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Sprawozdanie 
burmistrza

Walkowiak. Omówiono sprawy bieżące 
dotyczące funkcjonowania placówki, 
a  także przeznaczenie zaoszczędzonych 
środków finansowych na zakup i montaż 
rolet zewnętrznych. Poruszono także te-
mat harmonogramu działania placówki, 
w tym przerwy wakacyjnej. 

Spotkanie z miniStrem

Tego samego dnia na prośbę sekretarza 
stanu w MSZ RP Szymona Szynkowskiego 
vel Sęka spotkał się z nim burmistrz Prze-
mysław Pacholski. Rozmawiano na temat 
możliwości dofinansowania inwestycji 
zgłaszanych przez samorząd do programu 
Polski Ład. 

obrady delegatów 
Spółek wodnych

9 listopada w Klubie Rolnika w Dziećmie-
rowie o  godz. 10.00 odbyło się Walne 
Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki 
Wodnej Kórnik.
W  posiedzeniu uczestniczyli m.in. bur-
mistrz Przemysław Pacholski oraz członek 
zarządu Powiatu Poznańskiego Antoni 
Kalisz.
Omówiono i uchwalono zmiany do Statutu 
Spółki Wodnej Kórnik oraz dokonano wy-
boru członków Zarządu i członków Komisji 
Rewizyjnej na kadencję 2021-2025.
Skład Zarządu:

projekty dróg

5 listopada wiceburmistrzowie Sebastian 
Wlazły i Bronisław Dominiak oraz kierow-
nik Wydziału Planowania Przestrzennego 
Mariusz Stodolniak, zastępca kierownika 
Wydziału Inwestycji Joanna Ogierman, 
zastępca kierownika Wydziału Eksploatacji 
Anna Borowiak spotkali się z przedstawi-
cielami firm Panattoni i  JLL. Omawiano 
zaawansowanie procedur projekto-
wania przedłużenia ulicy Stachowskiej 
oraz przebudowy ulicy Szkolnej, a  także 
skrzyżowania tych dwóch arterii wraz 
z oświetleniem.   

Spotkanie z kS avia

8 listopada burmistrz Przemysław Pa-
cholski oraz wiceburmistrzowie Sebastian 
Wlazły i Bronisław Dominiak spotkali się 
z przedstawicielami zarządu Klubu Spor-
towego Avia Kamionki. Dyskutowano na 
temat funkcjonowania klubu i  szkółki 
piłkarskiej, a także o obiektach z których 
korzystają zawodnicy.

rozmowy na temat żłobka

Także 8 listopada wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły spotkał się z dyrektor Żłobka 
„Hocki Klocki” w Kamionkach Małgorzatą 

- Bolesław Matuszewski – przewodniczący
- Piotr Marciniak – zastępca
- Genowefa Jachnik – sekretarz
- Mieczysław Błaszkowiak
- Bogusław Staniszewski
Skład Komisji Rewizyjnej:
- Antoni Kalisz
- Krzysztof Perdoch
- Henryk Hypsior

przedłużą traSę autobuSu?

Także 9 listopada burmistrz Przemysław 
Pacholski spotkał się z  burmistrzem 
Śremu Adamem Lewandowskim w  celu 
omówienia zagadnień z zakresu gospoda-
rowania odpadami, jak również podjęcia 
kwestii przedłużenia linii autobusowej ze 
Śremu do Orkowa o przystanki Czmoniec-
-Radzewo-Konarskie.
Po wnikliwej analizie informacji na temat 
kosztów przedłużenia linii będą podejmo-
wane decyzje o podpisaniu porozumienia 
w tej sprawie. 

Święto niepodległoŚci 
w przedSzkolu

Również 9 listopada wiceburmistrz Se-
bastian Wlazły, radne Krystyna Janicka 
i Magdalena Pawlaczyk oraz zastępca kie-
rownika Wydziału Oświaty Aneta Weber 

cd. na str. 4

Święto niepodległoŚci

11 listopada odbyły się uroczystości 
związane z obchodami Święta Niepod-
ległości. O godzinie 10:00 przy pomniku 
Powstańców Wielkopolskich delegacje 

władz samorządowych, instytucji, sto-
warzyszeń oraz mieszkańców złożyły 
wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. 
Odprawiono msze święte w  intencji 
Ojczyzny w Kórniku a także w Robako-
wie, gdzie odbyła się uroczystość pod 
pomnikiem Obrońców Ojczyzny. 

Okolicznościowe zawody strzeleckie 
zorganizowało Kórnicko-Bnińskie Brac-
two Kurkowe, a harcerze Hufca Kórnik 
zaprosili do Zamku na finał konkursu 
recytatorskiego „Wpisani w Historię”. 

11 liStopada

◊  red.
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Deklaracje dotyczące źródeł ciepła 
 i źródeł spalania paliw

Od 1 lipca 2021 roku rozpoczął się proces 
składania deklaracji do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków. Ma ona na celu 
zebranie danych dotyczących źródeł ciepła 
i spalania paliw w budynkach mieszkalnych 
i niemieszkalnych. Każdy budynek który po-
siada źródło ciepła lub spalania paliw należy 
zgłosić wypełniając deklarację. Deklarację 
można złożyć:
1. W formie elektronicznej przez stronę 
www.zone.gunb.gov.pl, w przypadku gdy 
posiada się profil zaufany, podpis elektro-
niczny lub e-dowód.
2. W pozostałych przypadkach można złożyć 
deklarację osobiście w Urzędzie, w skrzynce 
podawczej znajdującej się pod Urzędem lub 
wysłać listem na adres: 

Złóż 
deklarację

Urząd Miasta i Gminy Kórnik 
Plac Niepodległości 1 
62-035 Kórnik
Formularz A wypełniamy w przypadku bu-
dynków i lokali mieszkalnych.
Formularz B wypełniamy w przypadku bu-
dynków i lokali niemieszkalnych. 
Formularze w formie papierowej dostępne 
są w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik. W formie elektro-
nicznej formularze dostępne są na stronie 
bip.kornik.pl w zakładce Załatwianie spraw 
- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

- Druki do pobrania - Deklaracja dotycząca 
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. 
Deklarację składa właściciel lub zarządca 
budynku. Deklarację, która dotyczy źródła 
ciepła i spalania paliw, które zostało urucho-
mione przed 1 lipca 2021 roku należy złożyć 
do 31 czerwca 2022 roku. Dla nowego źródła 
ciepła, uruchomionego po 1 lipca 2021 roku, 
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni 
od dnia uruchomienia. 

15 listopada 2021 r. burmistrz Przemysław 
Pacholski złożył na ręce przewodniczącego 
Rady Miasta i  Gminy Kórnik Adama Le-
wandowskiego Projekt Uchwały Budżetu 
Miasta i Gminy Kórnik na rok 2022.  
Dokument zakłada wpływy na poziomie 
225 milionów złotych i wydatki na pozio-
mie 275 milionów złotych. Ponad 87 mi-
lionów złotych  zaplanowano na oświatę, 
a ponad 62 miliony złotych na inwestycje.
Największą z  zaplanowanych inwestycji 
jest rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Robakowie, dofinansowana z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych, którą 
oszacowano na 9 800 tys. zł (rozstrzy-
gnięto właśnie przetarg na realizację tej 
inwestycji). 
5 308 tys. zł ma kosztować budowa lodowi-
ska w Kórniku dofinansowana z Programu 
Inwestycji Strategicznych.
Założono także, że deficyt zostanie sfi-
nansowany emisją obligacji w kwocie 37 
milionów złotych oraz wolnymi środkami 
z 2021 roku które oszacowano na 13 mi-
lionów złotych.  
Projekt Uchwały dostępny jest na stronie 
BIP jako załącznik do Zarządzenia Bur-
mistrza:
https://bit.ly/3qK86AQ
Projekt bedzie teraz tematem dyskusji 
podczas obrad Rady Miasta i  Gminy. 
Uchwała w sprawie budżetu rozpatrywana 
bedzie podczas grudniowej sesji RMiG.

Projekt Budżetu MiG Kórnik na 2022 r.  gotowy

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 23-11-2021r. w Kórnik odbędą się 
bezpłatne badania cytologiczne realizowa-
ne przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiolo-
gii Nowotworów S.A. w Poznaniu.
OPEN to ośrodek diagnostyczny posiada-
jący status Ośrodka Referencyjnego w za-
kresie 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/

◊  Wydział 
Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa

cd. ze str. 3

odwiedzili Przedszkole Cztery Pory Roku 
w Bninie, gdzie obejrzeli przedstawienie 
przygotowane przez dzieci i nauczycielki 
z okazji Święta Niepodległości. 

poSzerzą wierzbową

10 listopada wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły podpisał wraz z przedstawicielami 
City Park Poznań sp. z o. o. akt notarialny 
dotyczący wykupu działek pod poszerzenie 
ul. Wierzbowej w Mościnicy. 

Spotkania z aquanetem

Także 10 listopada odbyły się dwa spotka-
nia kórnickich urzędników z przedstawi-
cielami Aquanet S.A. W pierwszym uczest-
niczył wiceburmistrz Bronisław Dominiak, 
a rozmawiano między innymi o granicach 
Aglomeracji Kórnickiej w związku z  reali-
zacją Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych. W drugim spotka-
niu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich 
udziałowców. Dyskutowano na temat sza-
cowania czynszów za korzystanie z majątku 
pozostającego własnością akcjonariuszy.   

pielgrzymka SołtySów

14 listopada w Kolegiacie Kórnickiej miała 
miejsce VI Pielgrzymka Sołtysów Powiatu 
Poznańskiego zorganizowana przez Stowa-
rzyszenie Sołtysów Powiatu Poznańskiego. 
We mszy św. obok sołtysów i  członków 
rad sołeckich uczestniczyli m.in. członek 
zarządu Powiatu Poznańskiego Antoni Ka-
lisz oraz burmistrz Przemysław Pacholski. 
  

negocjacje z eneą

16 listopada odbyły się negocjacje z firmą 
Enea Oświetlenie w sprawie kosztów kon-
serwacji urządzeń oświetlenia drogowego 
na terenie gminy.  

tereny od pkp

17 grudnia wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
spotkał się w Poznaniu z przedstawicielami 
PKP w celu podpisania aktów notarialnych 
w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez 
gminę, w formie użytkowania wieczystego, 
trzech działek. Jedna z nich o powierzchni 
941 m2 usytuowana jest w Robakowie przy 
ul. Szkolnej (odcinek od S-11 do torów). 
Dwie pozostałe mieszczą się przy stacji 
w Szczodrzykowie (1160 m2 i 4890 m2) i po-
służą powiększeniu parkingu Park&Ride. 
Wartość trzech nieruchomości oszacowano 
w sumie na 184 tys. zł. 

◊  red.

◊  red.



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 przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego 

w obrębach geodezyjnych Dachowa 
i Szczodrzykowo, ograniczonego linią 

kolejową oraz ulicami: Dworcową, 
Poznańską i Klonową, 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 XXXVII/532/2021 z dnia  
27 października 2021 r. w sprawie przy-
stąpienia 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.
Granice obszaru objętego sporządzeniem 
planu określone są na załączniku graficz-
nym. Podjęcie niniejszej uchwały ma na 
celu określenie zasad zagospodarowania 
terenu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do 
wyżej wymienionego planu miejscowego. 
Wnioski należy składać w formie papiero-
wej lub elektronicznej w tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
(ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl) 
do Burmistrza Miasta i  Gminy Kórnik 
na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 
grudnia 2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczą.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla wsi Dworzy-

ska oraz dla wsi Konarskie, 
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 XXXVII/533/2021 
z dnia  27 października 2021 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Dworzyska oraz 
dla wsi Konarskie, 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 wymie-
nionego planu miejscowego. 
Wnioski należy składać w  formie pa-
pierowej 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 15 grudnia 2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i  adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczą.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla wsi Czołowo, 

gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) za-
wiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy 
Kórnik uchwały nr XXXVII/531/2021 z 
dnia 27 października 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Czołowo, gmi-
na Kórnik. Granice obszaru objętego 
sporządzeniem planu określone są 
na załączniku graficznym. Podjęcie 
niniejszej uchwały ma na celu określe-
nie zasad zagospodarowania 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 15 grudnia 2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczą.
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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 
(jedyną) lub drugą dawką szczepionki 
przeciw COVID-19 mogą skorzystać 
z wszystkich dostępnych na rynku szcze-
pionek.
Wszystkie osoby pełnoletnie mogą też 
otrzymać przypominającą szczepionkę 
jeśli minęło 6 miesięcy od pełnego za-
szczepienia.
Jako trzecia dawka będzie podana szcze-
pionka 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

II dawka podawana będzie: 02.12.2021 godz. 15:00-17:00
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego 

ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik  
tel.: 61 8 170 196, e-mail:sekretariat@sp1kornik.pl 



Zarejestruj się na badanie:
telefony: /61/ 222 37 00 /61/ 222 37 01

MAMMOGRAFIA w KÓRNIKU 

przy Pływalni OAZA  ul. Krasickiego 1      
w dniu 7 grudnia 2021 r. (wtorek w godz. 9-12)
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Mediacje lokalne drogą do porozumienia

Mediacje są jedną z  najlepszych metod 
rozwiązywania sporów. Zaleca się je jako 
szybki, łatwiejszy niż w sądzie i przyjazny 
sposób na osiągnięcie porozumienia. Jest 
to też lekarstwo na przeładowanie sądów 
nadmiarem drobnych spraw.

Projekt WIOSKI ZGODY ma za zadanie 
pomóc jego uczestnikom w nabyciu umie-
jętności mediacyjnych. Adresowany jest do 
lokalnych środowisk wiejskich w trzech gmi-
nach powiatu poznańskiego: Czerwonaku, 
Komornikach oraz Kórniku. Projekt trwa od 
sierpnia 2021 r. do czerwca 2023 r.

Dzięki nabytym umiejętnościom uczestnicy 
zdobędą kompetencje do samodzielne-
go rozwiązywania prywatnych sporów 
i konfliktów, ale także przekonają się o sile 
postępowań mediacyjnych i będą potrafili 
z nich skorzystać w razie potrzeby.

W ramach projektu zostanie przeszkolo-
nych 90 osób. 10 osób zostanie mediato-
rami. Promowana będzie idea ugodowego 
rozwiązywania sporów. Przeprowadzony 
zostanie międzygminny szkolny konkurs 
o  tematyce mediacyjnej. Zorganizowane 
zostaną trzy gminne pikniki integracyjne. 

Wszystkich chętnych zapraszamy 
do kontaktu pod numerem telefonu 

606 550 498 
lub pisząc na adres mailowy 

joanna.jablonska@mediacje.poznan.pl.

FUNDACJA

AKTYWIZACJA

Wioski Zgody
Chcemy Państwa zainteresować projek-
tami #Postaw na Prace, Aktywny Start, 
Work-For-All, realizowanymi w obszarze 
aktywizacji zawodowej, które są w 100% 
bezpłatne dla uczestników.
Działania fundacyjne prowadzimy na te-
renie całej Polski, nasz oddział poznański 
obejmuje woj. Poznańskie i Lubuskie.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby z nie-
pełnosprawnościami pozostające w  za-
trudnieniu jak również bez zatrudnienia, 
z  orzeczonym stopniem niepełnospraw-
ności. W  ramach projektu prowadzone 
są działania aktywizacyjne w  obszarze 
rekrutacji i rozpoznania potrzeb wynika-
jących z  niepełnosprawności, gotowości 
i  przydatności zawodowej, uzyskania 
pożądanych kwalifikacji i  umiejętności 
oraz w niwelowaniu braków i barier funk-

cjonalnych i  technicznych, dotykających 
kandydata do pracy u  potencjalnego 
pracodawcy.
Wszystkim uczestnikom programu oferu-
jemy za darmo:
 wsparcie w  przygotowaniu do zatrud-

nienia
 kursy i szkolenia zawodowe
 doradztwo zawodowe, psychologiczne, 

prawne
 przygotowanie do zatrudnienia
 wspieranie osób z  niepełnosprawno-

ściami w pierwszym okresie zatrudnienia.

Projekty prowadzone są przez Fundacje 
Aktywizacja w Oddziale w Poznaniu, finan-
sowane ze środków PFRON i Europejskie-
go Funduszu Społecznego.

Fundacja Aktywizacja zaprasza

◊  Fundacja Aktywizacja

KORZYŚCI Z MEDIACJI

 Oszczędność czasu i pieniędzy
 Mediacja jest z reguły tańsza i znacz-

nie szybsza niż postępowanie sądowe. 
Mediacja zakończona ugodą oznacza 
zwrot kosztów wpisu sądowego.
 Bezstresowa atmosfera
 Mediator dba o bezpieczną atmos-

ferę i komfort przebiegu mediacji. 
Spotkania odbywają się w neutralnym 
dla stron miejscu.
 Rozwiązanie, na które strony konflik-

tu mają wpływ
 To nie sąd, a strony decydują o 

rozwiązaniu, które je satysfakcjonuje.
 Szansa na polubowne rozwiązanie 

sporu
 Często po zawarciu ugody relacje 

stron zostają utrzymane na akcepto-
walnym poziomie.



Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wpisani 
w  historię” to w  kórnickim środowisku 
piękna, harcerska tradycja. Od 20 lat 
Koncertem Laureatów w Zamku Kórnickim 
czcimy Święto Niepodległości.
Na naszą ofertę XX Jubileuszowego 
Konkursu Recytatorskiego „Wpisani w hi-
storię” odpowiedziało 29 szkół powiatu 
poznańskiego, w tym 5 szkół w 3 katego-
riach wiekowych.
W finale recytowało 61 uczestników. 
Łącznie do eliminacji w szkołach przystą-
piło 295 recytatorów, którzy podjęli temat 
„Piękno Polskiej Przyrody”. Finał odbył 
się 4 listopada tradycyjnie już pod patro-
natem: Urzędu Miasta i  Gminy Kórnik, 
Fundacji „Zakłady Kórnickie”, Komendy 
Hufca ZHP im. Tytusa hr. Działyńskiego 
w Kórniku.
Nagrody ufundował:
-Urząd Miasta i Gminy w Kórniku
-oraz dodatkowe albumy tematyczne 
Kórnicki  Ośrodek Kultury.

Laureatami Konkursu zostali:
- w kategorii klas I-III
I miejsce Adam Bilski ze Szkoły Podstawo-
wej w Kostrzynie Wielkopolskim,
II miejsce Maja Ruszczyńska ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Luboniu,
III miejsce Julia Wojciechowska ze Szkoły 
Podstawowej w Szczodrzykowie oraz Ka-
lina Pioterek ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Kórniku.
Wyróżniono:
Amelię Sieradzką ze Szkoły Podstawowej 
w Skórzewie,
Annę Pudło ze Szkoły Podstawowej w Ro-
bakowie,
Alicję Osajdę ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kórniku.
-W kategorii klas IV-VI 
I miejsce Zofia Ożańska ze Szkoły Podsta-
wowej w Rogalinku,
II miejsce Zofia Augustyniak ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Kórniku i Martyna Kilian 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie,

III miejsce Zofia Błaszak ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Kórniku i Maciej Skrzypek 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Skórzewie
a wyróżnieni zostali:
Weronika Marciniak ze Szkoły podstawo-
wej nr 2 w Kórniku,
Marika Kańduła ze Szkoły Podstawowej 
w Niepruszewie,
Amelia Kociela ze Szkoły Podstawowej 
w Robakowie.
- W kategorii klas VII-VIII
I miejsce Felicja Stolarska ze Szkoły Pod-
stawowej w Przeźmierowie,
II miejsce Zuzanna Wala ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Luboniu i Zuzanna Raźniew-
ska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku
III miejsce Łucja Łobejko z Zespołu Szkół 
w Luboniu,
a wyróżniono
Agatę Kilian ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Mosinie.

XX Powiatowy Konkurs „Wpisani w historię”

◊ hm. Krystyna Antkowiak

We wtorek 27 października 2021 dyrektor Kórnickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu Oaza Wojciech Kiełbasiewicz wziął udział w seminarium zorganizo-
wanym przez Polską Federację Campingu i Caravaningu, która działa już od 
1964 r. Wydarzenie miało miejsce na terenie Campingu Malta w Poznaniu.
Jednym z punktów seminarium było ogłoszenie wyników ogólnopolskiego 
konkursu „Mister Camping 2021”. Z radością informujemy, że nasz Cam-
ping**** Oaza Błonie zdobył III miejsce. Nagrodę odebrał Burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski oraz Dyrektor Wojciech Kiełbasiewicz. 
Jest to nie lada wyczyn gdyż był to pierwszy sezon, w którym widniejemy na 
mapie Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Warto wspomnieć, że 
nasz Camping**** jako jeden z dwóch w Wielkopolsce otrzymał kategory-
zację czterech gwiazdek a nasi goście przyjeżdżali do nas nie tylko z Polski, 
ale także z całej Europy zaczynając od naszych sąsiadów jak Niemcy, Litwa 
czy Czechy, ale również z Portugalii, Irlandii i Anglii.

Sukces kempingu 
Oaza Błonie

◊  Oaza
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Z okazji Święta Niepodległości, tradycyjnie 
w  naszym sołectwie, zrobiliśmy coś dla 
naszej małej ojczyzny. Grupa odnowy wsi, 
WATAHA ROBAKOWO WIEŚ, posadziła 283 
drzewa i krzewy na terenie sołectwa! 
Z tego miejsca dziękuję całej grupie, której 
mam przyjemność przewodniczyć, za po-
święcenie, zaangażowanie i pomoc. 
Natomiast naszym sponsorom za wyrozu-
miałość i wsparcie! 

Miło mieszkać wśród takiej społeczności! 

◊  sołtys Robakowo-wsi 
Piotr Szczepaniak 

Sukces uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Kamionkach w Konkursie Powiato-
wym „Podhalańskie, Spiskie i Orawskie 
Drogi do Niepodległości” w Zakopanem.   
Już po raz 14-ty Starostwo Powiatowe 
w  Zakopanem zorganizowało Konkurs 
Historyczny pn. „Podhalańskie, Spiskie 
i Orawskie Drogi do Niepodległości”, któ-
rego partnerami  są: Gmina Biały Dunajec, 
Gmina Bukowina Tatrzańska, Gmina Koście-
lisko, Gmina Poronin oraz Gmina Miasto 
Zakopane. Każdego roku inna gmina jest 
gospodarzem eliminacji. W tym roku elimi-
nacje powiatowe odbyły się w Zakopanem. 
Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a patronat 
nad konkursem objął Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzej Duda. 
Konkurs powiatowy poprzedzony był eli-
minacjami gminnymi, które odbyły się 10 
października br. w szkołach, które zgłosiły 
się do konkursu. 
Eliminacje powiatowe rozegrane zostały 
w  dwóch kategoriach: do uczniów szkół 
podstawowych i  szkół średnich z powia-
tu tatrzańskiego oraz gmin i  powiatów 
partnerskich, ale pytania konkursowe dla 
wszystkich uczestników były takie same. 
Szkoły podstawowe w konkursie reprezen-
towali uczniowie z Białego Dunajca, Jabłonki, 

Kościeliska, Kórnika, Poronina, Sopotu 
i Zakopanego. Natomiast szkoły średnie 
reprezentowali uczniowie z  powiatów: 
hrubieszowskiego, kartuskiego, łowickiego, 
nowotarskiego, poznańskiego, rawickiego, 
sopockiego, świdnickiego, tatrzańskiego 
i  miasta Sopotu. Powiat poznański, po-
dobnie jak w zeszłym roku reprezentowali 
uczniowie z Zespołu Szkół w Swarzędzu.   
Gminę Kórnik reprezentowała trzyosobowa 
drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kamion-
kach w składzie: Antonina Góralska, Wiktor 
Bernat, Paweł Kałdoński z   opiekunami: 
Malwiną Panek i Martą Stefańską. Drużynie 
towarzyszyła kierownik Wydziału Promocji 
Gminy, Kultury i Sportu Magdalena Matel-
ska-Bogajczyk. 
Tematem wiodącym tegorocznego konkur-
su był rok 1920 oraz Polacy, którzy wsławili 
się w bitwach o wolną Europę. Uczniowie 
mieli za zadanie odpowiedzieć na 15 pytań. 
Pomimo, że konkurs był trudny, młodzież 
wykazała się dużą wiedzą historyczną. 
Biorący udział w konkursie uczniowie mieli 
za zadanie podać stopnie wojskowe dowo-
dzących w walkach żołnierzy, podać imiona 
i nazwiska, a także znać daty i miejsca po-
tyczek. Pojawiły się także pytania o postacie 
na zdjęciach. 

Rywalizacja do samego końca była bardzo 
„zacięta”, a różnice punktowe w klasyfikacji 
końcowej między niektórymi drużynami 
były minimalne. 
Wśród szkół podstawowych wygrała Szko-
ła Podstawowa z  Kamionek zdobywając 
42 punkty. Na drugim miejscu z  liczbą 40 
punktów uplasował się Poronin, a  trzecie 
miejsce zdobyli uczniowie z Białego Dunajca 
osiągający wynik 35 punktów.
Wśród szkół średnich bezkonkurencyjni 
okazali się uczniowie z powiatu tatrzańskie-
go zdobywając 56 punktów. Jednak drugie 
i  trzecie miejsce rozstrzygnęła dopiero 
dogrywka pomiędzy powiatami łowickim 
i kartuskim, które zdobyły po 52 punkty.
Wszyscy uczestnicy finału otrzymali książki 
historyczne, a pierwsze trzy zespoły i  ich 
opiekunowie cenne nagrody rzeczowe. 
Konkurs podobnie, jak w latach ubiegłych 
zorganizowany został w przeddzień Święta 
Niepodległości. Na drugi dzień uczestnicy 
konkursu wraz z opiekunami wzięli udział 
w uroczystości 103. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości w Zakopanem. 

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Sukces uczniów z Kamionek



Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Mnogość kształtów, zimozieloność, niskie 
wymagania siedliskowe, łatwość pielęgna-
cji i możliwość posadzenia w większości 
miejsc w  ogrodzie – to tylko niektóre 
z cech, które czynią kosodrzewinę dosko-
nałą ozdobą naszych ogrodów.
Kosodrzewina jest gatunkiem drzewia-
stym należącym do rodziny sosnowatych. 
Występuje dziko w górach Europy Środko-
wej i  Południowej, gdzie tworzy osobną 
warstwę roślinności pomiędzy górną 
granicą lasu a  halami. Z  tego względu 
jest także często nazywana sosną górską 
lub kosówką. W Polsce podlega ochronie 
częściowej, głównie w  górskich parkach 
narodowych. W naturze krzewy kosodrze-
winy osiągają kilka metrów wysokości. 
Mają masywne gałęzie, które płożą się po 
ziemi i wznoszą ku górze bądź rozrastają 
się na boki. Gatunek ten charakteryzuje się 
gęsto rosnącymi, ciemnozielonymi igłami 
z połyskiem, o długości 3-8 cm. Igły, zebra-
ne po dwie, mogą utrzymywać się nawet 
do 10 lat. Szyszki są jajowate, niezbyt duże 
(2-6 cm) i rosną w pęczkach po dwie-trzy. 
Na początku mają fioletowo-czerwony 
bądź niebieskawy nalot, z  czasem stają 
się ciemnobrązowe. Pokrój kosodrzewiny 
jest jednak wysoce zmienny i silnie zależy 
od podgatunku i zajmowanego siedliska. 
Krzew ten jest wiatropylny, ale może roz-
mnażać się także wegetatywnie. Odgrywa 
ważną rolę w ekosystemach górskich, za-
pobiegając lawinom, zarówno śnieżnym, 
jak i kamiennym, osuwaniu się ziemi oraz 
erozji gleby. Wykorzystuje się go zatem do 
umacniania zboczy nasypów i złomowisk 
skalnych, a także do zalesiania wydm.
Kosodrzewina ma małe wymagania siedli-
skowe, jest zimozielona i mrozoodporna. 
Rzadko atakują ją choroby i  szkodniki. 
Można ją łatwo rozmnażać z  nasion, 
jednak odmiany ozdobne rozmnażamy 

wegetatywnie (zwykle przez szczepienie), 
gdyż rośliny pozyskane z  nasion nie za-
chowują cech morfologicznych drzewa 
matecznego. Kosodrzewina wykazuje 
duże zdolności adaptacyjne do trudnych 
warunków środowiska. Dobrze znosi wia-
try, jest odporna na zanieczyszczenia i nie-
wielkie zasolenie gleby. Może być sadzona 
nawet na skrajnych podłożach (suchych-
-wilgotnych, zasadowych-kwaśnych) oraz 
jako element zieleni miejskiej. Wskazane 
jest jednak słoneczne stanowisko (tole-
ruje półcień) i unikanie gleby podmokłej, 
bagnistej. Będzie idealnym wyborem 
w przypadku nierównego terenu i skarp. 
Jako że występuje w licznych odmianach, 
o  różnorodnych kształtach i  docelowej 
wysokości, każdy z  nas znajdzie coś dla 
siebie. Do ogrodu wybieramy odmiany 
karłowe, o wolnym tempie wzrostu, które 
sadzimy najlepiej na przełomie lata i jesie-
ni. Gatunek ten możemy z powodzeniem 
wykorzystać zarówno do formowania 
niskich żywopłotów, jak i do zaakcentowa-
nia pewnych miejsc w ogrodzie, samotnie 
bądź w towarzystwie innych roślin. Będzie 
pięknie prezentować się szczególnie 
w ogrodach skalnych i wrzosowiskowych 
oraz w kompozycjach z innymi iglakami. 
Nie ma również przeszkód, aby posadzić 
go w donicy.
Kosodrzewina nie wymaga corocznego 
cięcia ze względu na jej powolny wzrost. 
Jeśli jednak zdecydujemy się na ograni-
czenie jej wielkości, zróbmy to wiosną 
i przytnijmy tegoroczne przyrosty (seka-
torem lub urywając). Gęsty, krzaczasty 
pokrój uzyskamy po skróceniu młodych 
pędów o około połowę. Niewielkich cięć 
korygujących można dokonać latem, 
a  zimą wyciąć pojedyncze gałązki, np. 
na świąteczne stroiki. Zimowanie koso-
drzewiny nie jest potrzebne. Możemy 
ją w  tym okresie podlać, jednak tylko 
w cieplejsze dni. Podlewanie dobrze jest 
powtarzać przez cały rok, ale tylko w razie 

potrzeby, tak aby nie dopuścić do całko-
witego wyschnięcia bryły korzeniowej. 
Nawożenie kosodrzewiny jest niezbędne 
zwykle dopiero po kilku latach od posa-
dzenia, gdy zauważymy, że roślina słabiej 
rośnie. Można powtarzać je raz do roku. 
W przypadku uprawy doniczkowej nie ma 
potrzeby corocznego przesadzania, należy 
to jednak zrobić najpóźniej po czterech 
latach do pojemnika o  wysokości około 
dwóch trzecich drzewka.
W  ogrodach możemy spotkać dziką 
kosodrzewinę, jednak jej ogrodowe 
odmiany mają znacznie wyższe walory 
estetyczne i dają dużo większe możliwo-
ści zaaranżowania przestrzeni. Jednymi 
z najbardziej popularnych są dorastające 
do 1,5-2 m wysokości „Mops” (o kulistym 
pokroju) i  „Gnom” (na początku kulisty, 
z  wiekiem przybiera formę stożka) oraz 
„Winter Gold” (której igły przebarwiają 
się zimą na kolor złocistożółty, podobnie 
jak w  przypadku odmiany „Ophir”; obie 
dorastają do ok. 0,5 m wysokości). Do 
wyboru mamy także odmiany płożące, 
takie jak „Krauskopf”, które szczepione 
na pniu przyjmują kształt płaski. „Tyller”, 
„Humpy” czy „Picobello” będą nadawać 
się nawet do najmniejszego ogródka bądź 
na balkon. Przyrastają bowiem tylko ok. 4 
cm rocznie. Szczególnie polecamy odmia-
nę „Kórnik”, której cechą szczególną są 
bardzo gęsto ulokowane pędy z krótkimi 
igłami tworzące kuliste formy, zarówno na 
ziemi, jak i szczepione na pniu.

Zdjęcie 1. Żeńskie kwiatostany kosodrze-
winy (fot. W.B. Żukowska).
Zdjęcie 2. Kosodrzewina odmiana „Tyller” 
(fot. W.B. Żukowska).
Zdjęcie 3. Kosodrzewina w Arboretum 
Kórnickim (fot. W.B. Żukowska).

Kosodrzewina: z górskich stoków do ogrodów

◊  Weronika B. Żukowska
Instytut Dendrologii PAN
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IX Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycz-
nej Osób Niepełnosprawnych Mieszkańców 
Powiatu Poznańskiego pn. Zlot Talentów 
2021, którego gala odbyła w czwartek, 28 
października, w Hali Widowiskowo-Sporto-
wej w Mosinie przyniósł uczestnikom Środo-
wiskowego Domu Samopomocy „Gościnni” 
wielki sukces. Przez dziewięć lat działalności 
tej placówki na tym cyklicznym zlocie (jego 
pierwsza edycja odbyła się w 2013 roku) 
wystawili już wiele przedstawień. Dlatego 
byli świetnie przygotowani i obeznani ze 
sceną. To doświadczenie zaowocowało 
tytułem „Talent Roku 2021” otrzymanym za 
przedstawienie teatralne pt. „Mały Książę”. 
Warto przypomnieć, iż spektakl ten został po 
raz pierwszy zaprezentowany 11 września 
podczas tegorocznego Eko – festynu w Kór-
niku i był wtedy przyjęty przez publiczność 
z wielkim entuzjazmem.
Jury przeglądu wyraziło komplementy za 
przesłanie, różnorodność planów, uniwer-
salizm języka, pomysł inscenizacji, a także 
zaangażowanie dużej i  dobrze ze sobą 
współpracującej grupy aktorów.
Z mojej strony mogę dodać, iż osobiście 
zwróciłem uwagę na bardzo dobrą mimikę 
wykonawców, którzy swoją grą przypomi-
nali aktorów niemego kina.
„Gościnni” za ten tytuł otrzymali dyplom, 
puchar oraz nagrodę specjalną.
To nie był jedyny wielki ich sukces podczas 
tego dnia!
Prezentowali również teledysk do piosen-
ki Coolio „Gangsta`s paradise”. Poziom 
konkursu był tak duży, że jury nie było 
w stanie jednoznacznie przyznać jednego 

pierwszego miejsca, dlatego „Gościnni” wraz 
z dwoma innymi ośrodkami – WTZ w Muro-
wanej Goślinie („Formula 1 Theme”), WTZ 
w Drzązgowie (Szampan „Sanah”) zwyciężyli 
w tej klasyfikacji.
Jury doceniło ich kreatywność, humor, zaan-
gażowanie oraz piękno teledysku.
Zatem uczestnicy Domu byli bardzo szczę-
śliwi, że ponownie, po dwuletniej przerwie, 
aktywnie uczestniczyli w gali i z sukcesami 
zaprezentowali swoją twórczość szerszej 
publiczności. 
Prowadzącym tegoroczny „ZlotTalentów” 
był tradycyjnie Marcin Żyski z Radia Poznań. 
Patronat medialny sprawowała Wielkopol-
ska Telewizja Kablowa. Imprezę nagrywała 
też Swarzędzka Telewizja Kablowa.
Projekt ponownie został sfinansowany 
z budżetu powiatu poznańskiego, a  jego 
organizacją, zgodnie z  tradycją, zajęła się 
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich 
„Pomoc Maltańska”. Jak co roku bezpośred-
nim realizatorem zadania był Dom Pomocy 

Maltańskiej w  Puszczykowie kierowany 
przez Jerzego Pelowskiego.
Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, 
Antoni Kalisz, nawiązał do tego, iż w ubie-
głym roku uczestnicy nie spotkali się, jed-
nak nie poddawali się, pracowali. Impreza 
odbyła się wtedy on-line, a ocena prac była 
trudniejsza.
W przeglądzie uczestniczyło łącznie z „Go-
ścinnymi” 17 placówek z Powiatu Poznań-
skiego i Poznania. Oprócz tych zakończo-
nych sukcesem, „Gościnni” wzięli udział we 
wszystkich konkurencjach rozgrywanych 
podczas tego przeglądu – prezentacjach 
wokalnych, konkursie plastycznym oraz 
konkursie fotograficznym.

Mają nadzieję, że tak wysoko podniesiona 
poprzeczka jeszcze bardziej zmotywuje ich 
do działania. Stąd też w kolejnym roku będą 
prezentować się z jeszcze lepszej strony.

„Talent Roku 2021” dla Gościnnych

W Borówcu szósty raz maszerowano 
z kijkami z okazji Dnia Niepodległości.
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za 
udział w naszej VI edycji „Marszu z kijkami” 
z okazji Dnia Niepodległości. Była wspaniała 
pogoda, rewelacyjna frekwencja, świetne 
humory i niezastąpiona instruktorka Marta – 
czyli idealny przepis na miłe przedpołudnie.
Tradycyjnie już spotkanie rozpoczęliśmy 

od rozgrzewki na boisku, a następnie 
pokonaliśmy około 5-kilometrową trasę 
wśród malowniczych borówieckich lasów, 
pracując nad swoją techniką marszu oraz 
świetnie się bawiąc podczas zaplanowanych 
ćwiczeń integracyjnych. Po obowiązkowym 
rozciąganiu na uczestników czekał pyszny 
rogal świętomarciński, który uzupełnił spa-
lone kalorie.

Serdecznie dziękuję mieszkańcom za wspól-
nie spędzony czas i niesamowitą atmosferę 
podczas naszych marszów. Składam rów-
nież podziękowania każdemu, kto pomógł w 
przygotowaniach i porządkowaniu. Ślę także 
serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności 
parze, która razem z nami świętowała swoją 
32. rocznicę ślubu!

Borówiecki marsz z kijkami 
◊  Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

◊  Sylwia Brzoskowska
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Matematyka jest wszędzie…, 
a szczególnie w Kórniku

 MuMa – nowoczesne Muzeum Matematyki, 
inspirowane obleganymi przez turystów 
z całego świata nowojorskim Momath i nie-
mieckim Mathematikum Gießen, powstanie 
w Kórniku. Fundacja Zakłady Kórnickie pla-
nuje budowę obiektu na około 2 ha działce 
położonej nad jeziorem Skrzynki Duże. 
W budynku o powierzchni 4000 m2 działać 
ma wyposażone w interaktywne ekspozycje 
centrum nauki i kultury, którego głównym 
celem będzie zwiększenie kompetencji ma-
tematycznych społeczeństwa. Na powstaniu 
MuMy zyska zarówno polska nauka, jak 
i lokalna społeczność. Placówka ma zapew-
nić nie tylko skuteczną edukację młodego 
pokolenia w zakresie nauk ścisłych, lecz 
również nowe miejsca pracy dla kórniczan, 
poprawę infrastruktury i wydłużenie sezonu 
turystycznego.
Fundacja Zakłady Kórnickie konsekwent-
nie realizuje i wspiera inicjatywy, których 
motto stanowi wszechstronna edukacja 
najmłodszego pokolenia oparta o uczest-
nictwo i działanie. Istotnym elementem tego 
myślenia jest łączenie tego, co tradycyjne 
i osadzone w historii, z tym, co nowatorskie. 
Sięganie po nowoczesne narzędzia techno-
logiczne w celu upowszechniania wiedzy 
jest zgodne z misją, jaką stawia przed sobą 
Fundacja Zakłady Kórnickie w dwudziestym 
pierwszym wieku, pragnąc jak najlepiej zre-
alizować dziewiętnastowieczny testament 
swoich Fundatorów i ich przodków. 
Odpowiedziom na pytania w  jaki sposób 
MuMa pozostaje w zgodzie z tymi założe-
niami, co łączy Kórnik z matematyką, co 
ten projekt może zmienić w życiu lokalnej 
społeczności i  sytuacji młodych Polaków 
na rynku pracy oraz czy zgodny jest z cela-
mi statutowymi Fundacji, poświęcimy cykl 
artykułów i wywiadów. Dziś zaczynamy od 
korzeni – spróbujemy sprawdzić, co wspól-
nego mają Kórnik i matematyka oraz dociec, 
czy dawnym właścicielom tych włości, któ-
rych misję kontynuuje Fundacja, podobało-
by się inwestowanie w rozwój kompetencji 

matematycznych polskiego społeczeństwa.
Dziś być może niewiele osób pamięta, 
że dzięki szczodrości Jana Kantego Dzia-
łyńskiego, Kórnik był podporą polskich 
czcicieli królowej nauk pracujących w  II 
połowie XIX wieku. To właśnie dzięki niemu 
ród właścicieli Kórnika kojarzy się nie tylko 
z  zasługami na polu nauk humanistycz-
nych. Syn Tytusa Działyńskiego uważał, 
że dla rozwoju społeczeństwa potrzebne 
jest zgłębianie nauk ścisłych – był nie tylko 
prezesem i ojcem chrzestnym Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk Ścisłych w Paryżu, ale i me-
cenasem wspierającym badania naukowe 
z dziedziny matematyki. W drugiej połowie 
XIX wieku roztoczył opiekę nad polskim pi-
śmiennictwem z tej dziedziny, a efekty jego 
kolekcjonerskiego zapału do dziś stanowią 
cenne źródło dla badaczy przedmiotu.
Ostatni potomek zasłużonego, nie tylko 
dla swojego regionu, ale i dla całej Polski, 
hrabiowskiego i senatorskiego rodu, pieczę-
tującego się herbem Ogończyk, był synem 
legendarnego bibliofila, Tytusa i wnukiem 
Ksawerego, który zapisał się w historii m.in. 
intensywnym uczestnictwem w pracach nad 
Konstytucją 3 Maja. W odróżnieniu od swe-
go bardziej znanego ojca, z wielkim zapałem 
zgłębiającego zagadnienia humanistyczne 
(Tytus Działyński był nie tylko twórcą Bi-
blioteki Kórnickiej, ale i jednym z założycieli 
i wieloletnim prezesem Polskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk), Jan umiłował nade 
wszystko nauki przyrodnicze i matematykę. 
Młody hrabia odbył studia przyrodnicze 
w Paryżu. Obok algebry, geometrii i mecha-
niki fascynowała go również systematyka ro-
ślin oraz geografia drzew i krzewów. Liczne 
podróże po Europie pozwoliły dziedzicowi 
kórnickich włości poznać nie tylko specyfikę 
pruskiej oświaty i francuskiego przemysłu, 
ale przede wszystkim być na bieżąco z po-
stępami w zakresie wiedzy o przyrodzie 
i tajnikach matematyki. Ta ostatnia zawsze 
była dla niego najważniejszą z nauk, czego 
dowodzi późniejsza działalność hrabiego 
jako mecenasa.
Mecenat naukowy hrabiego Jana przybierał 
różne formy – kolekcjonerstwo, utrzymy-
wanie i powiększanie biblioteki, finanso-
wanie prac wydawniczych, sponsorowa-
nie działalności towarzystw naukowych 
i wreszcie: bezpośrednia pomoc finansowa 
uczonym, artystom i studiującej młodzieży. 
W  swojej korespondencji zaznaczał, jak 
bardzo pragnie, by Polacy byli narodem 
znającym dobrze języki obce i matematy-
kę. By tak mogło się stać konsekwentnie 
realizował swój plan rozwoju nauk ści-
słych: drukował podręczniki akademickie 
i wspomagał materialnie uczonych. Szukał 
nowych autorów kompendiów wiedzy 
matematycznej i przyrodniczej. Dzięki jego 
wsparciu finansowemu ukazały się między 
innymi: książka o rachunku różniczkowym 

i  całkowym napisana przez Władysława 
Folkierskiego, siedem opracowań nauko-
wych autorstwa Henryka Niewęgłowskiego 
i dwa tomy „Wykładu zupełnego z algebry” 
Adolfa Sęgajły. Także autor prac o rachun-
ku prawdopodobieństwa, matematyk 
Władysław Gosiewski, korzystał z pomocy 
szczodrego mecenasa. Podobnie zresztą 
jak wielu innych uczonych. Podręczniki wy-
dawane dzięki mecenatowi Działyńskiego 
trafiały do rąk polskich studentów w Rosji, 
Niemczech, Francji i Austrii. Stały się także 
cennym źródłem wiedzy dla rozwijającego 
się szkolnictwa wyższego w Galicji.
 Jan Kanty Działyński był ponadto ojcem 
chrzestnym i  pierwszym prezesem po-
wstałego w  Paryżu Towarzystwa Nauk 
Ścisłych, niemal całkowicie finansującym 
jego działalność. Marzeniem hrabiego 
było stworzenie w Paryżu polskich labo-
ratoriów naukowych oraz uniwersytetu. 
Spełnionym planem okazały się regularne 
publikacje „Pamiętnika Towarzystwa Nauk 
Ścisłych”. Prace piszących w nim badaczy 
należą do kanonu polskiej myśli matema-
tycznej. Dzięki materialnej opiece pana 
na Kórniku Towarzystwo Nauk Ścisłych 
mogło też wydać wiele książek z zakresu 
matematyki i  techniki. Do legendy myśli 
matematycznej przeszły dwie spośród 
nich: „Teoria wyznaczników” Mariana 
Aleksandra Baranieckiego i „Wykład nauki 
o równaniach różniczkowych” Władysława 
Zajączkowskiego (ta ostatnia służyła zresztą 
jako podręcznik jeszcze w międzywojniu).
 Do zasług Jana Działyńskiego, złożonych 
w  hołdzie ukochanej dyscyplinie nauk, 
należy także zakupienie zespołu rękopisów 
matematyczno-fizycznych Józefa Hoene-
-Wrońskiego. Ten kosztowny nabytek 
oraz inne zebrane przez ostatniego z rodu 
Działyńskich materiały, zgromadzone 
w  PAN Bibliotece Kórnickiej, to główne 
źródło archiwaliów służących do badań nad 
dorobkiem jednego z  najwybitniejszych 
matematyków i filozofów XIX wieku.

 Matematyczne koncepcje i studia z zakresu 
systematyki zaprzągł hrabia także do roz-
budowy słynnego kórnickiego parku, który 
rozwijał w celach naukowych. Z efektów jego 
wytężonej pracy do dziś korzystają naukow-
cy pracujący w Instytucie Dendrologii PAN 
oraz Arboretum Kórnickim.
Naukę i poszukiwanie prawdy uznawał Jan 
Kanty Działyński za „najzacniejszą rozryw-
kę człowieka” oraz „warunek duchowego 
życia”. Te słowa przyświecające tworzeniu 
Towarzystwa Nauk Ścisłych, stanowić mogą 
też właściwe motto dla Muzeum Matema-
tyki, którego stworzenie w  Kórniku jest 
koncepcją Fundacji Zakłady Kórnickie.
Również dziś Kórnik może pełnić z powodze-
niem rolę miejsca przyjaznego matematyce 
i kontynuować misję wuja twórcy Fundacji 
Kórnickie, który przekazał siostrzeńcowi swe 
dobra, wierząc, że będzie on godnie realizo-
wał rodową misję pracy na rzecz polskiego 
społeczeństwa. Za takim przekonaniem 
przemawia nie tylko historia miasteczka 
i naukowe zainteresowania jego dawnych 
właścicieli. Duch nauki nadal unosi się nad 
dawnym majątkiem Działyńskich i  czuwa 

MuMa - Muzeum Matematyki 

nad współczesnością badaczy z  różnych 
dziedzin. Wyrastające z dziewiętnastowiecz-
nego kultu dla pracy organicznej projekty 
hrabiego Tytusa Działyńskiego, jego syna 
Jana oraz twórcy Fundacji Zakłady Kórnickie, 
Władysława Zamoyskiego, z powodzeniem 
weszły w wiek XXI. Na terenie Kórnika działa 
najważniejsza w Polsce placówka naukowa 
zajmująca się interdyscyplinarnymi bada-
niami biologii drzew i krzewów, jaką jest 
Instytut Dendrologii PAN. Swoistą „Mekkę” 
dla humanistów stanowi PAN Biblioteka 
Kórnicka, w której zasobach znaleźć można 
także dzieła bezcenne z punktu widzenia 
świata matematyki. Obie te instytucje, mimo 
swoich dziewiętnastowiecznych korzeni, 
uczą i edukują w sposób nowoczesny. Ukoń-
czona właśnie Platforma Cyfrowa Biblioteki 
Kórnickiej daje dostęp do unikatowych na 
skalę światową zbiorów zarówno naukow-
com, jak i pełnym zapału hobbystom. Po 
muzealnych salach kórnickiego zamku opro-
wadzają zwiedzających nie tylko obdarzeni 
niepospolitą erudycją kustosze, ale i – możli-
wy do pobrania, jako aplikacja na smartfony 
– „audio przewodnik”. Dostępna jest także 

podobna aplikacja, dzięki której zwiedzający 
poznają tajniki kórnickiego Arboretum. Już 
teraz za pomocą kodu QR można pobrać 
– przygotowaną z  kolei przez Fundację 
Zakłady Kórnickie – grę, której głównym 
zadaniem jest rozbudowa tutejszego zamku 
i stworzenie gospodarczych podstaw pod 
późniejszy dynamiczny rozwój legendarnej 
biblioteki (akcja gry rozpoczyna się jeszcze 
za czasów wybitnego polityka, jakim był 
dziadek Jana Działyńskiego – Ksawery). 
Do realizacji wszystkich tych zadań niezbęd-
na jest matematyka, ukryta w cyfrowych 
katalogach cennych ksiąg, nagraniach 
audio, grach na smartfony, precyzyjnych 
badaniach dendrologów. Matematyka jest 
wszędzie, przede wszystkim zaś na nowo-
czesnym rynku pracy, do którego wymagań 
należy przygotować polskie społeczeństwo 
– dokładnie tak samo, jak pragnął tego 
dalekowzroczny w swoim myśleniu o wpły-
wie królowej nauk na kondycję materialną 
narodu, Jan Kanty Działyński. 

◊  Danuta Podolak
Fundacja Zakłdy Kórnickie

Z żalem żegnamy

dobrego kolegę i zasłużonego zawodnika tenisa stołowego.
Spoczywaj w pokoju Jurku!
Łączymy się w bólu z Rodziną

 śp. Jerzego Rozmiarka

Koledzy z UKS Radzevia Radzewo 

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość, to nieśmiertelność…..” 

E. Dickinson
Pani Annie Łuczak wyrazy szczerego współczucia i żalu 
z powodu śmierci

składa

 Męża

Zarząd  oraz koleżanki i koledzy 
z Banku Spółdzielczego w Kórniku 



Pan Jacek Steindel z Poznania odnalazł nie-
dawno w jednym z niemieckich archiwów 
starą mapę okolic Kórnika. Dokument jest 
bardzo ciekawy dla badaczy lokalnej historii, 
ale i z jego odnalezieniem wiąże się także 
ciekawa historia. Poniżej opowiada ją sam 
autor odkrycia.  
Od ponad 40 laty zajmuję się genealogią swojej 
rodziny, która pochodzi z tzw. Galicji czyli tere-
nów dawnej Rzeczpospolitej, której przypadły 
Monarchii Habsburskiej po I  i  III Rozbiorze 
Polski. Z racji tej, że w Poznaniu i Wielkopolsce 
zainteresowanie tymi terenami jest znikome 
często korzystam ze stron internetowych, któ-
re zajmują się tą tematyką. Moja genealogia 
rodzinna, mimo tylu lat pracy, jeszcze nie jest 
pełna, więc nieustannie poszukuję interesują-
cych mnie materiałów w różnych archiwach, 
szczególnie zagranicznych. Archiwa w Polsce 
już w  większości przebadałem. Generalnie 
przeglądam zawartości archiwów austriackich 
i niemieckich. Wiosną tego roku przeglądałem 
zawartość Centralnego Archiwum Hohenlohe 
w Nauenstein. Archiwum to jest własnością 
rodziny Hohenlohe, ale jest wykorzystywane 
jako filia departamentu Archiwum Państwo-

wego w Ludwigsburgu i nadzorowany przez 
Archiwum Państwowe Badenii-Wirtembergii. 
Szukałem w  inwentarzach pod różnymi ha-
słami. Hasło Galicja było jednym z pierwszych. 
Należy uważać, gdyż jest jeszcze jedna kraina 
historyczna o tej samej nazwie, która znajduje 
się w Hiszpanii. 
Jak się okazuje pomyłki mogą być też innego 
typu. W archiwum znalazłem ciekawą mapę 
zarejestrowaną pod hasłem ,,Westgalizien”- 
czyli Galicja Zachodnia (tak historycy nazy-
wali w pewnym okresie tereny przyłączone 
po III Rozbiorze Polski do Austrii). Jako jedna 
z nielicznych mapa ta była dostępna on-line. 
Spodziewałem się znaleźć na niej tereny Kielc, 
Lublina, Krakowa. Okazuje się, że przedstawia 
ona Kornik (pisane bez kreski nad o). Natych-
miast rozpoznałem, że nie jest to żadna Galicja, 
lecz Kórnik z przyległościami. Dokument jest 
pięknie kolorowany, bardzo dokładny i ręcznie 
malowany. Niestety przy opisie brak było daty 
powstania dokumentu. Pochwaliłem się tym 
znaleziskiem mojemu znajomemu Łukaszowi 
Grzegorowskiemu, który skontaktował mnie 
z  panem Mikołajem Potockim z  Biblioteki 
Kórnickiej. Z niecierpliwością czekałem na jego 

opinię o moim znalezisku. Okazało się, że jest 
to mała sensacja. Biblioteka Kórnicka posiada 
jedną podobną mapę z tego okresu i to tylko 
mały fragment. Jest to więc dla środowiska 
naukowego Biblioteki Kórnickiej i nie tylko, 
wielką gratką. Po jakimś czasie zwróciłem się 
do archiwum w Niemczech z informacją o złym 
zakwalifikowaniu wspominanej mapy. Podzię-
kowano mi i zarejestrowano poprawnie. Jak 
widać na tym przykładzie, wszelkie kwerendy 
genealogiczne czy archiwalne mogą prowadzić 
do niespodziewanych odkryć, co u badaczy ta-
kich jak ja wywołuje dreszczyk emocji. Dlatego 
rada dla poszukiwaczy rodzinnych korzeni. Nie 
zrażajcie się w poszukiwaniach, które czasami 
są żmudne i czasochłonne. Szukajcie, cieszcie 
się z odnalezionych informacji i niespodziewa-
nych, ciekawych znalezisk.

Dziękuję panu Jackowi, w imieniu Czytelni-
ków, za zwrócenie uwagi kórniczan na tę 
ciekawą mapę. Mam nadzieję, że będzie 
ona służyła historykom do badań na temat 
przeszłości naszego regionu.  

Stara mapa - Kórnik przypisany Galicji
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◊  Oprac. ŁG
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Żydzi stanowili 8% ludności II Rzeczpospo-
litej. W miastach ten odsetek był znacznie 
wyższy – co piąty mieszkaniec był pocho-
dzenia żydowskiego. Choć II wojna światowa 
zmieniła wszystko, to nadal możemy znaleźć 
wokół siebie ślady ich dawnej obecności. 

Jednym z  miejsc koegzystencji Polaków, 
Niemców i  Żydów było Puszczykowo. 
Pamiątką dawnych czasów jest willa z wie-
życzką-gołębnikiem, jeden z obiektów Szlaku 
Letniska Puszczykowo. Obok powstała 
bożnica, która nie przetrwała do czasów 
współczesnych. Przeszłość utrwaliła się 
również w nazwie wzniesienia obok szkoły, 
zwanego Górą Mojżesza.

Domy modlitwy
Najbardziej efektownym śladem obecności 
Żydów są synagogi. Jedną z piękniejszych 
w Wielkopolsce jest neoromańska synagoga 
w Buku, obok której zachowała się dawna 
szkoła talmudyczna. Obecnie we wnętrzu 
bożnicy organizowane są wystawy, warsz-
taty i koncerty. Co roku obiekt gości festiwal 
kultury żydowskiej Simchat Chajim Festival. 
Ocalała również synagoga w Mosinie, wznie-
siona w II połowie XIX wieku. Dziś mieści się 
tu Galeria Sztuki, na parterze prezentowane 
są wystawy artystyczne, a piętro zajmuje Ga-
leria Historyczna. Dawna synagoga znalazła 
się na trasie gry terenowej-questu Mosina 
w XIX wieku. 
Mniej szczęścia miały pozostałe bożnice 
wokół Poznania. W 1934 roku spłonęła syna-
goga w Swarzędzu, której plany prezentuje 
Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki. Drew-
niana bożnica w Kórniku, jedna z najbardziej 
oryginalnych w Polsce, została rozebrana 
w 1940 roku. Jej lokalizację przypomina ulica 
Bożnicza, a model można oglądać w Izbie 
Pamiątek Regionalnych w Bninie. Również 
w czasie II wojny światowej zburzono sy-
nagogę w Obornikach, upamiętnioną na 
Obornickim Szlaku Tajemnic. Przetrwała 
natomiast mykwa (łaźnia) przy ulicy Ogro-
dowej, obecnie budynek komunalny. Ofiarą 
okupacji padła też synagoga w Murowa-
nej Goślinie, o której przypomina tablica 
w chodniku oraz quest Murowana Goślina 
z historią w tle. Śremską synagogę, jeden 
z przystanków Miejskiej Trasy Turystycznej 
po prawobrzeżnym Śremie, rozebrano 
w 1969 roku w związku z budową trasy do 
nowego mostu.

Kirkuty
Ucho Igielne to wąskie przejście z  rynku 
do nieistniejącej już synagogi w Kórniku. 
Obecnie w pasażu zgromadzono macewy 
(płyty nagrobne) z miejscowego cmentarza, 
dostępne raz w roku, 1 listopada. Wejście 
zdobi oryginalna inskrypcja po hebrajsku 
i niemiecku. Oznakowane miejsce cmen-
tarza żydowskiego w Buku znajduje się już 
poza miastem. W Mosinie zamiast kirkutu 

można zobaczyć fragment ogrodzenia 
z wmurowanym kamieniem pamięci i ele-
mentami macew. Śremski kirkut założono 
przy wjeździe do miasta, w obrębie grodzi-
ska. Dziś o historii tego miejsca, zwanego 
Żydowskimi Górami, świadczy pomnik 
stylizowany na macewę oraz głazy z gwiaz-
dami Dawida. W Murowanej Goślinie, gdzie 
kultywuje się pamięć o  wielokulturowej 
przeszłości miasta, w obrębie dawnego kir-
kutu powstało lapidarium z ocalałą macewą, 
współczesną rzeźbą „Wiadomość do nieba” 
oraz Kamieniem Pamięci.

Wystawy
Na ekspozycję Swarzędzkiego Centrum 
Historii i Sztuki trafiły macewy, które oca-
lały z miejscowego cmentarza. W muzeum 
można wcielić się w rolę żydowskiego miesz-
kańca miasta, nakładając własne zdjęcie 
na twarz manekina. W dawnej synagodze 
w  Buku prezentowane są judaika, m.in. 
Tora, akcesoria do modlitwy oraz fragmen-
ty modlitewników, znalezione w szparach 
filarów. Pamiątki żydowskie można również 
znaleźć w Izbie Regionalnej w Murowanej 
Goślinie (macewy) i w zbiorach Muzeum 
Śremskiego (dokumenty).

Miejsca martyrologii
Tragiczną pamiątką po ludności żydowskiej 
są miejsca ich niewolniczej pracy w czasie 
okupacji hitlerowskiej. Żydzi pracowali 
m.in. przy budowie pałacu Arthura Greisera 
w Jeziorach (obecnie Muzeum Przyrodnicze) 
oraz drogi zwanej Grajzerówką. Podobna 
sytuacja miała miejsce przy budowie Obor-
nickich Łazienek, do której wykorzystano 
m.in. macewy z miejscowego cmentarza. 
Stawiając Głaz Pamięci w Gołuskach uho-
norowano ofiary tamtejszego obozu pracy, 
natomiast tablice upamiętniające obozy 
pracy dla Żydów zawisły na wzgórzu ko-

Judaika

◊  Piotr Basiński
Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna

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

ścielnym w Kicinie oraz stacjach kolejowych 
w Swarzędzu i Kobylnicy. Żydowskie ofiary 
z  tego ostatniego obozu spoczęły w zbio-
rowej mogile na cmentarzu w Uzarzewie. 
Tragiczną historię obozów pracy tymczaso-
wej z Wielkopolski dokumentuje Muzeum 
Martyrologiczne w Żabikowie. Placówka, 
założona na terenie jednego z  obozów, 
opowiada o wykorzystywaniu pracy Żydów 
do budowy autostrady z Frankfurtu nad 
Odrą do Poznania.

Alpaki z Jaśkowej Doliny w Mielnie 
(fot. Archiwum Jaśkowej Doliny)

Judaika na wystawie w dawnej synagodze 
w Buku (fot. Piotr Basiński)

Pamiątkowy kamień 
w miejscu dawnego 

cmentarza żydowskiego w Śremie 
 (fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Śremie)

Dawna szkoła talmudyczna w Buku 
 (fot. Piotr Basiński)

Głaz Pamięci w Gołuskach 
 (fot. Archiwum Urzędu Gminy w Dopiewie)

Tablica upamiętniająca synagogę 
w Murowanej Goślinie 

 (fot. Murowana Wielokulturowość)



Nadal lubimy grać w Rummikuba!

Już od sześciu lat SP1 bierze udział w Mi-
strzostwach Polski Szkół w  Rummikub. 
Eliminacje zaplanowane zostały na 1 paź-
dziernika 2021 r. Nie obyło się bez odrobiny 
stresu, gdyż początkowo brakowało chęt-
nych uczestników. Jednakże w krótkim cza-
sie, okazało się, że o Rummi, jak zdrobniale 
nazywamy Rummikuba, w szkole uczniowie 
nie zapomnieli! Zgłosiło się 10 osób, które 
zarówno 1, jak i 7 października, z wypiekami 
na twarzy, grało 6 gier eliminacyjnych. Bez-
konkurencyjna była Patrycja Dudzic z 8a, 
która wygrała wszystkie swoje gry, drugie 
miejsce zajęła Julia Urbaniak z 7b – wygry-
wając 4 gry, a trzeci był – Wojciech Ufnalski 
z 8a – wygrał 2 gry. Zgodnie z  zasadami 
zatem, Patrycja i Julia miały reprezentować 
szkołę w Mistrzostwach Polski, które trady-
cyjnie odbywają się w Sztumie, tym razem  
21 października. Dziewczyny dały z siebie 
wszystko kończąc zawody w trzeciej i czwar-
tej dziesiątce (wszystkich uczestników było 
84). Gratulacje!
Choć kolejne takie mistrzostwa dopiero za 
rok, to w SP1 w Rummi będziemy grać cały 
czas – planujemy wystartować w listopadzie 
ze Szkolną Ligą Rummikuba, w której udział 
będą mogli wziąć także nauczyciele. A poza 
szkołą serdecznie zapraszamy do Kórnickiej 

Ligi Rummikuba, której organizatorem jest 
MUKS Wieża Kórnicka, a  start pierwszej 
kolejki przewidziany jest na 6 listopada br. 
– szczegóły na stronie facebookowej Wieży. 

Sukcesy pływaków

Dnia 19 października odbyły się zawody 
powiatowe w Drużynowym Pływaniu. Nasi 
chłopcy w  IMS w składzie: Jakub Kułton, 
Ignacy Rogacki, Kuba Rogacki, Filip Nowak, 
Aleks Foltyński i Marcel Kolba wywalczyli 
awans do finału wojewódzkiego, który 
zaplanowano na 17 listopada w Poznaniu. 
Dziewczęta i chłopcy podczas Igrzysk Dzieci 
wywalczyli 3 miejsce. Wszystkim zawod-
nikom gratulujemy i  życzymy dalszych 
sukcesów.

Co słychać w zerówce SP 1?
Tuwima można śpiewać…
10 października 2021 r. dzieci z  zerówki 
w  Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa 
Działyńskiego gościły pana Sławomira So-
chę, znanego również jako Omir Socha - ur. 
w Śremie w 1977 r., poeta, autor muzyki 
do własnych wierszy, a  także do wierszy 
B. Olczaka, J. Trześniewskiego-Kwietnia, 
J. Tuwima. Pan Socha swoim występem 
w zerówce dał pokaz niesamowitych umie-
jętności melorecytacji i kreatywności, czym 
podbił serca uczniów. Umiejętnie przekazał 
dzieciom utwory J. Tuwima w nowoczesny 
i przystępny sposób, pokazał , że poezja 
wcale nie musi być nudna.

Niezwykłe spotkanie
Październik jest wyjątkowym miesiącem 
z wielu przyczyn ,ale bardzo istotnym fak-
tem jest to, że 15 października obchodzony 
jest Międzynarodowy Dzień Białej Laski – 
święto osób niewidomych i niedowidzących.
O tym, z  jakimi trudnościami w życiu co-
dziennym spotykają się i  jak sobie z nimi 
radzą osoby niewidome i  niedowidzące 
przekonali się uczniowie oddziału przed-
szkolnego w  Szkole Podstawowej nr 1 
im. Tytusa Działyńskiego, a  to za sprawą 
niezwykłych gości, którymi byli pani Nikola 
Lewenberg oraz pan Adam Jamróz, którzy 
na podstawie własnych doświadczeń opo-
wiedzieli dzieciom, jak wygląda życie osób 
niewidomych i niedowidzących.
Uczniowie dowiedzieli się, do czego służy 
biała laska, pisali za pomocą maszyny braj-
lowskiej, przekonali się, jak wykonane są 
szachy dla osób niewidomych oraz poznali 
zastosowanie wielu gadżetów niezbędnych 
w życiu codziennym osobom niewidomym, 
a przede wszystkim zrozumieli, że każdemu 
człowiekowi należy się szacunek i że nawet 
oni mogą pomagać, wystarczy tylko chcieć.

Wieści
z „Jedynki“ ◊  Katarzyna Szczepaniak 

i Magdalena Woźniak

◊  Patrycja Postrzelana

◊  Nauczyciele WF  

29 października dzieci uczęszczające do 
świetlicy w Szkole Podstawowej im. Spra-
wiedliwych wśród Narodów  Świata w Ka-
mionkach obchodziły Dzień Dyni.
  Centralnym punktem naszego „dyniowego 
dnia” były zabawy ruchowe, czyli „Podaj 
dynię” – rywalizacja drużynowa, podawanie 
sobie dyni nad głowami i między kolanami, 
z boku oraz slalom dyniowy między pachoł-
kami. Nie zabrakło również konkurencji 
„Rzut do celu”, która cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem wśród Świetliczaków. 
Zabawa polegała na wrzuceniu piłeczki 
w otwory dyniowe, które uprzednio zostały 
przygotowane przez nauczycieli świetlicy. Po 
sportowych zmaganiach przyszedł czas na 
prace plastyczne. Dzieci wykonały piękne

dyniowe maski z pomarańczowego papieru.
Na zakończenie świętowania Dnia Dyni 
zarówno dzieci, jak i nauczyciele świetlicy 
wykonali sobie dyniowy portret, pozując 

w fotobudce. Gratulujemy dzieciom i wy-
chowawcom świetlicy wspaniałej zabawy 
i pomysłowych prac.

Dzień Dyni

◊  Magdalena Mniejżyńska
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Święto Niepodległości 2021 w  Kórniku 
z udziałem Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego im. ks. Szczepana Janasika 
(KBBK)
XXXII Turniej Jubileuszowo-Niepodległo-
ściowy 11 Listopada 2021
Dzień 11 listopada nie jest świętowany 
w  Wielkopolsce jako dzień odzyskania 
w  1918 r. niepodległości. Wielkopolanie 
niepodległość musieli wywalczyć sami. 
Udział kórniczan w tym dziele jest nie do 
przecenienia, dlatego w  Kórniku-Bninie 
pamięć o tych, co „poszli, gdy zabrzmiał 
złoty róg” jest pielęgnowana. Dnia 11 
listopada, 103 lat od zakończenia pierw-
szej wojny światowej, pod Pomnikiem Po-
wstańców Kórnicko-Bnińskich odbyła się 
liczna manifestacja delegacji. Przemawiał 
burmistrz i jak zwykle przypominał fakty 
tamtych dni. Po złożeniu kwiatów pod 
pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 
i  odśpiewaniu hymnu delegacje wzięły 
udział we mszy św. za Ojczyznę. Celebro-
wał ją ks. Krzysztof Kruk, który w płomien-
nej homilii rozważał sprawy patriotyzmu, 
jakże aktualne w obecnej rzeczywistości.
Na strzelnicę KBBK licznie przybyli bracia 
kurkowi i  pozostali uczestnicy. Honoro-
-wymi gośćmi byli: Przemysław Pacholski 
– burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, jego 
zastępca Sebastian Wlazły, przewodni-
czący Rady Miasta i Gminy Kórnik Adam 
Lewandowski, radna-sołtys wsi Skrzynki 
Beata Bruczyńska. Towarzystwo im. Hipo-
lita Cegielskiego reprezentował Dominik 
Górny. Z Poznańskiego Bractwa Kurkowe-
go przybył aktualny król kurkowy Robert 
Stanisławski. Bractwo Kurkowe w Luboniu 
reprezentował Krzysztof Musiał, a  Brac-
two Kurkowe z Jutrosina Marek Balcerek. 

Przybyli bracia kurkowi z Bractwa Poznań 
1253. Wojciech Tamborski z Wrześni re-
prezentował Firmę ENEA. Byli też goście 
zagraniczni z  Elmenhorst w  Niemczech 
zaproszeni przez króla kurkowego Zbi-
gniewa Tomaszewskiego..
Turniej Jubileuszowo-Niepodległościowy 
na strzelnicy bractwa kurkowego odbył się 
po raz 32. Zanim rozpoczęto turniej strze-
lecki prezes Marek Baranowski powitał 
przybyłych i wspomniał, że delegacja KBBK 
w dniach 18-20 listopada weźmie udział 
w plenarnym posiedzeniu EGS w Deinze 
w  Belgii. Dnia 13 sierpnia 2022 r. KBBK 
będzie współorganizatorem obchodów 
100. rocznicy powstania Zjednoczenia 
Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. (ZKBS 
RP) oraz 30. rocznicy reaktywowania ZKBS 
RP, do czego walnie się przyczyniliśmy. 
Głos zabrał również burmistrz Przemysław 
Pacholski, który życzył dobrego świętowa-
nia, gdyż jest to dzień wyjątkowy, dzień 
radości i wolności.
W  tegorocznym turnieju tarczę ufundo-
waną przez Grzegorza Tobołę – zwycięzcę 
z roku 2019 zdobył Zdzisław Jakubowski. 
Marek Baranowski był drugi. Trzecie miej-
sce zajął Roman Fludra. Zwycięzcy zostali 
uhonorowani specjalnymi medalami.
Przewodniczący Rady Miasta i  Gminy 
Adam Lewandowski był fundatorem tar-
czy i pucharów. Te trofea zdobyli goście: 
Krzysztof Musiał z Lubońskiego Bractwa 
Kurkowego za pierwsze miejsce, Marek 
Płachtin za drugie. a  za trzecie  Marek 
Balcerek z Jutrosina.
Zbigniew Tomaszewski – tegoroczny król 
kurkowy ufundował tarczę jubileuszową 
25-lecia swojego ślubu. Turniej wygrał 
Szymon Pawłowski. Drugie miejsce za-

jęła Vanessa Wojciechowska z  Lubonia, 
a trzeci był Zdzisław Jakubowski. Wszyscy 
w nagrodę otrzymali cenne upominki.
Maciej i  Rafał Olejnikowie ufundowali 
tarczę Piłsudskiego. Tarczę zdobył Marek 
Balcerek z  Jutrosina. Drugi był Krzysztof 
Musiał z Lubońskiego Bractwa Kurkowego, 
a trzeci był Adam Szyszka (KBBK).
Interesująco rozwijała się walka o strące-
nie Kura. Dokonał tego Andrzej Tomiak, 
drugi był Kazimierz Krawiarz. Trzecie miej-
sce zajął Roman Fludra (wszyscy z KBBK). 
Zwycięzca Andrzej Tomiak otrzymał cen-
nego kurka-szkatułkę wykonaną przez mi-
strza jubilera z Lido di Jesolo we Włoszech 
ufundowaną przez Marka Baranowskiego.
Zorganizowanie turnieju jest związane ze 
sporym wysiłkiem finansowym. Bractwo 
Kurkowe ma licznych sponsorów nagród. 
Szczególną aktywnością wykazał się brat 
kurkowy Sławomir Hejnowicz. Jemu za-
wdzięczamy ufundowanie voucherów 
przez Białą Damę, Sklep monopolowy 
ELLIT, który ufundował oryginalną wódkę 
kórnicką produkowaną w Toruniu na spe-
cjalne zlecenie sklepu oraz Bistro Podzam-
cze przy zamku. Dziękujemy za wspieranie 
naszej działalności. Dzięki dwóm Marci-
nom, członkom KBBK, częstowano gości 
tradycyjnymi rogalami świętomarcińskimi 
oraz wspaniałą grochówką z Siekierek.
Na tle niepodległościowych marszy z ha-
słami nacjonalistycznymi jakie odbyły się 
w niektórych miastach w Polsce Kórnik po-
kazuje, jak należy godnie świętować rocz-
nicę uzyskania niepodległości Ojczyzny.
 

K-BBK świętowało 11 listopada

◊  Kazimierz Krawiarz



Pod koniec października dzieci z  grup 
Serdeczne i Pracowite Misie udały się w po-
szukiwaniu prawdziwych oznak jesieni do 
Nadleśnictwa Łękno. Tam, pod przewod-
nictwem leśniczego Zbigniewa Łyszczarza, 
przespacerowaliśmy się leśnym duktem do 
jeziora, wysłuchując ciekawych opowieści 
o faunie i florze naszych lasów.
Naszą szczególną uwagę zwróciły drzewa 
noszące ślady pracy sprytnych bobrów, 
różnego rodzaju gatunki grzybów oraz 
kolorowe liście drzew. Po spacerze czekała 
nas prawdziwa uczta w wigwamie – kiełbaski 
z grilla, a potem wesoła zabawa z  rówie-
śnikami.
Bardzo dziękujemy panu leśniczemu za 
ciekawe przekazanie wiedzy o swojej pracy. 
Aby być bliżej leśnej natury, w auli naszego 
przedszkola powstała ścieżka sensoryczna 
składająca się z mchu, kory, szyszek, liści, żo-
łędzi oraz kasztanów, dzięki której mogliśmy 
stymulować nasze zmysły.
Dzięki zaangażowaniu mam, dzieci z grupy 
Serdeczne Misie miały okazję pójść do Urzę-
du Miasta i Gminy Kórnik, aby poznać trudy 
pracy urzędnika oraz burmistrza i zapoznać 

się z  narzędziami ich pracy. Po ratuszu 
oprowadzał nas Łukasz Grzegorowski – 
redaktor naczelny gazety „Kórniczanin”. 
Mogliśmy zajrzeć do wszystkich działów 
urzędu, a  także poznać niektóre cie-
kawostki, np. stary mechanizm zegara 
ratuszowego.
W biurze burmistrza powitał nas wicebur-
mistrz Bronisław Dominiak, który obdaro-
wał nas drobnymi upominkami. 
Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy za-
angażowali się w zorganizowanie naszej 
wycieczki.

W  Misiu Uszatku stawiamy na ekologię 
oraz przyrodę. Dlatego nieodłącznie, 
jak co roku, obchodziliśmy „Dzień Dyni”. 
Dzieci poznawały strukturę, zapach, kolor 
i kształt dyni oraz jej właściwości. Oprócz 
różnorakich zabaw muzyczno-ruchowych, 
były i zawody sportowe z dynią w tle oraz 
zabawy matematyczne. Dzień uwieńczyły 
wspaniałe prace plastyczne.
Nasze przedszkolaki w ramach Code Week 
2021 r. uczestniczyły także w zabawach, 
które rozwijają umiejętności kodowania.

Przedszkole Misia Uszatka współpracuje 
z Fundacją „Mam Marzenie”. Wielkimi kro-
kami zbliża się 25 listopada – Dzień Pluszo-
wego Misia. Od 8 lat wolontariusze Fundacji 
„Mam Marzenie”, widząc potrzebę wsparcia 
psychologicznego dla dzieci przebywających 
w szpitalach, przekazują małym pacjentom 
w tym wyjątkowym dniu pluszaki i zabawki.
My również, chcąc wesprzeć fundację, za-
chęcamy rodziców do przekazania nowych 
maskotek, gier planszowych i puzzli, które 
trafią na szpitalne oddziały dziecięce. 
Zbiórka będzie trwała do 17 listopada i liczy-
my na Państwa wsparcie.

Przedszkole, jak co roku, angażuje się 
w uroczystości z okazji Święta Odzyskania 
Niepodległości. W  myśl słów piosenki 
„Jesteśmy Polką i Polakiem /Dziewczynką 
fajną i  chłopakiem/Kochamy Polskę z ca-
łych sił” od samego rana, 10 listopada, 
ubrane odświętnie dzieci z  przypiętymi 
biało-czerwonymi kotylionami, poznawały 
polskie symbole narodowe, stolicę Polski, 
najważniejsze miasta, legendy, krajobrazy. 
Wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy hymn 
Polski. W  tym dniu powstało także wiele 
ciekawych prac o tematyce patriotycznej.

W ramach projektu czytelniczego „Czytanie 
dla Polski” wychowawcy czytali dzieciom 
wiele interesujących opowiadań, legend 
i  wątków historycznych dotyczących na-
szego kraju. Teraz oczekujemy na Święto 
Pluszowego Misia, Andrzejki oraz magiczne 
Święta Bożego Narodzenia.

W  Przedszkolu Truskawkowa Polanka 
w Kórniku, dzieci z grupy Pszczółki rozma-
wiały o zdrowiu. 
8 listopada świętowaliśmy Europejski Dzień 

Zdrowego Jedzenia i Gotowania i w myśl 
zasady, że „Śniadanie daje moc!”, każdy 
czterolatek przyniósł do przedszkola swoje 
ulubione śniadanko. Rozmawialiśmy o tym, 
co zdrowe i niezdrowe, co powinniśmy zjeść 
i jak często oraz jaka ilość jedzenia jest od-
powiednia dla każdego z nas. Stworzyliśmy 
też zespołowe plakaty na temat zdrowej 
i niezdrowej żywności. 
Kolejnego dnia skupiliśmy się na czystości. 
Poznaliśmy historię Lalki Brudasi, co się 

nie myła i nie kąpała, bo przyborów toale-
towych nie znała. Pomogliśmy jej i wyką-
paliśmy Brudasię oraz nadaliśmy jej nowe 
imię – Czyściocha.
Na koniec utrwaliliśmy wiedzę na temat my-
cia rąk. Wiemy kiedy, po co i w jaki sposób 
myć dokładnie ręce. Wszystkie Pszczółki 
przeszły też egzamin z wiedzy praktycznej 
i dokładnie umyły swoje dłonie, licząc każdy 
paluszek. 

U Misia Uszatka

◊  Grażyna Domagalska

Przedszkolaki z grupy „Liski” z Oddziału 
Przedszkolnego w Radzewie przyłączyły 
się do projektu „Ekokulturalne przed-
szkole”. W ramach jego realizacji dzieci 
podejmą różnorodne działania na rzecz 
naszej planety, które pokażą im, że nawet 
czterolatki mają wpływ na jej kondycję 
i mogą zrobić dla Ziemi wiele dobrego. 
Celem projektu jest m.in. poszerzanie 
świadomości ekologicznej, kształtowanie 
postaw i nawyków korzystnych dla środo-

wiska naturalnego, zapoznanie z ideą życia 
bez odpadów – zero waste. 
Przez najbliższy rok szkolny, raz w miesią-
cu, przedszkolaki wykonają jedno ekowy-
zwanie wyznaczone przez organizatora 
projektu. Wrześniowe zadanie jest już 
wykonane, a polegało ono na urządzeniu 
Zielonej sali. Każde dziecko przyniosło 
jeden kwiat, a ponieważ jesienią królują 
wrzosy, to właśnie one ozdobiły naszą 
salę. Przedszkolaki oznaczyły swoje kwiaty 

zieloną wizytówką z imieniem, ustawiły 
na parapecie i dbają, aby rośliny miały 
odpowiednią ilość wody. Dzieci bardzo 
zaangażowały się w stworzenie w naszej 
sali przyjaznego środowisku zielonego 
kącika. Przed „Liskami” październikowe 
ekowyzwanie, które polega na zorganizo-
waniu kącika makulatury. Już zabieramy 
się za jego realizację! 

Akcja MEN „Szkoła pamięta”
Dzieci z Przedszkola nr 2 w Kórniku Cztery 
Pory Roku po raz kolejny wzięły udział w Ak-
cji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła 
pamięta”. Akcja ta odbywa się 
w okresie, w którym w sposób 
szczególny wspominamy zarów-
no naszych bliskich, jak i  tych, 
którzy zapisali się w historii – tej 
ogólnonarodowej oraz lokalnej. 
Inicjatywa ta nawiązuje do pol-
skiej tradycji świąt zadusznych.
Celem akcji jest zwrócenie uwagi 
młodych ludzi na potrzebę pielę-
gnowania pamięci o bohaterach 
naszej wolności, szczególnie 
tych, którzy są związani z histo-
rią danego miejsca, regionu, 
społeczności.
W  ramach wspomnianej akcji 
podjęliśmy szereg działań:
• odwiedziliśmy lokalne miejsca 
pamięci i poznaliśmy związaną 
z nimi historię;
• oddaliśmy hołd bohaterom Powstania 
Wielkopolskiego i II Wojny Światowej;
• przygotowaliśmy wystawy/gazetki ścien-
ne poświęcone Papieżowi Karolowi Wojtyle 
oraz literatce-noblistce Wisławie Szym-
borskiej;
• wykonaliśmy prace plastyczne nawiązu-
jące do polskiej tradycji świąt zadusznych;

• braliśmy udział w wycieczce „Ślady mar-
tyrologii w Kórniku-Bninie”.

Międzyprzedszkolny konkurs „Królew-
skie kreacje z dyni”
W październiku został zorganizowany mię-
dzyprzedszkolny konkurs „Królewskie kre-
acje z dyni”, w którym wzięły udział nie tylko 
dzieci z  naszego przedszkola, ale także 
z zaprzyjaźnionych placówek: Przedszkola 
nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku, Przed-
szkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, 

Przedszkola Leśna Drużyna w Kamionkach 
oraz Punktu Przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej w Radzewie. Konkurs pole-
gał na udekorowaniu własnej dyni w stylu 

króla, królowej, rycerza lub pazia 
oraz wysłaniu jednego zdjęcia 
swojego dzieła na adres orga-
nizatora. Inicjatywa spotkała się 
z ogromnym zainteresowaniem 
dzieci ze wszystkich placówek 
przedszkolnych. Ilość nadesła-
nych zdjęć przerosła oczekiwa-
nia organizatorów, w  związku 
z tym wybór zwycięskich prac był 
niezwykle trudny. W ocenie prac 
jury brało pod uwagę inwencję 
twórczą, wkład pracy dziecka 
oraz estetykę wykonania. Lau-
reatami konkursu zostali przed-
stawiciele Przedszkola Cztery 
Pory Roku, Przedszkola nr 1 
w  Kórniku oraz Punktu Przed-
szkolnego przy Szkole Podsta-

wowej w Radzewie. 
Niezmiernie cieszy nas zaangażowanie 
dzieci i  rodziców oraz współpraca mię-
dzy przedszkolami. Zwycięzcom jeszcze 
raz serdecznie gratulujemy, a wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za wykonanie 
wspaniałej, twórczej pracy. Życzymy dal-
szych sukcesów. 

Listopad w Czterech Porach Roku 
◊  E. Rzepczyńska

◊  A. Kowalczyk

Mamo, Tato – jestem Przedszkolakiem, 
czyli uroczystość Pasowania na Przed-
szkolaka w Publicznym Przedszkolu nr 2 
w Szczytnikach.
W ostatnim tygodniu października w nowo 
otwartym Publicznym Przedszkolu nr 2 
Szmaragdowe Oczko odbyła się uroczystość 
Pasowania na Przedszkolaka. 
Pasowanie na Przedszkolaka zaplanowano 
na pięć dni, tak by zadbać o zdrowie 
i bezpieczeństwo każdego z uczestników. 
Była to wyjątkowa uroczystość dla dzieci, 
które rozpoczęły swoją edukacyjną przygo-
dę i zostały uroczyście przyjęte do społecz-
ności przedszkolnej, stając się tym samym 

pełnoprawnymi przedszkolakami. 
Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć 
części artystycznej, podczas której dzieci 
z grupy Słoneczek, Kaczuszek, Mrówek, 
Jeżyków oraz Zajączków zaprezentowały 
swoje umiejętności recytatorskie, taneczne 
i wokalne. Występy maluchów wprawiały 
we wzruszenie i dumę nie tylko rodziców, 
ale także opiekunów i dyrekcję. Po części 
artystycznej dzieci złożyły uroczyste przyrze-
czenie: „W zgodzie bawić się w swojej sali, co 
dzień rano buzię mieć roześmianą, nie pła-
kać i nie szlochać oraz panie mocno kochać”. 
Swoimi poczynaniami dzieci potwierdziły to, 
że zasługują na miano Przedszkolaka, co 

zostało przypieczętowane przez dyrektora 
placówki – Agnieszkę Pawłowską, która 
poprzez symboliczne dotknięcie ramienia 
dużą kredką, uroczyście pasowała dzieci na 
przedszkolaki. 
Naszym przedszkolakom życzymy, by każdy 
dzień przynosił im wiele uśmiechu i radości, 
by zajęcia pobudzały wyobraźnię do kre-
atywnego działania, a każda chwila spędzo-
na  w przedszkolu była ciekawą przygodą. 

Pasowanie na Przedszkolaka

◊  Wiktoria Zielska 
Foto: DF Foto Wideo Studio 
Andrzej Sznura

Truskawkowa
Polana

Ekokulturalne przedszkolaki z Radzewa

◊  Wychowawcy

◊  <aka>
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• 6 października dzięki inicjatywie pani Moni-
ki, logopedy, gościliśmy u siebie pracownika 
schroniska dla zwierząt w Skałowie, który 
przybył do nas wraz ze swoim przyjacielem. 
Dzieci dowiedziały się, jak można pomóc 
zwierzętom mieszkającym w schronisku. 
Poznały zasady postępowania w kontakcie 
z nieznanym psem, jak się chronić i obronić 
w razie ataku. Takie spotkania pozwalają 
dzieciom na poszerzenie wiedzy o świecie 
zwierząt oraz rozwijają poczucie odpowie-
dzialności.
• Dnia 11 października świętowaliśmy Dzień 
Drzewa. Tego dnia we wszystkich grupach 
odbyły się zajęcia związane z tematyką 
drzew, dzieci poznały budowę drzewa, 
jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i 
przyrody. Odkryliśmy, że w każdej sali wiele 
przedmiotów wykonanych jest z drewna. 
W ogrodzie przedszkolnym każda grupa 
posadziła swoje drzewo. 
• 22 października odbyły się warsztaty z 
Bajanką pt. „Żubr Pompik”. Bajanka opo-
wiedziała nam o faunie i florze puszczy oraz 
poznaliśmy ciekawostki dotyczące życia 
żubrów. Następnego dnia starsze grupy 

wykonały pracę grupową – makietę puszczy. 
• 28 października dzieci z grupy „Szybujące 
Orły” bawiły się na jesiennym balu – nie 
zabrakło zabawy, tańca i słodkiego poczę-
stunku. 
• 29 października dzieci wzięły udział w te-
atrzyku muzycznym przedstawianym przez 
Filharmonię Pomysłów. Poznaliśmy cieka-
wą bajkową postać „struniaka” Muzolka, 
który pokazał nam, jak można za pomocą 
„Pomyssawki muzycznej” wyczarować po-
mysły do zabawy przy znanych melodiach 
i piosenkach.
• W ostatnim tygodniu miesiąca został  

ogłoszony konkurs na „Najśmieszniejszą 
dynię”. Temat konkursu wzbudził zaintere-
sowanie wśród dzieci oraz ich rodziców, co 
przełożyło się na bardzo oryginalne prace. 
Kreatywność i pomysłowość uczestników 
wzbudziła zachwyt i uśmiech komisji kon-
kursowej. W przedszkolu została zorgani-
zowana wystawa „dyń”, aby pomysły dzieci 
oraz ich rodziców mogło podziwiać większe 
grono. Jury wytypowało trzy pierwsze miej-
sca, reszta dzieci otrzymała wyróżnienia 
oraz nagrodę pocieszenia. 

W październiku nasze przedszkole przy-
stąpiło do społecznej akcji Europejskiego 
Tygodnia Kodowania, inaczej CodeWeek. 
Jest to inicjatywa, która promuje naukę 
programowania oraz umiejętności cyfrowe. 
Biorą w niej udział państwa europejskie, 
które uczestniczą w przyjacielskiej rywali-
zacji. Nasze przedszkolaki kodowały i pro-
gramowały roboty, wykorzystując do tego 
specjalne maty. 
Kolejnym ciekawym wydarzeniem był 
Dzień Krajobrazu, w tym roku obchodzony 
pod hasłem „Otwarte krajobrazy”. Święto 
promuje zagadnienia związane z ochroną 
przyrody i planowaniem krajobrazu. Tego 
dnia dzieci wybrały się do naszego ogrodu, 
by dokładnie przyjrzeć się drzewom oraz 
wykonały prace plastyczne różnymi tech-
nikami. Kontynuując tematykę związaną 
z przyrodą, gościliśmy w przedszkolu tatę 
Stasia i Jurka, który pracuje w Straży Leśnej 
w Nadleśnictwie w Babkach. Opowiedział 
nam on o zmianach, które zachodzą w lesie 
jesienią. 
W piątek, 29 października, obchodziliśmy 
Dzień Dyni, podczas którego poznaliśmy 
walory smakowe i zdrowotne tego wyjąt-
kowego warzywa. Przedszkolaki brały udział 
w  tematycznych zabawach badawczych, 
sportowych i plastycznych oraz próbowały 
dyniowego menu. 
Nasze przedszkole przyłączyło się do akcji 
MEiN pod nazwą „Szkoła pamięta”. Odby-
wa się ona w okresie, w którym w sposób 
szczególny wspominamy zarówno naszych

bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w histo-
rii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. 
W ten sposób inicjatywa nawiązuje do pol-
skiej tradycji świąt zadusznych. Celem jest 
zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę 
pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej 
wolności, szczególnie tych, którzy są związa-
ni z lokalną historią. W ramach akcji dzieci 
zapaliły znicze pod tablicą upamiętniającą 
zbrodnie niemieckie dokonane na miesz-
kańcach naszej gminy. 

W październiku w przedszkolu zorganizo-
wana została zbiórka kasztanów. W akcję 
włączyły się całe rodziny i zebraliśmy 1 tonę 
i 309 kilogramów. Kasztany zostały sprze-
dane w skupie, a pieniążki przekazane na 
rzecz małej Marysi chorującej na SMA. Bar-
dzo dziękujemy za tak ogromne wsparcie 
wszystkim, którzy przyłączyli się do zbiórki. 
To był kolejny miesiąc, który obfitował 
w wiele ciekawych wydarzeń.

Święto Niepodległości 
11 listopada to ważne święto narodo-
we. Dzieci z przedszkola Kolorowy Świat 
w Szczodrzykowie wraz ze swoimi nauczy-
cielami i pracownikami przedszkola bardzo 
uroczyście obchodziły Święto Niepodległo-
ści . Z tej okazji wszystkie dzieci dzień wcze-
śniej do przedszkola przyszły odświętnie 
ubrane, miały przypięte biało czerwone 
kokardy i uśmiech na twarzy. Najstarsze 
przedszkolaki przygotowały przedstawienie 
na temat początków państwa polskiego, 
zaśpiewały piosenki i  recytowały wiersze. 
Młodsze dzieci dowiedziały się, czym są sym-
bole narodowe i patriotyzm, tańczyły i śpie-
wały w pięknie ustrojonych salach. O godz. 
11:11 dumnie i z powagą dzieci odśpiewały 
hymn Polski, biorąc udział w ogólnopolskiej 
akcji „Przedszkole do hymnu”. Dzieciom 
ten dzień z pewnością zostanie w pamięci 
i przyczyni się do utrwalania patriotycznych 
postaw naszych przedszkolaków.

Październik w Leśnej Drużynie

W Kolorowym Świecie

◊  Magdalena Jankowiak

◊  Zespół do spraw promocji 

◊  Dorota Strojna
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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.

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

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej 
z Wielkopolskiego Programu Zdrowa Aorta

Badanie będzie realizowane w Przychodni Lekarskiej Arterieart w Poznaniu, ul. 
Rakoniewicka 23A w dniach:

13 i 23 listopada 2021            04 i 14 grudnia 2021              15 stycznia 2022
Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat,

 mieszkających w województwie wielkopolskim.
Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa 

się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.
Zapisy na badanie: - telefonicznie: 503 075 095

- mailowo: na adres zdrowaaorta@arterieart.com 
(proszę podać imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego)



W II kolejce Polskiej Ligi Unihokeja w kate-
gorii juniorek starszych (do lat 19) zespół 
UKS Radzevia Radzewo podejmował 
obrończynie mistrzowskiego tytułu – 
zespół Olimpia Osowa Gdańsk I. Mecze 
odbyły się 30 i  31 października na hali 
w  Kębłowie. Sobotnie starcie stało na 
wysokim poziomie, a zawodniczki obu ze-
społów stworzyły pasjonujące widowisko. 
Tempo gry było bardzo szybkie, strzałów 
co niemiara. Zawodniczki z Radzewa nie 
przestraszyły się bardziej utytułowanych 
i  doświadczonych rywalek i  postawiły 
twardy opór, kilka razy wychodząc na pro-
wadzenie. Zawodniczki z Gdańska musiały 
się solidnie napracować na zwycięstwo. 
Ostatecznie wygrały 9:6, ale wszyscy byli 
pod wrażeniem meczu i postawy naszego 
zespołu. Nieco gorzej było dzień później, 
kiedy to mieliśmy problemy z upilnowa-
niem bardzo ruchliwych przeciwniczek tuż 
przed naszą własną bramką. Tym razem 
ulegliśmy rywalkom 6:18. Pozostawiliśmy 
po sobie jednak dobre wrażenie. Trzeba 
zaznaczyć, że gramy na tym poziomie 

dopiero pierwszy sezon i zbieramy cenne 
doświadczenie, które z pewnością zapro-
centuje w  przyszłości. Drużynę Radzevii 
reprezentowały: Natalia Sznura (kapitan, 0 
bramek + 1 asysta), Roksana Bazanowska 
i  Weronika Oźminkowska (bramkarki), 
Roksana Toboła (2+2), Zofia Brylewska 
(4+0), Julia Marciniak (2+3), Wiktoria Przy-
bylska, Patrycja Stermula (1+1), Milena 
Kaczmarek (3+0), Milena Walkowiak, Julia 
Maszner (0+1), Milena Opaska, Nadia Ka-

lisz, Natalia Nawracała, Karolina Kotlarska, 
Martyna Wawrzyniak, Natalia Bożek, Zofia 
Rudnicka, Julia Narowska. Nagrody indy-
widualne po meczach odbierały Patrycja 
i  Roksana B. Zwycięsko wyszliśmy na 
pewno w kwestii organizacyjnej. Drużyna 
gości została przyjęta jak u mamy w domu, 
a  wszystko dzięki kilku wspaniałym 
mamom z  radzewskiej drużyny. Trzecia 
kolejka w drugiej połowie grudnia.

6 listopada zawodnicy UKS Oaza Kórnik 
brali udział w Międzynarodowym Turnieju 
w Taekwondo Olimpijskim organizowanym 
w stolicy województwa kujawsko-pomor-
skiego – Bydgoszczy. Zaliczyliśmy bardzo 
dobre walki w każdej kategorii wiekowej. 
Klub reprezentowało 4 zawodników i przy-
wieźliśmy dwa srebrne medale! 
Pierwszy zdobyła Emilia Pałka, która starto-
wała w kategorii Młodzik – 33 kg. W bardzo 
dobrym stylu powalczyła w pierwszej walce, 
gwarantując sobie miejsce w finale. Tam 
spotkała się z bardzo dobrze przygotowaną 

przeciwniczką i pomimo dobrej postawy 
naszej zawodniczki nie udało się wywalczyć 
złota. 
Drugi medal powędrował do Kamila Kozłow-
skiego, startującego w kategorii Młodzik – 36 
kg. Kamil podczas turnieju stoczył dwie zwy-
cięskie walki, podczas których pokazał swój 
waleczny, jak zwykle, charakter. W finale 
jednak otarł się o zwycięstwo i ostatecznie 
zakończył turniej na drugim miejscu swojej 
kategorii. 
Ogrom doświadczenia zdobyli także: Mikołaj 
Kaźmierowski (Młodzik – 52kg) oraz Wiktoria 

Kantanista (Kadet – 44 kg), którzy w swoich 
kategoriach znaleźli się na miejscach tuż 
za podium. 
Był to z pewnością udany dzień dla drużyny 
UKS Oaza Kórnik. Bardzo cieszy nas postawa 
wszystkich zawodników, którzy dają z sie-
bie zawsze sto procent możliwości. Mamy 
bardzo mocne zaplecze młodych adeptów 
gotowych startować i zdobywać medale 
na najważniejszych imprezach w kraju i za 
granicą.

Unihokejowe starcie z Mistrzyniami Polski

◊  KN

Sukcesy UKS Oaza

◊  ZM

13 listopada Avia Kamionki zorganizowała 
w Szkole im. Sprawiedliwych wśród Naro-
dów Świata Turniej o Puchar Burmistrza 
Miasta i  Gminy Kórnik w  piłce halowej 
dla rocznika 2014 r. Choć zabawa z piłką 
młodych piłkarzy była najważniejsza należy 
wspomnieć o wynikach rywalizacji. Trium-
fował zespół Akademii Reissa przed Wartą 
Śrem i  Bumerangiem Wrocław. Kolejne 

miejsca zajęli zawodnicy Akademii Reissa 
II, Kotwicy Kórnik I, dwóch zespołów Avii 
i Kotwicy Kórnik II.
Brawa dla organizatorów!
W przerwie posiłek regeneracyjny uczestni-
kom dostarczyła Restauracja Alio.
Imprezę wsparły także: Fundacja LOTTO im. 
Haliny Konopackiej, Santander Bank Polska 
oraz Skaland.

Turniej 
w Kamionkach

◊  ŁG
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Mistrzostwa Tańca Nowoczesnego  
w Luboń 2021
Luboń po raz kolejny przyciągnął jednych 
z najzdolniejszych tancerzy z całego kraju. 
Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, 
aby VI Edycja Ogólnopolskich Mistrzostw 
w  Tańcu Nowoczesnym Mark’n’Move 
Championships przebiegła w atmosferze 
wyjątkowych wrażeń oraz pozytywnych 
doznań. Grono Sędziowskie Polskiej Fede-
racji Tańca zmierzyło  się z nie lada wyzwa-
niem. Podczas dwudniowych zawodów na 
parkiecie spotkało się ponad 900 tancerzy 
z wielu klubów z całej Polski. Swoje umie-
jętności prezentowali w wielu kategoriach 

tanecznych oraz wiekowych, na różnych 
poziomach zaawansowania. Dwudniowe 
rozgrywki taneczne, wypełnione zostały 
energetycznymi pokazami w stylach Disco 
Dance, Hip-Hop, Performing Art Improvi-
sation. Prezentacje solistów, duetów, mini 
formacji oraz formacji podziwiali widzowie 
zebrani na trybunach lubońskiego LOSiRu. 
Szkoła Tańca Skarbnica Talentów z Kórnika 
również wzięła udział w tych wspaniałych 
mistrzostwach tańca wystawiając aż 13 so-
listek, które zaprezentowały swoje umiejęt-
ności prze sznownym jury. Aż osiem z nich 
przeszło do finałów w swoich kategoriach 
wiekowy, żeby w efekcie końcowym zając 
wspaniałe miejsca w konkursie. Nasza naj-
młodsza startująca zawodniczka Wiktoria 
Meroniku ma dopiero 6 lat i już wywalczyła 
2 miejsce. Za przygotowanie uczennic od-

powiadała Agnieszka Skarbecka dyrektor 
szkoły tańca.
Duma nas rozpiera że możemy w Kórniku 
tworzyć miejsce, w kórym kształcimy praw-
dziwe talenty. Serdecznie zapraszamy do 
Skarbnicy Talentów, pl.Niepodległości 32 
tel. 504 464 515 

Poniżej przedstawiamy listę uczestniczek:
Jagoda Bartkowiak, Julia Michałowska (5 
miejsce w swojej kategorii), Kaja Jendraszak 
(2 miejsce), Nina Draszkiewicz, Zuzanna 
Piaskowska (1 miejsce), Laura Szczecińska 
(3 miejsce), Zuzanna Brylewska, Michalina 
Grześkiewicz  (1 miejsce), Oliwia Nawrot, 
Blanka Socha (2 miejsce), Maja Sarnowska 
(5 miejsce), Rozalia Konował, Wiktoria Me-
roniuk (2 miejsce).

Mark’n’Move 

◊  Agnieszka Skarbecka



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
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...
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 Oferujemy pracę na stanowisku 
specjalista magazynowy w  Robako-
wie -szczegóły www.clippergroup.pl 
(zakładka kariera)
 Zatrudnimy na umowę o pracę 

odprawiacza pociągów w Gądkach. 
CV na @: office.gadki@metrans.eu
 Poszukiwany magazynier do pracy 

w  Koninku. Praca pn-pt. Stawka 
23,36 zł brutto. Tel. 533 259 592

 Oddam biuro szkolne, używane. 
Tel. 609 153 947
 Kupię garaż na osiedlu Staszica. 

Tel. 792 19 19 30
 Sprzedam Łóżeczko drewniane 

Bajanex z szufladą, materacykiem 
i osłonką. Stan BDB. Cena 200 zł. 
Tel. 665 034 282
 Sprzedam Fotelik-Nosidełko Baby 

Design (0 do 13 kg), niebieski. Stan: 
jak nowe. Cena 80 zł. Tel. 665 034 282
 Biuro matrymonialno-towarzyskie 

zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Tel. 505 006 319
 Zapraszam do nowo otwarte-

go gabinetu masażu Lawenda,  
ul.  Poznańska 79B, Kórnik.  
Tel. 888 689 196
 Oddam w wynajem samodzielne 

mieszkanie, pow. 40 m2, pokój, 
kuchnia, łazienka w  pełni wypo-
sażone. Kórnik, ul. Dworcowa.  
Tel. 509 059 909
 Sprzedam, bez pośredników, dział-

kę budowlaną w Czmońcu, 1250 m2, 
warunki zabudowy wydane,140/m2 
do neg. Tel. 693 219 745

 Wypożyczaln ia  samocho -
dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231
 Sprzedam dom do remontu garaż 

bud. gosp. plus działka 700 m2. 
 Rogalinek nad Wartą. Tel. 603 938 
618 lub 781 159 992
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011

 Naprawa pralki, zmywarki.  
Tel. 537 394 398

 Na sprzedaż działka usłu-
gowa przy promenadzie NEST.  
Tel. 690 31 31 07
 Na sprzedaż mieszkanie w Czmo-

niu NEST. Tel. 690 31 31 07
 Na sprzedaż szeregowiec w Roba-

kowie NEST. Tel. 690 31 31 07
 Na sprzedaż dom w  Borówcu 

NEST. Tel. 690 31 31 07
 Na sprzedaż dom w Trzykolnych 

Młynach NEST. Tel. 690 31 31 07
 Tanio sprzedam używaną ko-

siarkę elektr. moc 1300 W; szer. 
koszenia 36 cm, bez kosza na trawę.  
Tel. 730 053 245
 Gorące ryby wędzone prosto z wę-

dzarni: jesiotr, pstrąg, węgorz, łosoś, 
karp, halibut, makrela. Niedziela 
od g.12:00, ul. Armii Krajowej 49. 
Zamówienia 517 256 446
 Meble na wymiar: kuchnie, szafy, 

komody, garderoby, meble biuro-
we i  łazienkowe. Krótkie terminy.  
Tel. 723 882 617

 Przygarnę/Zakupie rowery 
Polskiej produkcji Romet / ZZR.  
Tel. 508 261 159
 Usługi sprzątania biur, klatek 

schodowych, mycie okien, pranie 
tapicerki i dywanów, ciśnieniowe 
mycie tarasów, kostki brukowej 
i  bram garażowych. Dobre ceny!  
Tel. 508 795 439
 Depilacyjne poniedziałki (laser) 

– najtaniej w Kórniku i okolicach. 
Zadzwoń i umów się 788 878 680
 Firma sprzątająca nawiąże współ-

pracę ze Wspólnotami Mieszka-

niowymi dot. sprzątania klatek 
schodowych, oraz utrzymania 
terenów zielonych. Zapraszam.  
Tel. 508 795 439
 Usługi utrzymania terenów zielo-

nych, koszenie trawy, wertykulacja, 
cięcie krzewów, drzew, itp. Zapra-
szamy. Tel. 508 795 439
 Sprzedam nowy, nieużywany 

materac pneumatyczny - przeciw-
odleżynowy. Tel. 605 945 909
 Sprzedam szezlong z funkcją ma-

sażu. Tel. 503 533 349
 Sprzedaż żywych ryb, Biernatki, 

ul. Główna 51. Tel. 793 395 595 lub 
691 096 750
 Sprzedam narożnik rozkłada-

ny z  funkcją chowania pościeli.  
Tel. 503 533 349
 Sprzedam maszyny i urządzenia 

rolnicze. Tel. 691 783 400
 Warsztat Ślusarsko-Spawalniczy 

oferuje naprawy-remonty przyczep 
i maszyn rolniczych oraz inne usługi. 
Bnin-Piaskowa 3. Tel.693 219 745
 Wycinka drzew, obniżanie, for-

mowanie, cięcie żywopłotów, roślin 
ogrodowych. Sprzątanie i wywóz 
wszystkiego. Tel. 504 440 916
 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
 Chcesz się pozbyć zbędnych cen-

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

kwas hialuronowy – zadzwoń 
i sprawdź naszą ofertę 788 878 680

 Botox, bezbolesny i szybki sposób 
na pozbycie się zmarszczek - za-
dzwoń 788 878 680
 Przekłuwanie uszu - w pełni bez-

piecznie i profesjonalnie – zadzwoń 
788 878 680
 Podolog to osoba, która profesjo-

nalnie zajmie się twoimi stopami, 
zadzwoń i umów się: 788 878 680
 Sprzedam Forda Focusa Kombi 

1.8 Diesel, przebieg 205.000, polski 
salon. Tel. 668 370 057
 Lokalizacja ubytków ciepła w do-

mach, mieszkaniach. Wyszukiwanie 
wad w instalacjach elektrycznych. 
Tel. 723 914 226
 Wykonywanie wszystkich prac 

ogrodowych Wycinka drzew, cięcie 
żywopłotów. Rozbiórka budynków 
małych, dużych. Sprzątanie i wywóz. 
Tel. 504 440 916
 Sprzedam fotel skórzany 1,5-rocz-

ny z funkcją spania. Tel. 602 214 931
 Sprzedam sofa do spania.  

Tel. 602 214 931
 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 wielofunkcyjne krzeseł-

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

z szufladą marki KLUPŚ (białe) MIŚ. 
Tel. 507 155 477
 Kupię stolik turystyczny, składany 

(aluminiowa konstrukcja). Tel. 665 
889 134
 Sprzedaż choinek i karpi z Mi-

licza, od 5 grudnia. Konarskie,  
ul. Długa 29 

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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