wydawniczych”, 
który realizuje Ministerstwo Kultury 

Dziedzictwa Narodowego i  Sportu za 
pośrednictwem Biblioteki Narodowej.
W 2021 roku w ramach Priorytetu 1 Bi-
blioteka Publiczna w  Kórniku uzyskała 
dofinansowanie na zakup nowości wy-
dawniczych i/lub usług zdalnego dostępu 
do książek w wysokości 16.250,00 zł ze 
środków finansowych Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego  i Sportu po-

chodzących z budżetu państwa.
Głównym celem Priorytetu, realizowa-
nego w ramach Programu Wieloletnie-
go „NPRCz 2.0” w  latach 2021-2025, 
jest wzmocnienie potencjału bibliotek 
publicznych w  środowiskach lokalnych 
poprzez wzrost atrakcyjności i  dostęp-
ności ich zbiorów.

Dofinansowanie dla biblioteki

Warsztaty artystyczne
Październik był dla dzieci w Przedszkolu 
nr 2 Cztery Pory Roku czasem wielu ar-
tystycznych doświadczeń i  doznań. Na 
początku miesiąca starsze grupy uczest-
niczyły w  warsztatach obróbki dźwięku, 
tydzień później, 5 i 6 października, grupy 
Śnieżynki, Kwiatki, Słoneczka i  Jagódki 
odwiedziła rzeźbiarka-ceramiczka Dagny 
Zielińska i przeprowadziła warsztaty zdo-
bienia ceramiki.
Podczas warsztatów muzycznych i  ob-
róbki dźwięku, dzieci dowiedziały się, jak 
się „łapie dźwięk”, jak się go spowalnia, 
przyspiesza, nadaje inny charakter. Zoba-
czyły profesjonalny sprzęt do nagrywania 
np. mikrofon studyjny, który posłużył do 
rejestrowania głosu dzieci recytujących 
wiersze i śpiewających piosenki. Najstar-
sze grupy nagrały kolędę „Przybieżeli do 
Betlejem”. Podczas całego okresu związa-
nego z Bożym Narodzeniem będzie miło 

usłyszeć głos naszych Jagódek i Promycz-
ków, wykonujących ten utwór.
Celem warsztatów ceramicznych było 
poznanie technik i  procesu zdobienia 
ceramiki oraz poznanie pracy rzeźbiarza-
-ceramika. Swoją pracę dzieci zaczęły 
od wykonania projektu, według którego 
ozdobiły swój talerzyk z  gliny. Talerzyki 
zostały poszkliwione przez artystkę i wy-
palone w piecu ceramicznym w tempera-
turze przekraczającej 1000 stopni. Teraz 
przedszkolaki mogą je podziwiać i zjadać 
z nich smaczne przekąski.

Wycieczka do Muzeum A. Fidlera
w Puszczykowie
Dnia 19 października grupa Śnieżynki oraz 
Kwiatki z  Przedszkola nr 2 Cztery Pory 
Roku w Kórniku brała udział w wycieczce 
do Muzeum A. Fiedlera w Puszczykowie. 

Już przy bramie przedszkolaki miały okazję 
zobaczyć rzeźbę sfinksa oraz indiański 
totem. Po muzeum oprowadził nas syn 
podróżnika – Arkady Radosław Fiedler. 
Dzieci były zafascynowane skórami węży 
i pająków, zapoznały się też z tradycyjnymi 
bębnami afrykańskimi, podziwiały praw-
dziwą piranię w  akwarium. Największe 
wrażenie wywarła prawdziwa replika 1:1 
statku Santa Maria, a także piramida, wy-
konana wg egipskich pierwowzorów. Swój 
pobyt w ciekawym muzeum uwieczniliśmy 
za pomocą aparatu, wykonując pamiąt-
kowe zdjęcia przy ogromnym posągu 
Buddy oraz obelisku Wyspy Wielkanocnej. 
Wrażanie wywarł również pawilon Dywi-
zjonu 303 – stroje lotników, plansze oraz 
makiety, a także małe repliki samolotów. 
Dzieci wróciły do przedszkola bardzo pod-
ekscytowane i zadowolone z wycieczki.

Wieści z Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku“

◊  Katarzyna Szmechel

◊  Anna Kaczmarek

Pasowanie na przedszkolaka to pierw-
sza ważna uroczystość rozpoczynająca 
rok szkolny. Przedszkole Kolorowy Świat 
w Szczodrzykowie 13 października oficjal-
nie przyjęło nowe dzieci do społeczności 
przedszkolnej. Odświętny strój, wystrój 
sali, a także obecność rodziców podkreśliły 
doniosłość wydarzenia. Uroczystość ta sta-
nowi zakończenie procesu adaptacyjnego 
dzieci do warunków i  zasad panujących 
w przedszkolu. Wydarzenie rozpoczęło się 
od odśpiewania hymnu przedszkola, po 
którym dzieci zaprezentowały krótki występ 
artystyczny, następnie przedszkolaki złożyły 
przysięgę. Pani Dyrektor pasowała każdego 
oraz wręczyła pamiątkowy dyplom. Dzieci 
otrzymały rożki obfitości ufundowane przez 
Radę Rodziców. Tak upłynął kolejny, pełen 
radości dzień w naszym przedszkolu. 

Pasowanie na przedszkolaka

◊  Dorota Strojna



17 i 24 września uczniowie klas siódmych 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku,  
po pandemicznej przerwie, uczestniczyli 
w zajęciach przyrodniczych w Ośrodku 
Edukacji Leśnej „Łysy Młyn”. 
Projekt „Zielona Szkoła”, realizowany przez 
bnińską szkołę od dziesięciu lat, umożliwia 
rozwijanie zainteresowań przyrodniczych 
naszych uczniów w niezwykłym miejscu. 
Podczas zajęć młodzi przyrodnicy uczą 
się komunikacji, współpracy w grupach i 
zdrowej rywalizacji. Utrwalają i poszerzają 
wiadomości biologiczno-chemiczne, kształ-
tują myślenie naukowe i proekologiczną 
postawę. 
W tej edycji zadania realizowane przez 
uczniów związane były z rozpoznawaniem 
gatunków drzew, badaniem właściwości 
różnych rodzajów drewna, wykrywaniem 
odczynów substancji oraz składników 
pokarmowych. Ważną częścią zajęć było 

poznanie przystosowań ptaków do lotu, 
budowy i rodzajów piór oraz prowadze-
nie obserwacji piór pod binokularami. 
Uczniowie oglądali także rozwój owadów 
oraz samodzielnie wykonywali preparaty 
mikroskopowe ze skórki cebuli podbar-
wione jodyną. Sprawdzali w ten sposób 
swoją znajomość budowy komórki roślinnej. 
Dodatkowo poznali liczne ciekawostki zwią-
zane z historią i życiem pszczół. Mieli okazję 
przebrać się w strój pszczelarza, próbować 
różnych rodzajów miodu, poznać budowę 
ula, zbudować hoteliki dla owadów oraz 
rozwiązać quiz dotyczący życia pszczół. Na 
najlepszych czekała nagroda. 
W ramach obchodów Tygodnia Edukacji 
Globalnej uczniowie wzięli również udział 
w grze edukacyjnej, podczas której po-
znali cele zrównoważonego rozwoju. Po 
powrocie do szkoły młodzież zawiesi wła-
snoręcznie wykonane hoteliki, które staną 

się schronieniem dla różnych gatunków 
owadów oraz dobrą okazją do kolejnych 
obserwacji.
Zajęcia w grupach prowadzone były wspól-
nie przez edukatorkę Karolinę Prange oraz 
Arkadiusza Dobosza.
Jeżeli poszukujecie Państwo inspiracji do 
tworzenia nowych projektów edukacyjnych, 
łączących wzajemną współpracę nauczycie-
la i edukatora, zachęcam do lektury artykułu 
pt. „Stała współpraca szkoły i OEL – Zielona 
Szkoła w Łysym Młynie”, gdzie przedstawia-
my nasze wieloletnie doświadczenia zwią-
zane z realizacją programu Zielonej Szkoły.
http://cepl.sggw.waw.pl/.../prange_wierzbic-
ka_polchlopek.pdf
Więcej o projekcie również na 
http://www.poznan.lasy.gov.pl/zielona-
-szkola#.WdeYiztFfj8

                                                                                                                          

„Zielona Szkoła” w Łysym Młynie

◊  Arkadiusz Dobosz
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Dzień Edukacji Narodowej jest świętem całej 
społeczności szkolnej: nauczycieli, pracowni-
ków, uczniów. W tym roku obchodziliśmy go 
zupełnie inaczej. 14 października klasy 4-8 
zebrały się o ustalonej godzinie, aby uczcić 
równie ważną uroczystość – 725 lat istnienia 
Kamionek. 
Po powitaniu przez dyrekcję każda klasa 
zaprezentowała swój okrzyk oraz flagę 
i udała się na spotkanie z Ochotniczą Strażą 
Pożarną. Panowie i panie cierpliwie opowia-
dali o pracy strażaka, szkoleniach, akcjach 
ratunkowych, przedstawili odpowiedni 
ubiór, wyposażenie samochodu, pokazali 
niezbędne sprzęty, odpowiadali z zaanga-
żowaniem i  cierpliwością na wiele pytań 
uczniów. Kolejną atrakcją był pokaz ptaków, 
gdzie właściciele przedstawili przywiezione 
gatunki, pokazali je z bliska, opowiadając 
o ich zwyczajach i życiu. Następnie harcerze 
przygotowali kilka konkurencji sprawnościo-
wych, uświadamiając młodemu pokoleniu, 
czym się zajmują, jak wyglądają zbiórki oraz 
jakie idee towarzyszą harcerstwu. Sekcja 
nauczycieli wychowania fizycznego przygo-
towała również dla całej społeczności szkol-
nej kilka sprawnościowych zadań, żeby nikt 
nie zapomniał o aktywności fizycznej, bo jak 

stare powiedzenie mówi – sport to zdrowie. 
Na uczniów czekała także gra terenowa, 
podczas której na dystansie około 3,5 km 
czekało 15 zadań. Droga wiodła przez pola, 
las, obok zabudowań. Uczniowie musieli 
uważnie się rozglądać, szukając strzałek, 
które wskazywały właściwą ścieżkę. Przygo-
towane zadania miały na celu przekazanie 
najważniejszych informacji o Kamionkach, 
zrozumienie zależności pomiędzy przyro-
dą a  człowiekiem, współpracę, a przede 
wszystkim dobrą zabawę! Zadania dotyczyły 
historii szkoły, położenia Kamionek, oceny 
krajobrazu najbliższej okolicy, dyskusji 
na temat plusów i minusów mieszkania 
w strefie podmiejskiej. Nie zabrakło także 
tekstów źródłowych o  losach Kamionek – 
pierwszych wzmiankach o miejscowości, 
o  ówczesnych właścicielach, zmianach 
nazwy na przestrzeni wieków. Uczniowie 
dowiedzieli się, czym jest lesistość i ile wy-
nosi w naszej gminie, ile w województwie 
i jak wypada województwo wielkopolskie na 
tle kraju, przypomnieli sobie gatunki drzew, 
które występują najczęściej w okolicznych 
lasach oraz poszukiwali odpowiednich 
liści. Młodzież również musiała wymienić 
zwierzęta żyjące w lesie oraz przedstawić, 

w  jaki sposób pomaga się im przetrwać 
zimę, ustalić dlaczego nieopodal leśniczówki 
znajduje się kapliczka św. Huberta i czego 
on jest patronem. Korzystając z mapy oraz 
dodatkowych źródeł informacji, dowie-
dzieli się o działalności lądolodu w okolicy 
– przede wszystkim jeziorach rynnowych 
w naszej gminie – odszukali również, jakie 
rzeki płyną w okolicy. Na koniec odpowie-
dzieli na istotne pytanie, czym jest mała 
ojczyzna. Pojawiło się tu mnóstwo trafnych 
spostrzeżeń, bo tak naprawdę granicę małej 
ojczyzny możemy ustalać indywidualnie, jak 
również definiować ją na wiele sposobów. 
Mała ojczyzna to przede wszystkim dom, 
ogród, podwórko, osiedle, miejscowość, 
w której mieszkamy, miejsce dla nas ważne, 
miejsce, z którego mamy miłe wspomnienia, 
do którego chętnie wracamy, w  którym 
żyjemy… 
Po skończonej zabawie klasy udały się na 
zasłużony odpoczynek, dostając w nagro-
dę słodkości. Myślę, że zapamiętają Dzień 
Edukacji Narodowej jako przyjemne święto 
całej społeczności szkolnej.

„Przedszkole Kolorowe Pole w Dachowie- 
Blisko Natury” - taki napis widnieje na 
tabliczce umieszczonej obok dębu- pierw-
szego drzewa, które zostało posadzone 
przez nasze przedszkolaki w  lesie Nad-
leśnictwa Babki. 8 października z  okazji 

„Dnia Drzewa” po raz kolejny podjęliśmy 
się tego działania.
Tym razem na terenie przedszkola posa-
dziliśmy niezwykły klon, którego barwa 
liści jest niepowtarzalna. Jak ważny wpływ 
mają drzewa na nasze środowisko wiedzą 

wszystkie przedszkolaki. Tym chętniej 
przyłączyły się do pracy i wspólnymi siłami 
osiągnęliśmy zamierzony efekt.  Dzieci wy-
brały się także na ciekawy spacer po lesie.

Dzień Drzewa w Kolorowy Polu

◊  A.M.

◊  Anna Grzybowska

Dzień Edukacji Narodowej w Kamionkach

W szachach oraz unihokeju zaprezentowała się Szkoła Podstawowa 
w Radzewie na etapie powiatowym. Szachiści: Tymoteusz Kątny, Ty-
moteusz Zawitaj oraz Aleksander Zawitaj, po wywalczeniu Mistrzo-
stwa Gminy, zdobyli brązowe medale Mistrzostw Powiatu. Spośród 
reprezentacji unihokejowych najlepiej poradziły sobie dziewczęta 
z klas 7-8, które przeszły już etap gminny oraz półfinał powiatu, 
gdzie wywalczyły awans do wielkiego finału. Skład dziewcząt: Amelia 
Konarska, Klaudia Rumińska, Gabriela Trawa, Malina Witkowska, 
Klaudia Banecka, Nadia Jańczak, Ewa Kowalczyk, Agata Malinowska. 
Na trzecim miejscu w półfinałach powiatowych znaleźli się starsi 
chłopcy (Piotr Woźniak, Dawid Maćkowiak, Bartosz Bykowicz, Antoni 
Walewski, Franciszek Brylewski, Olivier Zieliński, Nikodem Nowicki, 
Jakub Nowodczyński, Antoni Heigelmann, Artur Naglewicz, Nikodem 
Labun, Jędrzej Brylewski) i młodsze dziewczęta (Sandra Olejniczak, 
Patrycja Jańczak, Marta Jankowska, Karina Taciak, Agnieszka Burek, 
Łucja Wiśniewska, Wiktoria Snuszka, Oliwia Płachta).

Sport w SP Radzewo

◊  KN



Patryk Rajkowski 
czwartym sprinterem na świecie  
Miejscem tuż za podium na Mistrzostwach 
Świata w Roubaix (Francja) zakończył sezon 
najlepszy polski sprinter Patryk Rajkowski. 
Mówi się, że dla sportowca to najgorsze 
miejsce, ale patrząc na to jacy zawodnicy 
znaleźli się przed Kórniczaninem to napraw-
dę wielki sukces. Na podium Mistrzowie 
Świata i Mistrzowie Olimpijscy. Zwyciężył 
Jeffrey Hoogland (Holandia), drugi Nicholas 
Paul (Trynidad Tobago), a trzeci dotychcza-
sowy Mistrz Świata Joachim Eilers (Niemcy). 
Patryk był bardzo bliski sprawienia ogrom-
nej sensacji, ale jak przysłowie mówi „nie 
wszystko od razu”. 8 miejsce w Igrzyskach 
Olimpijskich w Tokio, 2 brązowe medale 
Mistrzostw Europy, podwójna korona 
w Mistrzostwach Polski i na koniec 4 miej-
sce w Mistrzostwach Świata, które okazało 
się najlepszym osiągnięciem całej polskiej 
ekipy. Cóż więcej oczekiwać po na nowo 
wschodzącej gwieździe polskiego kolarstwa 
torowego. Nie zapominajmy o bardzo cięż-
kim wypadku Patryka w 2018 roku w Brnie, 
po którym rehabilitacja trwała prawie rok. 
Przypomnijmy że Patryk Rajkowski przed 
wypadkiem miał już na swoim koncie 9 
medali Mistrzostw Świata i Europy w kate-
goriach młodzieżowych. Jeszcze raz wielkie 
gratulacje dla zawodnika, klubu, firmy 
TFP, oraz rodziców pani Marzeny i Maciej 
Rajkowskich, którzy po za dumą z  syna 
z pewnością są jego najwierniejszymi kibi-
cami. W Roubaix startowała jeszcze druga 
zawodniczka UKS TFP Jedynka Kórnik Nikol 

Płosaj. Na początek wzięła udział w wyścigu 
drużynowym na 4 km na dochodzenie, 
w  którym polski zespół zajął doskonałe 
6 miejsce, bijąc po drodze rekord Polski 
(4:22:667). Następnie w wyścigu elimina-
cyjnym zajęła 15 miejsce. Na koniec Nikol 
wystartowała w wielobojowym omnium, 
w którym ostatecznie sklasyfikowana zo-
stała na 11 miejscu.

Kolejne medale Torowych Mistrzostwach 
Polski dla UKS TFP Jedynka
Wysoką formę pokazali kolarze UKS TFP 
Jedynka Kórnik podczas ostatniej imprezy 
mistrzowskiej w Pruszkowie w tym sezonie. 
Były to Mistrzostwa Polski w konkurencjach 
nie olimpijskich gdzie nasze zawodniczki 
zdobyły 3 medale. 2 srebrne na 500 m 
(Zosia Picz do lat 23 i Asia Błaszczak wśród 
juniorek) oraz brązowy (Tamara Szalińska) 
w  wyścigu australijskim juniorek. Drugą 
równoległą imprezą w  Pruszkowie były 

Mistrzostwa Polski LZS. Tutaj złote medale 
zdobyli: Julian Gabrusewicz wśród juniorów 
młodszych (keirin) i Joanna Błaszczak w ju-
niorkach (keirin), Joanna Błaszczak, Zofia 
Picz i Tamara Szalińska (sprint drużynowy). 
Szalińska medal srebrny w wyścigu australij-
skim juniorek, a Zofia Picz brązowy do lat 23 
w keirinie. Tuż po mistrzostwach cała grupa 
kolarzy została przebadana wydolnościowo 
w KCRiS OAZA przez firmę Diet&More, a na-
stępnie po krótkim roztrenowaniu udała 
się na zasłużony odpoczynek. 7 listopada 
najmłodsza grupa (młodzicy) rozpocznie 
już przygotowania do kolejnego sezonu. 
W pierwszy weekend grudnia, jeśli nic nie 
stanie na przeszkodzie na torze krytym 
w Pruszkowie odbędą się Mistrzostwa Polski 
Szkółek kolarskich. UKS Jedynka planuje 
tam wysłać ekipę 12-osobową z nadzieją 
na kolejną zdobycz medalową.
                                                                                                   

Kolarstwo

◊  PM
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17 października wystartowała Polska Liga 
Unihokeja w kategorii juniorek młodszych. 
Pierwszy turniej eliminacyjny odbył się na 
hali w Zaniemyślu. Zespół UKS Radzevia 
Radzewo sezon rozpoczął znakomicie, bo od 
kompletu trzech zwycięstw. Naszą wyższość 
musiały uznać: UKS Bankówka Zielonka 
(2:1), PKS MOS Zbąszyń (15:1) oraz MMKS 
Podhale Nowy Targ (6:1). Niesamowitą 
skutecznością w tym turnieju wykazał się 
duet Zofia Brylewska oraz Julia Marciniak 
– kapitan zespołu. Pierwsza strzeliła 7 bra-
mek i zaliczyła 8 asyst, druga zdobyła 10 
goli i dołożyła 4 asysty. 5 trafień i 2 asysty 
dorzuciła jeszcze Julia Maszner. Po jednej 
asyście zanotowały Milena Walkowiak i 
Amelia Konarska. Cały zespół grał wyśmie-
nicie i każda zawodniczka zasłużyła na 
wyróżnienie. Oprócz wyżej wymienionych w 
turnieju udział wzięły: bramkarka Weronika 
Oźminkowska oraz Klaudia Rumińska i Ewa 
Kowalczyk.

Tydzień później wzięliśmy udział w XVIII 
Ogólnopolskim Turnieju Unihokeja w Nie-
chanowie. Wystawiliśmy tam dwa zespoły: 
juniorek młodszych wraz z młodziczkami 
oraz juniorów młodszych. Dziewczęta zajęły 
drugie miejsce, a srebrne medale otrzymały: 
Zofia Brylewska, Klaudia Rumińska, Ewa 
Kowalczyk, Patrycja Jańczak, Marta Jankow-
ska, Agnieszka Burek oraz Gabriela Trawa, 
która została wybrana najlepszą bramkarką 
turnieju, za co otrzymała nagrodę indywidu-
alną. Trzeba zaznaczyć, że był to jej debiut 
w zawodach klubowych. Broniła jednak 
fantastycznie. Na szyjach chłopców zawisły 
brązowe medale, a nasz klub reprezentowa-

li: Dawid Maćkowiak – debiutant w bramce, 
a także Antoni Koprucki, Antoni Walewski, 
Piotr Woźniak, Franciszek Brylewski, Olivier 
Zieliński, Wojciech Woźniak, Mateusz Men-
delski oraz Sebastian Mendelski.
Ostatnią radosną informacją z naszego 
klubu jest fakt, że aż pięć zawodniczek z Ra-
dzevii otrzymało powołanie na zgrupowanie 
Kadry Narodowej Kobiet do lat 19. W dniach 
5-7 listopada w Gdyni wśród najlepszych 
unihokeistek w Polsce trenować będą: Na-
talia Sznura, Roksana Toboła, Roksana Ba-
zanowska, Julia Marciniak i Zofia Brylewska.

Bardzo dobrze zaprezentowała się 
drużyna tenisistów stołowych podczas 
Mistrzostw Powiatu Poznańskiego, które 
odbyły się 27.10.2021 roku w  Pecnej. 
Uczniowie Zespołu Szkół w  Kórniku 
Krzysztof Biadała, Jakub Jasiński i  Filip 
Janowski wygrali wszystkie mecze z  ze-
społami z  Tarnowa Podgórnego, Mosi-
ny i  Puszczykowa. Nagrodzeni zostali 
pamiątkowymi medalami, a  dla szkoły 
wywalczyli okazały puchar oraz dyplom. 
Uzyskali też możliwość startu na kolejnym 
poziomie rozgrywek, a więc w zawodach 
rejonowych. 
Gratulujemy efektownego zwycięstwa, 
życząc jednocześnie udanego startu na 
rejonach!

Gabruseicz, Przymusiński, Rajkowski - 
trójka sprinterów UKS z trenerem.

Foto. Tomasz Gabrusewicz.

Po raz osiemnasty w hali sportowej 
w Kleszczewie rozegrany został Turniej 
w Tenisie Stołowym Ochotniczych i Pań-
stwowej Straży Pożarnej miasta Pozna-
nia i powiatu poznańskiego.
W turnieju, rozgrywanym w sobotę, 16 paź-
dziernika, oprócz reprezentacji strażaków 
z PSP oraz jednostek OSP z gmin całego 
powiatu nie mogło zabraknąć strażaków 
z Kórnika. Jak się finalnie okazało, rozegrali 
oni kapitalne zawody, wygrywając niemal 

wszystko, co możliwe.
W kategorii OSP  - seniorzy pierwsze miej-
sce zajął dh Mariusz Toboła z OSP Czmoń; 
drugie dh Grzegorz Kumoś z OSP Radzewo. 
W kategorii OSP – MDP (Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych) 3 lokatę zajął Alek-
sander Szmygin z OSP Czmoń.
Nadto dh Mariusz Toboła zdobył również 
Superpuchar Starosty Poznańskiego dla 
najlepszego zawodnika, a nasza reprezen-
tacja puchar dla najlepszej drużyny turnieju.

Nad całością turnieju czuwał oraz wręczał 
dyplomy oraz nagrody dla najlepszych 
zawodników Komendant Miejski PSP 
w Poznaniu st. bryg. Jacek Michalak, który 
ze strażakami z Kórnika ma niemal stały 
kontakt – czy to dzięki coraz liczniejszym 
ćwiczeniom czy właśnie w takiej, sportowej 
formule.
Gratulujemy naszym reprezentantom i ży-
czymy dalszych sukcesów!

Tenisiści ZS w Kórniku Mistrzami Powiatu

◊  Andrzej Paluch

Dobre wieści  
z Radzevii

◊  KN

Puchar  dla naszych strażaków

◊  Maciej Brylewski



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.: 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

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

nr 19/202126

 Sprzedam czajnik elektryczny 
nowy, nieużywany. Tel. 698 635 783
 Sprzedam dwa metalowe po-

jemniki 200-litrowe na paliwa (olej, 
ropa). Tel. 698 635 783
 Sprzedam wentylator przemysło-

wy, używany, rama o wym. 50x50 
cm. Tel. 698 635 783
 Sprzedam banery reklamowe firm: 

Lech, Okocim, Tyskie; podświetlane. 
Tel. 698 635 783
 Sprzedam okna używane, drew-

niane, brązowe o  wym. 50x150, 
50x140, 50x160 i  kilka małych: 
50x50. Tel. 698 635 783
 Sprzedam dmuchawę stoją-

cą 50 cm wysokości (440 wolt).  
Tel. 698 635 783
 Sofa do siedzenia, 1 – os., w cenie 

70 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
 Sukienka cekinowa, rozm. S/M, 

zielone cekiny, mini z długimi rę-
kawami, nowa z metką, cena 100 
zł. Zainteresowanym wyślę zdjęcia. 
Tel. 503 959 966
 Sprzedam edukacyjny grający 

stolik dziecięcy, cena 40 zł do małej 
negocjacji. Tel. 503 959 966
 Sprzedaż odzieży używanej w b. 

dobrym stanie, od rozm. S do L, od 
10 do 45 zł (kurtki jesienno-zimowe) 
za sztuki.  Przy większej ilości second 
hand możliwa negocjacja ceny 250-
300 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam bramkę edukacyjną 

i grającą z piłką dla dzieci: chłopca 
i dziewczynki. W b. dobrym stanie. 
Cena 25 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 2 pary butów w  b. 
dobrym stanie: kozaki na platfor-
mie Mohito, ekoskóra, rozm. 37/
(małe)38, cena 100 zł oraz oficerki 
skórzane rozm. 37, cena 100 zł.  
Tel. 503 959 966
 Sprzedam kalosze chłopięce, 

rozm. 30/31, kolor niebieski we 
wzorki, stan b. dobry, cena 25 zł. 
Tel. 503 959 966
 Sprzedam niemiecką maszynę do 

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

dwuosobową, w  dobrym stanie, 
cena 60 zł. Dwa ciemnobrązowe 
fotele, do domu letniskowego lub 
użytku domowego, cena 40 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
 Firma remontowo budowlana 

wykonuje łazienki kompleksowo, 
w tym elektryka, hydraulika, szpa-
chlowanie, malowanie, zabudowy 
i ttp. Tel. 782 513 000
 Sprzedam cyfrowy aparat fo-

tograficzny Nikon D40 w  stanie 
idealnym. Torba gratis. Cena 490 zł.  
Tel. 600 444 514
 Sprzedaż ziemniaków z  domu.  

Ul. Błażejewska 43 Kórnik-Bnin. 
Bardzo dobre odmiany
 Sprzedam fotel skórzany 1,5-rocz-

ny z funkcją spania. Tel. 602 214 931
 Sprzedam akcesoria rynnowe 

i inne. Tel. 602 214 931
 Sprzedaż żywych ryb, Biernatki,  

ul. Główna 51. Tel. 793 395 595
 Gorące ryby wędzone, prosto 

z wędzarni. Karmazyn, halibut, wę-
gorz, pstrąg, okoń. Każda niedziela 
od 12. Kórnik, ul. Armii Krajowej 49. 
Tel. 517 256 446
 Sprzedam dom do remontu garaż 

budynek gosp. plus działka 700 m2. 
Rogalinek nad Wartą. Tel. 603 938 
618 lub 781 159 992

 Wypożyczaln ia  samocho -
dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231 
 Wynajmę pomieszczenia magazy-

nowo-biurowo (zaplecze socjalne) – 
produkcyjne. Tel. 601 316 153
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011

 Naprawa pralki, zmywarki.  
Tel. 537 394 398
 Sprzedam podmurówkę do pło-

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

płotów łupanych, furtek, bram, 
demontaż starych ogrodzeń.  
Tel. 572 386 490
 Wykończenia wnętrz: szpachlo-

wanie, malowanie, tynk-beton 
art, kładzenie płytek (format do 
120 cm) montaż drzwi/paneli.  
Tel. 661 455 915
 Masz problem z wrastającym pa-

znokciem, modzelami, odciskami, 
kurzajkami, brodawkami, grzybicą 
stóp. Zadzwoń: 788 878 680
 Masz kłopot z trądzikiem, przebar-

wieniami, zmarszczkami, przesu-
szoną skórą twarzy? Umów się na 
bezpłatną konsultację: 788 878 680
 Zadzwoń jeśli masz problem z wy-

padaniem lub przetłuszczaniem się 
włosów – Trycholog: 788 878 680
 Depilacyjne poniedziałki (laser) 

– najtaniej w  Kórniku. Zadzwoń 
i umów się 788 878 680
 Chcesz się pozbyć zbędnych cen-

tymetrów, cellulitu lub wiotkości 
skóry. Zadzwoń: 788 878 680
 Medycyna estetyczna – bo-

tox, kwas hialuronowy – za-
dzwoń i  sprawdź naszą ofertę.  
Tel. 788 878 680
 Sprzedam maszyny i urządzenia 

rolnicze. Tel. 691 783 400
 Sprzedam wielofunkcyjne krzeseł-

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

 Wykonywanie wszystkich prac 
ogrodowych. Wycinka drzew, obni-
żanie, formowanie, cięcie żywopło-
tów, roślin ogrodowych. Sprzątanie 
i wywóz wszystkiego. Tel. 504 440 
916

 Wynajmę lokal w centrum Kórnika 
na działalność gospodarczą 22 m2 + 
zaplecze 11 m2. Tel. 501 078 870

 Wynajmę mieszkanie jednopo-
kojowe, kuchnia, łazienka dla ob-
cokrajowców w centrum Kórnika.  
Tel. 501 078 870

 Kupię stare medale, odznaki, od-
znaczenia, orzełki. Tel. 518 507 460

 Kwasy po ostatnich sprawdzia-
nach z  chemii? Korepetycje na 
wszystkich poziomach nauczania 
chemii. Tel. 790 285 872

 SW MODA sklep odzieżowy dla 
kobiet zaprasza na zakupy Środa 
Wielkopolska ul. Spichrzowa 3B 
www.facebook.com/SWMODA.
sklep

 Sprzedam orzechy włoskie tego-
roczne 10 zł/kg. Tel. 507 155 477

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

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

  Sprzedam hurtowo odzież uywa-
na ze sklepu. Tel. 534 206 661

 Rzeczoznawca majątkowy  – Jes-
sawyceny nieruchomości: domy, 
lokale, działki, specjalistyczne.  
Tel. 572642585; e-mail:rzeczoznaw-
ca@jessa.com.pl

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

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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