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Na Święta Bożego Narodzenia 

oraz nadchodzący Nowy Rok 2022

życzymy Państwu dużo zdrowia, 

radości oraz spełnienia marzeń.

Przewodniczący 

Rady Miasta i Gminy Kórnik 

Adam Lewandowski

Burmistrz 

Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski

Moc najserdeczniejszych życzeń 

zdrowia i pomyślności, 

spokoju i radości, 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

oraz na cały 2022 rok

śle
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Sprawozdanie 
burmistrza

W spraWie dzierżaWy 
półWyspu szyja

2 grudnia burmistrz Przemysław Pachol-
ski spotkał się z ekonomem Archidiecezji 
Poznańskiej - ks. kanonikiem dr Walde-
marem Hanasem. Rozmawiano na temat 
założeń umowy dzierżawy terenów pół-
wyspu Szyja. 

szkolenie przeciW przemocy
 i uzależnieniom

3 grudnia w Witaszycach odbyło się szko-
lenie, w  którym udział brali sołtysi oraz 
członkowie rad sołeckich z terenu naszej 
gminy, członkowie Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz wiceburmistrz Sebastian Wlazły. 
Głównym tematem wykładów były „Rola 
i  zadania przedstawicieli samorządu, 
sołtysów i  osób publicznych w  tworze-
niu koalicji w  zakresie przeciwdziałania 
przemocy domowej oraz uzależnieniom 
od narkotyków i  alkoholu” oraz „Wpływ 
używek – alkoholu i narkotyków na zacho-
wania ryzykowne”.  

rozmoWy z zdp

Także 3 grudnia wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak spotkał się z dyrektorem Zarzą-
du Dróg Powiatowych Markiem Borowcza-
kiem. Rozmawiano na temat utworzenia 
przejścia dla pieszych przy przedszkolu 
w Szczytnikach. Uzgodniono, że w tej bar-
dzo ważnej sprawie odbędzie się kolejne 
spotkanie z udziałem dyrektora Wydziału 
Dróg Starostwa Powiatowego. 

Wielkopolski 
TransporT regionalny

7 grudnia burmistrz Przemysław Pacholski 
brał udział w posiedzeniu Związku Powia-
towo Gminnego Wielkopolski Transport 
Regionalny. Tematem obrad był plan 
finansowy na rok 2022 oraz uchwała 
w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Związku na lata 2022-2027. Gmina 
Kórnik jest członkiem Związku Powiatowo 
Gminnego i udziela dotacji finansowej na 
realizację publicznego transportu zbio-
rowego (po przejęciu zadań po likwidacji 
PKS-u). 

W spraWie losp

1 grudnia wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
spotkał się z pilotem Jerzym Serwą i Paw-
łem Stańcem z PSP, którzy przedstawili 
w obecności Komendanta Gminnego OSP 
Andrzeja Szyca koncepcję stworzenia na 
terenie gminy jednostki Lotniczej Ochot-
niczej Straży Pożarnej. 

W spraWie gminnej 
eWidencji zabyTkóW

2 grudnia wiceburmistrz Bronisław Do-
miniak wraz z grupą urzędników repre-
zentujących różne wydziały UMiG Kórnik 
spotkał sie z Przemysławem Bobrowskim, 
który na zlecenie gminy wykonuje Gmin-
ny Program Opieki nad Zabytkami na 
lata 2022-2025 i  aktualizacje Gminnej 
Ewidencji Zabytków. Przeanalizowano 
zaawansowanie prac oraz wytyczne or-
ganów konserwatorskich. 

Mesip i geoportal

2 grudnia wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły razem z  kierownikiem Wydziału 
Planowania Przestrzennego Mariuszem 
Stodolniakiem, informatykiem Przemy-
sławem Byczyńskim uczestniczył w spo-
tkaniu dotyczącym MeSIP (Metropolital-
nego Systemu Informacji Przestrzennej) 
w nowej siedzibie poznańskiego PODGiK 
(Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej), a 8 grud-
nia wiceburmistrz wziął udział wraz z pra-
cownikami Wydziału Planowania Prze-
strzennego w szkoleniu online na temat 
„Wykorzystania serwisu www.geoportal.
gov.pl w działaniach samorządów gmin-
nych”, zorganizowanym przez Główny 
Urząd Geodezji i Kartografii oraz Główne-
go Geodetę Kraju dr hab. inż. Waldemara 
Izdebskiego. Natomiast 16 grudnia wyżej 
wymienione osoby uczestniczyły w spo-
tkaniu online poznańskiego oddziału 
Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz 
Metropolitalnej Komisji Planistycznej przy 
Stowarzyszeniu Metropolia Poznań - dys-
kutowano na temat wchodzącej w życie 
dnia 3 stycznia 2022 roku ustawie z dnia 
17 września 2021 roku o zmianie ustawy 
- Prawo budowlane oraz ustawy o plano-
waniu i zagospodarowani przestrzennym. 

zmagazynują maTeriały 
do budoWy magisTrali

W dniu 8 grudnia wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły spotkał się z  przedstawicielami 
firmy ZRUG Sp. z o.o. z Poznania (Emilią 
Tyszczuk - kierownikiem projektu oraz Anną 
Mikołajczak-Bosiuk i Rafałem Krzyżańskim 
- kierownikami robót). Negocjowano uży-
czenie-wydzierżawienie terenów na terenie 
wsi Czołowo, niezbędnych do składowania 
i magazynowania materiałów budowlanych 
przeznaczonych do budowy sieci wodocią-
gowej, tzw. Magistrali Kórnickiej.  

akTy noTarialne

Także 8 grudnia wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły podpisał akt notarialny dotyczący 
służebności gruntów pod sieć wodociągową 
pomiędzy Runowem i Pierzchnem. Kolejny 
akt w  tej sprawie podpisano 13 grudnia, 
kiedy też zatwierdzono akt notarialny 
w sprawie budowy odcinka chodnika przy 
Al. Flensa w Kórniku.

konkurs foTograficzny 
rozsTrzygnięTy

Tego samego dnia wręczono nagrody 
w  konkursie „Kórnicki Kalendarz 2022”. 
Burmistrz Przemysław Pacholski spotkał się 
z uczestnikami II edycji konkursu i przekazał 
nagrody laureatom. A są to:
Bartłomiej Ciechacki
Małgorzata Grzegorowska 
Krzysztof Napieralski 
Natalia Pyrzowska 
Marek Roemer 
Hanna Strzykowska 
Łukasz Wenclewski
Nikodem Maćkowiak
Marta Strzykowska - wyróżnienie 
Piotr Banaszak – wyróżnienie
Bartosz Schade - wyróżnienie
Maksymilian Paczkowski – wyróżnienie

na TemaT kanalizacji błażejeWa

Również 8 grudnia wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak i przedstawiciele Wydziału Inwe-
stycji spotkali się z przedstawicielami spółki 
Aquanet oraz projektantem kanalizacji 
w Błażejewie. Rozmawiano o proponowa-
nych rozwiązaniach projektowych. 

rozmoWy z zTm

Kolejne spotkanie, które odbyło się 8 grud-
nia z udziałem wiceburmistrza Bronisława 
Dominiaka dotyczyło współpracy gmin 
sąsiadujących z  Poznaniem z  Zarządem 
Transportu Miejskiego w Poznaniu. 

cd. na str. 4

◊  red.

cd. na str. 4

27 grudnia 2021 roku
103. rocznica wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego 1918-19

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski

zaprasza na obchody Narodowego Święta 

Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

- godz. 9:00 msza św. w Kolegiacie Kórnickiej

- po mszy przemarsz na plac Powstańców Wlkp. 

- złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Powstańców

- rozdawane będą flagi powstańcze,  kokardy narodowe, grochówka. 

Od godz. 16:00 na kórnickim rynku „Pamięci Powstanców Wielkopolskich”

- diorama wojskowa - powstańcy wielkopolscy umundurowanie i wyposażenie,

- projekcja zdjęć i przybliżenie dziejów wybuchu powstania wielkopolskiego w Kórniku,

 - życie codzienne od kuchni i spacer po rynku kórnickim w roku 1918.

Szczegóły na FB  Stowarzyszenia Grupa Historyczna KADR
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cd. ze str. 3

Omówiono możliwość zawierania umów 
z  dotychczasowymi przewoźnikami 
w  ramach zintegrowanego systemu, 
w kontekście przepisów unijnych i  zno-
welizowanych przepisów zamówień 
publicznych. 

na TemaT rozWiązań 
informaTycznych

9 grudnia w  kórnickim ratuszu gościł 
Tomasz Borecki Dyrektor firmy Rekord SI 
Sp. z o.o. z Bielska-Białej, która obsługuje 
systemy informatyczne Urzędu. Spotkał 
się on z wiceburmistrzem Sebastianem 
Wlazłym, skarbnik Katarzyną Szamałek 
i  informatykiem Przemysławem By-
czyńskim. Rozmawiano między innymi 
o  systemach podatkowo-finansowo-
-księgowych oraz odpadowych, a  także 
o  aplikacji dotyczącej harmonogramu 
wywozu śmieci, dzięki której docelowo 
mieszkaniec będzie mógł zarządzać 
swoimi płatnościami w  zakresie gospo-
darowania odpadami, a  także zgłaszać 
dzikie wysypiska.

fanTom dla osp radzeWo

Także 9 grudnia burmistrz Przemysław 
Pacholski wspólnie z Bożeną Kiełtyką peł-
nomocnikiem do spraw rozwiązywania 
problemów alkoholowych przekazali na 
ręce strażaków z OSP Radzewo fantoma 
treningowego Little Anne QCPR z defibry-
latorem szkoleniowym XFT-120C+. Zakup 
został sfinansowany ze środków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych.

oTWarcie domu inTegracji

10 grudnia odbyło sie otwarcie Domu 
Integracji Międzypokoleniowej w Kórni-
ku. Więcej na ten temat w tym numerze 
Kórniczanina. 

ĆWiczenia 

13 grudnia odbyły się ćwiczenia aplika-
cyjne dotyczące pozorowanej sytuacji 
kryzysowej na terenie jednej z  firm. 
Wzięli w nim udział m.in. wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły, Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 
Jacek Michalak, przedstawiciele Wydziału 
Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej 
PSP w  Poznaniu, Komendant Gminny 
OSP Andrzej Szyc, przedstawiciel Gmin-
nego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w  Kórniku oraz dyrektor regionu firmy 
Raben Wojciech Szafran wraz z  współ-
pracownikami.

spoTkanie z profesorami 
na teMat planoWania 

przestrzennego

Także 13 grudnia gościli w Urzędzie Miasta 
i Gminy prof. Marek Szewczyk z Wydziału 
Prawa i Administracji UAM oraz prof. Wal-
demar Ratajczak prezes Stowarzyszenia 
Gospodarki Przestrzennej. Spotkali się 
z wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym 
i kierownikiem Wydziału Planowania Prze-
strzennego  Mariuszem Stodolniakiem. 
Omówiono bieżące problemy związane 
z planowaniem przestrzennym.

na TemaT przebudoWy s-11 
kórnik-jarocin

14 grudnia wiceburmistrzowie Sebastian 
Wlazły, Bronisław Dominiak, kierownik WPP 
Mariusz Stodolniak, wraz z innymi samorzą-
dowcami gmin położonych przy trasie Kór-
nik-Jarocin, wzięli udział w wideokonferencji 
z  przedstawicielami Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, podczas której 
analizowano proponowane przebiegi  oraz 
zaawansowanie prac projektowych dla 
budowy drogi ekspresowej S-11 na odcinku  
Kórnik – Jarocin.

zgromadzenie W „schronisku...”

15 grudnia odbyło się XI zgromadzenie 
Związku Międzygminnego „Schronisko dla 
zwierząt” w Skałowie, w którym Gminę Kór-
nik reprezentował wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły. Zatwierdzone zostały zmiany w pla-
nie finansowym na rok 2021 i Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2021-2024. 
Uchwalono także plan finansowy na 2022 r. 

spoTkania W jarocinie

16 grudnia odbyło się Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników Zakładu Go-
spodarowania Odpadami  w  Jarocinie 
Wielkopolskiego Centrum Recyklingu, 
w którym uczestniczył burmistrz Przemy-
sław Pacholski i wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły. Zmieniono umowę spółki poprzez 
dopisanie kodów PKD obejmujących między 
innymi budowę urządzeń energetycznych, 
paneli fotowoltaicznych, działalności w za-
kresie rozbudowy mocy kogeneracyjnej 
i recyklingu. Po obradach odbyło się spo-
tkanie z mecenasem Maciejem Kiełbusem 
na temat grupy zakupowej w ramach gmin-
nych systemów gospodarowania odpadów.

spoTkanie z sołTysami

Również 16 grudnia w świetlicy w Szczodrzy-
kowie odbyło się świąteczne spotkanie bur-
mistrzów z sołtysami z terenu naszej gminy. 

medale od sbżis 31kdr

20 grudnia burmistrz Przemysław Pacholski 
gościł przedstawicieli Stowarzyszenia Byłych 
Żołnierzy i Sympatyków 31 Kórnickiego Dy-
wizjonu Rakietowego OP w Kórniku: st. chor. 
sztab. w st. spocz. Jacka Halamę oraz st. kpr. 
rez. Tomasza Steinitza. Burmistrz otrzymał 
Medal Pamiątkowy XVI-lecia powstania 
Stowarzyszenia, jak również pamiątkowy 
Krzyż 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
przyznanym przez Zarząd Społecznego Ko-
mitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej 
w Zgorzelcu.

spoTkanie Wigilijne

Również 20 grudnia wiceburmistrz Broni-
sław Dominiak uczestniczył w spotkaniu 
wigilijnym zorganizowanym przez pełno-
mocnika ds. rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Wydarzeniu towarzyszyły 
przygotowane przez dzieci jasełka. 

spotkanie z prezesaMi roD

20 grudnia wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
oraz Kierownik Wydziału Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa Sławomir Zakrzewski oraz 
Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Aneta Nowak-Flaczyńska 
spotkali się w Domu Integracji Międzypoko-
leniowej z Prezesami Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych z  terenu gminy. Omówiono 
m.in. zmiany w zakresie systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi na 
terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 
Przeanalizowano zmienioną deklarację 
oraz sposób jej wypełniania. Dyskutowano 
również na temat możliwości pozyskania 
środków finansowych w formie dotacji dla 
RODów.

W spraWie pszok

21 grudnia burmistrz Przemysław Pachol-
ski wraz z  prezesem WODKOM Kórnik 
Robertem Przybyszem spotkali się w Jaro-
cinie z przedstawicielami ZGO w sprawie 
przekazania majątku trwałego związanego 
z  Punktem Selektywnego Zbierania Od-
padów w Czołowie. WODKOM przejmuje 
administrowanie tym punktem.

spoTkanie z aquaneT

22 grudnia odbyło się comiesięczne spotka-
nie przedstawicieli Aquanet SA z pracow-
nikami Wydziału Inwestycji UMiG Kórnik, 
dotyczące bieżących spraw i realizacji pro-
jektów wodociągowania i kanalizacji gminy. 

Szanowni Państwo, 
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne 
badanie USG aorty brzusznej z  Wielko-
polskiego Programu ZDROWA AORTA.
Program badań kierowany jest do męż-
czyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających 
w województwie wielkopolskim.
Badania te są dla pacjenta całkowicie 
bezpłatne, ponieważ finansowanie od-
bywa się z  funduszy regionalnych Unii 
Europejskiej. 
Zapisy na badanie:  
- telefonicznie: 503 075 095
- mailowo: zdrowaaorta@arterieart.com 
(proszę podać imię, nazwisko i numer te-
lefonu kontaktowego, pesel, miejscowość 
wykonywanego badania)
Dlaczego warto przeprowadzać badania 
USG aorty brzusznej? U większości osób 
tętniak aorty brzusznej nie daje żadnych 
objawów i bardzo często jest wykrywany 
przypadkowo, podczas innych badań me-
dycznych. Badanie USG aorty brzusznej 
pozwala w doskonały sposób wykryć cho-
robowo poszerzoną aortę - największą 
tętnicę człowieka, dzięki której krew jest 
doprowadzana do kończyn górnych i dol-
nych, przewodu pokarmowego, nerek 
i wszystkich tkanek naszego ciała. 
Tętniakiem aorty brzusznej nazywamy 
poszerzenie aorty przekraczające jej 
średni wymiar poprzeczny o co najmniej 
50%, czyli gdy ma ona więcej niż 3 cm. 
Pęknięty tętniak aorty brzusznej stanowi 
bezpośrednie zagrożenie życia. Jednak 
wczesne rozpoznanie oraz właściwa opie-
ka medyczna są podstawą pomyślnego 
leczenia. 
Wczesna diagnoza może uratować życie. 
Dlatego zbadaj się bezpłatnie! Badanie 
jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. 
Nie jest wymagane skierowanie od leka-
rza rodzinnego. 
Zapraszamy serdecznie! 

Dane kontaktowe: 
Arterieart Sp. z o.o.

ul. Rakoniewicka 23A
60-111 Poznań

e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com 
www.zdrowaaorta.pl

Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje, że 
w budynku Kórnickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu OAZA w Kórniku 
(w punkcie szczepień masowych, sala 
fitness „A” na parterze, wejście boczne do 
budynku od strony mini golfa) będą pro-
wadzone szczepienia przeciw COVID-19:
- dla dzieci w wieku 5 – 11 lat od 7 stycznia 
2022 roku w godzinach od 16.00 do 18.30 i 
każdy kolejny piątek (do odwołania),.
Na szczepienie dziecko powinno przyjść z 
opiekunem prawnym. 
Podczas rejestracji niezbędny będzie nu-
mer PESEL.
E-skierowanie na szczepienie dla dzieci w 
wieku 5-11 lat jest automatycznie wystawia-
ne, z chwilą ukończenia przez dziecko 5 lat. 
Jeśli dziecko nie ma automatycznie wy-
stawionego e-skierowania przez system, 
lekarz  w punkcie szczepień może wystawić 
e-skierowanie – pod warunkiem, że dziecko 
ukończyło 5 lat.

- dla dorosłych i dzieci od 12 roku życia 
szczepienia po przerwie świątecznej zo-
staną wznowione od 8 stycznia 2022 roku 
w godzinach od 10.00 do 15.00 i będą 
przeprowadzane w każdą kolejną sobotę 
(do odwołania),. 

Osoby, które ukończyły 50 lat mogą się 
zaszczepić dawką przypominającą po  5. 
miesiącach od pełnej dawki szczepienia. 
Wszystkie pozostałe pełnoletnie osoby 
mogą przyjąć dawkę przypominającą, po 
6. miesiącach od pełnej dawki szczepionki.

- Dodatkowo w sobotę osoby, które ukoń-
czyły 18 lat będą mogły zaszczepić się 
przeciw grypie.  

Bezpłatne 
badania

Szczepienia przeciw COVID-19

◊  red.

◊  UMiG Kórnik
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W  dniu 10 grudnia odbyło się oficjalne 
otwarcie Domu Integracji Międzypokolenio-
wej w Kórniku. W uroczystym otwarciu wzięli 
udział: w imieniu Wojewody Wielkopolskie-
go Hanna Zawadka – zastępca Dyrektora 
Wydziału Polityki Społecznej, radny Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego Jerzy Lech-
nerowski, radny Rady Powiatu Poznańskie-
go Filip Żelazny, Radni Rady Miasta i Gminy 
Kórnik, członkowie Rady Seniorów Miasta 
i  Gminy Kórnik oraz zaproszeni goście. 
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: były 
burmistrz Jerzy Lechnerowski, obecny Prze-
mysław Pacholski, wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak, przedstawiciel wykonawcy, re-
prezentant Rady Seniorów Antoni Odzimek 
oraz radna Magdalena Pawlaczyk, która 
była jedną z głównych inicjatorek powsta-
nia placówki. Poświecenia obiektu dokonał 
proboszcz kórnickiej parafii p.w. Wszystkich 
Świętych ks. Grzegorz Zbączyniak. W czasie 
wydarzenia burmistrz Przemysław Pachol-
ski wręczył akty nominacyjne członkom 
nowo powołanej Rady Seniorów Miasta 
i Gminy Kórnik kadencji 2021-2025.
Burmistrz zadeklarował, że dom ma być 
miejscem, gdzie realizowane będą inicja-
tywy, dedykowane wszystkim grupom 
wiekowym od najmłodszych do tych sporo 
starszych. Szczególne miejsce w działalności 
domu będą miały organizacje pozarządowe 
działające na terenie Miasta i Gminy Kórnik, 
które w obiekcie będą mogły realizować 
swoje zadania statutowe.
Inwestycja została dofinansowana ze środ-

ków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Koszt całkowity to prawie 2 800 000 
z  czego dofinansowanie wyniosło około  
2 300 000 zł. Powierzchnia działki na której 
zlokalizowana jest inwestycja to 851m2, 
powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 
333m2. Nowoczesny budynek pozbawio-
ny jest barier architektonicznych, tak aby 
osoby niepełnosprawne czuły się w nim 
komfortowo. Dom jest przewidziany dla 
użytkowania przez 90 osób. W skład obiektu 
wchodzi sala spotkań, sala gimnastyczna 
oraz kuchnia z pełnym wyposażeniem dla 
40 osób tak, aby mogły odbywać się w niej 
zajęcia kulinarne. 

Drzwi Otwarte 
Burmistrz Przemysław Pacholski zaprosił 
mieszkańców Miasta i  Gminy Kórnik na 
Drzwi Otwarte w Domu Integracji Między-
pokoleniowej, które odbyły się w dzień po 
oficjalnym otwarciu. Obiekt tego dnia od-
wiedziło około 50 osób. Podczas wydarze-
nia odwiedzający mogli nie tylko zobaczyć 
nowo otwarty obiekt, ale również zapoznać 
się z jego historią i zadaniami, do których 
będzie przeznaczony. Odwiedzający nie 
kryli radości i dumy, że będą mogli tworzyć 
część nowego rozdziału w działalności na 
rzecz środowiska lokalnego. Patronat nad 
wydarzeniem objął Głos Seniora. 

Otwarcie Domu Integracji  

W  niedzielę 5 grudnia br. na kórnickim 
rynku zagościł Mikołaj. Tradycyjne roz-
świetlenie choinki poprzedziło wspólne 
odliczanie mieszkańców, burmistrza mia-
sta i gminy Kórnik Przemysława Pachol-
skiego, wiceprzewodniczącej rady Anny 
Andrzejewskiej przy fanfarach w wykona-
niu Kórnickiej Orkiestry Dętej oraz tanecz-
nych pląsach grupy baletowej Skarbnica 
talentów. Następnie wysłuchaliśmy świą-
tecznych przebojów w wykonaniu Joanny 
Chorodko, Aleksandry Daukszewicz, Anety 
Koprowska i  Marty Bykowskiej. Po nich 
w  spektaklu „Magiczne lustro” artystów 
Teatru Wielkiego z  Poznania pojawiły 
się elfy, królowa śniegu i  inne magiczne 
postaci, które zachwyciły niezwykłymi 
umiejętnościami akrobatycznymi. Biała 
Dama i  Mikołaj rozdawali cukierki, a  na 
koniec wierna publiczność obdarowana 
została prezentami przygotowanymi przez 
pracowników Urzędu Miasta i KOK. 

Kórnicki 
Mikołaj 2021

◊   Sławek Animucki

◊  Wydział Komunikacji Społecznej 
i Inicjatyw Lokalnych

Jarmark 
świąteczny 
w Kórniku

Znakomite jedzenie, duży wybór rękodzieła, 
muzyczne atrakcje, a to wszystko okraszone 
góralskim folklorem - tak można podsu-
mować Jarmark świąteczny, który odbył się 
w dniach 10-12 grudnia na placu Niepodle-
głości w Kórniku. 
Przy olbrzymiej choince, która rozświetlona 
została tydzień wcześniej, stanęły dwa spore 
namioty, duża scena i domek św. Mikołaja. 
Kilkudziesięciu wystawców prezentowało 
wyroby rękodzieła, stowarzyszenia i instytu-
cje oferowały świąteczne kartki i upominki, 
a lokalni restauratorzy dbali o podniebienia 
uczestników jarmarku. Wśród wystawców 
nie zabrakło Koła Gospodyń Wielskich 
z  zaprzyjaźnionej z Kórnikiem Bukowiny 
Tatrzańskiej oraz księżniczki Angeliki i  jej 
świty z  partnerskiej gminy Koenigstein im 
Taunus. Księżniczka, jak się okazało dosko-
nale radzi sobie z  językiem polskim, a  to 
dzięki polskim korzeniom po kądzieli. 
W  piątek, po otwarciu przez burmistrza 
Przemysława Pacholskiego imprezy,  wystą-
pił Michał Sobierajski z zespołem i zespół gó-
ralski Białcanie z Białki Tatrzańskiej (z gminy 
Bukowina Tatrzańska). Sobota rozpoczęła 

się od występu uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Wójkiewicza z  Radzewa. 
Stowarzyszenie Teatralne Legion zaprosiło 
na wspólne kolędowanie z tradycyjnymi ko-
lędnikami na płycie rynku, a także jazzujący 
koncert Marii Taciak i Anny Stanisławskiej 
z zespołem Czamanova Jazz Trio. Na scenie 
wystąpiła też wokalistka Wiktoria Dawidek 
oraz młodzi adepci tańca ze Skarbnicy Talen-
tów. Po raz kolejny grali, śpiewali i tańczyli 
Białcanie prezentując tradycyjne Posiady 
góralskie. Swój świąteczny repertuar przed-
stawiły działające pod egidą KOKu: Senioritki 
pod dyrekcja Ewy Wodzyńskiej, Orkiestra 
dęta prowadzona przez Jacka Kortylewicza 
oraz Castellum Cantans pod batutą Dariu-
sza Tabisza.  
Niespodzianką był występ urzędników 
oraz gości, wraz z Michałem Sobierajskim. 
Przedstawili oni krótki utwór wokalno-ba-
letowy nawiązujący do bajki „Dziewczynka 
z zapałkami”, przeczytanej na scenie przez 
wiceburmistrza Bronisława Dominiaka. 
Na zakończenie sobotniego wieczoru 
z nastrojowym koncertem wystąpił zespół 
K&Gentlemen. 
W niedzielę najpierw publiczność mogła 
oklaskiwać występ Filipa Sznury. Później 
sceną zawładnęli przedszkolacy z Leśnej 
Drużyny (Kamionki) i od Wodnika Szuwarka 
(Szczytniki). Nieco starsi artyści ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego 
w Kórniku (Viva la Musika i solistki) i Szkoły 
Podstawowej im. Sprawiedliwych wśród Na-
rodów Świata z klasą zakończyli prezentacje 
przygotowane przez placówki oświatowe.  

Po nich wystąpił Roman Szkudlarek, pasjo-
nat harmonijki ustnej i posiadacz najwięk-
szego w Polsce zbioru tych instrumentów. 
Swój talent taneczny zaprezentowała też 
spontanicznie na scenie Vanessa Torkawska 
z ekipy, która tego dnia wykonywała w ratu-
szu szczepienia przeciw Covid-19.
Wielkie wrażenie na widzach zrobił występ 
Weroniki Kozłowskiej i Mai Garsztki – mi-
strzyń Polski aerial hoop & pole sport. Na 
zakończenie imprezy powtórzono wzrusza-
jącą opowieść o „Dziewczynce z zapałkami”, 
a także razem z publicznością odśpiewano 
kolędę „Przybieżeli do Betlejem”.
Biała dama i Gwiazdor rozdawali słodycze 
dzieciom. Na kórnickim rynku stanął też 
drewniany domek, w którym pracownice 
Biblioteki Publicznej w Kórniku czytały bajki 
najmłodszym. W mniejszym namiocie zaim-
prowizowano przestrzeń wystawienniczą 
dla laureatów zorganizowanego przez KOK  
konkursu „Guzik z pętelką”. Prowadzono też 
warsztaty rękodzielnicze, m.in.:  strojenia 
świątecznego drzewka, produkcji ozdób, 
malowania toreb świątecznych i ozdabiania 
pierników.
Była też piękna karuzela, a ulicami miasta od 
Oazy do Bnina jeździła kolorowa, darmowa 
kolejka.
Drugi już jarmark świąteczny (poprzedni 
odbył się przed dwoma laty) zorganizowano  
dzięki zaangażowaniu grupy kilkudziesięciu 
urzędników UMiG Kórnik i wolontariuszy.

◊  ŁG
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Informujemy, że w  dniu 
24 grudnia 2021 roku 
(Wigilia) oraz 31 grudnia 
2021 roku (Sylwester) 
Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunal-
nych w  Czołowie bedzie 
nieczynny.

Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” 
w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko 
specjalisty ds.  Kadr i Płac. 
Forma zatrudnienia - umowa o pracę. 
Wymiar zatrudnienia - 1/2 etatu.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyj-
mowane w terminie do dnia 20.01.2022 r. 
do godz.15:00. Szczegóły, w tym warunki 
i wymagania na stronie internetowej 
www.poryroku.dziensmyka.pl

Rusza nabór wniosków na dotacje w zakresie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla  Miasta i Gminy Kórnik

Od dnia 1 stycznia 2022 roku Miasto i  Gmina Kórnik rozpoczyna przyjmowanie 
wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji w  zakresie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej w tym na likwidację starego pieca. Wszystkich zainteresowanych 
zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przyznawania dotacji udostępnionymi 
na stronie bip.kornik.pl. 

15 grudnia 2021 roku zakończone zostały 
prace związane z przebudową ulicy Huby 
w miejscowości Konarskie. Przebudowano 
drogę z dotychczasowej nawierzchni grun-
towej na nawierzchnię bitumiczną o dłu-
gości 0,46 km, szerokości 5 m. Zadanie to 
zrealizowane zostało przy udziale środków 
Województwa Wielkopolskiego w ramach 
dofinansowania „budowy (przebudowy) 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych”. 

• Całkowita wartość zadania – 1 067 557,34 
zł, 
• Dotacja celowa ze środków Województwa 
Wielkopolskiego – 88 500,00 zł

W  trzecią niedzielę Adwentu zostaliśmy 
zaproszeni przez Legion na spotkanie 
z kolędą do kórnickiego zamku. Koncert 
składał się z  dwóch części. W  pierwszej 
gromada kórnickich kolędników barwnie 
przedstawiła historię narodzenia Syna 
Bożego. Aktorzy z niezwykłym zaangażo-
waniem wcielili się w postacie dziewczyny 
i chłopaka z ludu, Heroda, Żyda, aniołów 
– bnińskiego i  kórnickiego, diabłów…  
Powiało tradycją i świeżością. Do śpiewu 
kolędników przyłączali się widzowie, 
którzy po występie gromkimi oklaskami 
pożegnali aktorów. 
Autorką scenariusza „Kolędników w Kórni-
ku” jest niezrównana Anna Łazuka-Witek, 

zaś reżyserem Marek Fludra. O kostiumy 
zadbała Halina Buda, a  o  oprawę mu-
zyczną Anna Kilarska i Wiktor Klajn. Jako 
kolędnicy wystąpili: Joanna Brylewska, 
Zofia Jarczyńska, Amelia Kilarska, Anna 
Kilarska, Tomasz Kilarski, Wiktor Klajn, 
Kornelia Kozłowska, Julia Wielińska, Ga-
briela Wysocka.
Drugą część spotkania stanowił koncert 
„Hej kolęda, kolęda!” Usłyszeliśmy Cza-
manova Jazz Trio w  składzie: Bartosz 
Czarmański – fortepian, Jakub Lipiak – 
perkusja, Piotr Rogacki – kontrabas. Śpiew 
kórnickich młodych, utalentowanych wo-
kalistek Anny Stanisławskiej i Marii Taciak 
inspirowany był kolędami. 

Kolędowanie w Zamku

◊  as

W ten magiczny czas świąt, który skłania do refleksji, chcemy serdecznie podziękować za 
tak wiele dobroci, jakiej otrzymaliśmy od dobrych ludzi. Bardzo dziękujemy pani Krystynie 
Janickiej, przewodniczącej Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej za przekazanie 
środków pieniężnych na zakup wózka elektrycznego. Podziękowania kierujemy także 
dla Kórnickiego Stowarzyszenia „Klaudynka” i Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku, 
którzy również udzielili bezinteresownego wsparcia i przekazali środki na ten cel. Wózek 
elektryczny został zakupiony za kwotę 12.500 zł i trafił do nas na przełomie września 
i października. Serdecznie dziękujemy za to, że odmieniliście nasze życie. 
Każdy, nawet najdrobniejszy, gest może zmieć czyjeś życie, dlatego gorąco zachęcamy 
wszystkich do wspierania tych organizacji poprzez przekazanie 1% podatku.

Remont podłogi w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie
10 grudnia 2021 r. odebrane zostały prace budowlane związane z remontem podłogi w Sali 
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie. Zakres zamówienia obejmował 
rozbiórkę istniejących warstw posadzkowych wraz z wykonaniem nowej podłogi sportowej 
na całej sali gimnastycznej (powierzchnia podłogi to około 362 m2). Ułożono nowe warstwy 
podłogowe w systemie z  legarów drewnianych, z nawierzchnią sportową z wykładziny 
linoleum. Wykonawcą zadania była firma LIMEX PLUS Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Całkowity 
koszt inwestycji to 219 813,63 zł.

Inwestycje

Wymień kopciucha

Podziękowania

◊  Katarzyna i Piotr Kłys z Robakowa

Uwaga! Praca!

KONKURS  NOWOROCZNY
Co wiesz o Tytusie Działyńskim?

 
Na długie pandemiczne wieczory po-
lecamy naszym Czytelnikom książkę 
Edyty Bątkiewicz-Szymanowskiej „Tytus 
schodzi z pomnika”, Wydawcy: Polska 
Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, 
Stowarzyszenie Teatralne Legion, Kór-
nik 2021. Sprawdź swoją wiedzę o twór-
cy kórnickiej biblioteki odpowiadając 
na poniższe pytania, które ułożyła dla 
Państwa autorka tej pozycji:

1. Gdzie urodził się Tytus Adam Działyński?
2. Ile córek miał Tytus Działyński?
3. Proszę wymienić imiona przynajmniej 
dwóch córek Tytusa Działyńskiego.
4. Jak miała na imię żona Tytusa Dzia-
łyńskiego?
5. W  jakim powstaniu brał udział Tytus 
Działyński?
 
Odpowiedzi można przesyłać w formie 
elektronicznej na adres korniczanin@
kornik.pl i pocztą tradycyjną: Redakcja 
„Kórniczanina”, Plac Niepodległości 41, 
62-035 Kórnik.
Pierwsze trzy osoby, które prześlą maila 
z prawidłowymi odpowiedziami i pierw-
sze dwie, które prześlą je „na papierze”, 
otrzymają publikację „Tytus schodzi 
z pomnika” - prezent od Stowarzyszenia 
Teatralnego Legion. 



Podsumowanie 2 lat działalności
W październiku nasze KGW Borówiec.ONe 
świętowało swoje drugie urodziny. Z  tej 
okazji odbyło się okolicznościowe spotkanie 
integracyjne, byli wspaniali Goście oraz do-
bra zabawa. Podsumowaliśmy miniony rok 
i uznaliśmy, że był pełen działania, wyzwań, 
emocji i ciekawych wydarzeń.
W 2021 pozyskaliśmy granty i fundusze na 
realizację celów statutowych, dzięki którym 
możemy się rozwijać i  działać na rzecz 
mieszkańców Borówca i całej gminy. Reali-
zowaliśmy projekty z młodzieżą i dorosłymi 
w wielu obszarach: sportowych, tanecznych, 
kulturalnych i  oświatowych. Zorganizo-
waliśmy wiele eventów jednorazowych 
i cyklicznych, w których braliście udział, jak 
np. „Rowerem po zdrowie”, „Borówiecki 
spływ kajakowy”, kurs tańca (z doskonałym 

prowadzącym- Przemkiem), wycieczka 
do Wrocławia oraz „Wylidż TV”. Ważnym 
punktem było włączenie się do programu 
szczepień i organizacja festynu „Babie lato” 
- pamiętacie planszówki z  CUBE, stylistkę 
Paulinę i gladiatorów z Bellator Societas?
W  planach mamy już kilka pomysłów 
i projektów, oby tylko pandemia nie prze-
szkadzała!
Bardzo serdecznie dziękujemy naszej 
lokalnej społeczności za wsparcie, dobre 
słowo oraz okazywaną pomoc. Dziękujemy 
wszystkim członkom za aktywne włączanie 
do wszelkich prac. Cieszymy się, że działamy 
razem!
Szczególne podziękowania za wsparcie 
kierujemy do Fundacji Zakłady Kórnickie, 
Urzędu Miasta i  Gminy Kórnik, Powiatu 
Poznańskiego, Studia Reklamy „Futurum” 
oraz wielu prywatnym darczyńcom.
     

Borówiec.ONe

◊  Małgorzata Klary- Janowska
Jarosław Janowski
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Ze względu na nowe obowiązki, które 
muszą spełnić organizacje NGO wynika-
jące z ustawy o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
zapraszamy do zapoznania się z  in-
formacjami zamieszonymi na stronie  
pop.kornik.pl 
Jak wynika ze znowelizowanych przepisów  
zarejestrowane stowarzyszenia i fundacje 
mają obowiązek zgłoszenia czlonków 
swoich zarządów do Centralnego Rejestru 
Beneficjentów Rzeczywistych w terminie 3 
miesięcy od 31 października 2021 r. (czyli 
do 31 stycznia 2022 r.). 

Uwaga
NGO-sy!

◊  red.

W tym roku Mikołajki w innej formie, na 
świeżym powietrzu i z bitwą na śnieżki. 
Choinka pięknie roświetlona zdobi naszą 
wieś a Mikołaj był wyrozumiały (w większo-
ści przypadków) i hojnie dzieciaki obdaro-
wywał!  Dziękujemy wszystkim mały i dużym 
za obecność! Nastrój świąteczny włączony, 
z Wami mieszkańcy to czysta przyjemność! 

Baardzo dziękujemy sponsorom :
Clipper Logistics Poland 
Hama Polska 
PF Logo Express 
Jarek Piechowiak Gospodarstwo rolne

„Okiem Obserwatora”

Szanowni Państwo. W dniu 10 grudnia 2021 
roku o godz. 12:00 dokonano uroczystego 
otwarcia „Domu Integracji Międzypokolenio-
wej” w Kórniku. Domu, który był wyczekiwa-
ny przez wiele lat. 
Uroczystość ta, przypomniała mi inną bar-
dzo cenną inwestycję, jaką jest „Promenada 
im. W. Szymborskiej”. Była to kolejna idea, 
o  której mówiono już w  latach 70-tych 
ubiegłego wieku. A  teraz jest i  służy nam 
wszystkim oraz przyjeżdżającym turystom.

Ale jakby nie patrzeć i  tu pojawiały się 
słowa krytyczne, że taka droga, że po co 
ta promenada? A nawet usłyszałem takie 
stwierdzenie: „…po co nam ta promenada, 
skoro nie można spokojnie spacerować, bo 
tylu jest turystów?”. Nie wiem czy się cieszyć 
czy też płakać.
Jestem przewodnikiem turystycznym i mia-
łem w tym roku (pomimo pandemii) możli-
wość oprowadzać wiele grup turystycznych 
przyjeżdżających z całego kraju, właśnie tu, 
do Kórnika.

Oprowadzałem nie tylko po Zamku kórnic-
kim czy Arboretum, które są „magnesem” 
przyciągającym turystów, ale właśnie Pro-
menada staje się kolejnym „magnesem” 
przyciągającym ich do Kórnika.

Turyści bardzo pochlebnie i  z podziwem 
wypowiadali się na temat tego obiektu. 
Chwalili nas, że w małym miasteczku  moż-
na stworzyć takie cudo. Nie wszyscy mają 
w mieście jeziora. 

Myślę, że powinniśmy być dumni z tak dy-
namicznie rozwijającego się miasta i gminy.
Drodzy Państwo. 
Uważam, że należy być dumnym i dalej pro-
pagować walory naszego regionu i jeszcze 
bardziej zachęcać do odwiedzania Kórnika 
i okolic.
Ja tak czynię codziennie.

Mikołajki w Robakowie Wsi

W  dniu 6 grudnia odbyło się spotkanie 
Mikołajkowe, dla dzieci ze wsi Skrzynki.
Korzystając z uprzejmości hotelu Rodan 
mogliśmy spotkać się w  jego sali, gdzie 
Agencja Artystyczno- Eventowa ANIMATO-
RI,  wprowadziła Nas w przedświąteczny 
czas, spotkaniem ze św. Mikołajem.
Były konkursy, pakowanie prezentów 
w takt muzyki, w tle opowieść z morałem, 
listy do Świętego no i  oczywiście słodki 
upominek.
Radość najmłodszych mieszkańców uzmy-
sławia Nam dorosłym, że najważniejsze to 
być szczęśliwym.
Dziękuję, że byliście - nieobecnym życzę 
dużo zdrowia, i do zobaczenia z św. Miko-
łajem już za rok.

Spotkanie ze św. Mikołajem w Skrzynkach
◊  BR

◊  Beata Bruczyńska 
- Sołtys wsi Skrzynki

Drodzy  mieszkańcy  Błażejewa! 

Niech nadchodzący czas 
Świąt Bożego Narodzenia 
przyniesie Wam spokój, 

wytchnienie i radość 
a Nowy 2022 Rok

obdaruje Was 
przede wszystkim  zdrowiem. 

sołtys 
Beata  Jefremienko

Wszelkiej radości z Bożego Narodzenia
ciepła, wsparcia 

i mocy z Betlejemskiego Ognia…
A w Nowym 2022 Roku wiele zdrowia,

przyjaźni, życzliwości i optymizmu.
Z najlepszymi życzeniami

Pięknych Świąt Bożego Narodzenia
- Kórnickie Zuchy, Harcerze i Instruktorzy

◊  Marek Kaczmarek
Przewodnik Turystyczny

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Chodźcie z nami serca wznieść!
Przez śnieżycę i zawieję,
Przynosimy dobrą wieść

Z okazji Swiąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku 
składamy z serca płynące życzenia 
radośći oraz wszelkiego dobra 
w życiu osobistym i zawodowym.
Dziękujemy za okazaną nam życzliwość.

Zarząd i Członkowie 
Kórnickiego Stowarzyszenia OGOŃCZYK

Kórnik, Gwiazdka 2021

Drogim Szafirowym Jubilatom 
Lucynie i Pawłowi, 

z okazji Waszej rocznicy ślubu 
pragniemy Wam podziękować 
za wzór miłości, która wspiera 

w trudach i raduje w sukcesach. 
Życzymy Wam, aby kolejne lata

 były przepełnione zdrowiem i siłami, 
by wspierać siebie nawzajem, 
realizować wspólne marzenia 

i cieszyć się każdym spotkaniem w gronie 
rodziny. Niech Pan Bóg błogosławi Wam 
na kolejne lata, a Matka Boża wyjednuje 

łaski potrzebne każdego dnia.
Życzą 

Dzieci z rodzinami



Grudzień to niezwykły czas, którego magicz-
na aura towarzyszy nam, poprzez niesienie 
dobra wszystkim dookoła. Jakże wielką hoj-
nością wykazali się rodzice uczniów naszej 
szkoły, poprzez aktywny udział w zbiórce 
rękawiczek, czapek oraz swetrów dla osób 
bezdomnych z Jadłodajni w Poznaniu. Za-
pach świąt można było wyczuć zwłaszcza 
w szkolnej zerówce, która z zapałem przygo-
towała własne wypieki, aby móc podzielić się 
nimi z pracownikami szkoły  i spałaszować 
swych pierwszych kulinarnych dokonań. 
Podsumowaniem grudniowego  czasu było 
świąteczne dwujęzyczne przedstawienie 
grupy ,, Odważnych Jeżyków”. W  imieniu 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich w Robakowie 
życzymy wszystkim Spokojnych, Rodzinnych 
i Wesołych Świąt. Merry Christmas!

Magia Świąt 
w Robakowie

◊  Aleksandra Świątek
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Uczniowie „Dwójki“ pomagają
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy 
czas. Na czym polega magia świąt? To 
chwile pełne uroku, miłości, zrozumienia 
i dobrych serc. W tym czasie ludzie otwie-
rają się na potrzeby drugiego człowieka. 
Jest wiele akcji charytatywnych, tych 
ogólnopolskich i  regionalnych. Można 
rozejrzeć się wokół, na pewno zauważymy 
samotną sąsiadkę, parę staruszków czy 
kogoś chorego potrzebującego pomocy.
Właśnie tak postanowiły zrobić pięć lat 
temu dzieci z ówczesnej klasy 0a ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie wraz 
ze swoimi rodzicami i wychowawczynią. 
Wspólnymi siłami dotarliśmy do osoby, 
która podczas rozmowy wyraziła chęć 
otrzymania pomocy. Ustalono listę naj-
ważniejszych potrzeb i zabraliśmy się do 
pracy. Dzieci były w pełni zaangażowane 

w  kompletowanie paczki. Każdy dołożył 
swoją cegiełkę. Wręczenie prezentu to 
chwila pełna wzruszeń i  piękna lekcja 
dobroczynności dla dzieci. Dlatego usta-
nowiono w  naszej klasie nową świecką 
tradycję. Pomagamy co roku! W  tego-
rocznej zbiórce uczniom obecnej klasy 4a 
pomagały elfy z klasy 1b oraz 7a. Razem 
możemy więcej. Bardzo wszystkim dzię-
kujemy. 
Przed tą wspaniałą grupą młodych ludzi 
jeszcze 4 lata nauki w szkole podstawowej 
– to szansa na kolejne piękne inicjatywy. 
Mamy nadzieję, że ziarno zasiane w na-
szych dzieciach będzie kiełkowało. Warto 
było pokazać im, że Święta Bożego Naro-
dzenia to nie tylko wolne dni, prezenty, 
ale także magiczny czas, podczas którego 
można wyczarować szczęście i nadzieję... 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posia-
da, lecz przez to, kim jest... 
Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi.

                                                 Jan Paweł II

Człowiek jest wielki nie przez to, co posia-
da, lecz przez to, kim jest... 
Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi.

                                                 Jan Paweł II
Szkoła Podstawowa im. Powstańców 
Wielkopolskich w Robakowie po raz 
kolejny przystąpiła do udziału w ogólno-
polskiej akcji charytatywnej Szlachetna 
Paczka. 
Akcja opiera się o  ideę przekazywania 
pomocy osobom potrzebującym na pod-
stawie wcześniejszego rozpoznania ich 
potrzeb. Do tworzenia paczki dla wybranej 
rodziny zaprosiliśmy całą społeczność 
szkolną: uczniów, rodziców, nauczycieli 
i  pracowników oraz przyjaciół szkoły. 
Zaangażowanie tych wszystkich osób 
przyniosło nieoczekiwane efekty: przy-
gotowaliśmy wiele różnorodnych paczek 
zawierających żywność, kosmetyki, środki 
czystości, odzież, zabawki i artykuły szkol-
ne. Wraz ze zbiórką darów rzeczowych 
trwała zbiórka środków pieniężnych, z któ-

rych zostały zakupione: pralka, komputer, 
odkurzacz, żelazko, szafa, sofa oraz bony 
do wykorzystania w sklepach spożywczych 
i  odzieżowych. Kilka dni przed finałem 
odbyło się wielkie pakowanie i sortowanie. 
Przygotowanie wszystkich artykułów nie 
było łatwe, a do transportu potrzebowali-
śmy bardzo pojemnego auta, co udało się 
zorganizować dzięki życzliwości rodziców 
jednej z uczennic, koordynatorów akcji – 
pani Agnieszce i panu Krzysztofowi. 
Szlachetna Paczka to akcja, która pokazu-
je, że pięknie jest pomagać, choć wymaga 
to dużo zaangażowania i współpracy, za co 
jesteśmy bardzo wdzięczni społeczności 
szkolnej! To niesamowite uczucie, gdy 
ktoś za okazaną pomoc odwdzięcza się 
łzą wzruszenia, nieśmiałym uśmiechem 
czy prosto z serca płynącym „dziękuję”. 

Marzenia się spełniają!

◊ Z wyrazami szacunku i wdzięczności
organizatorzy 
Ewa Nowicka, Joanna Majchrzak

◊ Anna Pioterek

27 grudnia Narodowym Dniem Zwycię-
skiego Powstania Wielkopolskiego. Pre-
zydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę 
w poznańskim hotelu Bazar 23 listopada 
2021 roku. Fundacja Zakłady Kórnickie jest 
jedną z sześciu instytucji, które zainicjowały 
starania o uczczenie bohaterskiego zrywu 
Wielkopolan. 
Historyczny hotel Bazar, w  którym sto 
trzy lata temu Ignacy Paderewski wygłosił 
pamiętne przemówienie, będące iskrą 
zapalną dla działań powstańczych, stał się 
świadkiem formalnego aktu ustanowienia 
nowego święta państwowego. Po raz pierw-
szy obchodzić będziemy je już w tym roku, 
27 grudnia, w rocznicę wybuchu Powstania. 
“W hołdzie bohaterom – uczestnikom na-
rodowego zrywu z  lat 1918-1919, którzy 
wyzwolili Wielkopolskę spod panowania 
niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej 
Rzeczypospolitej” – głosi preambuła ustawy, 
nie przewidującej, co podkreślano także 
podczas wcześniejszych prac sejmowych, 
że nowe święto będzie dniem wolnym od 
pracy.

O znaczeniu tego zrywu i – będącej jego kon-
sekwencją - obecności Wielkopolski w two-
rzeniu odrodzonej Rzeczypospolitej, tak 
mówił w swoim przemówieniu Prezydent RP 
Andrzej Duda: Powstanie Wielkopolskie było 
wielkim sukcesem i to należy podkreślić! Gdy-
by nie ono, nie byłoby Poznania z Ostrowem 

Tumskim, czy Gniezna w granicach państwa. 
Nie wiem czy takie Państwo Polskie, bez swoich 
korzeni, utrzymałoby się na mapie.

Prezydentowi Andrzejowi Dudzie wręczono 
Statuetkę Dobosza Wielkopolskiego - na-
grodę Honorową Towarzystwa Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego 1918-1919, którą 
honorowane są osoby i instytucje, w sposób 
szczególny zasłużone w upowszechnianiu 
wiedzy o Powstaniu i jego tradycji.
Apel o ustanowienie daty wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego świętem państwowym 
Fundacja Zakłady Kórnickie wystosowała 
11 czerwca br. wspólnie z Wielkopolskim 
Muzeum Niepodległości w Poznaniu, po-
znańskim oddziałem Instytutu Pamięci Na-
rodowej, Towarzystwem Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918–1919, Stowarzysze-
niem Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz 
Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Inicjatorzy przedsięwzięcia włączyli w  te 
działania samorządowców z Wielkopolski, 
Pomorza, Kujaw oraz Ziemi Lubuskiej, 
regionalistów, muzealników, instytucje 
i stowarzyszenia, które pielęgnują pamięć 
o Powstaniu Wielkopolskim. Choć nie było 
to wymagane żadnymi przepisami, udało 
się zdobyć ponad 8 tysięcy podpisów, dekla-
racje poparcia nadesłało 178 samorządów, 
Rady Pedagogiczne i dyrektorzy 58 szkół. 
Wszystkie osoby, które udzieliły swego 
poparcia tej inicjatywie mają prawo od dziś 

uważać siebie za Ambasadora ustanowienia 
Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego.
Potomkowie żołnierzy dzielnej Kompanii 
Kórnickiej i innych Powstańców Wielkopol-
skich mogą być dumni. Ponad wszelkimi 
podziałami politycznymi uczczone zostało 
wspólne dziedzictwo Wielkopolan, którzy 
ponad sto lat temu czynem i krwią zaświad-
czyli, że ich opcją jest Polska. Zaświadczyli 
zwycięsko i dzięki temu kształt terytorialny, 
gospodarczy i kulturowy II Rzeczypospolitej 
został wzbogacony o  region pełen ludzi 
przedsiębiorczych, postrzegających patrio-
tyzm jako działanie, nie tylko podczas zbroj-
nych zrywów, ale także na polu społecznym 
i gospodarczym. Warto przypominać o tym 
nasyconym organicznikowską myślą patrio-
tyzmie Wielkopolan wszystkim Polakom. Bo 
za pamięcią o Powstaniu Wielkopolskim, 
idzie pamięć o tym wszystkim, co je poprze-
dziło, o pewnym modelu patriotycznego 
myślenia, które, kiedy trzeba chwyta z broń, 
ale na co dzień w imię obywatelskich zobo-
wiązań - pracuje na rzecz rozwoju swojej 
społeczności, jej wzrostu gospodarczego, 
społecznego i  kulturalnego. To bardzo 
uniwersalny przekaz i model, który warto 
promować i którego realizacja jest dobrą 
tradycją tych ziem.

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wlkp.

◊  Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie



Pragniemy Państwa poinformować, iż w dniu 2 grudnia br. 
Burmistrz Miasta i  Gminy Kórnik Przemysław Pacholski 
ogłosił Zarządzeniem nr 127/2021 otwarty konkurs ofert 

na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Oferty z  wymaganymi załącznikami należy składać do 
dnia 27 grudnia 2021 roku do godziny 15:00 w zamknię-
tej kopercie z  dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2022” 
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przy pl. 
Niepodległości 1 w Kórniku lub za pośrednictwem poczty 
na adres: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Wydział Komuni-
kacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych, pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik; z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2022” 
(decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego).

◊  Wydział Komunikacji Społecznej 
i Inicjatyw Lokalnych



◊  Katarzyna Sękiewicz
Instytut Dendrologii PAN
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Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Owoce jakiej rośliny kryją się pod nazwą 
zawartą w tytule? Mowa tu o wyjątkowym, 
obecnie coraz częściej wykorzystywanym ze 
względu na właściwości lecznicze – rokitniku 
zwyczajnym. Nazwa łacińska rokitnika, Hip-
pophaërhamnoides, nawiązuje do czasów 
starożytnych i pochodzi od greckich słów 
hippos – koń i pháo – błyszczący. W staro-
żytnej Grecji stosowano liście oraz pędy 
rokitnika jako pożywienie dla zwierząt, 
szczególnie dla koni, w efekcie obserwowa-
no przyrost masy ciała oraz lśniącą sierść, 
stąd też jego zwyczajowa nazwa – „błysz-
czący koń”. Rokitnik nazywany jest również 
„złotem Syberii”, „nadmorską wierzbą” czy 
„syberyjskim ananasem”, ze względu na de-
likatny aromat i smak nieco przypominający 
ten owoc. W Polsce najczęściej spotykamy 
się z ludową nazwą „oblepicha”, co z kolei 
nawiązuje do jego wyglądu, ponieważ jego 
owoce rosną gęsto na gałęziach, sprawiając 
wrażenie jakby wręcz je „oblepiały”. 
Rokitnik zwyczajny to dwupienny (osobniki 
męskie i żeńskie to osobne rośliny) krzew 
o rozłożystym pokroju lub rzadziej niewiel-
kie drzewo, należące do tej samej rodziny 
co często uprawiany oliwnik wąskolistny 
– oliwnikowatych. Pędy rokitnika pokryte 
są ostrymi cierniami oraz lancetowatymi 
liśćmi, które z wierzchu są szarozielone, a od 
spodu srebrzyste. Kwitnie przed rozwojem 
liści, zwykle pod koniec kwietnia, a  jego 
owoce to kuliste, miękkie, pomarańczowe 
nibypestkowce. W stanie naturalnym wy-
stępuje w Europie, na Kaukazie, Syberii oraz 
Azji Mniejszej i Środkowej. W Polsce rokitnik 
jest rzadki, rośnie na wybrzeżu Bałtyku, od 
zachodniej granicy aż po ujście Wisły. Można 
go również spotkać w głębi kraju jako formę 
zdziczałą. Sadzony jest głównie jako roślina 
ozdobna czy glebochronna, wykorzysty-
wana do zadarniania i  umacniania gleb 
piaszczystych i stromych zboczy, a także do 
rekultywacji terenów przemysłowych. 
Rokitnik zwyczajny to bardzo niepozorny 
i mało znany krzew, który skrywa w sobie 
ogromną prozdrowotną moc. Wszystkie 
jego części stanowią źródło wielu cennych 
substancji odżywczych i bioaktywnych, ma-
jących zastosowanie w przemyśle spożyw-
czym, kosmetycznym i  farmaceutycznym. 
W celach leczniczych wykorzystywane są 
głównie jego owoce i nasiona, z których 
wytwarzany jest olej, natomiast liście są 
rzadziej wykorzystywane. Odniesienia do-
tyczące leczniczego zastosowania rokitnika 
odnaleziono w starożytnych tybetańskich 
tekstach oraz za czasów panowania Dynastii 
Tang w Chinach. W medycynie tybetańskiej 
rokitnik stosowany był w  celu poprawy 
krążenia, a  także do łagodzenia kaszlu 
i biegunek. W Mongolii rokitnik traktowany 

był jako środek uspokajający oraz wspoma-
gający proces gojenia się ran. Stosowano go 
także w Rosji, Himalajach oraz w Europie, 
zwłaszcza w krajach bałtyckich, do leczenia 
chorób skóry, odmrożeń, anemii, żółtaczki, 
astmy, reumatyzmu oraz jako środek prze-
czyszczający. W  czasie wojny światowej 
z owoców rokitnika wyrabiano preparaty 
dla zapobiegania szkorbutowi. Obecnie 
wiemy, że rokitnik to między innymi po-
tężny adaptogen, czyli roślina stymulująca 
układ odpornościowy, posiada właściwości 
przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe, prze-
ciwwirusowe, przeciwbakteryjne, chroniące 
wątrobę oraz przeciwnowotworowe. To 
właśnie rola rokitnika w prewencji i leczeniu 
chorób nowotworowych i  krążeniowych 
budzi coraz większe zainteresowanie. Ze 
względu na właściwości prozdrowotne, 
rokitnik cieszy się obecnie dużym zaintere-
sowaniem naukowców jako produkt do two-
rzenia preparatów skutecznych w leczeniu 
wielu chorób cywilizacyjnych.

Superowoc na zdrowie!
Największa „moc” rokitnika kryje się w jego 
owocach, które obok owoców goji, acai czy 
aceroli zaliczane są do tzw. „superowoców”. 
Owoce te odznaczają się znaczną zawar-
tością witamin i  składników mineralnych, 
a przede wszystkim substancji przeciwutle-
niających, mających prozdrowotny wpływ 
na nasz organizm. Owoce rokitnika są wyjąt-
kowo bogatym źródłem naturalnej i dobrze 
przyswajalnej witaminy C, zdecydowanie 
bogatszym niż owoce czarnej porzeczki, 
malin czy cytryny. Pod względem jej zawar-
tości ustępują one jedynie owocom dzikiej 

róży. Co istotne, nie ulega ona rozkładowi 
podczas obróbki termicznej czy długiego 
przechowywania, ponieważ owoce rokitnika 
nie zawierają enzymów powodujących jej 
rozkład. Witamina C zawarta w owocach 
rokitnika występuje w ogromnych ilościach, 
a  jej zawartość jest zależna od odmiany, 
miejsca występowania i sposobu przetwa-
rzania. Przykładowo rokitnik na wybrzeżu 
Bałtyku zawiera ok. 120-315 mg witaminy 
C w 100 g owoców, w górach południowej 
Europy 405-1100 mg, a w Chinach nawet 
do 2500 mg. Dla porównania świeże owoce 
malin zawierają ok. 34 mg/100 g witaminy 
C. Należy wspomnieć, iż dzienne zapotrze-
bowanie na witaminę C to ok. 60-75 mg, co 
oznacza, że zjadając ok. 100 g owoców rokit-
nika dostarczymy jej sobie z dużą nawiązką. 
To jednak nie wszystko! Te soczyste, kwaśne 
i odrobinę cierpkie owoce prawie w ogóle 
nie zawierają cukru, a oprócz wspomnianej 
witaminy, zawierają sporo prowitaminy 
A, witaminy E, kwasu foliowego, witamin 
z grupy B, niewielkie ilości witamin D i K 
oraz makro- i mikroelementy, wśród których 
należy wymienić m.in. żelazo, wapń, sód, 
potas, selen, chrom oraz magnez. Można 
więc traktować owoce rokitnika jak natural-
ną multiwitaminę. Poza witaminami, owoce 
rokitnika zawierają wiele substancji przeciw-
utleniających, wśród których najważniejsze 
to flawonoidy, tokoferole i  karotenoidy, 
nadające im charakterystyczny pomarań-
czowy kolor. Ponadto rokitnik należy do 
nielicznych roślin gromadzących w owocach 
tłuszcz. Jest źródłem nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, np. omega-3. 
Owoce rokitnika i jego przetwory stosuje się 
głównie jako naturalne źródło dobrze przy-
swajalnej witaminy C, a także jako środek 
odżywczy i wzmacniający odporność. Zaleca 
się stosowanie w leczeniu i profilaktyce wie-
lu schorzeń. Do najważniejszych należą cho-
roby gorączkowe wywołane przez bakterie 
lub wirusy, choroba wrzodowa żołądka lub 
dwunastnicy, stany zapalne różnych narzą-
dów, utrzymujące się dłużej biegunki, postę-
pujące objawy reumatoidalnego zapalenia 
stawów czy anemii. Olej i wyciągi olejowe 
z owoców rokitnika wykazują działanie prze-
ciwzapalne, regenerujące, przyspieszające 
gojenie ran i są z powodzeniem stosowane 
zewnętrznie w  różnych dolegliwościach 
skóry, zwłaszcza oparzeniach, odleżynach, 
trudno gojących się ranach, trądziku czy 
egzemie. Substancje aktywne zawarte 
w rokitniku, zwłaszcza w oleju, wzmacniają 
ściany naczyń krwionośnych, obniżają po-
ziom cholesterolu, cukru i  ciśnienia krwi. 
Rokitnik można stosować zapobiegawczo 
i pomocniczo w chorobach krążenia, ser-
cowo-naczyniowych i miażdżycy. Sok oraz 
olej z rokitnika wspomaga chemioterapię. 

„Błyszczący koń” – superowoc jesieni

Przeciwwskazaniem do stosowania prepa-
ratów z rokitnika są stany zapalne wątroby 
i  trzustki, ostre stany zapalne pęcherzyka 
żółciowego oraz kamica nerkowa.

Warto wiedzieć
Należy pamiętać, że rokitnik rosnący nad 
Bałtykiem podlega ochronie. Jednak bez 
obaw! W rozporządzeniu o ochronie gatun-
kowej roślin czytamy, że dopuszczalny jest 
zbiór owoców rokitnika, bez uszkadzania 
krzewów, jedynie poza naturalnymi stano-
wiskami jego występowania na wydmach 
i klifach. Sam zbiór tych lepkich, miękkich 
i mocno przylegających do gałęzi owoców 
z kłujących i zwartych krzewów nie jest wcale 
taki łatwy. Jednym ze sposobów może być 
ucinanie niewielkich i oblepionych owocami 
gałęzi, które następnie należy zamrozić, co 
zdecydowanie ułatwi ich oderwanie. Po 
przemrożeniu gorzkie i  kwaśno-cierpkie 
owoce stają się słodsze. Zbiory powinny 
odbywać się w okresie od połowy sierpnia 
do października, co daje gwarancję najwyż-
szej jakości zebranych owoców. Co najważ-
niejsze, uprawa krzewów rokitnika nie jest 
wymagająca, jednak aby krzew owocował, 
konieczne jest posadzenie okazów męskich 
i żeńskich, ponieważ, jak wspomniano, ro-
kitnik jest rośliną dwupienną.

Rokitnik zwyczajny to jedna z najcenniej-
szych roślin, jakie występują w  naszym 
klimacie, o bardzo szerokim zastosowaniu 
i  potężnych właściwościach leczniczych, 
o których można byłoby pisać bez końca. 
W Polsce do niedawna nie cieszył się zbytnią 
popularnością, choć obecnie jest coraz czę-
ściej stosowany. Jego właściwości lecznicze 
są nieocenione szczególnie teraz, w okresie 
jesienno-zimowych przeziębień. 

Zarośla owocującego 
rokitnika zwyczajnego.

 Jastrzębia Góra. 
Fot.  K. Sękiewicz

Owoce rokitnika zwyczajnego. 
Fot.  K. Sękiewicz

Dzień Wolontariusza w „Klaudynce”
„Kiedy pomagamy innym, pomagamy so-
bie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, 
zatacza koło i wraca do nas” (Flora Edwards)
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to 
święto obchodzone corocznie 5 grudnia, 
ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych rezo-
lucją 40/212 z 17 grudnia 1985 roku. Celem 
obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy 
na całym świecie oraz podziękowanie za ich 
trud i czas przeznaczony na rzecz innych. 
W Stowarzyszeniu „Klaudynka” Dzień Wo-
lontariusza już na stałe wpisał się w gru-
dniowe działania. W tym roku nasi wolon-
tariusze spotkali się 3 grudnia w siedzibie 
Stowarzyszenia. Prezes Jadwiga Woźniak 
oraz wiceprezes Wiktoria Andrzejczak przy-

Klaudynkowy grudzień

◊  Prezes Jadwiga Woźniak

witały wolontariuszy oraz podziękowały im 
za zaangażowanie. Podsumowały również 
całoroczne działania oraz przedstawiły pla-
ny na kolejny rok. Następnie głos zabrała 
gościni Dagmara Horodecka, wieloletnia 
wolontariuszka, prezeska, a także koordy-
natorka wolontariatu w „Klaudynce”, która 
poza podziękowaniami i gratulacjami dla 
podopiecznych przekazała również cenne 
rady oraz drobny upominek. Po przemo-
wach nadszedł czas na to, co wolontariusze 
lubią najbar-
dziej – słodycze. 
Coś słodkiego 
przygotowała 
jedna z wolon-
tariuszek oraz 
mama jednej 
z  podopiecz-
nych, za co bar-
dzo dziękujemy. 
Na koniec, po 
integracyjnych 
r o z m o w a c h , 
panie prezes 
oraz wiceprezes 
wręczyły wolon-
tariuszom upo-
minki. 
Wszystkim, któ-
rzy podejmują 
jak iekolwiek 
wolontariac -
kie działania 
na rzecz Sto-
warzyszen ia 
„Klaudynka”, 
serdecznie dzię-
kujemy i życzy-
my dalszej pasji 
do niesienia 
pomocy.

„Klaudynka” spotkała Mikołaja
4 grudnia o godzinie 15.15 podopieczni, 
członkowie, wolontariusze oraz przyjaciele 
Stowarzyszenia „Klaudynka” przybyli na 
zaproszenie proboszcza Grzegorza Zbączy-
niaka do kórnickiej kolegiaty na Spotkaniu 
z Mikołajem dla osób z niepełnosprawno-
ściami i ich rodzin. 
Spotkanie rozpoczęliśmy śpiewaniem 
wesołych piosenek oraz oczekiwaniem na 
gościa. Następnie do kościoła wszedł on – 
św. Mikołaj biskup. Ks. Grzegorz przedstawił 
Mikołaja, jego historię oraz opowiedział 
o  jego pasji do muzyki, dlatego wspólnie 
odśpiewaliśmy jeszcze kilka piosenek. Na-
stępnie Mikołaj z pomocą klaudynkowych 
wolontariuszy rozdał prezenty, z których 
wszyscy byli bardzo zadowoleni. 
Bardzo dziękujemy ks. Grzegorzowi za 
zaproszenie i  ciekawe poprowadzenie 
spotkania, św. Mikołajowi za odwiedziny, 

panu Januszowi za oprawę muzyczną oraz 
wszystkim zaangażowanym za spotkanie. 

Choinka dla Klaudynki
Święta to czas wyjątkowych prezentów i nie-
spodzianek również dla Klaudynkowiczów. 
Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku 
oraz sklepy Auchan z Poznania postawiły 
zorganizować zbiórki prezentów na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin 
związanych ze Stowarzyszeniem Klaudyn-

ka. Pod koniec 
listopada Klau-
d y n k o w i c z e 
stworzyli swoje 
listy do Miko-
łaja, które na-
stępnie zostały 
p r z e k a z a n e 
potencjalnym 
darczyńcom. 
D a r c z y ń c y 
wspaniale od-
powiedzieli na 
potrzeby Klau-
dynkowiczów 
oraz spełnili ich 
marzenia. Aktu-
alnie trwa prze-
kazywanie pre-
zentów, które 
przebiega w at-
mosferze rado-
ści i wzruszeń. 
Wszystkim za-
angażowanym 
w  zbiórki bar-
dzo dziękuje-
my.
D z i ę k u j e m y 
również Micha-

łowi Buchwaldowi za przekazanie drzewka, 
które stało się naszą Klaudynkową choinką 
i  zapewniło świąteczny klimat w  naszej 
siedzibie. 

20 lat Klaudynki
Szanowni Kórniczanie! 
Nadchodzący 2022 rok to dla Kórnickiego 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną i  Ruchową 
„Klaudynka” rok wyjątkowy, ponieważ 
będzie to rok 20-lecia formalnego istnienia 
„Klaudynki”. W związku z planowanymi ob-
chodami z radością przyjmiemy wszystkie 
pamiątki, zdjęcia i  spisane wspomnienia 
związane ze Stowarzyszeniem, osoby zain-
teresowane prosimy o kontakt mailowy na 
adres klaudynka-info@o2.pl
Zapraszamy również do wsparcia naszego 
20-lecia poprzez pomoc w zorganizowaniu 
prezentów dla naszych podopiecznych. 
Szczegóły na zrzutka.pl/z/20latKlaudynki 
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Jak co roku w grudniu dzieci z przedszkola 
Kolorowy Świat w Szczodrzykowie zaczynają 
przygotowywania do zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia. Zaczęliśmy od kom-
pleksowej realizacji tematu „Święta tuż tuż”. 
Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, jak ob-
chodzone jest Boże Narodzenie nie tylko w 
Polce, ale także w innych krajach i kulturach, 
poznały różnorodne zwyczaje i tradycje. 6 
grudnia dzieci odwiedził Mikołaj, a prezenty 
zostawił w mikołajkowych skarpetach, które 
dzieci samodzielnie przygotowały różnymi 
technikami plastycznymi. Tego dnia odbyło 
się również otwarcie „Domku Mikołaja” – to 

pięknie przystrojone miejsce, przy którym 
można zrobić pamiątkowe zdjęcie. Każde-
go dnia przedszkolaki poszerzają swoją 
wiedzę związaną z Bożym Narodzeniem, 
korytarze zdobią piękne prace wykonane 
samodzielnie przez nasze zdolne dzieci, 
w każdej sali jest choinka, którą zdobią 
wspólnie wykonane ozdoby. Dziękujemy 
Mateuszowi Nowickiemu, który dostarczył 
do przedszkola choinkę. Wyjątkowy klimat, 
który zapanował w naszym przedszkolu, 
sprawił, że świąteczną atmosferę można 
poczuć od progu Kolorowego Świata. 

Choć pogoda w  listopadzie nas nie 
rozpieszcza, za oknami jest już często 
pochmurnie i szaro, nasze przedszkolaki 
na pewno tego nie odczuły. Listopad był 
pełen ciekawych wydarzeń:
Dnia 5 listopada obchodziliśmy Dzień 
Postaci z Bajek. Do przedszkola przyby-
ły dzieci przebrane w  piękne bajkowe 
stroje. Przedszkolaki wspaniale się 
bawiły. W  tym dniu zabawom, konkur-
som i tańcom nie było końca. Ten dzień 
przypomniał wszystkim, jak ważne są 
bajki w życiu każdego dziecka.
Dnia 10 listopada w naszym przedszkolu 
odbył się uroczysty apel z okazji Święta 
Odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści, przygotowany przez grupę „Sprytne 
Liski”. Dzieci recytowały wiersz oraz wy-
konały piękny taniec z wykorzystaniem 
biało-czerwonych wstążek. Był to wyraz 
szacunku złożony przez nasze przed-
szkolaki dla tych, co walczyli o  wolną 
Polskę. O godz. 11.11 wspólnie odśpie-

waliśmy Hymn „Mazurek Dąbrowskiego”.
- 25 listopada swoje święto obchodzi 
najmilsza zabawka, przyjaciel – Pluszowy 
Miś. Jak co roku Święto Misia również ob-
chodzimy w naszym przedszkolu. Dzieci 
poznały historię Święta Misia, bawiły się 
przy piosenkach, a  także uczestniczyły 
w zabawach ruchowych, zgadywankach, 
no i  oczywiście wykonały pomysłowe 
prace plastyczne z Misiem w roli głównej.
Andrzejki w naszym przedszkolu to już 
tradycja. Ten dzień był czasem rado-

snych zabaw i  wróżb, w  których dzieci 
mogły poznać swoją bliższą i  dalszą 
przyszłość. Nie zabrakło również trady-
cyjnego ustawiania „bucików” i  innych 
wróżb związanych z tym świętem. W dzi-
siejszych czasach do wróżb podchodzi 
się z przymrużeniem oka i traktuje jako 
wesołą zabawę.

Wielkimi krokami zbliżają się święta 
Bożego Narodzenia. Widać je nie tylko 
w naszych domach i na ulicach, ale przede 
wszystkim w naszym przedszkolu i w na-
szych sercach. To kolejny, magiczny czas, 
na który wszyscy z utęsknieniem czekamy. 
Wcześniej równie pięknie było 25 listopa-
da, gdzie uroczyście obchodziliśmy Dzień 
Pluszowego Misia. 
W nocy z 29 na 30 listopada obchodzimy 
andrzejki, które od bardzo dawna są 
tradycyjnym dniem wróżb. Wydarzeniu 
temu towarzyszyły zabawy i wróżby. Nie 
zabrakło tradycyjnych wyścigów butów, 
losowania karteczek z zawodami, rzucania 
monety „spełniającej życzenia” czy losowa-
nia imienia przyszłej żony lub przyszłego 
męża. 
4 grudnia jest szczególnym dniem, w któ-
rym swoje święto obchodzą górnicy. 
Przedszkolaki na podstawie wysłuchanej 
legendy o św. Barbarze oraz prezentacji 
multimedialnej dowiedzieli się, jak ciężka 
i niebezpieczna jest praca w kopalni.

6 grudnia każdy przedszkolak z  niecier-
pliwością oczekiwał przyjścia Mikołaja. 
Wszystkie dzieci ubrane na czerwono 
i  w  mikołajkowych czapeczkach wyglą-
dały jak pomocnicy Świętego Mikołaja. 
Aż wreszcie za oknem pojawił się sam 

on – Święty Mikołaj. Mogliśmy mu poma-
chać i oczywiście zostawił nam w worku 
prezenty. To był bardzo radosny dzień.

W naszym przedszkolu jesteśmy bardzo 
związani z  ekologią, dlatego wzięliśmy 
udział w konkursie na „Strój ekologiczny” 
zorganizowanym przez Owocowy Zaułek 
w Błażejewie. Nasza koleżanka Adrianna 
z grupy Przyjazne Misie zajęła 1 miejsce. 
Kolejny konkurs, tym razem nasz, we-
wnątrz grupowy polegał na wykonaniu 
anioła z recyklingu.
W auli naszego przedszkola można było 
również zobaczyć wystawę gier o tematyce 
ekologicznej połączoną z turniejem wiedzy 
o ekologii w poszczególnych grupach. Po-
zostając dalej w tematyce eko, wykonywa-
liśmy ozdoby na choinkę z materiałów eko 
i ubieraliśmy na holu głównym i w grupach 
nasze przedszkolne choinki. 
Kultywując polskie tradycje świąt Bożego 
Narodzenia, w każdej grupie, jak co roku, 
wypiekaliśmy i  ozdabialiśmy pierniczki, 
co dawało nam dużo radości. Kolejnym 
pięknym, przedświątecznym gestem było 
wykonanie przez dzieci wspólnie z rodzi-
cami szopek bożonarodzeniowych w ra-
mach naszego, wewnątrz przedszkolnego 
konkursu. 

16 grudnia w  przedszkolu odbyły się 
także warsztaty czytelnicze z Małgorzatą 
Swędrowską – praktykiem, wykładowcą 
oraz autorką książek. Pani Małgorzata cza-
ruje dzieci i dorosłych swoimi magicznymi 
opowieściami. 

Korzystając z okazji, pragnę w imieniu pani 
dyrektor oraz pracowników przedszkola 
życzyć rodzicom naszych dzieci oraz 
czytelnikom „Kórniczanina” świąt wypeł-
nionych radością oraz miłością, niosących 
spokój i odpoczynek oraz Nowego 2022 
Roku spełniającego wszelkie marzenia, 
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia oraz 
powodzenia.

W  ostatnim czasie w  Przedszkolu nr 2 
Cztery Pory Roku w Kórniku Bninie dużo 
się działo
Dzieci wspólnie z rodzicami wzięły udział 
w Biegu Niepodległościowym, który polegał 
na tym, że uczestnicy z flagami w rękach 
i  na ramionach przebiegli wyznaczony 
dystans. w  ramach Międzynarodowego 
Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza 
Polska cała”. 
W  ramach Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa nasze przedszkole 
otrzymało środki finansowe (w  kwocie 
3000 zł) od Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu. Propagując czytel-
nictwo wśród dzieci i  ich rodziców, ściśle 
współpracujemy z Filią Biblioteki Publicznej 
w Kórniku-Bninie. W ramach tej współpracy 
uczestniczyliśmy w cyklu zajęć w bibliotece 
lub w przedszkolu, które stacjonarnie lub 
on-line prowadziła pani Klaudyna. Dzięki 
nim dzieci poznały między innymi historię 
św. Marcina i związaną z nią tradycję wy-
piekania rogali. 
Koniec listopada to Andrzejki i czas wróżb. 
Jak co roku w naszym przedszkolu panie 
Marta i Dorota wróżyły rodzicom naszych 
przedszkolaków. 
Grudzień to czas przygotowań do świąt 
i oczekiwanie na przyjście Mikołaja. W tym 
okresie pamiętamy, by spełniać dobre 

uczynki i pomagać tym, którzy o pomoc 
prosić nie potrafią, dlatego zorganizowali-
śmy akcję „Puszka dla głodnego brzuszka”. 
Dzięki wsparciu rodziców naszych przed-
szkolaków (za co im dziękujemy) w schroni-
sku w Kijewie każdy brzuszek będzie pełen. 
W  piątek 3 grudnia w  naszym ogródku 
przedszkolnym odbyła się inauguracja i za-
palenie lampek w domku Mikołaja. Szósty 
grudnia był dniem pełnym wrażeń.

Czy to jutro czy to dziś, wszystkim jest 
potrzebny miś.
25 listopada obchodziliśmy święto „Dzień 
Pluszowego Misia”. W  tym dniu wszyscy 
przyszli ubrani w koszulki grupowe. Nie-
stety z powodu pandemii misie-przyjaciele 
dzieci musiały pozostać w domu. Przed-
szkolaki w swoich salach wykonywały różne 
zadania. Dotyczyły one przede wszystkim 
zabaw matematycznych. Były także tańce, 
zabawy ruchowe i paluszkowe, a na koniec 
praca plastyczna. Jednak główną atrakcją 
była MISIOWA FOTOBUDKA. W niej każde-
mu dziecku zostało zrobione pamiątkowe 
zdjęcie z misiem i innymi dodatkami. Ten 
dzień w przedszkolu pełen był uśmiechu 
i radości. Dzieci były szczęśliwe, mimo tego, 
że ich misie zostały w tym roku w domu. 

 

Dzień postaci z bajek
W roku szkolnym 2021/2022 nasze przed-
szkole realizuje ogólnopolski projekt edu-
kacyjny „Oto Hałabała, zna go Polska cała”. 
Projekt ma na celu wprowadzenie dzieci 
w  świat przyrody oraz zainteresowanie 
literaturą dziecięcą. Postacią wiodącą pro-
jektu jest Krasnal Hałabała bohater książki 
„Z  przygód Krasnala Hałabały” Lucyny 
Krzemienieckiej, który zagościł w  leśnym 
kąciku w każdej sali dydaktycznej naszego 
przedszkola. 
5 listopada obchodziliśmy Międzynarodo-
wy Dzień Postaci z Bajek. W tym roku świę-
towaliśmy z postacią bohatera projektu. 
Zachęcamy rodziców do głośnego czytania 
dzieciom bajek przynajmniej 20 minut 
dziennie. Proponujemy wybierać bajki 
mądre i ciekawe.

W oczekiwaniu na Święta

◊  Dorota Strojna 

Listopad  
Leśnej Drużyny

Wieści z Czterech Pór Roku

◊ Dorota Leciej

◊  Katarzyna Bortlisz

◊  Organizatorzy
Katarzyna Szmechel, Anna Kaczmarek, 
Elżbieta Rzepczyńska

Przygotowania do świąt u Misia Uszatka

◊  Grażyna Domagalska

Mikołajki to dzień na który, każde dziecko 
czeka cały rok. Również w przedszkolu za-
dbano o magiczną atmosferę zbliżających 
się świąt. Ten szczgólny dzień umiliła wizyta 
Mikołaja, którego już z daleka zapowiadał 
dźwięk magicznych dzwonków. Dzieci w 
każdej grupie wypatrywały jego przybycia. 
Następnie pod okiem nauczycielek zapra-
szały Mikołaja do przedszkola, śpiewając 
temtyczne piosenki i recytując wiersze. 
Oczywiście, ten szczególny gość spacerując 
korytarzami przedszkola, zajrzał do każdej 
z sal i pozostawił upominek w przygotowa-
nych przez dzieci, butach. Tego dnia zajęcia 
w przedszkolu związane były z tematyką 
postaci Świętego Mikołaja, tradycją obdaro-
wywania oraz dziecięcych marzeń. 

W Owocowym 
Zaułku

◊  Magdalena Morszner

◊  Zespół do spraw promocji 



nr 22/2021 24 grudnia 2021 r.20 21

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Roba-
kowie – rejon ul. Żernickiej, gmina 

Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 741 ze zm.) zawiadamiam 
o  podjęciu przez Radę Miasta i  Gminy 
Kórnik uchwały nr XXXVIII/542/2021 
z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Robakowie – rejon ul. 
Żernickiej, gmina Kórnik.
Granice obszaru objętego sporządze-
niem planu określone na załączniku 
graficznym – są tożsame z  granicami 
uchwały zatwierdzonej przez Radę Miej-
ską w Kórniku nr XXVI/288/2012 z dnia 
26 września 2012 r. (Dz. Urz. Woj.. Wlkp. 
z dnia 20.02.2013 r., poz. 1745). Podjęcie 
prac nad zmianą ww. planu ma na celu 
wyłącznie zmianę parametrów zabu-
dowy – w tym zwiększenie powierzchni 
zabudowy działki budowlanej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do 

wyżej wymienionego planu miejscowego. 
Wnioski należy składać w formie papiero-
wej lub elektronicznej w tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
(ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl) 
do Burmistrza Miasta i  Gminy Kórnik 
na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 
w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 
21 stycznia 2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i  adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczą.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów 
położonych w obrębie geodezyjnym Bo-
rówiec, w rejonie ulicy Drapałka i drogi 

S11, gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i  jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze 
zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta 
i Gminy Kórnik  nr XIX/229/2020 z dnia 
26 lutego 2020 r., zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych 

w obrębie geodezyjnym Borówiec, w re-
jonie ulicy Drapałka i drogi S11, gmina 
Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 3 stycznia 
2022 r. do 25 stycznia 2022 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Nie-
podległości, 62-035 Kórnik. Projekt planu 
dostępny będzie w  okresie wyłożenia 
również na stronie www.kornik.pl w dziale 
,,Sprawy obywatelskie” w zakładce ,,Projek-
ty mpzp wyłożone do publicznego wglądu” 
oraz na platformie konsultacyjnej kornik.
konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 17 stycznia 2022 r. 
o  godzinie 16:00 za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość (on-
line), na platformie ZOOM. W  dyskusji 
online będzie można wziąć udział po 
wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 
dnia 17 stycznia 2022 r. na adres email:  
dyskusje.publiczne@kornik.pl w temacie 
maila wpisując: DRAPAŁKA. Dla zareje-

strowanych osób zostanie wygenerowany 
link do spotkania, który zostanie przesłany 
w e-mailu zwrotnym pół godziny przed 
dyskusją.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w  pro-
jekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać w  formie 
papierowej lub elektronicznej w  tym za 
pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.
pl lub platforma konsultacyjna: kornik.
konsultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta 
i  Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1,  
62-035 Kórnik, z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 10 lutego 2022 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i  Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla centrum 
miasta Kórnika, w rejonie Placu Niepod-
ległości i ulic: Poprzecznej, Dworcowej, 

20 Października i Średzkiej – etap I 
(działka nr ewid. 355 w Kórniku wraz z 

fragmentem ulicy Szkolnej i Poznańskiej)

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 
2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady 
Miasta i Gminy Kórnik nr XXXVI/487/2017 z 
dnia 26 lipca 2017 r., zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla centrum miasta Kór-
nika, w rejonie Placu Niepodległości i ulic: 
Poprzecznej, Dworcowej, 20 Października 
i Średzkiej – etap I (działka nr ewid. 355 
w Kórniku wraz z fragmentem ulicy 

Szkolnej i Poznańskiej), wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 3 stycznia 2022 r. do 25 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 ,,Aktualności” w 
zakładce ,,projekty mpzp wyłożone do 
publicznego wglądu” oraz na platformie 
konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 18 stycznia 2021 r. 
o godzinie 16:00 za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość (online), 
na platformie ZOOM. W dyskusji online 
będzie można wziąć udział po wcześniej-
szym zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 18 
stycznia 2021 r. na adres email: dyskusje.
publiczne@kornik.pl 
w temacie maila wpisując: KÓRNIK-01. Dla 
zarejestrowanych osób zostanie wygene-

rowany 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 środ-
ków komunikacji elektronicznej (ePUAP 
lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platfor-
ma 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, oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 
lutego 2022 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PROCEDURA PLANISTYCZNA

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

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy to ciesząca się największym za-
ufaniem społecznym organizacja w Polsce. 
Założona została w 1993 roku i od tego 
czasu co roku, w  styczniu, organizuje 
zbiórkę pieniędzy, która nazywa się Fina-
łem WOŚP.
W zbiórce, realizowanej  w gminie Kórnik 
będzie kwestować 120 wolontariuszy  
z  pięknymi kolorowymi tradycyjnymi 
puszkami. Kwestować będziemy rów-
nież za pomocą skarbonek stacjonar-
nych w  które już  zbierają się  środki 
od 10 grudnia. Skarbonki stacjonarne 
można spotkać w  niektórych sklepach, 
zakładach usługowych, placówkach 
oświatowych i  innych dostępnych miej-
scach. Zbieramy także online  za pomocą  
e-skarbonek, zapraszamy  na stronę    
https://iwolontariusz.wosp.org.pl, gdzie  
zapisać się można  na wszystkie zbiórki 
dla WOŚP.
Za zebrane środki Fundacja WOŚP kupuje 
i przekazuje w darze szpitalom dziecięcym 
w Polsce najnowocześniejszy sprzęt me-

dyczny. Od początku swojej działalności 
Fundacja zebrała na wsparcie polskiej me-
dycyny sumę ponad 1,5 mld PLN i kupiła 
ponad 66 tys. urządzeń.
Rozpoczęliśmy   aukcje naporatlu Allegro, 
dzięki którym już dziś masz możliwość 
wesprzeć 30 Finał, wystarczy wpisać  
Wosp-kornik2571. Część aukcji kończy 
się jeszcze przed świętami i  być może  
znajdziesz wśród nich  prezenty dla naj-
bliższych. 
Zapraszamy również do wsparcia rzeczo-
wego na rzecz WOŚP. 
Wszystkie przedmioty ofiarowane na rzecz  
Fundacji  prosimy zgłaszać   do:  
Krystyny Janickiej (tel.502 492 540), 
Henryki Strugarek (tel. 691 203 670),
Roberta Jankowskiego (tel. 515 229 684),
Magdaleny Matelskiej-Bogajczyk (tel. 515 
229 666),
Do zobaczenia 30 stycznia 2022 roku.

Się ma!
 

Wesprzyj organizację 
30. Finału WOŚP w Kórniku

◊  Sztab 2571 Kórnik
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 śp. Zofii Kubiak         Wszystkim, którzy w tych bolesnych dla nas chwilach dzielili 
z nami smutek oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii  
pogrzebowej

 księdzu proboszczowi Grzegorzowi Zbąszyniakowi i zakładowi 
pogrzebowemu „Orlewicz”, Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom  
i Znajomym za okazaną pomoc, współczucie i kwiaty serdeczne 
„Bóg zapłać” składa

śp. Krystyny Stachowiak

Rodzina 

       27 listopada 2021 r. na cmentarzu w Zaniemyślu 
 odbyła się uroczystość pogrzebowa

Prezesa Związku Kombatantów. Cześć Jej pamięci!
Panią Zofię pożegnała rodzina, liczne grono przyjaciół, 
harcerze, mieszkańcy Zaniemyśla. Zapamiętamy Ją nie tylko 
jako wielkiego społecznika, ale również jako serdeczną, pełną 
ciepła i życzliwości Koleżankę - Rodzinie, wyrazy szczerego 
współczucia składają: 

Zarząd i Członkowie Związku Kombatantów w Kórniku.
 

Dzienny Dom Opieki Medycznej  
w Dąbrowie czeka na nowych 
 „mieszkańców” 

W sierpniu tego roku Dzienny Dom Opieki 
Medycznej w Dąbrowie obchodził rok swo-
jej działalności. Swoje święto obchodziliśmy 
w  gronie pacjentów przebywających na 
turnusie oraz z gośćmi zaproszonymi ze 
wszystkich Gmin biorących udział w pro-
jekcie.  Swoją 
obecnością za-
szczyci ła nas 
również pani 
Prezes Center-
med Poznań Sp. 
z.o.o., partne-
ra wiodącego 
w projekcie.
Dzienny Dom 
Opieki Medycz-
nej od początku 
swojego istnie-
nia stara się za-
pewnić swoim 
pacjentom opie-
kę medyczną na 
najwyższym po-
ziomie oraz pobyt zbliżony do warunków 
domowych. 
Naszymi pacjentami są głównie osoby po 
udarach, wylewach, pacjenci po przebytej 
hospitalizacji jak również osoby, które 
maja wskazania do dalszej rehabilitacji. 
Wszystkie informacje dotyczące warunków 

przyjęcia na placówkę można znaleźć na 
naszej stronie internetowej: centermed-
-poznan.pl w zakładce projekty.
Nasi pacjenci biorący udział w dziennym 
pobycie mają zagwarantowane:
- Wyżywienie (śniadanie, kawa, herbata 
i obiad)
- Rehabilitację 
- Transport z miejsca zamieszkania
- Opiekę specjalistów (lekarz ogólny, lekarz 

rehabilitacji, ge-
riatra, psycho-
log, logopeda, 
dietetyk i  fizjo-
terapeutki)
- Terapię zaję-
ciową
- Opiekę pielę-
gniarską
- Konsultację ze 
specjal istami 
w  naszej przy-
chodni Center-
med Poznan 
Sp.z.o.o.

Pacjenci, którzy 
mieli możliwość 

skorzystania z  pobytu w  DDOM wypo-
wiadają się o naszej placówce w samych 
dobrych słowach, doceniają nasz wkład 
w wykonywaną pracę co przekłada się na 
osiągnięcia w poprawie zdrowia zarówno 
fizycznego jak i tego wewnętrznego.
„Pobyt w DDOM pomógł mi dobrze egzy-

Dzienny Dom Opieki zaprasza

Panu Przemysławowi Pacholskiemu 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik  
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

składają

Pracownicy  
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik 

Teścia

    Panu Przemysławowi Pacholskiemu 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik  
wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci

składają

Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Kórnik 
Adam Lewandowski 
wraz z Radnymi  
Miasta i Gminy Kórnik

Teścia

Wyrazy szczerego współczucia i żalu  
z powodu śmierci 

rodzinie składa 

B. Wesołek 

P. Stachowiaka

     Serdeczne podziękowania  
ks. Tomaszowi Tarczyńskiemu  
za sprawowanie liturgii pogrzebowej,  
ks. proboszczowi Grzegorzowi  
Zbączyniakowi za okazane wsparcie 
duchowe, panu organiście Oskarowi 
Krajewiczowi, panu trębaczowi  
Mariuszowi Jańczykowi,  
firmie pogrzebowej Monika Orlewicz, 
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom  
i znajomym, którzy uczestniczyli  
w ceremonii pogrzebowej

Dziękujemy za Waszą obecność,  
modlitwę, intencje mszalne,  
ofiarowane komunie św. oraz wyrazy 
współczucia i okazane wsparcie.  
Bóg zapłać. 

 

Żona z Rodziną

śp. Andrzeja 
   Witkowskiego

stować w społeczności lokalnej”
„ Dzięki rehabilitacji w DDOM osiągnąłem 
swój cel pod kątem ruchowym”
„ Wspaniała atmosfera, chętnie przyjeż-
dżam” 
„Wspaniała współpraca z fizjoterapeutami”

Serdecznie zapraszamy do kontaktu 
z panią Kierownik 

Agnieszką Wilkołek, 
która zawsze chętnie odpowie na 

wszystkie pytania.
Tel: 798-852-835.

W  miniony weekend (18,19 grudnia) 
w Kórnickim Centrum Rekreacji i  Sportu 
„OAZA” zorganizowany został jubileuszowy 
dziesiąty Festiwal Tańca Towarzyskiego 
Biała Dama.
Tradycyjnie w  sobotę odbyło się Grand 
Prix Seniorów, a w niedzielę Ogólnopolski 
Turniej Tańca Towarzyskiego Biała Dama. 
Organizatorami obu turniejów od samego 
początku były: Kluby Tańca „Finezja i „Bel-
canto” z Poznania oraz Kórnickie Centrum 
Rekreacji i Sportu „OAZA” i Urząd Miasta 
i Gminy w Kórniku.
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym 
roku festiwal cieszył się dużym zaintereso-
waniem, zarówno wśród startujących, jak 
i widzów, którzy przyjechali z całej Polski. Jak 
podkreślali organizatorzy, festiwal w Kór-
niku jest ulubionym turniejem wśród par 
seniorskich. Według zawodników startu-
jących w turnieju wpływ na frekwencję ma 
atmosfera panująca w kórnickiej „OAZIE”.
 W sobotnim turnieju podobnie, uczestnicy 
startowali w dwóch blokach tanecznych, po-
dzielonych ze względu na wiek uczestników, 
klasy i style taneczne. 
Szczególne uznanie wzbudzały pary star-
tujące w  kategorii wiekowej 50+, które 
wspaniale się prezentowały i bardzo dobrze 
tańczyły. Wysoki poziom turnieju potwier-

dziła prowadząca sobotnią Galę Tańca 
Iwona Pavlović, wielokrotna mistrzyni Polski 
w tańcu i sędzia międzynarodowy, szerokiej 
publiczności znana jako „Czarna Mamba” 
z programu „Taniec z gwiazdami”. 
 Niedzielny turniej, podzielony był na trzy 
bloki taneczne. Na samym początku pre-
zentowali się najmłodsi tancerze, którzy 
dopiero zaczynają rywalizację w konkur-
sach tańca towarzyskiego, a następnie ich 
„starsi koledzy”. Turniej niedzielny prowa-
dził pan  Krzysztof Czapliński, tancerz i in-
struktor tańca. Natomiast Galę, podobnie 
jak w sobotę, prowadziła Iwona Pavlović, 
która stworzyła tak cudowną atmosferę, 
że publiczność turniejowa wstała z miejsc 
i odważyła się wspólne zatańczyć bachatę. 
Zgodnie z  tradycją podczas niedzielnego 
turnieju została wybrana ulubiona para, 
która otrzymała ufundowane przez kórnic-
kiego jubilera Pana Krzysztofa Buszkiewicza 
zegarki marki Lorus. Dziesiąty jubileusz był 
dobrą okazją, aby podziękować wszystkim, 
którzy zasłużyli się przy organizacji wszyst-
kich dziesięciu edycji.
Atmosfera podczas festiwalu pozwoliła na 
moment zapomnieć o panującej pandemii, 
pomimo, że zostały zachowane wszystkie 
środki bezpieczeństwa zgodnie z obowią-
zującymi obostrzeniami.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za 
wspaniałą rywalizację.

Od piątku 17 grudnia do niedzieli 19 
grudnia w holu Kórnickiego Centrum re-
kreacji i Sportu OAZA odbył się pełen magii 
świąt kiermasz. Odwiedzający Oazę mogli 
zaopatrzyć się wyjątkowe ozdoby świą-
teczne, oryginalną biżuterię, wyroby na 
szydełku, torby, zabawki i inne akcesoria 
niezbędne dla psów, a także kartki okolicz-
nościowe czy świece sojowe...a wszystko 
to wykonane własnoręcznie przez nasze 
mieszkanki z Kórnika. Dziękujemy naszym 
wystawcom za przygotowanie niezwykłej 
atmosfery przedświątecznej!
 

W Oazie tanecznie i świątecznie

◊  KCRiS Oaza
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Kolarstwo
Trwające od początku sierpnia rozgrywki 
wielkopolskiej IV ligi Artbud dobiegły 
końca. 27 XI piłkarze Kotwicy wyjazdo-
wym zwycięstwem 2:0 nad Tarnovią 
postawili „kropkę nad i”. Siedem meczy 
pod rząd bez porażki! 

Sezon bardzo męczący, kluby rozegrały po 
19 meczy. Przerwa zimowa, która potrwa do 
marca 2022 r. pozwoli na odpoczynek, re-
generację oraz wzmocnienia w drużynach. 
Runda wiosenna rozpocznie się na początku 
marca, ale drużyny treningi zaczną zdecy-
dowanie wcześniej. Piłkarze Kotwicy roz-
poczynają zajęcia już 17 stycznia. Treningi 
będą przeplatane meczami sparingowymi, 
których Kotwica rozegra pięć. Przeciwnikami 
będą zespoły z III ligi – Polonia Środa oraz 
Unia Swarzędz, Wiara Lecha, Lipno Stęszew 
– lider V ligi oraz Meblorz Swarzędz. Pod 
koniec marca Kotwica będzie gościła w Po-
znaniu, gdzie rozegra mecz z Przemysławem 
w ramach Pucharu Polski. 

Sezon jesień  2021 
Wracając do minionego sezonu, Kotwica 
zajęła wysokie 4 miejsce. Miejsca od 1 do 3 
zajęły zespoły, które spadły z III ligi tj. Unia, 
Mieszko i Nielba. Ostatni ze spadkowiczów 
Górnik Konin zajmuje 20 miejsce. Kotwica 
zdobyła 36 pkt. wygrywając 10 meczy, 6 
remisując a 3 przegrała. Bilans bramkowy 
43:25. O  sile zespołu trenera Tomasza 
Nawrota stanowiła bardzo dobra obrona 
z  bramkarzem Hubertem Świtalskim na 
czele. Obrońcy R. Palets, R. Jasiński, M. Niem-
czyk, P. Ostrowski, T. Gabski stanowili wielki 
problem dla naszych przeciwników. Linia 
pomocy oraz napastnicy to konglomerat 
zawodników doświadczonych z młodymi. 11 
bramek zdobył Dawid Urbanek, P. Bordych 
– nasz kapitan 8 razy pokonał bramkarzy, M. 
Wódecki – młodzieżowiec zdobył 4 bramki, 
doświadczony G. Pińczuk – 5 razy zmuszał 
bramkarzy do kapitulacji, tak samo jak R. 
Jasiński – zdobywca 4 bramek. Zespołu nie 
ominęły kontuzje – B. Wieśko całą rundę 

przeznaczył na leczenie, mniejsze urazy 
mieli D. Chandze, B. Zgarda, P. Kalak, J. 
Solarek, a  bramkarz J. Kaźmierczak jest 
w trakcie rekonwalescencji. W kilku meczach 
bramkarzem nr 2 był M. Dobrzyński, który 
z Kotwicą – uwaga! walczył o awans do IV ligi 
w roku 2014/15.

Sztab szkoleniowy 
Do sztabu od nowego roku dołączy Adam 
Biba – trener bramkarzy, w  przeszłości 
zawodnik Kotwicy. Wraz z  trenerem T. 
Nawrotem i drugim trenerem M. Skrzyp-
czakiem i fizykoterapeutką N. Łochyńską 
czuwać będą nad przygotowaniem zespołu 
do rundy wiosennej. 

Kotwica II Kórnik 
To nazwa zespołu, który bierze z powodze-
niem udział w rozgrywkach klasy B. Zespół 
zajmuje 2 miejsce, z dużymi szansami na 
awans do klasy A. Mecze rozgrywane są na 
boisku w Szczodrzykowie, a w zespole wy-
stępują młodzi zawodnicy, którzy niebawem 
zasilą IV a może III-ligowy zespół. 

Prasa o nas
Od dłuższego czasu w poniedziałkowym 
dodatku Głosu Wielkopolskiego o nazwie 
Magazyn Sportowy – wiele uwagi poświęca 
się rozgrywkom IV ligi. Nie bez echa pozo-
stają wyniki osiągane przez nasz zespół. Oto 
cytat: „Kotwica znalazła się na wysokim 4 
miejscu. Drużyna konsekwentnie realizuje 
plan rozwoju od zeszłego sezonu regularnie 
wprowadza do pierwszej drużyny kolejnych 
wychowanków. Zespół ma dobre warunki 
do grania i  trenowania. Wiosną drużynę 
stać na to, by realnie powalczyć o awans 
do III ligi.”

Zapraszamy na Błonie 
Jedynym większym zmartwieniem drużyny 
Kotwicy jest mała frekwencja kibiców na 
zawodach. Pięknie położony obiekt i dobra 
gra zespołu powinny być magnesem dla 
oglądających. Mamy nadzieję, że to się 
w nowym sezonie zmieni. Zapraszamy na 
Kórnickie Błonia – do zobaczenia na pierw-
szym meczu.  

Udany sezon piłkarzy Kotwicy

◊  Wiktor Stempowski 

Foto. Bartosz Ciechacki 

Dziewięć Medali Mistrzostw Polski 
Kolarskiej Szkółki z Kórnika
Sporym sukcesem dla UKS TFP Jedynka 
Kórnik zakończyły się Mistrzostwa Polski 
Szkółek Kolarskich na torze w Pruszkowie. 
Pomimo osłabienia z  powodu nieobec-
ność pewniaka do medali Stani-
sława Zimnego, którego zmogła 
choroba, młodzież z  kórnickiej 
szkółki zaprezentowała się dosko-
nale. Ponownie bezkonkurencyjna 
wśród 11-latek była Nicole Kurek, 
która zdobyła komplet 4 złotych 
medali, wygrywając w  dwudnio-
wych zmaganiach wszystkie kon-
kurencje. Pierwszą z  rozegranych 
konkurencji było 1 okrążenie toru 
(250 m) ze startu lotnego na czas, 
które decydowało o  rozstawieniu 
zawodników do kolejnych wyści-
gów. W kategorii 13-latek srebrny 
medal na (250 m) wywalczyła 
Michalina Oleszak, a  w  tej samej 
kategorii w  rywalizacji chłopców 
Mateusz Błaszak uzyskał 12 czas. W kate-
gorii 14 lat dziewcząt, kórniczanki Emilia 
Wojciechowska, Ada Wierzbińska i Marika 
Bugzel, zajęły kolejno miejsca 8, 13 i 16. 
W konkurencji chłopców 14 lat brązowy 
medal wywalczył Tomasz Łamaszewski, 
a pozostali kórniczanie Franciszek Mumot, 
Lucjan Nowicki i Radosław Jakubczak zajęli 
kolejno miejsca 8, 16 i 31. 
Drugą konkurencją pierwszego dnia był 
wyścig scretch. Tutaj ponownie srebrny 
medal wywalczyła Michalina Olszak (13 
lat). Bardzo bliscy medalu byli 14-latkowie 
Emilia Wojciechowska i  Franek Mumot. 

Oboje wywalczyli 4 miejsca, ale w przypad-
ku Franka o medalu rozstrzygać musiała 
fotokomórka. Drugiego dnia mistrzostw 
rozegrano wyścigi australijskie (co dru-
gie okrążenie ostatni ze stawki odpada), 
w których udział wzięło po 12 najlepszych 
z  wyścigów scretch. I  tak poza Nicole 
Kurek, która, jak pisaliśmy wyżej, wygrała 
wszystkie konkurencje, w  „australijskim” 
brązowy medal po pięknej walce zdobył 
Franek Mumot, 5 miejsce zajęła Emilia Woj-

ciechowska, a Michalina Oleszak była 8. 
Na koniec rozegrano wyścigi punktowe. 
W  kategorii chłopców do lat 14 życiowy 
sukces odniósł Franciszek Mumot, który 
nie dał szans rywalom, punktując na 
wszystkich premiowanych okrążeniach. 
W  tym samym wyścigu Tomasz Łama-
szewski i  Lucjan Nowicki zajęli miejsca 
13 i  18. Wśród dziewcząt (14 lat) Emilia 
Wojciechowska była 7 a Ada Wierzbińska 
i  Marika Bugzel zajęły miejsca 14 i  15. 
Wśród 13-latek na 5 miejscu została skla-
syfikowana Michalina Oleszak, a  wśród 
chłopców Mateusz Błaszak zajął 8 miejsce. 

Pruszkowskie zawody zakończyły sezon 
2021, który tradycyjnie dla UKS TFP Je-
dynka Kórnik okazał się niezwykle bogaty 
w sukcesy krajowe i międzynarodowe.

55 Medali Kolarzy z Imprez Mistrzow-
skich w 2021 roku
Zawodnicy i  zawodniczki UKS TFP Mróz 
Jedynka Kórnik w  sezonie 2021 zdobyli 
łącznie 55 medali ze wszystkich imprez 
mistrzowskich. Jest to wyczyn, którego 

może pozazdrościć cała Polska. 
W skład tego dorobku wchodzą: 
2 brązowe medale Mistrzostw 
Świata Juniorów (Tamara Sza-
lińska i  Mateusz Przymusiński), 
2 brązowe medale Mistrzostw 
Europy Seniorów (Patryk Rajkow-
ski), 41 medali Mistrzostw Polski 
(13 złotych, 19 srebrnych i 9 brą-
zowych) i 10 medali Międzywoje-
wódzkich Mistrzostw Młodzików 
(5 złotych, 3 srebrne i 2 brązowe). 
W sezonie 2021 na arenie między-
narodowej (Igrzyska Olimpijskie, 
Mistrzostwa Świata i  Europy) 
startowało pięciu reprezentantów 
naszego klubu. Do w/w sukcesów 
można dodać dwie kwalifikacje 

olimpijskie na Tokio 2020 (Nikol Płosaj 
i Patryk Rajkowski – 8 miejsce), 4 miejsce 
Nikol Płosaj w  Mistrzostwach Europy 
i  6 w  Mistrzostwach Świata seniorów. 4 
miejsce Patryka Rajkowskiego w Mistrzo-
stwach Świata i  7 miejsce Joanny Błasz-
czak w  Mistrzostwach Świata Juniorów.  
22 zawodników TFP Jedynka Kórnik zdo-
było w sezonie 2021 medale Mistrzostw 
Polski. Trenerem koordynatorem UKS 
Jedynka od początku powstania klubu jest 
Robert Taciak, a pomagali mu absolwentka 
AWF Jagoda Szabelska i Jan Antkowiak. 
                                    

Co łączy Bayern Monachium, Liverpool, 
Ajax Amsterdam i UKS Radzevia Radzewo?
Wszystkie cztery kluby odniosły komplet 
zwycięstw w fazie grupowej najważ-
niejszych rozgrywek w całym sezonie 
2021/2022 (Liga Mistrzów / Polska Liga 
Unihokeja juniorek młodszych). Radzevia 
z tych 4 zespołów ma jednak najlepszy 
bilans bramkowy, bo 51:12. Sześć wy-
granych w sześciu meczach. Tak dobrze 
zespół Radzevii nie zaprezentował się na 
tym etapie rozgrywek jeszcze nigdy. W 
praktyce oznacza to pewny awans do pół-
finału Mistrzostw Polski, który odbędzie 
się w lutym. 5 grudnia w drugim turnieju 
eliminacyjnym w Zielonce Radzevia poko-
nała kolejno: Zbąszyń 16:3, Nowy Targ 8:3 
oraz gospodarzy 4:3. Nagrody MVP meczu 

odbierały: Julia Marciniak (kapitan), Milena 
Walkowiak oraz Zofia Brylewska. Oprócz 
nich wspaniale zaprezentowały się: We-
ronika Oźminkowska, Klaudia Rumińska, 
Julia Maszner, Martyna Kochanek, Amelia 

Konarska i Ewa Kowalczyk. Podziękowania 
dla Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, dzięki 
któremu uczestniczymy w tych rozgryw-
kach.

12 grudnia w Zaniemyślu odbył się III 
Gwiazdkowy Turniej Unihokeja – Radze-
via Cup 2021. Sponsorem turnieju był 
„Unilink – Lider Ubezpieczeń – Mikołaj 
Słabolepszy”. Trzecie zwycięstwo w hi-
storii odniosła drużyna UKS Radzevia 
Radzewo. Chociaż nie było lekko. Silny 
opór stawiła nam tym razem drużyna 
UKS Salezjanie Poznań, wspomagana za-
wodniczkami z Żytowiecka, Kołaczkowa 
i Paczkowa. Mecz był niezwykle zacięty i 
zakończył się remisem 2:2. Decydujące 
było więc drugie starcie z UKS Junior 
Kębłowo. Po świetnym meczu, obfitują-
cym w wiele pięknych akcji, odnieśliśmy 
pewne zwycięstwo 9:2. Do drużyny All 
Stars I zostały wybrane aż trzy nasze 

zawodniczki: Roksana Toboła, Zofia 
Brylewska i Natalia Sznura (kapitan). 
Do zespołu All Stars II wybrano kolejne 
trzy Radzevianki: Roksanę Bazanowską, 
Amelię Konarską i Klaudię Rumińską. 
Oprócz nich zespół tworzyły także: We-
ronika Oźminkowska oraz 4 młodziczki, 
które w takich turniejach nabierają 
cennego doświadczenia: Ewa Kowalczyk, 
Patrycja Jańczak, Sandra Olejniczak i 
Oliwia Płachta. Po meczach odbył się 
jeszcze III Wielki Konkurs Rzutów Kar-
nych. Wśród bramkarek ustrzeliliśmy 
dublet: zwyciężyła Roksana Bazanowska, 
a drugie miejsce po dogrywce wywal-
czyła Weronika Oźminkowska. Pośród 
strzelających 1 miejsce zajęła Roksana 
Toboła, a w wielkim finale były jeszcze: 

Zofia Brylewska oraz Amelia Konarska. 
Zespoły otrzymały okazałe puchary i 
dyplomy, wszystkie zawodniczki oraz tre-
nerzy medale, a wyróżnione unihokeistki 
okolicznościowe statuetki oraz nagrody. 
Wszystko dzięki sponsorowi: firmie 
„Unilink – Lider Ubezpieczeń – Mikołaj 
Słabolepszy”, za co bardzo serdecznie 
dziękujemy. Atmosfera i organizacja, 
głównie dzięki rodzicom zawodniczek, 
jak zwykle była fantastyczna. UKS Radze-
via Radzewo życzy wszystkim wesołych 
świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego 
Nowego Roku 2022!

◊  PM

Radzevia 
jak Bayern

◊  KN



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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 Pracownik Produkcji Robakowo 
- umowa o pracę - 25 zł brutto/h. 
Zadzwoń 725 610 014
 Do prac na działce potrzebna do-

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

  Sprzedaż ziemniaków z domu.  
Ul. Błażejewska 43 Kórnik-Bnin. 
Bardzo dobre odmiany
  Biuro matrymonialno-towarzyskie 

zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Tel. 505 006 319
  Posiadam ładny warsztat na 

krawiectwo lekkie, ogrzewany. 
Oczekuję oferty współpracy.  
Tel. 503 582 788
  Sprzedam nową bramę wjazdo-

wą z furtką 5,1 m, stół spawalniczy 
ponad 300 kg, piec elektryczny 
15 kW używany z  kaloryferami.  
Tel. 503 582 788
 Terapia dla dzieci z opóźnionym 

rozwojem mowy, niepełnosprawno-
ścią intelektualną, zespołem Asper-
gera, autyzmem. Tel.  508 801 622
 Kupię stolik turystyczny, skła-

dany (aluminiowa konstrukcja).  
Tel. 665 889 134
 Sprzedam maszyny i urządzenia 

rolnicze. Tel. 691 783 400
 Sprzedam tapczan skórzany, wym. 

216x180, brązowy, 1 rok używany. 
Tel. 602 214 931
 Sprzedam tanio stół drewniany 

rozciągany i 6 krzeseł wyściełanych. 
Tel. 664 432 681
 Lokalizacja ubytków ciepła w do-

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

 Wykonywanie wszystkich prac 
ogrodowych. Wycinka drzew, cięcie 
żywopłotów. Rozbiórka budynków 
małych, dużych. Sprzątanie i wywóz. 
Tel. 504 440 916
 Wykończenia wnętrz: szpachlo-

wanie, malowanie, tynk-beton 
art, kładzenie płytek (format do 
120 cm) montaż drzwi/paneli.  
Tel. 661 455 915
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011

 Naprawa pralki, zmywarki.  
Tel. 537 394 398
 Usługi utrzymania terenów zielo-

nych, koszenie trawy, wertykulacja, 
cięcie krzewów, drzew, itp. Zapra-
szamy. Tel. 508 795 439
 Firma sprzątająca nawiąże współ-

pracę ze Wspólnotami Mieszka-
niowymi dot. sprzątania klatek 
schodowych, oraz utrzymania 
terenów zielonych. Zapraszam.  
Tel. 508 795 439
 Usługi sprzątania biur, klatek 

schodowych, mycie okien, pranie 
tapicerki i dywanów, ciśnieniowe 
mycie tarasów, kostki brukowej 
i  bram garażowych. Dobre ceny!  
Tel. 508 795 439
 Usługi transportowe -przepro-

wadzki. Tel. 506 490 723 
 Kupie lub wynajmę garaż lub 

pomieszczenie gospodarcze w Kór-
niku. Tel. 506 490 723
 Wyprzedaż garażowa pralki, zmy-

warki, rowery fitness, materiały 
budowlane itp. Tel. 506 490 723
 Sprzedam nową ściankę ze szkła 

hartowanego o wymiarach 2 m x 0,8 
m. Tel. 783 497 133
 Smaczne orzechy włoskie tego-

roczne, łatwe w rozłupywaniu 10 zł/
kg. Tel. 507 155 477

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

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

z szufladą marki Klupś (białe) MIŚ. 
Tel. 507 155 477
 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-

niku ul. Średzka 17 w  związku 
z  likwidacją magazynu, prowadzi 
wyprzedaż materiałów i akcesoriów 
budowlanych. Wysokie rabaty.
 Do wynajęcia nowy obiekt wolno-

stojący w Gądkach 400 m2 przysto-
sowany pod gabinety lekarskie/biura 
- stan gotowy/duży parking/atrakcyj-
ne położenie. Tel. 782 119 440
 Sofa do siedzenia, 1 – os., w cenie 

70 zł (do negocjacji). Tel. 503 959 966
 Długa czerwona suknia wieczoro-

wa, raz ubrana na wesele. W stanie 
b. dobrym. Wysadzana kamieniami 
na dekolcie, rozm. L. Zainteresowa-
nym wyślę zdjęcia. Cena 140 zł do 
małej negocjacji. Tel. 503 959 966
 Sukienka cekinowa, rozm. S/M, 

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

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

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

wnętrz, dokładnie w  rozsądnych 
stawkach. Tel. 669 013 418

 Sprzedam sukienkę nową bez 
metki, rozm. od S do L, w  stylu 
Gucci z długim rękawem, kołnie-
rzyk na guziczki. Cena 45 zł. Tel. 
503 959 966
 Sprzedam 2 pary butów w  b. 

dobrym stanie: kozaki na platfor-
mie Mohito, ekoskóra, rozm. 37/
(małe)38, cena 100 zł oraz oficerki 
skórzane rozm. 37, cena 100 zł. 
Tel. 503 959 966
 Sprzedam kalosze chłopięce, 

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

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

dwuosobową, w  dobrym stanie, 
cena 60 zł. Dwa ciemnobrązowe 
fotele, do domu letniskowego lub 
użytku domowego, cena 40 zł.  
Tel.  503 959 966
 Sprzedam długą, czarną kurtkę 

damską, rozm. 42, z  odpinanym 
kożuszkiem, ściągacze w  pasie, 
stan dobry. Cena 50 zł. Tel. 503 
959 966
 Gorące ryby wędzone, prosto 

z  wędzarni. Pstrąg, węgorz, ma-
krela, karmazyn, łosoś, halibut 
karp i  jesiotr. Ul. Armii Krajowej 
53, Kórnik. Zamów 517-256-446. 
Wędzimy w  każdą niedzielę, od-
biór od godziny 12. Zapraszamy.
 Kupię ciągniki, przyczepy, ma-

szyny rolne, stare motory. Tel. 
604 989 218
 Warsztat Ślusarsko-Spawalniczy 

oferuje naprawy-remonty przy-
czep i  maszyn rolniczych oraz 
inne usługi. Bnin-Piaskowa 3. Tel. 
693 219 745

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać około 15 słów, wraz z  nr. telefonu. Większe ogłosze-
nia mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane 
wcześniej ogłoszenia. W  przypadku, gdy liczba nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia,  
o publikacjidecyduje kolejność nadesłania. Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną 
(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.

Ogłoszenia drobne:
praCa
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Kórniczanina ukaże się
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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  do 31 grudnia 2021 roku.

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

                                                                            Czekają cenne nagrody!


