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Uwaga!
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza świąteczny konkurs 
na najpiękniej udekorowany dom/posesję 
oraz najpiękniej ozdobiony balkon w domu wielorodzinnym 
na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Zgłoszenia należy składać w terminie od 13 do 31 grudnia 2021 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu zostaną podane w Regulaminie, 
który będzie udostępniony na stronie internetowej kornik.pl.

                                                                            Czekają cenne nagrody!
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Sprawozdanie 
burmistrza

Betlejemskie Światło Pokoju na rok 2021
„ŚWIATŁO NADZIEI”
Betlejemskie Światło Pokoju po raz 31 w międzynarodowej sztafecie przekazywane jest z rąk do rąk i wędruje przez kraje i kontynenty.
Do Polski dotrze 12 grudnia a do Kórnika 20 grudnia. Ten Ogień, który ma wielką moc – symbol pokoju i pojednania 
każdego roku odpalany jest od lampy oliwnej wiszącej w Grocie w Betlejem – w miejscu narodzenia Jezusa.
Święta Bożego Narodzenia i Wieczór Wigilijny 2021 roku przy blasku Ognia z Betlejem upływać mają pod hasłem „Światło Nadziei”,  
która ma być siłą do pokonywania trudności i nadzieją na lepszy świat.

W Kórniku, za sprawą harcerek i harcerzy Betlejemskie Światło pokoju płonąć będzie:
- 21 grudnia o 18.00 podczas Mszy świętej w Kolegiacie Kórnickiej,
- 22 grudnia od 15.15 do 17.00 na rynku przy ratuszu 
- 23 grudnia od 17.00 do 19.00 na dziedzińcu Domu Integracji Międzypokoleniowej

       hm. Krystyna Antkowiak      

UMiG Kórnik miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (mpzp) dla 
części obrębu Błażejewko, w rejonie ulic 
Leśnej, Zaniemyskiej i Jeziora Bnińskiego. 
Zainteresowani mieszkańcy, sołtysi oraz 
radni Jarosław Mieloch i  Adam Zydroń 
odbyli, wraz z  urzędnikami z  Wydziału 
Planowania Przestrzennego i  wicebur-
mistrzem Sebastianem Wlazłym, spacer 
w  terenie opracowania, a  w  świetlicy 
wiejskiej w Błażejewie czynny był punkt 
konsultacyjny. Więcej na ten temat na 
str. 9.

Jubileusz Orkiestry

Także 20 listopada w  restauracji Biała 
Dama odbyła się uroczystość jubileuszo-
wa kórnickiej orkiestry dętej, podczas 
której podziękowano dotychczasowemu 
kapelmistrzowi Jackowi Kozłowskiemu za 
46 lat pracy z zespołem. Gośćmi wydarze-
nia byli między innymi burmistrz Prze-
mysław Pacholski i wiceprzewodnicząca 
RMiG Kórnik Anna Maria Andrzejewska.

Wędkarze obradoWali

Również 20 listopada w restauracji Oskar 
swoje zebranie sprawozdawczo-wybor-
cze odbyło Kórnickie Koło Polskiego 
Związku Wędkarskiego. Gośćmi obrad 
byli: burmistrz Przemysław Pacholski, wi-
ceburmistrz Sebastian Wlazły i kierownik 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Sławomir Zakrzewski oraz przedstawiciel 
Zarządu Okręgu PZW i opiekun rejonu V 
Sylwester Wilczyński. Złożono sprawoz-
dania merytoryczne i finansowe. Dotych-
czasowe władze otrzymały absolutorium. 
Więcej na str. 19.

komisja mieszkanioWa

16 listopada obradowała Komisja Miesz-
kaniowa, w której skład wchodzą przed-
stawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Spółki WODKOM oraz radni. W  Komisji 
udział wzięli również burmistrz Prze-
mysław Pacholski oraz wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły. Przydzielono nowym 
najemcom 4 mieszkania (w Dziećmiero-
wie, Szczodrzykowie i Kórniku). 

działki od PkP

17 listopada wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły spotkał się w Poznaniu z przedsta-
wicielami PKP w  celu podpisania aktów 
notarialnych w  sprawie nieodpłatnego 
przejęcia przez Gminę, w formie użytko-
wania wieczystego, trzech działek. Jedna 
z nich o powierzchni 941 m2 usytuowana 
jest w Robakowie przy ul. Szkolnej (odci-
nek od S-11 do torów). Dwie pozostałe 
mieszczą się przy stacji w Szczodrzykowie 
(1160 m² i 4890 m²) i częściowo posłużą 
powiększeniu parkingu Park&Ride. War-
tość trzech nieruchomości oszacowano 
w sumie na 184 tys. zł.

Gdzie noWy cmentarz?

19 listopada burmistrz Przemysław 
Pacholski spotkał się z dyrektorem Insty-
tutu Dendrologii PAN prof. Andrzejem 
Jagodzińskim. Burmistrz poprosił o prze-
analizowanie możliwości przekazania 
Gminie części terenu administrowanego 
przez PAN w Kórniku z przeznaczeniem 
na cmentarz. 

rusza transPort reGionalny

Także 19 listopada wiceburmistrz Broni-
sław Dominiak spotkał się ze Zbigniewem 
Rusakiem, specjalistą ds. transportowych 
powiatu poznańskiego. Dyskutowano na 
temat współpracy w ramach porozumie-
nia powiatów i gmin Wielkopolski Trans-
port Regionalny, kosztach i niezbędnych 
do utrzymania połączeniach po przejęciu 
poznańskiego PKS-u.

konsultacje W terenie

20 listopada odbyły się konsultacje spo-
łeczne dotyczące opracowywanego przez 

zjazd Gminny osP

Kolejnym istotnym wydarzeniem, które 
odbyło się 20 listopada był Zjazd Oddzia-
łu Miejsko-Gminnego OSP. W  obradach 
uczestniczył burmistrz Przemysław Pachol-
ski. Wysłuchano sprawozdań oraz dokona-
no wyboru nowego zarządu.
Jego skład przedstawia sie następująco:
Prezes Jerzy Rozmiarek
Komendant gminny Andrzej Szyc 
I Wiceprezes Waldemar Jankowiak 

II Wiceprezes Dariusz Krzak 
III Wiceprezes Tadeusz Kozicz 
Sekretarz Łukasz Jaskuła 
Skarbnik Jakub Brylewski 
Prezydium 
Andrzej Surdyk 
Łukasz Górski 
Członkowie: 
Sławomir Sobolewski 
Jerzy Szafraniec 
Dawid Haenel 
Tomasz Bąkowski 
Maciej Zwiernik 
Mariusz Bularski 
Krystian Szczepankiewicz 
Wojciech Dryer 
Bożena Kiełtyka

sPotkanie z aquanet

22 listopada wiceburmistrz Bronisław Domi-
niak, kierownik Joanna Grzybowska 
i Szymon Szydłowski z Wydziału Inwestycji 
UMiG spotkali się z przedstawicielami Aqu-
anet S.A. na comiesięcznym podsumowaniu 
prac planistycznych i  realizacyjnych przy 
inwestycjach wodociągowych i kanalizacyj-
nych na terenie naszej gminy.

cd. na str. 4

◊  red.

cd. na str. 4
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rozmoWy W jarocinie

24 listopada z burmistrzem Jarocina Ada-
mem Pawlickim spotkał się burmistrz 
Przemysław Pacholski oraz wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły. Dyskutowano na temat 
wspólnych działań samorządów zrzeszo-
nych w ZGO w związku ze zmianami prze-
pisów dotyczących zamówień publicznych 
związanych z gospodarowaniem odpadami.   
Podczas obrad Porozumienia Międzyg-
minnego ZGO Jarocin Wielkopolskie Cen-
trum Recyklingu, które odbyło się także 
24 listopada przyjęto gminy Pobiedziska 
i Sieroszewice jako nowych członków. Roz-
patrzono także uchwałę zezwalającą na 
zwiększenie dofinansowania z Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na rozbudowę i modernizację instalacji ZGO 
WCR do kwoty 49 589 505,40 zł. W obradach 
Miasto i Gminę Kórnik reprezentował wice-
burmistrz Sebastian Wlazły. 

Forum rozWoju lokalneGo  
i noWe technoloGie

25 listopada wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
uczestniczył w organizowanym przez Zwią-
zek Miast Polskich XXV seminarium w ra-
mach Forum Rozwoju Lokalnego. Tematem 
spotkania były tym razem „Polityki hory-
zontalne i sektorowe UE – programy i ini-
cjatywy Komisji Europejskiej dedykowane 
miastom”. Tego samego dnia wiceburmistrz 
Wlazły uczestniczył również w zorganizowa-
nym przez Metropolię Poznań spotkaniu 
dotyczącym rozwiązań technologicznych 
dedykowanych samorządom w  zakresie 
efektywności energetycznej, pomiarów 
śladu węglowego, zarządzania gospodarką 
wodną i ściekową oraz oszczędności ener-
gii cieplnej, a  także służącym do realizacji 
innych obszarów działania samorządu np. 
rekrutacji do przedszkoli, zgłaszania cho-
rych drzew czy systemu informowania 
mieszkańców.  

rOzmOwy z Fzk

25 listopada wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak spotkał się z prezesem Fundacji 
Zakłady Kórnickie Dariuszem Grzybkiem. 
Rozmawiano na temat lokalizacji infrastruk-
tury kanalizacyjnej na terenie wsi Biernatki 
oraz zgody na wykorzystanie terenów na-
leżących do FZK i ustanowienia służebności 
w tym zakresie. 

rOzmOwy z ztm

Także 25 listopada wiceburmistrz Broni-
sław Dominiak, Anna Borowiak z Wydziału 
Eksploatacji Infrastruktury Technicznej 
i Jerzy Dziliński z firmy Kombus spotkali się 

z przedstawicielami Zarządu Transportu 
Miejskiego w Poznaniu. Omawiano funk-
cjonowanie zintegrowanej z  poznańską 
komunikacji na terenie naszej gminy, w tym 
między innymi wzmocnienie kursów auto-
busów linii 511 i 512 (Kamionki - Borówiec 
- Koninko - Szczytniki - Jaryszki - Poznań) oraz 
uregulowanie wjazdów autobusów linii 597 
na teren Poznania.

O zitach W PoWiecie

Także 25 listopada odbyła sie telekonferen-
cja starosty Jana Grabkowskiego z wójtami 
i burmistrzami gmin powiatu poznańskiego. 
Omówiono nowe rozdanie Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. Istotnym czynni-
kiem wpływającym na wybór inwestycji do 
dofinansowania w ramach ZIT-ów będzie 
teraz aspekt ekologiczny przedsięwzięcia 
oraz współpraca samorządów przy realizacji 
przedsięwzięć. 

10 lat uks oaza

26 listopada w  Radzewicach odbyło się 
spotkanie z okazji 10-lecia istnienia UKS  
OAZA Kórnik. Z tej okazji nagrodzono osoby 
zaangażowane w działalność Klubu oraz 
zawodników. W  spotkaniu uczestniczył 
wiceburmistrz Bronisław Dominiak, który 
w  imieniu burmistrza Przemysława Pa-
cholskiego przekazał gratulacje i najlepsze 
życzenia wszystkim działaczom, trenerom, 
zawodnikom i  zgromadzonym rodzicom, 
a dyrektorowi Piotrowi Wesołkowi w po-
dziękowaniu za ogromne zaangażowanie 
wręczył pamiątkową statuetkę.  
Przedstawiciele Klubu podziękowali dyrek-
torowi KCRiS OAZA Wojciechowi Kiełbasie-
wiczowi i kierownikowi Wydziału Promocji 
Gminy Magdalenie Matelskiej-Bogajczyk za 
wieloletnią współpracę i wsparcie.

PrzeGląd Pieśni PoWstańczych

W dniu 27 listopada br., po roku przerwy 
spowodowanej pandemią koronawirusa 
w  KCRiS OAZA odbył się Jubileuszowy  
X Przegląd Pieśni Powstańczych, których 
organizatorem jest Towarzystwo Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego. Na scenie 
wystąpiły zespoły reprezentujące kórnic-
kie szkoły. Niestety z powodu pandemii 
i związaną z nią kwarantanną nie wszystkie 
placówki mogły zaprezentować się w Oa-
zie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
m.in.: Jerzy Lechnerowski – radny Sejmiku 
Wielkopolskiego, Bronisław Dominiak – wi-
ceburmistrz Miasta i Gminy Kórnik, Adam 
Lewandowski – przewodniczący Rady Mia-
sta i Gminy Kórnik, rodziny powstańcze, 
delegacje z  zaprzyjaźnionych Kół TPPW, 
dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie 
oraz członkowie i  sympatycy Koła TPPW 
w Kórniku. 

24 listopada 2021 r. odbyła się Sesja Rady 
Miasta i Gminy Kórnik. 
W pierwszej części obrad uroczyście po-
dziekowano dotychczasowym prezesom 
jednostek OSP w Radzewie i Kamionkach - 
Ewie Sieroń i Leszkowi Walkowiakowi za do-
tychczasową służbę oraz trud i poświęcenie. 

Po sprawozdaniach radni:
- wprowadzili zmiany w uchwale budżetowej 
na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 
2021-2032,
- podjęli uchwałę w sprawie ustalenia na 
maksymalnym poziomie wynagrodzenia 
Przemysława Pacholskiego – Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik,
- podjęli uchwałę w sprawie ustalenia za-
sad przyznawania oraz wysokości diet dla 
radnych Rady Miasta i Gminy Kórnik oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowych przy-
sługujących radnym,
- dokonali zmiany Uchwały budżetowej Mia-
sta i Gminy Kórnik na 2021 oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik 
na lata 2021-2032,
- podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dota-
cji na remont elewacji przybudówki Kościoła 
Kolegiackiego pw. Wszystkich Świętych w 
Kórniku (fundusze na ten cel będą pocho-
dziły z budżetu Powiatu Poznańskiego),
- przyjęli Gminny Program Profilaktyki Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,

- uchwalili miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego w obrębie geodezyjnym 
Kamionki w rejonie ulicy Rogalińskiej i 
Porannej Rosy dla działek oznaczonych 
numerem ewidencyjnym: 387/1, 459, 457/1, 
457/2 i 456/5, gmina Kórnik,
- przystąpili do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Robakowie – rejon ul. 
Żernickiej, gmina Kórnik,
- przedłużyli termin rozpatrzenia sprawy z 
pisma dotyczącego postępowania admi-
nistracyjnego prowadzonego w Urzędzie 
MiG Kórnik,

- ustalili ryczałtową stawkę opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi za rok 
od domku letniskowego na nieruchomości 
albo od innej nieruchomości wykorzysty-
wanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
- określili wzór deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości.
Szczegóły: kornik.esesja.pl/posiedzenie/
ad97dc54-a1e6-4 
Retransmisja na stronie Rady Miasta i 
Gminy Kórnik na platformie YouTube

Wiceburmistrz Bronisław Dominiak wręczył 
Kórnickie Krzyże Powstańcze przyznane 
członkom rodzin powstańczych: Tadeuszowi 
Raukowi i Wojciechowi Szycowi. W imieniu 
Wojciech Szyca odznaczenie odebrał jego 
brak Paweł Szyc. Ponadto wiceburmistrz 
podziękował wszystkim organizatorom 
za wielki wkład pracy w  przygotowanie 
Jubileuszowego Przeglądu i promowanie 
patriotyzmu, a pani prezes TPPW Dorocie 
Przybylskiej wręczył statuetkę „Białej Damy”.  

Projekty W błażejeWku

29 listopada wiceburmistrz Bronisław Do-
miniak oraz kierownik Joanna Grzybowska 
i Szymon Szydłowski z Wydziału Inwestycji 
spotkali się z przedstawicielem firmy D-K 
Krzysztofem Kokoszką. Omawiano szczegó-
ły projektu kanalizacji wsi Błażejewko oraz 
projekt przebudowy sieci wodociągowej.  

Pomoc Po Pożarze

Także 29 listopada wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły spotkał się z panią Olgą Rasmussen 
w sprawie pomocy w zakresie procedural-
nym przy odbudowie zniszczonych w po-
żarze budynków firmy MELAGRIS Sp. z o.o. 
w Robakowie.

sPotkanie W sPraWie 
Projektu Węzła

Również 29 listopada burmistrz Przemysław 
Pacholski spotkał się z posłanką na Sejm RP 
Jadwigą Emilewicz. Rozmawiano na temat 
uzgodnień z PKP PLK związanych z projekto-
wanym węzłem przesiadkowym w Gądkach.

sPotkanie z radnymi

30 listopada wiceburmistrz Sebastian Wla-
zły, kierownik Wydziału Planowania Prze-
strzennego Mariusz Stodolniak i Szymon 
Szydłowski z Wydziału Inwestycji spotkali 
się z radnymi Jerzym Rozmiarkiem i Macie-
jem Brylewskim. Dyskutowano na temat 
lokalizacji przepompowni dla projektowanej 
kanalizacji oraz uwag do dwóch wyłożonych 
planów zagospodarowania przestrzennego.  

rozmoWy z WicePrezydentem

30 listopada burmistrz Przemysław Pachol-
ski wziął udział w spotkaniu z wiceprezy-
dentem Poznania Mariuszem Wiśniewskim. 
Rozmawiano na temat zmian w przepisach 
i współpracy przy organizacji transportu 
zbiorowego. 

Związek Powiatowo-Gminny „Wielko-
polski Transport Regionalny” zdecy-
dował się na przywrócenie połączenia 
autobusowego na linii Kórnik-Śrem  
o godz. 7:10

Rozkład jazdy przywróconej linii
 na trasie Kórnik-Śrem:

Kórnik, Rynek 07:10
Bnin, Rynek 07:13
Bnin, Konarska 07:15
Konarskie 07:19
Radzewo, II 07:23
Trzykolne Młyny, Skrz. 07:26
Trzykolne Młyny 07:27
Czmoniec, II 07:28
Czmoniec, I 07:30
Orkowo, II 07:33
Niesłabin, I 07:37
Zbrudzewo 07:41
Śrem, Piłsudskiego 07:45
Śrem, Ul.Kilińskiego II <
Śrem, Ul.Grunwaldzka <
Śrem, D.A. 07:47

sPotkanie z Wicestarostą

Tego samego dnia burmistrz Przemysław 
Pacholski spotkał się z wicestarostą Toma-
szem Łubińskim. Omówiono koncepcję bu-
dowy drogi od ronda w Kamionkach przez 
Szczytniki i Koninko. Przygotowane przez 
Zarząd Dróg Powiatowych materiały projek-
towe będą niebawem przedstawione gmi-
nie. Przeanalizowano działania potrzebne 
do podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
na drogach w Szczytnikach, w tym realiza-
cję przejść dla pieszych i instalację świateł. 
Gmina i powiat będą także współpracowały 
przy budowie ronda przy węźle S-11 od 
strony Żernik oraz budowie chodnika z Ka-
mionek do Daszewic. Przedyskutowano 
również możliwość lokalizacji obiektu edu-
kacyjnego dla prowadzonego przez powiat 
Zespołu Szkół. Jako możliwą lokalizację 
wskazano tereny w Kórniku, dodatkowo 
rozważano tereny likwidowanego Zakładu 
Doświadczalnego PAN w Dziećmierowie, 
dla którego procedowany jest właśnie plan 
zagospodarowania. 

Wracają autobusy kórnik-śrem

Kolejne spotkanie burmistrza Przemysła-
wa Pacholskiego 30 listopada dotyczyło 
kursów autobusów z Kórnika do Śremu. 
Podczas dyskusji ze Zbigniewem Rusakiem 
specjalistą ds. transportowych powiatu 
poznańskiego uzgodniono przywrócenie 
kursu dawnego PKS o godz. 7:10 z Kórnika. 
Burmistrz zawnioskował, by uruchomiono 
także kurs powrotny, a docelowo aby zwięk-
szono liczbę kursów do 3-4 w każdą stronę, 
aby młodzież dojeżdżająca do szkół mogła 
korzystać z tych połączeń. 

WsPólnie o drodze

Burmistrz Przemysław Pacholski i  wójt 
Kleszczewa Bogdan Kemnitz rozmawiali 1 
grudnia na temat wspólnych starań doty-
czących realizacji połączenia drogowego 
węzła autostradowego i trasy S-5 z węzłem 
Kórnik Północ. W styczniu zaproponują sa-
morządom wystosowanie wspólnego apelu 
do władz centralnych w tej sprawie.  

◊  red.

Sesja RMiG Kórnik

◊  SK



Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje, że nieprzerwanie 
funkcjonuje Punkt Szczepień Masowych znajdujący się w Kór-
nickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA  w Kórniku. 
Punkt czynny jest w każdą sobotę w godzinach od 10:00 do 
15:00.
Osoby chcące zaszczepić się pierwszą (jedyną) lub drugą dawką 
szczepionki przeciw COVID-19 mogą skorzystać z wszystkich 
dostępnych na rynku szczepionek.
Wszystkie osoby pełnoletnie mogą też otrzymać przypomina-
jącą szczepionkę jeśli minęło 6 miesięcy od pełnego zaszcze-
pienia.
Jako trzecia dawka będzie podana szczepionka marki Pfizer, 
bez względu na to, jaką szczepionkę wcześniej ktoś otrzymał.
Jeśli więc ktoś otrzymał drugą dawkę szczepienia w kwietniu lub 
wcześniej, to swoje e-skierowanie na trzecią dawkę ma od 24 
września na swoim Internetowym Koncie Pacjenta oraz w apli-
kacji mojeIKP. Pozostałe osoby muszą poczekać na swój termin.
Szczepienie przeciw COVID-19 będzie także możliwe 12 grudnia 
podczas jarmarku świątecznego w ratuszu na lacu Niepodle-
głości 1 w Kórniku w godzinach 10:00-15:00.

Dodatkowo w soboty będzie można zaszczepić się przeciw 
grypie.  
Prawo do bezpłatnego szczepienia na grypę mają:
• seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.
• medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych,
• farmaceuci i pracownicy aptek,
• diagności laboratoryjni,
• nauczyciele akademicy i  inne osoby prowadzące w  uczelni 
zajęcia ze studentami lub z  doktorantami oraz inne osoby 
zatrudnione w uczelni,
• studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem 
pacjentów,
• osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farma-
ceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne,
• pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placów-
kach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełno-
sprawnym, przewlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku
• pacjenci: 
- zakładu opiekuńczo-leczniczego
- zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
- hospicjum stacjonarnego lub domowego
- oddziału medycyny paliatywnej
• osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w pla-
cówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełno-
sprawnym, przewlekle chorym lub osobom 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 
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-
-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 
w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
• funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Central-
nego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu 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 pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonują-
cych działania ratownicze.
Wszystkie osoby uprawnione do bezpłatnego szczepienia mu-
szą złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku wynikającego 
z §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 
2021/2022 na wzorze dostępnym na stronie https://pacjent.
gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype oraz w zakładce GRYPA 
Informacje.
Na szczepienie przeciw grypie nie ma skierowań. (Nie ma za-
pisów przez system e-rejestracji.) 
Szczepionki przeciwko COVID-19 można podawać w dowolnym 
czasie przed lub po podaniu innych szczepionek. Dotyczy to 
również podawania szczepionek przeciwko COVID-19 z innymi 
szczepionkami tego samego dnia, lub w trakcie tej samej wizyty 
szczepiennej.

Szczepienia przeciw Covid-19 i grypę

Inne punkty szczepień:
 SALUS Punkt szczepień przeciw  COVID-19, 

Kórnik ul.Poznańska 34A (budynek Ośrodka Zdrowia)
Rejestracja telefoniczna  601-472-202
Szczepienia również w miejscu zamieszkania pacjenta
 Borówiec, ul. Szkolna 1C

- NZOZ „DOM ZDROWIA”,
 Kamionki,ul. Platanowa 18 

- MEDKAM Anna Michałek,
 Kamionki, ul. Mostowa 12

- CENTRUM ZDROWIA RODZINY,
 Kórnik (Bnin), ul. Armii Krajowej 27 

- FORESHADOW Sp. z o.o.,
 Robakowo, ul. Szkolna 18 

- CENTRUM MEDYCZNE KORMED.
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Poniżej prezentujemy trasy przejazdu kolejki 
świątecznej w dniach 11-12 grudnia 2021 r. 
wraz z rozkładem jazdy.
Przejazd kolejką będzie darmowy.  
W wagonikach obowiązuje nakaz zakry-
wania nosa i ust.
Kolejka zatrzymuje się na przystankach 
autobusowych wzdłuż wyznaczonych tras.
Podane godziny odjazdów są orientacyjne!

SOBOTA
Trasa I
1. OAZA (ul. Krasickiego) 
- odjazdy: 12:00, 13:20, 14:40, 16:00, 17:20, 18:40
2. Plac Niepodległości , Kórnik 
3. Prowent, Kórnik 
4. Armii Krajowej, Bnin 
5. Rynek, Bnin 
6. Śremska, Bnin 
7. Osiedle, Bnin (Pętla SKR) 

Trasa II
1. Osiedle, Bnin (Pętla SKR)  
- odjazdy: 12:40, 14:00, 15:20, 16:40, 18:00, 19:20
2. Śremska, Bnin 
3. Rynek, Bnin 
4. Armii Krajowej, Bnin 
5. Parkowa, Kórnik
6. Plac Niepodległości, Kórnik
7. Poznańska, Kórnik
8. OAZA (ul. Krasickiego).

NIEDZIELA
Trasa I
1. OAZA (ul. Krasickiego) 
- odjazdy: 10:00, 11:20, 12:40, 14:00, 15:20
2. Plac Niepodległości , Kórnik 
3. Prowent, Kórnik 
4. Armii Krajowej, Bnin 
5. Rynek, Bnin 
6. Śremska, Bnin 
7. Osiedle, Bnin (Pętla SKR) 

Trasa II
1. Osiedle, Bnin (Pętla SKR)  
- odjazdy: 10:40, 12:00, 13:20, 14:40, 16:00 
2. Śremska, Bnin 
3. Rynek, Bnin 
4. Armii Krajowej, Bnin 
5. Parkowa, Kórnik
6. Plac Niepodległości, Kórnik
7. Poznańska, Kórnik
8. OAZA (ul. Krasickiego).

Kolejką 
na jarmark

Piątek:
* Michał Sobierajski

* Zespół góralski Białcanie

Sobota: 
* Uczniowie SP Radzewo
* Kolędnicy ze ST Legion 

w dwóch odsłonach
* Senioritki

* Wiktoria Dawidek
* Zespół góralski Białcanie

* Skarbnica Talentów
* Kórnicka Orkiestra Dęta

* Castellum Cantans
* Zespół K & Gentle-men

Niedziela 
* Filip Sznura

* Uczniowie z Leśnej Drużyny
* Uczniowie z Wodnika Szuwarka
* Viva La Musica z SP 1 Kórnik

* Uczniowie s SP Kamionki
* Tutti Santi

* Tygrysy Kórnika

Ponad to czytanie bajek 
i inne atrakcje

Podczas Jarmarku na scenie wystąpią:

W niedzielę 12 XII w godzinach 10:00 -15:00 
w kórnickim ratuszu 

można będzie zaszczepić się przeciw COVID-19
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDU-
RA PLANISTYCZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego 
dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 
62 -035 Kórnik, reprezentowana przez 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 prawnego ciążące-
go 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 zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do 
przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, projektant spo-
rządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kan-
celaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzyna-
rodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie 
z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji obo-
wiązku prawnego wykonywanego przez Administratora. W przypadku braku podania przez Państwa  
niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z pozo-
stawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich prze-
twarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla części obrębu Dachowa 
w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik – etap 4

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej 
w Kórniku nr XXIV/276/2012 z dnia 25 lipca 2012 r., zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik – etap 4, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 grudnia 2021 r. 
do 4 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 
62-035 Kórnik. Projekt  planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie  
www.kornik.pl w dziale ,,Sprawy obywatelskie” w zakładce ,,Projekty mpzp wyłożone 
do publicznego wglądu” oraz na platformie konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami od-
będzie się w dniu 20 grudnia 2021 r. o godzinie 16:00 za pomocą środków porozumie-
wania się na odległość (online), na platformie ZOOM. W dyskusji online będzie moż-
na wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 20 grudnia 2021 r. 
na adres email: dyskusje.publiczne@kornik.pl w temacie maila wpisując: DACHO-
WA. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który 
zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym pół godziny przed dyskusją.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej 
lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP 
lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platforma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.
pl) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2022 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik – preferowane wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

W grudniu, w ramach Salonu Poezji w Zam-
ku Kórnickim, zapraszamy na spotkanie 
z dwiema świetnymi aktorkami.

12 grudnia w niedzielę o godz. 16.30 Beata 
Ścibakówna, aktorka Teatru Narodowego 
w  Warszawie, zinterpretuje poezję Jana 
Kasprowicza. Towarzyszyć jej będzie nasza 
altowiolistka Kinga Tarnowska.
18 grudnia w sobotę o godz. 17.00 odwiedzi 
nas Tamara Arciuch, która przeczyta teksty 
świąteczne różnych autorów. 

Osoby zainteresowane udziałem w wyda-
rzeniach proszone są o kontakt 

tel. 531998263   
lub e-mail  sekretariat.zamek@bk.pan.pl  

Ilość miejsc ograniczona

Zapraszamy 
na Salon 
Poezji

◊  BK PAN

Uwaga mieszkańcy,
informujemy, że jednorazowo zmianie 
ulega termin odbioru odpadów BIO 
w grudniu 2021 roku dla miejscowości 
Jaryszki, Świątniczki i Żerniki. 
Odbiór zamiast 10.12.2021 roku odbę-
dzie się 24.12.2021 roku. 
Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

W dniu 20 listopada w świetlicy wiejskiej 
w Błażejewie odbyło się pierwsze z cyklu 
kilku spotkań związanych z  procesem 
pogłębionych konsultacji społecznych 
dotyczących opracowywanego przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Kórnik Przemysława 
Pacholskiego projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
części obrębu Błażejewko, w  rejonie ulic 
Leśnej, Zaniemyskiej i Jeziora Bnińskiego. 
Do prac nad przygotowaniem projektu pla-
nu przystąpiono po podjęciu uchwały  Rady 
Miasta i  Gminy Kórnik nr XVII/191/2019 
z dnia 30 grudnia 2019 r. Obszar objęty 
uchwałą to teren o powierzchni około 86 ha 
w rejonie ulic: Leśnej, Zaniemyskiej i Jeziora 
Bnińskiego stanowiący grunty sołectwa 
Błażejewo i Błażejewko. Podjęcie uchwały 
intencyjnej miało na celu określenie zasad 
zabudowy i  zagospodarowania terenu 
wyznaczonego pomiędzy drogą powiatową 
ul. Zaniemyską w  Błażejewie a  Jeziorem 
Bnińskim. Obecnie teren ten jest mocno 
zróżnicowany pod względem zabudowy. 
Obok istniejących zabudowań rolniczych, 
stanowiących zabudowę zagrodową, po-
wstają nowe budynki mieszkalne. Część 
terenu stanowi zabudowa letniskowa 
w  postaci domków rekreacyjnych, część 
terenu natomiast  pozostaje użytkowana 
rolniczo. Zgodnie z zapisami studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, którego ustalenia 
są wiążące przy sporządzaniu projektu 
planu miejscowego, teren w przeważającej 
części przeznaczony jest pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną lub zagro-
dową – symbol M. Podstawowa funkcja 
terenu powinna jednak być uzupełniana 
o  usługi związane z  mieszkalnictwem. 
Przez usługi towarzyszące lub funkcje 
uzupełniające należy uznać takie formy 
działalności lub takie zagospodarowanie 
terenu, które będzie poprawiało jakość 
przestrzeni i będzie przyczyniać się do po-
prawy jakości życia mieszkańców. Przykła-
dowo dla funkcji mieszkaniowej mogą być 
to np.: usługi handlu, obiekty oświatowe, 
usługi agroturystyki, obszary przestrzeni 
publicznej realizowanej w formie placów, 
tereny zieleni wewnątrzosiedlowej, tereny 
sportowo-rekreacyjne, ścieżki rowerowe, 
ścieżki piesze, pasy wyznaczone dla prze-
biegu infrastruktury technicznej oraz inne 
podobne. Studium wyznacza również pas 
zieleni ochronnej wzdłuż brzegu jeziora. 
Burmistrz Miasta i Gminy Kornik na etapie 
tworzenia założeń do planu zdecydował 
się przeprowadzić dodatkowe konsultacje 
społeczne, rozszerzone względem Ustawy 
o planowaniu i  zagospodarowaniu prze-
strzennym, by móc poznać wnioski i opinie 
mieszkańców odnośnie terenu objętego 
przystąpieniem, które posłużą do opraco-
wania projektu zagospodarowania terenu.

Jedną z zaproponowanych technik konsul-
tacyjnych był spacer badawczy. W przed-
miotowym spotkaniu, udział mogła wziąć 
każda zainteresowana osoba. Kierownik 
Wydziału Planowania Przestrzennego 
Mariusz Stodolniak rozpoczął spotkanie 
od przedstawienia podstawy prawnej 
opracowania dokumentu planistycznego 
oraz omówienia procesu planowania 
przestrzennego w gminie. Wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły starał się odpowiadać na 
wszystkie pytania mieszkańców zarówno 
dotyczące konsultacji, jak i planowanych 
inwestycji dla tego terenu. Po omówieniu 
podstawowych kwestii obecne na spo-
tkaniu osoby uczestniczyły w  spacerze 
badawczym po obszarze opracowania, 
podczas którego mogły zgłaszać swoje 
wnioski i spostrzeżenia dotyczące zagospo-
darowania terenu. Trasę spaceru ustalono 
wraz z osobą opracowującą projekt planu 
miejscowego, a przebiegała ona przez 
miejsca problemowe. Po powrocie do 
świetlicy wszystkie uwagi osób obecnych 
zostały zanotowane w  celu przekazania 

do urbanisty. W spotkaniu brało udział 19 
osób w tym mieszkańcy sołectwa Błażeje-
wo i Błażejewko, sołtysi oraz radni Miasta 
i Gminy Kórnik – pan Jarosław Mieloch i pan 
Adam Zydroń. 

Celem prowadzonych konsultacji jest 
poznanie Państwa opinii i zebranie wnio-
sków w celu podjęcia optymalnej decyzji 
dotyczącej sposobów zagospodarowania 
przestrzeni oraz budowy poczucia współ-
odpowiedzialności społecznej za realizację 
procesów przestrzennych. Zachęcamy 
wszystkich Państwa którzy chcą wypo-
wiedzieć się w kwestii zagospodarowania 
terenu obszaru opracowania, do wypeł-
nienia ankiety internetowej pod adresem  
kornik.konsultacjejst.pl lub dostarczenia 
jej w wersji papierowej do siedziby urzędu 
(stały punkt konsultacyjny w patio UMiG 
Kórnik) lub bezpośrednio do sołtysów 
z  obszaru opracowania w  terminie do 
31 grudnia 2021 r. Kolejny punkt konsul-
tacyjny ustawiony zostanie na Jarmarku 
Świątecznym na rynku w Kórniku w dniu 11 
grudnia 2021 roku. Osoby zainteresowane, 
które nie miały możliwości uczestnictwa 
w spotkaniu, dnia 20 listopada 2021 roku, 
zachęcamy do przybycia i uzyskania nie-
zbędnych informacji. Ponadto, na dzień 
28 stycznia 2022 roku na godzinę 16:00 
w Sali OSP Kórnik planowane jest spotkanie 
konsultacyjne połączone z warsztatami pla-
nowania. Zostaną na nim przedstawione 
wyniki ankiet, wskazane tereny problema-
tyczne wraz z możliwościami wprowadze-
nia rozwiązań, udzielimy odpowiedzi na 
wszelkie pytania oraz umożliwimy Państwu 
zaprojektowanie przestrzeni za pomocą 
flipboardu. 
Zaplanujmy to razem i  wspólnie wypra-
cujmy optymalne rozwiązania w zakresie 
zagospodarowania terenów Błażejewa 
i Błażejewka.

Mieszkańcy zdecydują jak zmieni się ich wieś

◊  Wydział Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
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Dnia 27 listopada 2021 r. po rocznej prze-
rwie spowodowanej panującą pandemią 
Koło Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego w Kórniku (KTPPW), nie 
bez komplikacji spowodowanej kolejny-
mi kwarantannami, w  sali Kórnickiego 
Centrum Sportu i  Rekreacji (KCSiR) 
OAZA zorganizowało X Gminny Przegląd 
Pieśni Powstańczych. Do Kórnika przy-
była 3-osobowa delegacja z  Łomnicy: 
Jolanta Bezdel – dyrektorka Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców 
Wielkopolskich w Chrośnicy, Bożena Kwa-
śniuch – sołtys wsi Łomnica i Katarzyna 

Szulc – córka powstańca wielkopolskiego, 
poetka. Sala OAZY do ostatniego miejsca 
zapełniła się młodzieżą, rodzicami i gość-
mi. Zebrało się około 300 osób. 
X Gminny Przegląd Pieśni Powstańczych 
rozpoczęto recytacją Kazimiery Szulc 
z Łomnicy autorskiego wiersza „O mojej 
Łomnicy”.
Dorota Przybylska prezes Koła TPPW 
powitała zebranych. Przedstawiła rolę 
Powstania Wielkopolskiego w odzyskaniu 
niepodległości w roku 1918/1919. Wśród 
zaproszonych gości byli: Jerzy Lechne-
rowski – radny Sejmiku Wielkopolskiego, 
Bronisław Dominiak - wiceburmistrz Mia-
sta i Gminy Kórnik, Adam Lewandowski 
– przewodniczący Rady Gminy w Kórniku, 

Magda Matelska-Bogajczyk – kierownik 
Wydziału Promocji Gminy, dr Zbigniew 
Kalisz – członek Zarządu Fundacji „Za-
kłady Kórnickie”, ks. Grzegorz Zbączyniak 
– proboszcz Parafii Kórnickiej, Piotr Sta-
checki – prezes Koła Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego nr 1 w Pozna-
niu, delegatka Koła TPPW z Kleszczewa, 
delegacja Koła TPPW ze Środy – Maria 
Mielcarzewicz i  Mieczysław Szymanow-
ski, Wojciech Kiełbasiewicz – dyrektor 
KCSiR OAZA, Wojciech Koterba – kustosz 
Izby Pamiątek Regionalnych im. gen Ta-
czaka w Mieszkowie, Marek Baranowski 

– prezes Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego im. ks. Szczepana Janasika, 
rodziny powstańcze, radni Rady Gminy 
w Kórniku, dyrektorzy szkół, nauczyciele 
i uczniowie, członkowie i sympatycy Koła 
TPPW w Kórniku. 
Bronisław Dominiak w imieniu burmistrza 
wręczył kolejne Kórnickie Krzyże Po-
wstańcze. Pamiątkowe krzyże przyznano: 
Tadeuszowi Raukowi za powstańca Piotra 
Rauka, Pawłowi Szycowi za powstańca 
Seweryna Kociałkowskiego. Markowi 
Kaczmarkowi wręczono legitymację 
członkowską Towarzystwa Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego. 
Dalsze prowadzenie przeglądu przejęła 
Lidia Jakubowska. Przy każdej wykonywa-

nej pieśni omawiała historię powstania, 
autorów słów i muzyki. Na scenie pojawiły 
się zespoły przygotowane przez nauczy-
cieli reprezentujące następujące szkoły: 
zespół wokalny „Allegro” ze SP Szczodrzy-
kowo im. Jana Pawła II pod kierunkiem 
Lidii Jarmuszkiewicz wykonał utwory 
„Pierwsza kadrowa” i  „Uwierz Polsko”, 
zespół SP Radzewo im. Jana Wójkiewicza 
– pod kierunkiem Jadwigi Niemier wyko-
nał pieśni „Hej dziewczynki posłuchajcie” 
i  „Przybyli ułani pod okienko”. Zespół 
wokalny z Zespołu Szkół w Kórniku, pod 
kierunkiem Lidii Jarmuszkiewicz, zapre-

zentował pieśń „A  gdy na wojenkę szli 
Ojczyźnie służyć”. Chór „Viva La Musica” 
ze SP nr 1 im. Tytusa hr. Działyńskiego 
pod kierunkiem Lidii Jakubowskiej wyko-
nał utwory „Piechota” i „Legiony”. 
Występy chórów przygotowano na wy-
sokim poziomie. Pomysł organizowania 
przeglądów pieśni powstańczych ma na 
celu zainteresowanie tematem powstań-
czym rzesze młodzieży szkolnej. Poprzez 
pieśni rośnie zaangażowanie w  naukę 
historii o Powstaniu Wielkopolskim. Pie-
śni i poezja są elementem wychowania 
patriotycznego prowadzonego w kórnic-
kich szkołach. 

28 listopada br. w  siedzibie KOK odbył 
się koncert Basi Stępniak Wilk „Muzyczna 
bombonierka”.
Pomimo jesiennej słoty niezwykłe ciepło tek-
stów i muzyki krakowskiej artystki rozgrzało 
przybyłą publiczność. Znakomity kontakt 
z widownią pozwolił zapomnieć o pande-
mii, mimo zakrytych maseczkami twarzy. 
Usłyszeliśmy zarówno znane przeboje - 
„Bombonierka”, jak i bardziej refleksyjne 
kompozycje. Akompaniował Jasiek Kusek. 

20 listopada br. w restauracji Biała Dama 
spotkali się dawni i  obecni członkowie 
Kórnickiej Orkiestry Dętej im. ks. Józefa 
Poniatowskiego, która kontynuuje trady-
cję Harcerskiej Orkiestry Dętej powstałej 
w  latach 20-tych XX wieku. O historii Or-
kiestry, w tym o trudnościach z ustaleniem 
dokładnej daty jej powstania opowiedział 
prof. Ryszard Chałupka. Przyjęliśmy, że 
była to 96. rocznica. Po wojnie, w 1958 r., 
reaktywowano orkiestrę dzięki staraniom 
dh. Bronisława Walkowiaka, kapelmistrzem 
był Mirosław Szyc. 

W latach 1971/1972 oraz 1976-2020 kapel-
mistrzem, instrumentaklistą i muzykiem był 
Jacek Kozłowski. Przez 45 lat oddawał się 
muzyce, kształceniu wykonawców i niesie-
niu radości słuchaczom. Jego profesjona-
lizm, a  także niezwykłe ciepło i życzliwość 
budziły szacunek i  sympatię wszystkich.  
Chcąc okazać wdzięczność, wspólnie z wła-
dzami gminy, KOK zorganizował uroczyste 
spotkanie. Przybyli burmistrz Przemysław 
Pacholski, wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy Kórnik Anna Andrzejewska, Jerzy 
Lechnerowski, Maciej Marciniak i  wielu 

innych. Były przemowy, wspomnienia i nie-
zwykłe upominki. Pan Jacek otrzymał m.in. 
statuetkę w formie podwójnej trąbki, figurkę 
Białej Damy, a także gramofon od wiernych 
muzyków orkiestry. 
Koncert jubileuszowy rozpoczął sam mistrz, 
a po nim batutę przejął obecny kapelmistrz 
Jacek Kortylewicz. A po nim były rozmowy, 
wspomnienia, snucie planów na temat 
przyszłości orkiestry. 
Sto lat Panie Jacku! 
Sto lat Kórnicka Orkiestro Dęta!

Jubileusz Kórnickiej Orkiestry Dętej

◊  Sławek Animucki

Muzyczna bombonierka znów w Kórniku

◊  SA

X Gminny Przegląd Pieśni Powstańczych  

cd. na str. 12
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             Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszej Podopiecznej 

Rodzinie, wyrazy szczerego żalu i współczucia składają 

 śp. Heleny Nowaczyk

Zarząd i Członkowie Związku Kombatantów w Kórniku 

„Ci których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość , to nieśmiertelność”
                                                              Emily Dickinson

Wyrazy współczucia i szczere kondolencje  
dla Pani Katarzyny Piątkiewicz

z powodu śmierci Ojca składają

 Ojca

Dyrekcja oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej  
im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach 

„Ludzie których kochamy zostają na zawsze,  
bo zostawili ślady w naszych sercach”

Serdeczne podziękowania Księdzu Proboszczowi Grzegorzowi 
Zbączyniakowi za sprawowanie liturgii pogrzebowej, Rodzinie, 
Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom, Pracownikom, Uczniom 
i osobom związanym z firmą oraz wszystkim, którzy uczestni-
czyli w ceremonii pogrzebowej

Dziękujemy za Waszą obecność, modlitwę, intencje mszalne 
oraz wyrazy współczucia i okazane wsparcie również osobom, 
które nie mogąc uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu  
wspierali nas dobrą myślą

 śp. Wojciecha Łuczaka

Żona z Rodziną 

◊  Kazimierz Krawiarz

Zainteresowanie tematem Powstania Wiel-
kopolskiego w Kórniku-Bninie jest znaczne, 
a udział Kompanii Kórnickiej w pierwszych 
godzinach akcji powstańczej 27 grudnia 
1918 r. w Poznaniu znamy z relacji Sylwe-
stra Gawrycha i  dr Stanisława 
Celichowskiego (opublikowane 
w  2019 r. w  „Kórniczaninie”). 
Pamięć o Kompanii Kórnickiej, 
„pierwszej polskiej wojskowej 
formacji w Wielkopolsce”, jak na-
pisał dr Stanisław Celichowski, 
jest w Kórniku szczególnie pie-
lęgnowana. Sylwester Gawrych, 
w swoich wspomnieniach, jako 
jej współorganizator, pisze, że 
powstała ona 15 listopada 1918 
r. w  „Domu Przemysłowym”. 
Pierwszy jej szereg stanął tego 
dnia o  godzinie 10-tej wieczo-
rem. Po wielu latach Sylwester 
Gawrych doczekał się pełnej 
biografii. Pierwszym dowódcą 
Kompanii Kórnickiej był Marian Jarosław 
Trawiński. Obaj powstańcy długo czekali 
na swoje biografie, które opublikowano 
w  X Tomie Biografii Powstańców Wlkp. 
Wspomnieć tutaj należy o planach umiesz-
czenia tablicy upamiętniającej te wydarze-
nia na budynku przy Pl. Niepodległości 
nr 7. Uzupełnić należy listę poległych na 

pomniku na cmentarzu w Bninie o nazwi-
sko zapomnianego Stanisława Osińskiego 
poległego 17 stycznia 1919 r. pod Łomnicą.
Wszystkim Szkołom Gminy Kórnik oraz 
KCSiR OAZA wręczono statuetki Pomnika 

Powstańców Wielkopolskich w Kórniku. Na 
koniec nagrodzono nauczycieli i uczniów, 
uczestników przeglądu. Delegacja z Łom-
nicy przekazała organizatorom kalendarz 
na 2022 r. wydany z okazji 60-lecia Koła 
Gospodyń Wiejskich w Łomnicy ze zdję-
ciem z jubileuszu 60-lecia święceń kapłań-
skich ks. Leona Łodzińskiego (1929-2015) 

urodzonego w  Łomnicy. Fundatorem 
kalendarza jest Koło Polskiego Związku 
Łowieckiego „Żubr” w Poznaniu. 
Delegacja uczniów Zespołu Szkół w Kór-
niku otrzymała wiązankę kwiatów, aby 

złożyć ją i  zapalić znicze na 
grobach powstańców wielkopol-
skich na kórnickim i  bnińskim 
cmentarzu. Oprawę muzyczną 
przeglądu przygotowała firma 
„Go events”, a  prezentacje fo-
tograficzne przygotował Marcin 
Nowak, członek zarządu Koła 
TPPW w Kórniku.
Uroczystość zakończono pod-
niośle zaśpiewaną „Rotą” Marii 
Konopnickiej w wykonaniu chó-
ru „Viva La Musica” ze SP nr 1 
im. Tytusa hr. Działyńskiego pod 
kierunkiem Lidii Jakubowskiej.
Dorota Przybylska, prezes Koła 
Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego, zaapelowała 

do zebranych uczestników Przeglądu, 
aby 103 rocznicę wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego uczcić wywieszeniem flag 
oraz udziałem w święcie państwowym 27 
grudnia, w Narodowym Dniu Zwycięskiego 
Powstania Wielkopolskiego.
     
 

cd. ze str. 11

„Ci których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość , to nieśmiertelność” 
Emily Dickinson

Pani Annie Łuczak wyrazy szczerego współczucia i żalu  
z powodu śmierci

składają

Męża

Zarząd  oraz koleżanki i koledzy z Banku Spółdzielczego 
w Kórniku

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci  
naszej Podopiecznej 

składają Rodzinie  

p. Zofii Grzymskiej

Zarząd i Członkowie Związku Kombatantów w Kórniku 





◊  Leszek Karliński
Instytut Dendrologii PAN
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Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Topole są charakterystycznym elemen-
tem krajobrazu zarówno naturalnego, 
jak i  przekształconego ręką człowieka. 
Ich często potężne, strzeliste sylwetki 
o  prostym pniu, łukowato lub ukośnie 
rozgałęziających się konarach i  długich, 
prostych gałęziach, wyraźnie zaznaczają 
się na tle innych drzew. Cechy takie jak 
szybki wzrost czy drgające przy najlżej-
szych podmuchach wiatru liście topoli 
osiki sprawiły, że przez wieki narosło 
wokół nich szereg wierzeń i podań. W sta-
rożytnej Grecji i Rzymie topole były drze-
wami poświęconymi śmierci i zaświatom, 
gdzie nimfy i herosi, umierając z rozpaczy, 
zmieniali się właśnie w topole. Podobnie 
jak w  Rzymie, skąd prawdopodobnie 
przyszła nazwa topoli na tereny Germanii 
i  Słowiańszczyzny, również tutaj drzewo 
to wiązane było ze światem umarłych, 
zapewniając im spokój czy chroniąc 
żywych przed złą energią. Stąd kołki osi-
kowe na wampiry i wszystkich zmarłych 
w  dziwnych okolicznościach, fragmenty 
topolowego drewna w  domach czy też 
późniejsze krzyże topolowe wokół wsi, 
chroniące przed zarazą. Z kolei w czasach 
nowożytnych rewolucja francuska uczy-
niła z  topoli symbol wolności, równości, 
braterstwa i  innych szczytnych ideałów. 
Kilkadziesiąt lat później w Polsce stała się 
wyrazem żalu po przegranym powstaniu 
1863 roku, a  zarazem narzędziem walki 
z zaborcą, gdy sadzona była w sąsiedztwie 
stawianych przez niego budynków – sym-
boli okupacji, wówczas choć częściowo je 
przysłaniając. 
Topole obecne w różnych częściach globu 
mogą występować w często bardzo zróż-
nicowanych warunkach ekologicznych. 
Niegdyś najczęściej rosnące wzdłuż cieków 
wodnych, tworzyły strefy absorbujące 
nadmiar wody w trakcie podwyższonych 
poziomów wód. Regulacja rzek i osuszanie 
terenów na potrzeby rolnictwa, zwłaszcza 
w  Europie Zachodniej, doprowadziły do 
zniszczenia większości naturalnych sie-
dlisk topoli, które dzisiaj usiłuje się choć 
częściowo odbudować. 
Rodzime topole mogą osiągać 35-40 m 
wysokości, a  północnoamerykańskie 
topole kalifornijskie nawet 60 m. Topole 
dożywają do 200 lat i wraz z wiekiem ich 
konary stają się coraz bardziej łamliwe. 
Z  tego względu kiedyś chętnie sadzone 
wzdłuż dróg, obecnie często są wycinane 
jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa. 
Podobnie usuwa się je również z  miast, 
gdzie powszechnie sadzono topole od 
końca XVIII wieku, a zwłaszcza w okresie 
powojennym, gdy w krótkim czasie chcia-
no odbudować szatę roślinną. 

Topole dzięki swym rozmiarom w  wa-
runkach miejskich szybko tworzyły cień 
zapewniając także odpowiednią wilgot-
ność powietrza. Ponadto jako szybko 
rosnące drzewa tlenowe, tzn. akumu-
lujące znaczne ilości dwutlenku węgla 
i  produkujące tlen, korzystnie wpływają 
na oczyszczanie miejskiego powietrza. 
Niestety nie zawsze warunki miejskie dla 
tych wilgociolubnych drzew okazują się 
odpowiednie, wzmagając ich podatność 
na ataki pasożytów drewna czy jemioły. 
Na kuli ziemskiej występuje w warunkach 
naturalnych około 40 gatunków topoli. 
Nadal jednak odkrywane są nowe gatunki, 
a ostatni z nich (Populusprimaveralepensis) 
znaleziono w lasach zachodniego Meksyku 
w 2019 roku. Dokładną liczbę gatunków 
trudno jest określić także ze względu na 
dużą łatwość wzajemnego krzyżowania się 
topoli. Stanowi to istotne zagrożenie dla 
lokalnych, naturalnych stanowisk topoli, 

wypieranych przez tworzące się mieszań-
ce z obcymi gatunkami topoli. W Polsce 
rodzimymi gatunkami są topola czarna 
zwana sokorą, topola biała (białodrzew) 
i  osika oraz naturalny mieszaniec tych 
dwóch ostatnich – topola szara. Istnieje 
także cały szereg mieszańców powstałych 
za sprawą człowieka w wyniku sięgającej 
czasów antycznych uprawy topoli, róż-
niących się często nie tylko pokrojem 
zewnętrznym, ale także właściwościami 
fizjologicznymi. Cechy takie jak szybki 
przyrost biomasy, łatwość uzyskania 
materiału nasadzeniowego (np. poprzez 
20-25-cm fragmenty zdrewniałych pędów 
zwanych zrzezami lub sztobrami), małe 
wymagania i odporność na niekorzystne 
warunki środowiskowe, zdolność do ku-
mulacji metali ciężkich, łatwość obróbki 
miękkiego drewna itp. spowodowały, że 
topole znalazły obok funkcji ozdobnych, 
zastosowanie w szeregu gałęzi przemysłu, 
rolnictwa, energetyki, a także w rekultywa-
cji zdegradowanych terenów poprzemy-
słowych czy zalesianiu terenów porolnych. 
W  przeszłości korę topoli powszechnie 
stosowano do barwienia wełny oraz gar-
bowania skór, a  drewno ze względu na 
jego lekkość stosowano do produkcji tarcz 
i kopii rycerskich. Od czasów pradawnych 
po dziś dzień topola znajduje zastosowa-
nie także w  medycynie, między innymi 
w leczeniu schorzeń reumatycznych, goje-
niu ran, przy zapaleniach dróg moczowych 
i oddechowych oraz jako środek na prze-
ziębienia. Topole jako drzewa modelowe 
są też częstym obiektem badawczym dla 
naukowców. 
Mimo że topole są często niezbyt po-
ważane przez wzgląd na swoje kruche 
drewno przez meblarzy czy traktowane 
jako chwast przez leśników, posiadają 
wiele zalet i zastosowań w życiu codzien-
nym. Wiele gatunków i  ich mieszańców 
można podziwiać w  kolekcji Arboretum 
Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii 
Nauk w Kórniku.

Opis ryciny:
Fot. (a) pierwsze liście rosnącej ze zrzezu 
topoli czarnej. 
Fot. (b) kolekcja różnych gatunków topoli 
w ID PAN. 
Fot. (c-e) Przykłady pokroju różnych ga-
tunków topoli w  warunkach miejskich 
i pozamiejskich. 

Wiele twarzy topoli 
Historie o duchach, nieszczęśliwej 
miłości i niezwykłych wydarzeniach 
z przeszłości przeżywają właśnie swój 
renesans. Mówią o nich książki, trasy te-
matyczne, słuchowiska i gry turystyczne. 
Opowieści sprzed wieków cały czas żyją, 
tworząc niezwykłą aurę tajemnicy.

Nie wszyscy wiedzą, że w Skansenie Miniatur 
Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach stoją 
figury mitologicznych bóstw słowiańskich, 
bajkowe postaci pojawiają się na Makiecie 
Borówiec, a legendarne motywy stanowią 
istotną część widowisk prezentowanych 
latem w Parku Dzieje. Podobnych akcentów 
wokół Poznania znaleźć można co niemiara.

Łapi-duchy
Największe emocje budzą legendy o du-
chach. Najsłynniejszy z nich – Biała Dama 
– spogląda na zwiedzających z obrazu na 
zamku w Kórniku. Inna zjawa pojawia się na 
korytarzach pałacu w Rogalinie. Przewod-
nikiem w grze terenowej Królewski Śrem, 
czyli z Duchem od klasztoru do klasztoru... 
jest widmo chciwego zakonnika. Ze zjawą 
można się też spotkać w  samym sercu 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Gra-
suje tam upiór Stanisława Górki, pieniacza 
i hulaki, właściciela nieistniejącego zamku na 
Wyspie Zamkowej. Dusza równie niegodzi-
wego dziedzica Dąbrówki Leśnej pokutuje 
w lesie przy drodze do Kowanówka, gdzie 
w  letnie wieczory można dostrzec błędne 
ogniki. W Przeźmierowie koło Toru Poznań 
rośnie nawiedzony las. Nocą słychać tam 
odgłosy werbli i wojskowych komend. 

Historie miłosne
Romeo i  Julia z  Puszczy Zielonki – tak 
mówi się o  nieszczęśliwych kochankach 
z uroczyska Maruszka. Podobna historia 
samobójczej śmierci jest jedną z  licznych 
legend o krzyżu w Więckowicach nad Jezio-
rem Niepruszewskim. Inne warianty wska-
zują, że miejsce jest mogiłą żołnierską lub 
grobem szlachcianki, pojawia się również 
wątek nawiedzonego wiatraku, a nawet… 
zatopionego orszaku weselnego. W wodach 
innego jeziora (Skrzynka bądź Kociołek) 
zakończyła się zimowa pogoń szwedzkiego 
oficera za szlachcianką z Pożegowa. Oboje 
wracają dziś jako zjawy, a  skarb kobiety 
spoczął na zawsze na dnie. Zbiorniki wod-
ne i  rzeki często zamieszkiwały magiczne 
postaci. W Puszczykowie nad Wartą była 
to rusałka, a w Jeziorze Lusowskim sympa-
tyczny jeziornik. Swojej legendy doczekało 
się nawet jeziorko w Parku Puchalskiego 
w Śremie. Ponoć wcześniej stał tam kościół, 
który zapadł się pod ziemię.

Sędziwe drzewa
Słynne rogalińskie dęby swe imiona za-
wdzięczają opowieści o polowaniu, która 
ma swoje zakończenie w czasach Mieszka I. 

Książę pojawia się też w  legendzie o po-
lowaniu i dorodnym drzewie, do którego 
nawiązuje herb miasta Buk. Ciekawa 
jest historia nazwy rezerwatu Klasztorne 
Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej. Po-
dobno drzewa sadzili cystersi z Wągrowca, 
przywożąc szyszki z klasztoru na Świętym 
Krzyżu. Z kolei cysterki z Owińsk na stokach 
Dziewiczej Góry miały hodować czerwca 
polskiego, z którego pozyskiwały czerwony 
barwnik. Od pożytecznego owada wzięła się 
później nazwa koloru, miesiąca i Czerwona-
ka. W samym Owińskach rośnie sędziwy Dąb 
Bartek. Drzewo posadzono na rozkaz króla 
Władysława Jagiełły. Później pod dębem po-
jawił się sam Napoleon. Cesarz Francji miał 
też kosztować wody ze studni koło Osowej 
Góry. Woda z  tej studni, nazwanej jego 
imieniem, raz do roku ma smak szampana.

Na szlaku tajemnic
Wędrówkę tropem niezwykłych historii 
najlepiej rozpocząć na Szlaku Legend 
Puszczy Zielonki. Jego trasa przebiega obok 
tajemniczego słupa koło Zielonki i  nad 
brzegiem Jeziora Swarzędzkiego. Wyspa na 
tym jeziorze skrywa średniowieczny skarb. 
A kto odważny, niech odwiedzi wąwóz w Ba-
bicy, gdzie podobno… straszy. Przy okazji 
w pobliskiej Wierzenicy usłyszymy legendy 
o  świętym Mikołaju i  rycerzu Wierzanie. 
Spacerując po Obornikach, można spotkać 

Żywa legenda

◊  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.

figury Olgi Łuczniczki i Doktora Wedelicju-
sza. Z czasem pojawią się kolejne postaci, 
tworząc Szlak Zaczarowanych Miejsc. Tym 
samym Oborniki idą w ślady Mosiny, gdzie 
stoi figura słynnego Eleganta. Legendą owia-
na jest też inna rzeźba – Madonna, która 
przypłynęła Wartą do pobliskiego kościoła 
w Rogalinku. Do kolejnej figury – pomni-
ka Siewcy z Lubonia – przylgnęła z kolei 
opowieść o znakomitym rolniku w wielkim 
kapeluszu. Kolejne historie wiążą się z Pa-
lędziem (o bitwie z Krzyżakami), Chybami 
(o zbóju Chwale Magnusie) albo z terenami 
poligonu Biedrusko: o nawiedzonym dębie 
koło Glinna, o rybach z kościoła w Chojnicy 
albo o ukrytych skarbach w Łagiewnikach.

Jeśli chcecie poznać legendy okolic Pozna-
nia, zajrzyjcie do tych książek (w większości 
dostępnych bezpłatnie w  formie elektro-
nicznej):
Łukasz Bernady Baśnie doliny Samy
Piotr Basiński Co w trawie piszczy. Legendy 
i opowieści parków krajobrazowych Wielko-
polski
Renata Laskowska (red.) Czerwonackie 
legendy
Anna Małyszka Jak powstało Jezioro Swa-
rzędzkie... Legendy, podania ze Swarzędza 
i okolic
Teresa Radziszewska (red.) Legendy Puszczy 
Zielonki
Artur Ruducha Legendy śremskie na wesoło, 
Legendy śremskie na wesoło 2
Krzysztof Budzyń Legendy ze Śremu i okolic
Łukasz Bernady (red.) Zaczarowane miejsca. 
Obornickie podania, powiastki i gawędy
Łukasz Bernady (red.) Zaczarowana okolica. 
Dwanaście podań i legend z obornickich wiosek
Przewodnik niedzielnego pogromcy duchów 
i nie tylko. Szlakiem legend powiatu poznań-
skiego

Pałac w Rogalinie - tu pojawia się zjawa 
(fot. Archwum UM w Mosinie)

Olga Łuczniczka w Obornikach 
(fot. Archiwum UM w Obornikach)

Jezioro Lusowskie - tu mieszkał jeziornik 
(fot. Archiwum UG Tarnowo Podgórne)
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19 listopada br. o godz. 19.00 w Kórnic-
kim Ośrodku Kultury odbył się wernisaż 
wystawy fotografii Katarzyny Majewskiej 
pt.: „Sacrum / Profanum”.

Spotkanie otworzył chór „Senioritki śpie-
wając stary przebój „Batumi”. Marcin 
Olejnik przybliżył historię Gruzji podczas 
krótkiej prelekcji, która była doskonałym 
wprowadzeniem w tematykę wystawy. 
Wykorzystując nowe, profesjonalne oświe-
tlenie, które w ramach programu „Kulisy 
kultury” zostało zamontowane w KOK, 
można było podziwiać czarno – białe foto-
grafie dokumentujące życie gruzińskiego 
społeczeństwa, poruszające prostotą prze-
kazu i wzruszające dojmującą duchowością. 
Dodatkową atrakcją prezentowanych prac 
były fotografie z pałacu rodziny Dadianich w 
Zugdidi w zachodniej Gruzji, obiektu bliźnia-
czo podobnego do Zamku hr. Działyńskich 
w Kórniku.

...czyli zdrowotna promocja u „Gościnnych”

Uczestników zajęć w Śrdowiskowym Domu 
Samopomocy „Gościnni” w  piątek, 19 
listopada odwiedzili niezwykli goście. Była 
to 8-osobowa reprezentacja firmy Viatris. 
Ludzie ci przepełnieni są pasją i pomysłami 
na zdrowe oraz lepsze życie.
Zaprezentowali zasady zdrowego od-
żywiania oraz dbania o  swoje zdrowie. 
Wspólny spacer po okolicy uczestników 
zajęć w Domu i  ich gości stanowił formę 
usprawniania ruchowego.
„Gościnni” mieli okazję przedstawić swoje 
osiągnięcia – pokazali  nagrane teledyski 
i przedstawienia.
“Gościnni” z  entuzjazmem wspominają 
tę wspaniałą wizytę przedstawicieli firmy 
Viatris.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo 
Wyborcze wędkarzy Koła PZW Kórnik
W dniu 20 listopada 2021 r.  w restauracji 
Oskar odbyło się Zgromadzenie Sprawoz-
dawczo Wyborcze Koła PZW Kórnik. Udział 
w nim wzięło 30 osób. Wśród  zaproszonych 
gości obecność swą potwierdzili burmistrz  
Przemysław Pacholski, wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły, kierownik Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Sławomir Zakrzew-
ski oraz przedstawiciel Zarządu Okręgu 
i opiekun rejonu V Sylwester Wilczyński. 
Omawiano problemy zarastania brzegów 
jezior i czystości nad wodą.   Wiceburmistrz  
zabrał głos w sprawie ukończenia trzeciego 
etapu promenady  i dużych nakładów pie-
niężnych na nowe inwestycje. Burmistrz 
naszego miasta podziękował za zaproszenie 
i zagwarantował nam  pomoc w realizacji 
naszych zadań. Pan Sławomir Zakrzewski 
obiecał swą pomoc, by nasza  młodzież 

uczyła się jak dbać i chronić naszą przyrodę. 
Przedstawiciel z ramienia Okręgu Sylwe-
ster Wilczyński omówił sprawy nurtujące 
naszych wędkarzy, w tym zmiany w przepi-
sach Regulaminu amatorskiego połowu ryb i 
ograniczenia jakie wnoszą Wody Polskie w 
związku z wędkowaniem. Po części oficjalnej 
przystąpiono do wyboru nowych władz Koła 
na lata 2021/2025. Po jawnym głosowaniu 
funkcję Prezesa Koła ponowie  objął Miro-
sław Grewling.  W skład zarządu wybrano: 
Marcina Jarzynę, Pawła Domańskiego, 
Marcina Kuźmę, Hieronima Hoffmanna, 
Mikołaja Kuchtę, Leszka Stachowiaka, 
Leszka Gubańskiego, Michała Gubańskiego 
i Marka Wójkiewicza. Po wyborach uhono-
rowano najstarszych seniorów i aktywistów 
statuetkami za zaangażowanie w pracę dla 
rozwoju wędkarstwa.

W  sobotę, 20 listopada 2021 r. człon-
kowie KGW Borówiec.ONe uczestniczyli 
w  wyjeździe edukacyjno- turystycznym 
do Wrocławia.
Pierwsze kroki skierowaliśmy do Cen-
trum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis”. 
Jest to niezwykła, multimedialna wysta-
wa poświęcona wodzie, jej życiodajnym 
wartościom i roli, jaką odgrywa w funk-
cjonowaniu naszej planety. 
Następnie sympatyczna pani przewod-
nik oprowadziła nas po najciekawszych 
zakątkach miasta. Szukając m.in. niepo-
wtarzalnych 798 krasnali, poznaliśmy 
historię miasta i  jego najważniejsze 
zabytki skupione wokół Rynku i Ostrowa 
Tumskiego. Przewodni temat wyjaz-
du- „woda”, w  postaci kanałów Odry 
z licznymi mostami, dodaje budowlom, 

kościołom, ulicom niezwykłego uroku.
Zbliża się czas Świąt Bożego Narodze-
nia,J a  my zdecydowanie poczuliśmy 
już teraz ich magię. Jarmark Bożonaro-
dzeniowy we Wrocławiu to niebywałe 
widowisko świateł, kolorów, smaków, 
zapachów i  klimatu, które dopiero za 
miesiąc przywędrują do naszych domów.

Po powrocie sprawdziliśmy torby czy 
któryś z krasnali na „gapę” nie przyjechał 
z nami do Borówca. Całe szczęście wolały 
zostać we Wrocławiu… A może szkoda....

Odkrywamy 
Wrocław

Wystawa

Fundacja Obywatelska „Bazar” i  Wielko-
polskie Muzeum Niepodległości dnia 19 
listopada br. w Kinie Pałacowym w Centrum 
Kultury Zamek w Poznaniu zorganizowały 
premierowy pokaz filmu.
Zwycięstwo Wielkopolan i powrót do Ojczy-
zny po 140 latach niewoli pruskiej, obcho-
dzono w 2018 i 2019 r. na różne sposoby: 
wydano Encyklopedię Powstania 
Wielkopolskiego, liczne wydania 
okolicznościowe, zorganizowano 
wiele wystaw i spektakli, zorgani-
zowano rekonstrukcje wydarzeń. 
Tadeusz Litowczenko, reżyser 
i  scenarzysta filmu, podjął trud 
zrealizowania pełnometrażowego 
filmu. 
W  1917 r. kapitulujące Niemcy 
wykonały w sprawie Polski poko-
jowy gest – powołano tzw. Radę Regencyjną 
w Warszawie, pseudopolski rząd podległy 
Berlinowi oraz na obszarze byłego zaboru 
rosyjskiego wolę utworzenia Królestwa 
Polskiego. W Berlinie wyemitowano markę 
polską, wymienialną na złote, i  srebrne 
monety emitowane przez państwa zaborcze 
przed pierwszą wojną światową. Niemcy 
posunęli się nawet dalej – w porozumie-
niu z austro-węgierskim rządem wyrazili 
zgodę na powołanie Legionów. Niemcy nie 
dopuszczały myśli o rezygnacji z terytorium 
Wielkopolski, Śląska i Pomorza Nadwiślań-
skiego, które uważali za zniemczone 140-let-
nimi zaborami. Pierwsza wojna światowa 
zakończyła się kapitulacją Niemiec, ale 

ostateczne ustalenia graniczne były otwarte. 
W sprawie Polski Niemcy przewieźli Józefa 
Piłsudskiego z  więzienia w  Magdeburgu 
do Warszawy i Rada Regencyjna (tzw. rząd 
z nadania Berlina) przekazała mu władzę 
naczelnika państwa. Sam tego dokonał 18 
listopada 1918 r. Jest dziwne, że prawda hi-
storyczna w Polsce i w Kórniku ma trudności 

z dotarciem do ludzi. Tak też było w 1918 r., 
gdy Wielkopolanie z całą świadomością nie 
uwierzyli Niemcom i przystąpili do zbroj-
nego wyzwolenia się spod niemieckiego 
jarzma. O tym właśnie mówi film! 
Scenariusz filmu, autorstwa Tadeusza 
Litowczenki, opiera się na przypomnieniu 
czynów trzech bohaterów powstania: 
kapitana Stanisława Taczaka, Wincente-
go Wierzejewskiego oraz Pawła Cymsa. 
W Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego 
wydanej w 2018 r. nie ma hasła „Kompa-
nia Kórnicka”. Pamięć o  tej bohaterskiej 
formacji powstańczej została utrwalona 
w filmie we fragmencie nagranym w Izbie 
Pamiątek Regionalnych. Kazimierz Krawiarz 

wspomniał też o najmłodszym powstańcu, 
12-letnim Aleksym Grześkowiaku. W re-
alizacji filmu bardzo aktywnie uczestniczyły 
grupy rekonstrukcyjne, w tym grupa Stowa-
rzyszenia Teatralnego Legion pod wodzą 
Anny Witek.
Przedsięwzięcie filmowe było bardzo 
kosztowne i  zostało sfinansowane przez: 

Polski Instytut Sztuki Filmowej, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Wojewodę Wielko-
polskiego, Samorządy Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Kujawskiego 
i  Pomorskiego, Miasto Poznań 
oraz Fundację „Zakłady Kórnickie”. 
Producentem filmu jest Fundacja 
Obywatelska „Bazar” oraz Wielko-
polskie Muzeum Niepodległości. 
Trud żołnierski opłacony krwią 

wielu tysięcy poległych po ponad stu latach 
został nagrodzony ustanowieniem dnia 27 
grudnia (daty wybuchu Powstania) Świętem 
Narodowym. Ustawę Sejmową dnia 23 
listopada 2021 r. w Hotelu Bazar podpisał 
prezydent Rzeczypospolitej Polski. Film ten 
będzie pokazany w TVP Kultura dnia 27 
grudnia 2021 r.
Wizualizacja tematu Powstania Wielkopol-
skiego, szczególnie w naszych obecnych 
czasach, ma duże znaczenie w zrozumieniu 
i dotarciu do odbiorcy, zwłaszcza młodzieży. 
Film powinien być udostępniany we wszyst-
kich szkołach w Polsce jako obowiązkowy. 
    

„Zwycięstwo. Powstanie Wlkp. 1918-1919”

Oliwia Pepel finalistką Miss Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Nastolatek 2021!

O koronę Miss Wielkopolski Nastolatek 
2021 ubiega się nasz Kórniczanka 18-let-
nia Oliwia, na co dzień jest uczennicą 
Liceum Ogólnokształcącego w  Środzie 
Wielkopolskiej, jest tegoroczną matu-
rzystką. Oliwia od czterech lat uczęszcza 
na zajęcia pole dance i w wolnych chwi-
lach lubi czytać książki. Gala półfinałowa 
odbyła się 14 listopada w  Concordia 
Design w  Poznaniu. W  kategorii Miss 
Nastolatki wzięło udział 62 dziewczyny, 
z czego zostało wybranych do finału 38 
nastolatek, gdzie między innymi została 
wybrana Oliwia. Półfinalistki prezento-
wały się w dwóch odsłonach: w strojach 
kąpielowych , a  także w  białym topie 
i jeansach. Jury oceniali prezencje dziew-
czyn i przyznawali punkty. Finał Miss Wo-
jewództwa Wielkopolskiego Nastolatek 
odbędzie się w styczniu. 

O tytuł Miss

◊  red.
◊  S.A i Piotr Mastalerz
Kórnicki Ośrodek Kultury 

Wędkarskie obrady

◊  MG

W zdrowym
ciele...

◊  Robert Wrzesiński

◊  Małgorzata Klary- Janowska
Jarosław Janowski



nr 21/2021 3 grudnia 2021 r.20 21

Tegoroczne motto TEG „Działajmy razem! 
To nasz wspólny świat” nigdy nie było tak 
aktualne. W obliczu negatywnych zmian 
klimatycznych należy pilnie przemyśleć nasz 
sposób życia – od przyzwyczajeń konsump-
cyjnych, poprzez sposób, w jaki odnosimy 
się do siebie nawzajem  i środowiska na-
turalnego oraz jak wyobrażamy sobie rolę 
edukacji i krytycznego myślenia w naszym 
społeczeństwie. Z tych względów w dniach 
15 – 19 listopada w Szkole Podstawowej nr 
2 w Kórniku przygotowano duży interdy-
scyplinarny projekt realizujący aż trzy cele 
zrównoważonego rozwoju: Jakościową edu-
kację, w ramach której zrealizowano Szkolne 
Dni Nauki; Akcję klimatyczną, podczas której 
przeprowadzono happening Dzień Niebie-
ski dla klimatu, lekcje z klimatem w kl. V-VII 
oraz zajęcia „Mistrz Klimatu” i  „Przyjaciele 
Klimatu” w kl. I-III. W ramach realizacji trze-
ciego celu - Pokój, sprawiedliwość i  silne 
instytucje - odbyły się zajęcia Rozmawiajmy 
o migracjach w kl. VII-VIII oraz online Savoir-
-vivre dla osób z niepełnosprawnościami 
dla kl. V –VI.
TEG zainaugurował wykład „Migracje były, 
są i będą częścią naszego świata”, który 
wygłosił Tomasz Siuda – kórnicki fotografik 
i podróżnik. Tłem dla wystąpienia naszego 
gościa była piękna wystawa jego prac pre-
zentująca różnorodność kulturową, rasową 
i religijną ludzkości.
Pan Siuda zabrał uczniów w wirtualną po-
dróż w czasie i przestrzeni do Iranu, którego 
ludność przyjęła i uratowała podczas II woj-
ny światowej ponad sto tysięcy polskich mi-
grantów z sowieckich łagrów, głównie kobiet 
i dzieci. Niestety, dzisiejszy Iran, w którym 
panuje restrykcyjne prawo religijne, niszczy 
przejawy demokracji, nie jest już krajem 
przyjaznym migrantom oraz własnym oby-
watelom. Drugą przestrzenią, którą okiem 
fotografika pokazał prowadzący były Stany 
Zjednoczone – państwo, potęga gospodar-
cza i militarna, od podstaw stworzone przez 
migrantów. Jego wielokulturową wizytówką 

jest Nowy Jork, w którym można spotkać 
ludzi ze wszystkich stron świata, wszystkich 
ras i wyznań, gdzie każdy ma prawo w róż-
norodny sposób wyrażać siebie. Fotografie 
prowadziły nas przez uliczne parady, metro, 
szkołę, pokazywały wielokulturowe rodziny 
i grupy koleżeńskie. 
Tematyka migracyjna kontynuowana była 
na lekcjach wychowawczych w kl. VII-VIII, na 
których nauczyciele wykorzystywali mate-
riały filmowe przygotowane przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej - autentyczne relacje 
migrantów z Erytrei, Ukrainy, Szwecji i Afga-
nistanu. Uczniowie dyskutowali o powodach 
migracji, sposobach adaptacji do nowych 
warunków, naszych podobieństwach i róż-
nicach kulturowych. Nauczycielki języka 
angielskiego i niemieckiego prowadziły za-
jęcia zarówno o wielokulturowości Londynu 
i Berlina, jak i o problemach związanych ze 
zmianami klimatu, wzbogacając w ten spo-
sób słownictwo oraz wiedzę o tych krajach 
i ich mieszkańcach.
W ramach projektu Szkolnych Dni Nauki 
uczniowie mogli uczestniczyć w wykładach 
i  zajęciach prowadzonych przez pracow-
ników naukowych i  studentów Wydziału 
Biologii oraz Matematyki UAM w Poznaniu. 
16 listopada w szkolnej auli siódmo i ósmo-
klasiści wysłuchali wykładu dr Magdaleny 
Durdy-Masny pt. „Tajemnice mózgu doj-
rzewającego nastolatka”. Przemiany, jakie 
w nim zachodzą, wiążą się z jednej strony 
z  ogromnym potencjałem poznawczym 
młodych ludzi, a z drugiej problemami emo-
cjonalnymi, właściwą oceną sytuacji i podej-
mowaniem ryzykownych zachowań. Kolejne 
dwa dni były poświęcone matematyce. 
Uczniowie klas VII-VIII uczestniczyli w za-
jęciach pt. „Malowanie liczbami”, podczas 
których  wykorzystywali proste łamigłówki 
matematyczne „nanogramy” do pokazania 
różnorodnych obrazków oraz w zajęciach pt. 
„Zagadki matematyczne”, gdzie rywalizowali 
ze sobą w rozwiązywaniu pozornie prostych 
zadań matematycznych. Wszyscy uczestnicy 

dzięki wzajemnej współpracy poradzili sobie 
rewelacyjnie, podobnie jak prowadzący te 
spotkania studenci matematyki.
18 listopada był dniem chemicznym, w ra-
mach którego przeprowadzono zajęcia 
laboratoryjne pt.” Chemia na gazie” dla 
uczniów klas VII-VIII.
Na zajęciach młodzi chemicy otrzymywali 
i  odkrywali właściwości gazów – tlenu, 
wodoru i tlenku węgla (IV). W trakcie eks-
perymentów samodzielnie w oparach wody 
utlenionej wykrywali tlen, w  reakcji sody 
i octu identyfikowali CO2, a w reakcji octu 
z magnezem „strzelali” wodorem. Ekscy-
tację wzbudziły pokazy spalania butanu 
w probówce, wodoru i alkoholu w dużej 
butli oraz weryfikacja hipotezy, czy banknot 
zamoczony w alkoholu spłonie. Finałem za-
jęć był pokaz doświadczenia „ogniste ręce”, 
które zrobiło na uczestnikach największe 
wrażenie.
W ramach lekcji geografii siódmoklasiści 
na podstawie doświadczenia obserwowali 
wpływ gazów cieplarnianych na wzrost tem-
peratury w atmosferze, stawiali hipotezy, 
a następnie weryfikowali ich poprawność 
na podstawie wyników obserwacji. Na pod-
sumowanie lekcji obejrzeli film dotyczący 
badań prowadzonych na Spitsbergenie 
związanych z  malejącą grubością oraz 
wielkością pokrywy lodowej. Jak wiadomo 
problem dotyczy całej Arktyki.
Ten tydzień w bnińskiej szkole był praw-
dziwym „świętem” ekologii, nauki oraz 
budowania otwartości na ludzi różnych 
kultur. Obfitował w liczne działania prowa-
dzone przez wielu bardzo zaangażowanych 
w projekt nauczycieli. Relacje z  ich cieka-
wych zajęć, liczne zdjęcia i filmiki można 
zobaczyć na szkolnej stronie internetowej 
www.sp2kórnik.eu (Galeria), do czego ser-
decznie zachęcają pomysłodawcy projektu 
Agnieszka Półchłopek, Arkadiusz Dobosz 
i Alina Adamczyk.

Tydzień Edukacji Globalnej i Szkolne Dni Nauki

◊  Agnieszka Półchłopek

Dobra szkoła to taka, która przygotowuje 
uczniów do życia. Uczy funkcjonowania 
w społeczeństwie, wdraża do pełnienia wie-
lu różnych ról. Wzbudza w wychowankach 
chęć i  zapał do działania, a  jednocześnie 
kształtuje umiejętność planowania, doko-
nywania samooceny oraz postawę odpo-
wiedzialności za swoje czyny. 
Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kórniku prawdziwą lekcją samorządno-
ści stała się realizacja rozmaitych zadań 
w ramach Budżetu Uczniowskiego. Była to 
inicjatywa podobna do działającego od kilku 
lat w Kórniku budżetu obywatelskiego, lecz 
adresowana do uczniów.
To właśnie uczniowie składali propozycje 
zadań, na których realizację przeznaczone 
zostaną środki pieniężne, a następnie pro-
mowali swoje pomysły i głosowali, wybiera-
jąc najlepszy z nich. 
Co ciekawe, pomysłem Rady Rodziców 
zainteresowała się Pani Prezes Rady Mini-

strów w  latach 1992/93 Hanna Suchocka 
obejmując inicjatywę swoim honorowym 
patronatem.
Dzięki Radzie Rodziców, Fundacji Zakłady 
Kórnickie i Kórnickiemu Towarzystwu Po-
mocy Społecznej zgromadzono aż 5000 
złotych, które uczniowie mogli przeznaczyć 
na swoje projekty. Pomysły były bardzo 
różnorodne. Uczniowie marzyli o zorgani-
zowaniu przyszkolnego ogrodu, który byłby 
miejscem wypoczynku, a jednocześnie na-
uki o roślinach i ekologii w praktyce. Chcieli 
by ich szkołę ozdobił mural, przedstawiający 
Tytusa Działyńskiego, tak by wyróżniała się 
wśród innych. Chętnie zadbaliby też o swoją 
wygodę, wymieniając szkolne krzesła, dopo-
sażyli ją w stoły do gry w piłkarzyki, a nawet 
zorganizowali igrzyska sportowe na wzór 
rzymskich czy stoisko ze zdrową żywnością.
Ostatecznie zwyciężył projekt, zakładający 
organizację festynu dla całej społeczności 
szkolnej. 

Budżet Uczniowski to znakomity sposób 
aktywizacji uczniów, a także przykład dobrej 
współpracy między uczniami, rodzicami 
i nauczycielami. Jako opiekunowie Samo-
rządu Uczniowskiego jesteśmy niezwykle 
wdzięczni Radzie Rodziców Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Kórniku oraz  Fundacji Zakłady 
Kórnickie i Kórnickiemu Towarzystwu Po-
mocy Społecznej, że mogliśmy być częścią 
tego programu i z dumą obserwować, jak 
nasi uczniowie redagują pisma urzędowe 
(wnioski), stosują marketing szeptany, two-
rzą komisje wyborcze czy głosują. Niektórzy 
z nich dopiero niedawno opanowali techni-
kę czytania, a już brali udział w prawdziwych 
wyborach, ucząc się, że ich głos ma ogromne 
znaczenie! Takich młodych obywateli i inicja-
tyw nam potrzeba!

Budżet Uczniowski w kórnickiej Jedynce

◊  Jolanta Kluczyńska, Dawid Sekula

W dniu 27.11.2021 przekazaliśmy do 
Schroniska dla Zwierząt w Skałowie karmy, 
koce, ręczniki, żwirek i wiele innych darów 
przekazanych przez mieszkańców gminy 
Kórnik. Dwa samochody i przyczepka pełne 
produktów to efekt naszej zbiórki. Jeszcze 
raz Wszystkim Serdecznie Dziękujemy za 
uczestnictwo.
Dziękujemy również Straży Miejskiej w Kór-
niku za pomoc w transporcie. 

Pomoc dla zwierząt
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Przedszkole im. Misia Uszatka w ramach 
szerzenia wiedzy o naszej miejscowości, re-
gionie i kraju włączyło się w projekt napisany 
przez nasze nauczycielki pt. „Przedszkolaki 
poznają historię”. W ramach tego projektu 
oraz pracy zdalnej zadaniem dzieci 6-letnich 
z grupy Pracowite Misie było stworzenie 
folderu pt. „Zapraszam Cię do mojego mia-
sta”, promującego Kórnik, ukazującego jego 
zabytki i historię. Dzieci miały narysować 
ważne punkty, ciekawe atrakcje, elementy 
architektury oraz podpisać te miejsca.
Druga praca, plastyczno-techniczna, po-
legała na stworzeniu z kartonów i rolek 
po papierze charakterystycznych budowli 
Kórnika. Przy realizacji projektów pomagali 
dzieciom rodzice.
Najwięcej powstało zamków kórnickich, ale 
były też kościoły, Ratusz, a nawet podświe-
tlana kórnicka OAZA.
Obydwie propozycje wysunięte przez 
panią wychowawczynię Irenę Rydjan cie-

szyły się ogromnym powodzeniem. Bardzo 
dziękujemy za tak duży odzew i ogromne 
zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich ro-
dziców. Dzieci za swój wkład pracy otrzymały 
pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne 
upominki z Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. 
Brawo Pracowite Misie za kreatywność.
Te piękne prace można podziwiać na wy-
stawie w oknie Wydziału Promocji Gminy, 
Kultury i Sportu.

Nasze przedszkole bierze również udział w 
projekcie EkoEksperymentarium. Przyszłość 
ziemi można zmieniać bez wychodzenia z 
domu. Właśnie o tym jest ekogra z tego pro-
jektu. EkoEksperymentarium uczy i rozwija 
dobre praktyki ekologiczne u dzieci. Poka-
zuje, jak świadomie robić zakupy, sprzątać 

czy oszczędzać wodę – wszystko w formie 
odzwierciedlającej codzienne czynności. 
Pracowite i Przyjazne Misie przystąpiły 
również do projektu edukacyjnego „Mamo, 
Tato - co Wy na to?” Powstał on z inicjatywy 
pracowników Oddziału Oświaty Zdrowot-
nej Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. 
Celem Programu jest zwrócenie uwagi osób 
dorosłych zaangażowanych w opiekę nad 
dziećmi – przede wszystkim rodziców – na 
specyfikę rozwoju dzieci, istotę zmian fizycz-
nych, istotę zmian psychicznych, których 
doświadczają, ze szczególnym naciskiem na 
ich potrzeby, słabości, kryzysy.

„11 listopada Dzień Niepodległości – niech 
w sercu Polaka ta data zagości” to hasło 
przewodnie 
towarzyszą-
ce dzieciom  
w  Przedszkolu 
Owocowy Za-
ułek w trakcie 
przygotowań 
d o  ś w i ę t a 
narodowego 
11 listopada. 
W  dniu po -
przedzającym 
ten szczególny 
dla naszego narodu dzień, wszystkie grupy 
przedszkolne wzięły udział w uroczystości 
mającej na celu rozwinięcie wartości pa-
triotycznych wśród dzieci. Przedszkolaki 
pod okiem nauczycielek przygotowały po-

gadankę na temat wydarzeń z 1918 roku, 
w  którym to Polska odzyskała wolność. 
Recytacja wierszy patriotycznych pozwoliła 
na przypomnienie symboli narodowych 
oraz najważniejszych informacji dotyczą-
cych naszego kraju. Punktem kluczowym 
w trakcie obchodów Święta Niepodległości 
było uroczyste odśpiewanie hymnu naro-
dowego przez wszystkie dzieci oraz kadrę 

przedszkola 
o  symbolicz-
nej godzinie 
11:11. Włączy-
liśmy się tym 
s a m y m  d o 
ogólnopolskiej 
akcji organizo-
wanej przez 
Ministerstwo 
Edukacji i Na-
uki „Szkoła do 
hymnu”. Pod-

niosła atmosfera uroczystości, galowy strój 
oraz własnoręcznie wykonany przez każde 
dziecko kotylion narodowy, nadały szcze-
gólny wyraz temu wydarzeniu. 

Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzy-
kowie przystąpiło do Ogólnopolskiego 
Projektu Edukacyjnego „Zabawy sztuką”. 
Jako placówka o charakterze plastycznym 
stwarzamy dzieciom możliwości rozwijania 
ich talentów poprzez m.in. lepienie z gliny, 
malowanie przy sztalugach lub samodzielne 
wykonywanie prac plastycznych różnymi 
technikami. Projekt „Zabawy sztuką” jest 
nastawiony na naukę przez zabawę oraz na 
łączenie świata sztuki z kompetencjami klu-
czowymi. Poprzez realizację różnorodnych 
zadań dzieci są wprowadzane w sztukę lo-
kalną, która jest im najbliższa, poznają wybit-
nych twórców oraz ich dzieła. Przedszkolaki 

stają się wrażliwe na piękno. Obcowanie ze 
sztuką to również okazja do doskonalenia 
umiejętności swobodnej wypowiedzi. Nasze 
przedszkolaki realizowały takie zadania jak: 
„Festiwal Twórczości” – od niewielkiej kropki 
wszystko się zaczyna; „Drzewo życia” z okazji 
Dnia Drzewa – zajęcia zainspirowane obra-
zem Gustava Klimta; „Obrazy malowane na 
mleku” – eksperyment związany z twórczo-
ścią Wojciecha Fangora; „Obrazy malowane 
nożyczkami” – piękno i harmonia przy użyciu 
nożyczek i kolorowego papieru. Wszystkie 
zadania dzieci realizują z wielką ciekawo-
ścią, rozwijając przy tym swoje zdolności. 
Przedszkolaki mają stały dostęp do sztuki 
– w każdej sali znajduje się „Galeria jednego 
obrazu”. Działania te sprawiają, że galerie 
na korytarzu przedszkola zapełnione są 
interesującymi, bogatymi w szczegóły oraz 
autentycznymi pracami naszych zdolnych 
przedszkolaków. 

Zabawy 
sztuką

◊  Dorota Strojna

Dzieci z  grupy Śnieżynki wzięły udział 
w projekcie „BohaterOn w Twojej Szkole” 
pod patronatem MEiN.
Organizatorem akcji są Fundacja Rosa 
i Fundacja Seniora, a współorganizatorem 
tegorocznej edycji jest Fundacja Pokolenia 
Kolumbów.
Moim zadaniem, jako nauczyciela, było 
wprowadzenie najmłodszych dzieci w hi-
storię i tematykę Powstania Warszawskiego 
na podstawie otrzymanego pakietu mate-
riałów edukacyjnych.
Po przeprowadzonych zajęciach nasze 
przedszkolaki potrafiły wytłumaczyć poję-
cie bohater oraz poszerzyły swoją wiedzę 
na temat walk o wolną Polskę podczas II 
Wojny Światowej.
Wykonaliśmy i wysłaliśmy pod wskazany 
adres kartki-laurki z życzeniami dla żyjących 
jeszcze bohaterów.

BohaterON 

Truskawkową Polankę w Kórniku odwiedziła 
pani ratowniczka medyczna z  Centrum 
Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego 
LIDERMEDICAL i przeprowadziła warsztaty 
pierwszej pomocy przedmedycznej dla na-
szych przedszkolaków. Dzieci ze wszystkich 
grup wiekowych przypomniały sobie numer 
alarmowy, poznały bezpieczną pozycję pod-
czas udzielania pierwszej pomocy i miały 
okazję przećwiczyć prawidłową resuscytację 
na fantomie. Przedszkolaki zdobyły wiedzę 
i umiejętności, które zostały potwierdzone 
certyfikatem Młodego Ratownika.

11 listopada 
w przedszkolu

◊  Magdalena Morszner

Uczyli się ratować

◊  aka◊ E. Rzepczyńska

U Misia 
Uszatka

◊  Grażyna Domagalska

Po raz kolejny Szkoła Podstawowa im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Robakowie, 
przystąpiła do edycji akcji Ministerstwa 
Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Po-
dobnie jak w ubiegłych latach uczniowie 
w  klasach odśpiewali hymn narodowy.  
Godzina 11:11,   stała się symbolem 
wspólnego świętowania kolejnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości 
w całym kraju. Ponadto z tej okazji w szko-
le został zorganizowany apel z w trakcie 
którego dokonano przeglądu Pieśni 

Patriotycznych zaprezentowanych przez 
uczniów. Biel i  czerwień, zdecydowanie 
zdominowały dzień w  grupie ,, Odważ-
nych Jeżyków”, gdyż zerówka  obchody 
święta uczciła organizując Pokaz Mody 
Patriotycznej.
Ostatni czas ,,Odważnych Jeżyków” z Szko-
ły Podstawowej im. Powstańców Wiel-
kopolskich w  Robakowie, upłynął pod 
tematyką artystyczną. Młode pokolenie 
zapoznało się ze sztuką najwybitniejszych 
artystów z całego świata. Zaprosili również 

do siebie artystkę, panią Valeriię Ianichek, 
absolwentkę Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu, wraz z którą stworzyli abs-
trakcję. Na koniec tygodnia zerówkowicze 
sami zamienili się w  prawdziwe dzieła 
sztuki! Efekty ich pracy, mogą Państwo 
podziwiać w poniższych fotografiach. Pod-
czas pozowania nie brakło fantastycznej 
zabawy, ale i  ciężkiej pracy. To było nie 
lada wyzwanie.   

Wieści z SP Robakowo

◊  Aleksandra Świątek
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Z brązowymi medalami na szyi zakończyły 
przygodę w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
w unihokeju uczennice 7 i 8 klasy Szkoły 
Podstawowej w Radzewie. W trakcie turnieju 
finałowego, rozegranego na początku listo-
pada w Pecnej, stoczyły trzy zacięte mecze. 
W pierwszym pokonały 5:1 szkołę z Plewisk. 
W kolejnym uległy 0:3 drużynie z Paczko-
wa. W ostatnim meczu, który mógł nam 
dać nawet mistrzostwo powiatu, wszystko 
układało się po naszej myśli – prowadziliśmy 
już 5:2 z gospodarzami i mieliśmy kolejne 

znakomite okazje do zdobycia bramki – po 
czym wszystko się zacięło i mecz skończył się 
wynikiem 5:5. Medal jednak cieszy, a dziew-
czętom należą się wielkie brawa, bo tylko 
kilka z nich na co dzień trenuje tę dyscyplinę 
sportu. SP Radzewo w tym turnieju godnie 
reprezentowały: Amelia Konarska (kapitan), 
Gabriela Trawa, Klaudia Rumińska, Malina 
Witkowska, Klaudia Banecka, Nadia Jańczak, 
Ewa Kowalczyk i Agata Malinowska.

W  weekend 19-21 listopada zawodnicy 
UKD TKD Kórnik wystartowali w Warszawie 
w zawodach Pucharu Polski w Taekwondo 
Olimpijskim. Start naszych zawodników 
w silnie obsadzonym turnieju wypadł bar-
dzo dobrze na tle innych drużyn z kraju.
Kategoria Junior:
I miejsce Tatiana Tomczak
II miejsce Milena Michałowska
III miejsce Wiktoria Wośkowiak
Kategoria Kadet:
II miejsce Oliwia Andrzejewska
II miejsce Wiktor Matuk
Wystartowali również: Hanna Matuk, Maria 
Buraczewska, Emilia Siejak, Hubert Ciołek 
oraz Stanisław Ogórkiewicz.

Dziewięć Medali Szkółki Kolarskiej  
na Torze w Pruszkowie
Kolejne sukcesy odnieśli zawodnicy i za-
wodniczki UKS TFP Jedynka Kórnik podczas 
ogólnopolskich zawodów kolarskich na 
pruszkowskim torze pn „Szukamy Następ-
ców Olimpijczyków”. Przygotowująca się 
do Mistrzostw Polski Szkółek ekipa Kórni-
ka przywiozła z dwudniowych zmagań aż 
9 medali w tym 6 złotych. Rozegrano po 
4 konkurencje dla każdej grupy wiekowej. 
Bezkonkurencyjna wśród dziewcząt w ka-
tegorii żak była Nicole Kurek, która zwycię-
żyła we wszystkich czterech rozegranych 
wyścigach (punktowym, scretchu, austra-
lijskim i  na koniec ponownie w  punkto-
wym). Dwa złote medale, jeden srebrny 
i  jeden brązowy przywiózł do Kórnika 
młodzik Stanisław Zimny. Wygrał on m.in. 
wyścig punktowy i scretcha. Bardzo ładnie 
walczyła w  wyścigu punktowym młodzi-
czek Emilia Wojciechowska, która zdobyła 
brązowy medal. Młodzików podzielono na 
dwie grupy po 16 zawodników drogą elimi-

nacji. Rozegrano również finały B (wyścigi 
pocieszenia dla tych co do pierwszej grupy 
się nie zakwalifikowali). W  obu finałach 
wyścigów punktowych dwa medale (złoty 
i srebrny) wywalczył Tomasz Łamaszewski, 
a jeden brązowy Mateusz Błaszak. Oboje 
to debiutanci w  wyścigach torowych. 
W/w zawody były częścią konsultacji szko-
leniowej kórnickiej szkółki, podczas której 
doszło do spotkania z naszym Olimpijczy-
kiem Patrykiem Rajkowskim. Nasz świeżo 
upieczony medalista Mistrzostw Europy 
po swoim treningu z przyjemnością kibico-

wał najmłodszym adeptom swojego klubu, 
udzielał przydatnych wskazówek i z wielką 
chęcią ustawił się do wspólnego zdjęcia. 
Niestety nie wszyscy zawodnicy z kórnic-
kiej szkółki mogli pojechać do Pruszkowa 
z  powodu kwarantanny. W  pierwszy 
weekend grudnia również w Pruszkowie 
rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski 
szkółek kolarskich. Będziemy czekać na 
miłe wieści z  zawodów które zamkną 
sezon kolarski 2021. 

Kolarstwo
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Medale dla SP Radzewo Taekwondo 

Uczniowie z Robakowa mieli okazję 
spotkać się niedawno z dwiema mistrzy-
niami sportu. 19 listopada odwiedziły ich 
Szkołę kajakarki, siostry bliźniaczki Anna 
i Małgorzata Puławskie – medalistki 
Mistrzostw Świata i Olimpiady.

Panie w  ciekawy sposób opowiedziały 
o swojej sportowej przygodzie. Przyznały, 
że w  dzieciństwie długo szukały swojej 
drogi i miały wiele pasji i zainteresowań. 
Uczyły się w szkole muzycznej i uprawiały 
różne sporty. Gdy już wybrały kajakar-
stwo, nie zawsze zwyciężały, ale ambicja 
pozwalała zawsze podnosić się po po-
rażkach i  dążyć do sukcesu. Uczniowie 
dowiedzieli się ile waży kajak, kto jest 
kim w osadzie kajakarskiej, jak wygląda 
codzienny trening mistrzyń, a  także jak 
siostry wzajemnie mobilizują się do cią-
głego rozwoju, ale także rywalizują.  
Zebrani obejrzeli dwa wyścigi z  Igrzysk 
Olimpijskich w Tokio, w których pani Anna 
wywalczyła medale olimpijskie: srebrny 
w K-2 na 500 m (razem z Karolina Nają), 
i brązowy w K- 4 na tym samym dystansie 
(wraz z Karoliną Nają, Justyną Iskrzycką 

oraz Heleną Wiśniewską). Siostry sko-
mentowały kolejne fazy wyścigu. Pani 
Ania zdradziła jak czuła się po olimpijskim 
sukcesie, a także zaprezentowała orygi-
nalne medale z Tokio.
Uczniowie mieli wiele ciekawych pytań do 
mistrzyń, a one chętnie na nie odpowia-
dały, by później pozować do wspólnych 
zdjęć i rozdawać autografy. Scenografię 

spotkania stanowiły inspirowane kajakar-
skimi zmaganiami rysunki przygotowane 
przez dzieci i młodzież. 
Organizatorką spotkania była nauczyciel-
ka WF-u ze Szkoły Podstawowej w Roba-
kowie Aleksandra Dubiak, także kajakarka 
i medalistka Mistrzostw Polski.

Mistrzynie odwiedziły uczniów SP Robakowo

Kórnickie Bractwo Rowerowe i  grupa 
G-U Polska zaprasza na  Zimowy Szwung 
2021, czyli nocny rajd na zakończenie 
sezonu rowerowego, który rozpocznie się  
18 grudnia 2021 o 19:00.
Dystans: 100 km/ 50 km Start: 
Błonie Kórnik.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Zi-
mowym Szwungu 2021 mogą zapisać się na 
rajd za pośrednictwem strony internetowej:
https://b4sportonl ine.pl/Bractwo/ 
zapisy_na_zimowy_szwung_2021

Mistrzostwami Wielkopolski na Ergometrze 
Wioślarskim zakończyli sezon zawodnicy 
trenujący trudną i wymagającą dyscyplinę, 
jaką jest wioślarstwo. Mijający rok z wiado-
mych względów związanych z coronawiru-
sem zaznaczył się ograniczoną ilością star-
tów oraz ograniczoną ilością startujących 
zawodników. Pomimo obostrzeń i utrud-
nień część z zaplanowanych regat została 
zorganizowana i przeprowadzona. Tak też 
było na ostatnich w tym roku mistrzostwach, 
które tradycyjnie odbyły się w Kaliszu. Re-
prezentantki Kórnika wystartowały w trzech 
kategoriach wiekowych i  we wszystkich 
trzech zdobyły złote medale i tytuł Mistrzyń 
Województwa Wielkopolskiego: młodzicz-
ka Ania Solarska, juniorka młodsza Ewa 
Gąsiorowska i  juniorka Daria Nolberczak. 
W zawodach wystartowały również debiu-
tantki naszego kórnickiego UKS-u, które 
zaprezentowały się z bardzo dobrej strony. 
Gratulujemy udanych startów!!!

Jedną z zawodniczek wywodzących się z kór-
nickiego UKS „Dwójka Kórnik”, a kontynuują-
cą karierę w poznańskim klubie Posnania 
RBW, jest Daria Nolberczak. Absolwentka 
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie po 
przejściu do grupy juniorów rozpoczęła 
naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego 
w Poznaniu oraz treningi w Posnanii pod 
okiem Piotra i Marioli Abrahamczyk. Duże 
poświęcenie i systematyczna praca zaowo-
cowały wieloma startami na bardzo wyso-
kim poziomie oraz powołaniem do repre-
zentacji kraju. Dzięki temu w obecnym roku 
miała po raz kolejny zaszczyt uczestniczyć 
w Pucharze Młodzieży w Coupe de la Jeu-
nesse w austriackim Linzu oraz juniorskich 
regatach Baltic Cup na Litwie. Oba starty na 
czwórce bez sternika zaowocowały medala-
mi – brązowym i srebrnym. Trzymamy kciuki 
i życzymy dalszych sukcesów.

Wioślarze zakończyli sezon
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Zimowy 
Szwung 2021
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Szkółka kolarska z Rajkowskim
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WAŻNE TELEFONY:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991

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

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

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

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

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

Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
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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 Szukam opiekunki do dziecka (oka-
zjonalnie, kilka razy w  tygodniu). 
Mościenica. Tel. 505 994 058
 Szukam osoby do sprzątania 

domu jednorodzinnego (130 
m2) 1x w  tygodniu. Mościenica.  
Tel. 505 994 058
 Do prac na działce potrzebna do-

chodząca osoba (pielenia wycinanie 
iglaków). Tel. 503 582 788

 Sprzedaż choinek i  karpi z  Mi-
licza, od 5 grudnia. Konarskie,  
ul. Długa 29
 Sprzedam rusztowanie warszaw-

skie, komplet + kółka, podesty.  
Tel. 601 774 205
 Sprzedam rusztowanie ramowe, 

kryje 200 m2. Tel. 601 774 205
 Na sprzedaż mieszkanie 2-poko-

jowe w Kórniku 50 m2 oraz garaż.  
Tel. 663 111 218
 Zamienię mieszkanie 50 m2 + 

warsztat 100 m2, działka 904 m2, 
dwa garaże, fotowoltaika, ogrzewa-
nie pelletem oraz na prąd - Świątniki 
na domek w Kórniku lub okolice.  
Tel. 503 582 788
 Grymasy-widły na sprzedaż 50 zł/

szt. Tel. 600 329 935
 Sprzedam maszyny i urządzenia 

rolnicze. Tel. 691 783 400
 Terapia dla dzieci z opóźnionym 

rozwojem mowy, niepełnosprawno-
ścią intelektualną, zespołem Asper-
gera, autyzmem. Tel. 508 801 622
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011
 Sprzedam łóżeczko Radek VIII 

z szufladą marki KLUPŚ (białe) MIŚ. 
Tel. 507 155 477

 Naprawa pralki, zmywarki.  
Tel. 537 394 398
 Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-

we w  Środzie Wlkp. za gotówkę.  
Tel. 66 66 77 003  
 Kupię mieszkanie do remon-

tu w  Kórniku lub okolicach.  
Tel. 66 66 77 003

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

 Przygarnę/Zakupie rowery 
Polskiej produkcji Romet/ZZR.  
Tel. 508 261 159
 Poszukujemy domu do zakupu 

gmina Kórnik. Tel. 505 921 833 bon
 P o s z u k u j e m y  m i e s z k a -

nia do zakupu gmina Kórnik.  
Tel. 505 110 269 bon

 Poszukujemy działek, hali, 
magazynów - gmina Kórnik.  
Tel. 505 921 833 bon
 Poszukiwany dom dla rodziny lub 

firmy do wynajęcia w Kórniku i oko-
licach. Tel. 505 110 269 bon
 Masz problem z wrastającym pa-

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

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

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

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

tymetrów, cellulitu lub wiotkości 
skóry. Zadzwoń: 788 878 680
 Sprzedam wózek dziecięcy 2w1 

Amelis Deltim Pro szary w kropki. 
Stan bdb! Tel. 507 155 477

 Posiadam ładny warsztat na 
krawiectwo lekkie, ogrzewany. 
Oczekuję oferty współpracy.  
Tel. 503 582 788
 Medycyna estetyczna – botox, 

kwas hialuronowy – zadzwoń 
i sprawdź naszą ofertę 788 878 680
 Botox, bezbolesny i  szybki spo-

sób na pozbycie się zmarszczek  
- zadzwoń 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
 Piękne paznokcie na święta – 

zadzwoń i umów się na manicure 
(hybryda i żel). Tel. 788 878 680
 Sprzedam tanio puzzle, gry i za-

bawki dla dzieci w różnym wieku. 
Tel. 696 779 221
 Sprzedam niedrogo gitarę elektro-

akustyczną. Tel. 602 742 550
 Sprzedam elegancką sukienkę dla 

dziewczynki w wieku 10-11 lat. Stan 
nowa z pluszu + 2 podobne gratis, 
używane. Tel. 696 779 221
 Sprzedaż drewna opałowego so-

snowego i kominkowego. Transport 
gratis. Tel. 661 099 768
 Sprzedam nową bramę wjazdową 

z  furtką 5,1 m, stół spawalniczy 
ponad 300 kg, piec elektryczny 
15 kW używany z  kaloryferami.  
Tel. 503 582 788
 Gorące ryby wędzone prosto z wę-

dzarni: jesiotr, pstrąg, węgorz, łosoś, 
karp, halibut, makrela. Żywe kar-
pie, jesiotry. Niedziela od g.12:00,  
ul. Armii Krajowej 49. Zamówienia 
517 256 446
 Wynajmę kawalerkę od zaraz. 

Starszy, spokojny pan, niepijący, 
niepalący. Może być umeblowana. 
Tel. 786 995 373

 Sprzedam Renault Clio 2 rok 
2001. Cena 4500 do negocjacji.  
Tel. 780 077 260
 Sprzedam orzechy włoskie tego-

roczne 10 zł/kg. Tel. 507 155 477
 Sprzedam wielofunkcyjne krzeseł-

ko (białe drewniane) do karmienia 
marki KLUPŚ, Agnieszka III, Sweet 
Bear. Tel. 507 155 477
 Sprzedam fotel skórzany, 216x180, 

brązowy oraz fotel skórzany z funk-
cją spania. Tel. 602 214 931
 Kupię pół bliźniaka albo dom 

wolnostojący gotowy do wprowa-
dzenia. Tel. 66 66 77 003
 Pomogę Ci skutecznie i  szybko 

sprzedać lub kupić nieruchomość. 
Zadzwoń. Anita Karkosińska Nieru-
chomości. Tel. 733 606 277
 Kupię stolik turystyczny, skła-

dany (aluminiowa konstrukcja).  
Tel. 665 889 134
 Chętnie przyjmę niepotrzebne 

książki. Tel. 721 731 124
 Poszukujemy modeli na darmo-

we strzyżenia u  praktykantów, 
zapraszamy do współpracy Atelier 
fryzjerstwa i  Barber Paulina La-
tusek, Kórnik ul. Dworcowa 2a/1.  
Tel. 883 767 479
 Atelier fryzjerstwa, Barber za-

prasza na zabiegi pielęgnacyjne 
dopasowane indywidualnie do 
potrzeb klienta. Karnety stałego 
klienta. Jeśli nie masz prezentu dla 
bliskiej Tobie osobie, to zapraszam 
do Atelier fryzjerstwa Barber! Do-
pasujemy voucher lub kosmetyki 
indywidualnie do potrzeb klienta 
www.bukka.pl/latusek
 Sprzedam czarną konsolę, dwie 

szufladki, stan bardzo dobry. 
75 wys/80/40. Tel. 691 407 284

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

 

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,   
tel. 61 8170411 wew. 693,  
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Kiełczynek 18, 63-130 Książ Wlkp. tel. 516268392

NAKŁAD: 4300 egz.

ADRES REDAKCJI: 62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41,  
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Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji 
tekstów oraz listów. 
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.  
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer
Kórniczanina ukaże się
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Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać  
do 16 grudnia  2021 r.
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