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Sprawozdanie 
burmistrza

Spotkanie w kSiążu wlkp.

Tego samego dnia wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły oraz p.o. Kierownika Wydziału 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
Aneta Nowak-Flaczyńska odwiedzili Książ 
Wielkopolski, gdzie spotkali się z burmi-
strzem Teofilem Marciniakiem. Wymie-
niono doświadczenia związane z organi-
zacją funkcjonowania Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

w Sprawie przejęcia pSzok

28 grudnia burmistrz Przemysław Pa-
cholski, wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
oraz Aneta Nowak-Flaczyńska spotkali się 
z mecenasem Maciejem Kiełbusem z Dr 
Krystian Ziemski & Partners Kancelaria 
Prawna Sp. k. Omówiono problematykę 
związaną z przejęciem przez gminę pro-
wadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Czołowie. 

umowy z zGo

30 i 31 grudnia wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły spotkał się w Jarocinie z prezesem 
ZGO Sp. z o.o. Witosławem Gibasiewiczem. 
Po podjęciu w dniu 29 grudnia przez Radę 
Miasta i  Gminy Kórnik uchwał dotyczą-
cych powierzenia spółce ZGO Sp. z  o.o. 
z siedzibą w Jarocinie – Wielkopolskiemu 
Centrum Recyklingu zadań w  zakresie 
zagospodarowania i  odzysku odpadów 
komunalnych z terenu naszej gminy oraz 
w  zakresie prowadzenia Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w Czołowie i transportu odpadów 
z PSZOK do ZGO uszczegółowiono i podpi-
sano umowy wykonawcze niezbędne do 
realizacji powyższych zadań.

kolejny akt notarialny

22 grudnia wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły podpisał kolejny akt notarialny 
w sprawie przejęcia nieruchomości pod 
modernizację ulicy Michałowskiego. 

pamiętali  
o podopiecznych domu dziecka

Tego samego dnia wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły, radna Anna Andrzejewska, 
dyrektor Przedszkola Akademia Malucha 
oraz Pani Justyna Hellwing-Wojdecka 
przewieźli do Domu Dziecka w  Kórni-
ku-Bninie dary zgromadzone podczas 
zbiórki, która w ostatnim czasie trwała na 
terenie naszej gminy. Zbiórkę organizo-
wał również radny Jerzy Walczyk.

BetlejemSkie światło w kórniku

22 grudnia na kórnickim rynku a  23 
grudnia w Domu Integracji Międzypoko-
leniowej kórniccy harcerze ZHP przeka-
zywali mieszkańcom Betlejemskie Światło 
Pokoju.

nowy pojemnik na nakrętki

23 grudnia w miejscowościach Konarskie 
i  Żerniki zainstalowano pojemniki na 
nakrętki w  kształcie serca. Wykonawcą 
pojemników jest firma P.W. BAREX z Da-
szewic. Po sprzedaży zebranych nakrętek, 
uzyskane środki przeznaczane będą na 
cele charytatywne. 

kolarSkie podSumowania

30 grudnia klub sportowy UKS Jedynka 
Kórnik podsumował kolejny rok działal-
ności sekcji kolarskiej. Z  zawodnikami 
trenerami i działaczami spotkali się także 
przedstawiciele lokalnego samorządu: 
burmistrz Przemysław Pacholski, wice-
burmistrz Sebastian Wlazły oraz radni 
Adam Lewandowski, Dominika Bucz-
kowska, Stanisław Duszczak i Jarosław 
Janowski. Przypomnijmy, że prezesem 
UKS Jedynka Kórnik jest radny Maciej 
Brylewski. W  spotkaniu uczestniczyli 
również radny sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Jerzy Lechnerowski oraz 
członek Zarządu Powiatu Poznańskiego 
Antoni Kalisz.

w SylweStra...

31 grudnia tuż przed północą burmistrz 
Przemysław Pacholski w  towarzystwie 
wiceburmistrza Sebastiana Wlazłego, 
radnych Anny Andrzejewskiej, Iwony Ko-
smalskiej i Adama Lewandowskiego złożył 
życzenia zgromadzonym na kórnickim 
rynku mieszkańcom. O  24:00 rozpoczął 
się pokaz sztucznych ogni. 

w Sprawie kąpieliSka

4 stycznia z  inicjatywy Ilony Potockiej, 
burmistrz Przemysław Pacholski spotkał 
się z  prof.  Zygmuntem Młynarczykiem 
z Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
W  rozmowach uczestniczyli także wice-
burmistrzowie Sebastian Wlazły i Broni-
sław Dominiak oraz dyrektor KCRiS Oaza 
Kórnik Wojciech Kiełbasiewicz. 
Pan profesor przedstawił metodę przy-
stosowania fragmentów zbiorników 
i  cieków wodnych do celów rekreacyj-
nych, której, wraz z dr inż. Grzegorzem 
Borkowskim i  inż. Adamem Młynarczy-
kiem, jest autorem. Informacje na temat 
metody zostaną w lutym przedstawione 
radnym podczas obrad jednej z komisji 
RMiG Kórnik. 

zaGrają z wośp 

4 stycznia w  kórnickim ratuszu gościli 
członkowie kórnickiego sztabu WOŚP. 
Podczas spotkania z burmistrzem Prze-
mysławem Pacholskim i  wiceburmi-
strzem Sebastianem Wlazłym omówiono 
możliwości współpracy oraz udostęp-
nienia w  dniu finału (30 stycznia) płyty 
rynku i  sal Domu Integracji Międzypo-
koleniowej. 

cd. na str. 4

◊  red.

cd. na str. 4



nr 1/2022 14 stycznia 2022 r.4 5

cd. ze str. 3

Strażackie odwiedziny

6 stycznia wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
i komendant gminny OSP Kórnik Andrzej 
Szyc gościli w Szczytnikach, gdzie spotkali 
się z zarządem i strażakami OSP Szczyt-
niki. Rozmawiano o  funkcjonowaniu 
jednostki i możliwościach rozbudowy jej 
bazy lokalowej. 

dofinanSowania przyznane

11 stycznia obradowały komisje kon-
kursowe, które opiniowały złożone 
przez organizacje pozarządowe wnioski 
dotyczące realizacji zadań pożytku pu-
blicznego w  zakresach: kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa na-
rodowego, działalności wspomagającej 
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

pomocy społecznej, działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, 
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 
i  wychowania, ratownictwa i  ochrony 
ludności, działalności na rzecz młodzieży, 
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz 
wspierania i  upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu.
Do konkursów złożonych zostało 90 wnio-
sków. Wyniki dostępne są na stronie bip.
kornik.pl oraz kornik.pl.

◊  red.

rocznica wyBuchu powStania

27 grudnia bieżącego roku po raz pierwszy obchodziliśmy 
nowe święto państwowe Narodowy Dzień Zwycięskiego Po-
wstania Wielkopolskiego. Uroczystości rozpoczęła msza św. 
w kościele parafialnym w Kórniku, następnie uczestnicy przeszli 
pod pomnik na Placu Powstańców Wlkp. gdzie po przemówie-
niach wiceburmistrza Bronisława Dominiaka 
i prezesa zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie Dariusza Grzybka 
złożono wiązanki kwiatów. 
Po części oficjalnej zwiedzić można było nowy Dom Integra-

cji Międzypokoleniowej, w  którym serwowano grochówkę. 
Wcześniej rozdano 300 flag powstańczych i tyle samo kokard 
narodowych. 
Od godziny 16:00 na Placu Niepodległości Stowarzyszenie 
Grupa Historyczna Kadr zorganizowało pokaz umundurowania 
i  wyposażenia powstańczego. Serwowano także grochówkę 
i inne przysmaki nawiązujące do dawnych przepisów. 
Tego dnia złożono wiązanki kwiatów na mogiłach powstańców 
w Kórniku i Bninie, a także w miejscach pamięci związanych 
z powstaniem 1918-19 w Robakowie i Szczytnikach.

◊  red.

Dochody 222.226.747,71 zł
Struktura dochodów:
 58,28% Dochody podatkowe: 129.507.597,41 zł 
 18,78% Dotacje i środki na cele, w tym na zadania własne oraz na 

zadania z zakresu administracji rządowej: 41.751.358,30 zł
 11,88% Subwencja ogólna: 26.397.615,00 zł, 

w tym część oświatowa: 26.266.252,00 zł
 11,06% Pozostałe dochody: 24.570.176,70 zł

Szczegółowe dochody
 129.507.597,41 zł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem - 58,28%
 33.784.794,00 zł Różne rozliczenia - 15,20% - subwencje
 22.935.549,00 zł Rodzina - 10,32%
 13.710.500,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

- 6,17%
 6.648.000,00 zł Kultura fizyczna - 2,99%
 6.504.678,00 zł Transport i łączność - 2,93%
 3.211.165,00 zł Gospodarka mieszkaniowa - 1,44%
 2.837.104,00 zł Oświata i wychowanie - 1,28%
 1.835.393,30 zł Administracja publiczna - 0,83%
 1.119.411,00 zł Pomoc społeczna - 0,50%
 132.558,30 zł Pozostałe - 0,06%

Wydatki 267.618.418,68 zł
Struktura wydatków:
 79,42% wydatki bieżące:

212.554.054,19 zł
 20,58 % wydatki majątkowe:

55.064.364,49 zł 

Wydatki według działów
 88.158.936,62 zł Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka 

wychowawcza - 32,94%
 33.622.949,00 zł Rodzina oraz Pomoc społeczna - 12,56%
 33.406.585,94 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

- 12,48%
 32.530.020,69 zł Transport i łączność - 12,16%
 22.187.282,00 zł Kultura fizyczna - 8,29%
 20.867.960,30 zł Administracja publiczna - 7,80%
 8.836.077,00 zł Różne rozliczenia - 3,30%
 7.137.137,00 zł Rolnictwo i łowiectwo - 2,60%
 6.622.658,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo-

żarowa - 2,47%
 5.968.080,00 zł Gospodarka mieszkaniowa - 2,23%
 4.761.323,13 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1,78%
 1.400.000,00 zł Obsługa długu publicznego - 0,53%
 1.145.113,00 zł Działalność usługowa - 0,43%
 847.870,00 zł Ochrona zdrowia - 0,32%
 126.426,00 zł Pozostałe - 0,11%

Budżet Miasta i Gminy Kórnik na 2022 rok
Projekt budżetu Miasta i Gminy Kórnik na 2022 rok trafił do radnych 15 listopada 2021 r. 
Założenia budżetowe analizowano podczas obrad komisji. Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywna opinię wnioskując 
dodatkowo o przeznaczenie 50 tys. zł na rewitalizację rynku w Bninie. Dokument trafił, czego wymaga procedura, do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, która również wydała pozytywną opinię.  
W dniu 29 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik złożył na ręce przewodniczącego RMiG Kórnik pismo z autopoprawką 
budżetu, która między innymi uwzględniała wydatki na rynek w Bninie oraz porządkowe zmiany wskazane przez RIO. 
Podczas sesji 29 grudnia radni (19 głosów  „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się”) przyjęli uchwałę w sprawie budżetu Miasta 
i Gminy Kórnik na 2022 rok. 

Struktura dochodów

Struktura wydatków

Dochody w latach 2015-2022

Wydatki w latach 2015-2022

cd. na str. 6
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Gmina otrzyma dotacje celowe z budżetu 
państwa na realizację zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej zleconych gminom:
 Administracja publiczna: 227.825,00 zł,
 Pomoc społeczna: 646.206,00 zł,
 Rodzina: 22.542.714,00 zł,
 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i  ochrony prawa 
oraz sądownictwa: 5.736,00 zł,
Razem: 23.422.481,00 zł.

Dochody związane z  realizacją zadań 
w  drodze umów lub porozumień po-
między JST przewidziane sa w wysokości:
 Transport i łączność: 6.314.278,00 zł

Podatki
Wysokość planowanych wpłat z  tytułu 
podatków lokalnych: od nieruchomości, 
od środków transportowych oraz opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi są oszacowane na podstawie 
przyjętych przez Radę Miasta i  Gminy 
Kórnik stawek podatków.
Do obliczenia wpływów z tytułu podatku 
rolnego przyjęto stawkę 56,00 zł  za 1 dt. 
średniej ceny skupu żyta za okres jedena-
stu kwartałów poprzedzających kwartał 
poprzedzający rok podatkowy 2022 to 
jest 140,00 zł z 1 ha przeliczeniowego.
Do obliczenia podatku leśnego przyjęto 
cenę drewna uzyskanego przez nadle-
śnictwa za pierwsze trzy kwartały obec-
nego roku w kwocie 212,26 zł za m3.

Uszczegółowienie wpływów z podatków 
i  opłat, w  tym za gospodarowanie od-
padami:
 62.255.926,00 zł Podatek od nierucho-

mości,
 50.744.878,00 zł Udział w podatku do-

chodowym od osób fizycznych,
 13.320.000,00 zł Opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy,
 6.273.437,00 zł Udział w podatku docho-

dowym od osób prawnych,
 3.475.500,00 zł Podatek od czynności 

cywilno-prawnych,
 1.887.966,00 zł Opłaty za zajęcie pasa 

drogowego,
 1.829.566,00 zł Podatek od środków 

transportowych,
 1.248.992,00 zł Podatek rolny,
 720.000,00 zł Opłaty za zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu,
 350.000,00 zł Opłata adiacencka,
 220.000,00 zł Opłata skarbowa,
 159.434,00 zł Podatek leśny,
 100.000,00 zł Odpłatność za opłatę 

parkingową,
 100.000,00 zł Podatek od spadków 

i darowizn,
 31.000,00 zł Odpłatność za korzystanie 

z przystanków na terenie Gminy.

Szczegóły wydatków budżetowych

Oświata i wychowanie oraz  Edukacyj-
na opieka wychowawcza
 42.424.303,33 zł Szkoły podstawowe,
 10.671.617,00 zł Przedszkola,
 19.995.629,00 zł Dotacje podmiotowe 

do przedszkoli,
 1.627.000,00 zł Środki dla innych gmin 

za odpłatność dzieci uczęszczających do 
przedszkoli poza terenem gminy  Kórnik,
 11.057.003,29 zł Wydatki majątkowe.

Rodzina oraz Pomoc społeczna 
W tym zadanie z zakresu programu 500+ 
w  wysokości 16.697.180,00 zł, oraz za-
dania w  zakresie świadczeń rodzinnych 
5.851.585,00 zł realizowane przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej.

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska
 1.900.000,00 zł Gospodarka ściekowa 

i ochrona wód,
 17.788.306,00 zł Wydatki bieżące zwią-

zane z gospodarką odpadami,
 900.000,00 zł Oczyszczanie gminy,
 1.110.000,00 zł Utrzymanie zieleni,
  235.800,00 zł Rozwiązywanie problemów 

związanych z bezdomnymi zwierzętami,
 1.000.000,00 zł Konserwacja i  remont 

infrastruktury oświetlenia ulicznego,
 1.000.000,00 zł Oświetlenie gminy,
 774.000,00 zł Dopłata Gminy do Spółki 

SATER.

Transport i łączność
 3.966.732,00 zł środki na organizację 

komunikacji publicznej na terenie Miasta 
i Gminy Kórnik dla Spółki KOMBUS,
 5.555.000,00 zł dotacja dla M. Poznania,
 5.955.620,09 zł komunikacja na terenie 

gmin: Środa Wlkp., Zaniemyśl, Miłosław, 
Kleszczewo, Kostrzyn, Krzykosy, Nowe 
Miasto,
 3.830.000,00 zł remont i  utrzymanie 

infrastruktury drogowej,
 500.000,00 zł utrzymanie przystanków 

na terenie gminy,
 11.368.196,69 zł wydatki majątkowe.

Kultura fizyczna 
W ramach tego działu planuje się środki 
na:
 działalność Centrum Rekreacji i  Sportu 

w Kórniku OAZA w kwocie 13.509.531,00 
zł, w tym wydatki majątkowe 976.900,00 zł,
 dotację dla podmiotów spoza sektora fi-

nansów publicznych w kwocie 785.000,00 zł,
 stypendia sportowe dla zawodników 

osiągających wysokie wyniki sportowe 
wewspółzawodnictwie międzynarodo-
wym lub krajowym oraz nagrody o szcze-
gólnym charakterze w  łącznej kwocie 
195.000,00 zł,
 pozostałe zadania z  zakresu kultury 

fizycznej 116.000,00 zł, w tym na organi-
zację triathlonu (10.000,00 zł),
 utrzymanie boiska w Kamionkach i Szczo-

drzykowie w kwocie 100.000,00 zł.
Różne rozliczenia
W  ramach działu planuje się wpłatę 
w kwocie 3.596.077,00 zł jaką Gmina musi 
przekazać do budżetu państwa.

Zaplanowano również rezerwy:
 celową na wydatki bieżące w  oświa-

cie i  funkcjonowanie żłobka w  kwocie 
1.740.000,00 zł, co stanowi 0,65 % plano-
wanych wydatków,
 celową na realizację zadań własnych z za-

kresu zarządzania kryzysowego w kwocie 
800.000,00 zł, co stanowi 0,30% planowa-
nych wydatków,
  ogólną w kwocie 400.000,00 zł, co stano-

wi 0,15 % planowanych wydatków,
 na inwestycje i  zakupy inwestycyjne 

w kwocie 2.300.000,00 zł, co stanowi 0,86% 
planowanych wydatków.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa
Wydatki z  tego działu planuje się prze-
znaczyć na:
 wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na 

dofinansowanie etatów cywilnych zajmu-
jących się obsługą portierni w Komisaria-
cie Policji (kwota 70.000,00 zł),
 wpłatę na Fundusz Policji na zakup samo-

chodu służbowego w kwocie 70.000,00 zł,
 bieżącą działalność ochotniczej straży 

pożarnej w kwocie 903.360,00 zł,
 straż miejską w kwocie 1.344.498,00 zł,
  rozbudowa OSP w Kórniku 3.300.000,00 zł,
 rozbudowa strażnicy w  Kamionkach 

27.000,00 zł,
  budowa strażnicy OSP w  Robakowie 

500.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakre-
su administracji rządowej zleconych 
gminom
 Administracja publiczna: 227.825,00 zł,
 Pomoc społeczna: 646.206,00 zł,
 Rodzina: 22.542.714,00 zł,
 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa: 5.736,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań 
w drodze umów lub porozumień po-
między JST
 Transport i łączność: 6.314.278,00 zł.

Dotacje, w tym:
 Dla instytucji kultury w  łącznej kwocie 

3.217.604,00 zł.
 Dla podmiotów spoza sektora finansów 

publicznych na realizację zadań zleconych 
w łącznej kwocie 1.145.000,00 zł.
 Dotacje na dofinansowanie prac re-

montowych i konserwatorskich obiektów 
zabytkowych w kwocie 300.000,00 zł.
 Na dofinansowanie budowy przydo-

mowych oczyszczalni ścieków i  zadań 
w zakresie ochrony powietrza w kwocie 
480.000,00 zł.

Na Fundusz Sołecki dla poszczegól-
nych sołectw przewidziano w sumie  
1.512.722,07 zł
Podział środków odbywa się na podstawie 
wzoru podanego w  ustawie o  funduszu 
sołeckim. Wzór związany jest z  ilością 
mieszkańców na dzień 30 czerwca 2021 
roku, ale obliczona kwota nie może 
przekraczać wyznaczonej w tejże ustawie 
stawki bazowej. Już 10 z 29 sołectw naszej 
gminy (Błażejewo, Borówiec, Borówiec 
Nowy, Czmoń, Dachowa, Kamionki Stare, 
Kamionki Północne, Kamionki Przy Lesie, 
Robakowo-Osiedle i Szczytniki) otrzymuje 
maksymalną stawkę wynoszącą w  tym 
roku 70.946,54 zł. Najmniej, 20.858,28 
zł, otrzyma Dębiec, który ma 94 miesz-
kańców. 
Na co planuje się wydatkować środków 
z tego funduszu? Są to:
 utrzymanie infrastruktury drogowej: 

53.000,00 zł, w tym na zadania majątkowe 
41.000,00 zł.
 gospodarka komunalna: 1.003.402,94 

zł, w  tym przede wszystkim na zadania 
związane z utrzymaniem świetlic sołeckich 
oraz na zadania majątkowe 457.460,46 zł. 
 kultura i sztuka, w tym przede wszystkim 

na organizację imprez: 350.319,13 zł.
 kultura fizyczna: 105.300,00 zł, w tym na 

zadania majątkowe 43.000,00 zł.

Przychody
W  2022 roku planuje się przychody 

w kwocie 33.048.900,00 zł z tytułu emisji 
obligacji komunalnych z przeznaczeniem 
na sfinansowanie planowanego deficytu 
Gminy Kórnik związanego z  realizacją 
wydatków majątkowych. Spłatę obli-
gacji planuje się w  latach 2024–2032. 
Planuje się przychody z  tytułu pożyczki 
w kwocie 2.134.573,99 zł.
Planuje się przychody z  tytułu niewyko-
rzystanych środków pieniężnych w kwocie 
6.344.199,98 zł.
Dodatkowo planuje się wolne środki 
w kwocie 11.963.997,00 zł.

Rozchody
Po stronie rozchodów uwzględniono wy-
kup obligacji na łączną kwotę 8.100.000,00 
zł.
Łączna kwota przypadających wypłat 
w roku 2022 dotycząca wykupu obligacji 
i  spłaty pożyczek wraz z  należnymi od-
setkami i  dodatkowymi kosztami emisji 
wynosi łącznie 9.500.000,00 zł, co stanowi 
5,28% planowanych dochodów bieżących 
pomniejszonych o dotacje i  środki prze-
znaczone na cele bieżące.
 
Dług
Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych mak-
symalny dopuszczalny wskaźnik spłaty 
wynosi 24,26%. Prognozowana łączna 
kwota długu Gminy Kórnik na koniec 2022 
roku wyniesie 53.412.378,10 zł, co stanowi 
24,04% planowanych dochodów.
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej zawiera progno-
zowane  dochody  i wydatki gminy na 
lata 2022 – 2032. Zakłada się wzrost 
dochodów  średnio o 8% rocznie oraz 
wzrost wydatków średnio o 3% rocznie. 
 
W żadnym roku Gmina nie przekroczy do-
puszczalnego wskaźnika zadłużenia, który 
dla Gminy Kórnik po roku 2022 będzie 
się kształtował na poziomie  ok. 12-20%. 
Planowana łączna kwota spłaty zobowią-
zań będzie wynosiła od 5,28% w roku 2022, 
do 2,27% w roku 2032.
Załącznikiem do WPF jest wykaz przed-
sięwzięć, w którym zapisano 72 zadania 
majątkowe, a wśród nich:
 Budowa zintegrowanego węzła przesiad-

kowego przy stacji kolejowej Gądki wraz z 
zakupem środków transportu publicznego, 
 Budowa ul. Szkolnej w Borówcu,
 Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa 

w Błażejewku,
 Kanalizacja sanitarna w Szczodrzyko-

wie, Runowie, Pierzchnie i Kromolicach, 
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Czmoniu,  
 Przebudowa budynku przy Pl. Niepod-

ległości 4,
 Budowa szkoły podstawowej w Kórniku 

(Bninie),
 Rozbudowa i termomodernizacja 

Szkoły Podstawowej w Robakowie, 
 Zakup nowych autobusów elektrycznych 

wraz z ich infrastrukturą do ładowania.

Przewidywany stosunek długów
 do dochodów  do 2032 r.

cd. ze str. 5

Inwestycje planowane w 2022 r.
 od str. 8
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Na terenie gminy planuje się wyko-
nanie 152 zadań w ramach inwestycji 
gminnych. Ich koszt szacuje się na 
łączną kwotę 55.064.364,49 zł.
Dwie największe to rozbudowa 
Szkoły Podstawowej w Robakowie 
9.800.000,00 zł (zadanie finansowanie 
ze środków z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych) i  budowa krytego 
boiska-lodowiska wraz z zapleczem 
socjalnym i infrastrukturą na terenie 
KCRiS OAZA w Kórniku 5.308.000,00 
zł - zadanie finansowane ze środków 
programu Polski Ład.

W poszczególnych miejscowościach 
planuje się:

Biernatki
 Budowa chodnika przy ul. Głównej 

w Biernatkach,
 Wykonanie miejsca rekreacji nad Je-

ziorem Bnińskim ,,Lasek” ul. Główna 
w Biernatkach,
 Budowa świetlicy w Biernatkach - pro-

jekt,

Błażejewko
 Budowa sieci wodociągowej w  Błaże-

jewku - projekt,

 Kanalizacja sanitarna w  Błażejewku - 
projekt,
 Oświetlenie placu rekreacyjnego oraz 

przyłącza energetycznego w Błażejewku,
 Budowa wiaty rekreacyjnej i  siłowni 

zewnętrznej drabinkowej na działce 
gminnej nr 142 w Błażejewku,
 Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem 

Bnińskim w Błażejewku - projekt,

Błażejewo
 Oświetlenie ul. Spokojna w Błażejewie,
 Zagospodarowanie działki nr 17 w Bła-

żejewie – plac sołecki,

Borówiec
 Budowa ul. Wiosennej w Borówcu,
 Budowa ul. Szkolnej w Borówcu,

 Przebudowa ul. Kempingowej w Borów-
cu - projekt,
Oświetlenie na ul. Źródlanej  i ul. Zacisze 

w Borówcu,
 Budowa oświetlenia na ul. Na Górce 

w Borówcu,
 Odnowienie elewacji budynku świetlicy 

w Borówcu,
 CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności 

- interaktywny plac zabaw z tyrolką – Bu-
dżet Obywatelski,
 Poprawa bezpieczeństwa na drogach 

powiatowych - budowa i  modernizacja 
przejść dla pieszych i chodników 
 Przebudowa nawierzchni boiska w Bo-

rówcu,

Borówiec Nowy
 Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu - 

projekt,
 Budowa ul. Kurkowej w Borówcu - projekt
 Budowa oświetlenia na ul. Zapomnianej 

w Borówcu – projekt,
 Poprawa bezpieczeństwa na drogach 

powiatowych - budowa i  modernizacja 
przejść dla pieszych i chodników,

Czmoniec
 Budowa drogi w Czmońcu,
 Oświetlenie ulic w Czmońcu,

Czmoń
 Budowa kanalizacji w Czmoniu – projekt,
 Budowa oświetlenia ul. Strażacka 

w Czmoniu,

 Budowa oświetlenia ul. Goździkowej 
w Czmoniu,
 Przebudowa przyłącza energetycznego 

do świetlicy w Czmoniu,
 Plac zabaw małych strażaków w Czmoniu,
 Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią 

w Czmoniu,

Czołowo
 Przebudowa drogi 332037P w Czołowie, 

– projekt (w zakresie budowy chodnika od 
tzw. starej wsi do ulicy Szafirowej),

Dachowa
 Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie – 

projekt,

Inwestycje  Budowa drogi ul. Cisowa w  Dachowie 
– projekt,
 Oświetlenie skrzyżowań na ulicy Klo-

nowej w  Dachowie (skrzyżowanie ul. 
Klonowej i ul. Nowina oraz skrzyżowanie  
ul. Klonowej z drogą dojazdową do osie-
dla) – Budżet Obywatelski,
 Budowa świetlicy w Dachowie - projekt,
 Budowa placu zabaw w Dachowie,

Dziećmierowo
 Kanalizacja sanitarna ul. Katowicka, 

Czereśniowa w Dziećmierowie – projekt,
 Przebudowa drogi wraz z przebudową 

rowu ul. Słonecznej w Dziećmierowie,
 Modernizacja budynku na mieszkania 

socjalne w Dziećmierowie,
 Wykonanie oświetlenia placu przy Klu-

bie Rolnika w  Dziećmierowie - projekt 
i realizacja,
 Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-ro-

werowej Szczodrzykowo-Dziećmierowo 
– projekt,

Gądki
 Wykonanie wiaty w Gądkach,
 Budowa ul. Kwiatowej, Akacjowej i Brzo-

zowej w Gądkach,
 Budowa ścieżki pieszorowerowej przy ul. 

Magazynowej w Gądkach – projekt,
 Budowa zintegrowanego węzła przesiad-

kowego przy stacji Gądki i zakup środków 
transportu publicznego – projekt,

Kamionki Północne
 Budowa chodnika na ul. Klonowej 

w  Kamionkach - projekt w  Kamionkach 
Północnych,
 Budowa oświetlenia ul. Wypoczynkowej 

w Kamionkach Północnych,
 Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Ka-

mionkach (odcinek os. Azaliowe - ul. Klono-
wa) - projekt w Kamionkach Północnych,
 Budowa os. Kresowego w Kamionkach 

– dokończenie,
 Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach,
 Budowa miejsca rekreacji, parkingu 

i boiska na działce nr 138 położonej w Ka-
mionkach – projekt,
 Kamioneckie Zwierzaki-Skamieniaki. 

Ścieżka edukacyjno-turystyczna po wsi. 
Tworzymy legendę, wzmacniamy poczucie 

tożsamości i wyjątkowości Kamionek – Bu-
dżet Obywatelski,
 Poprawa bezpieczeństwa na drogach 

powiatowych - budowa i  modernizacja 
przejść dla pieszych i chodników ,

Kamionki Przy Lesie
 Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Ka-

mionkach Przy Lesie,
 Budowa ścieżki parkowo - rekreacyjnej 

w Kamionkach Przy Lesie,
 Budowa oświetlenia ul. Rolnej w Kamion-

kach – projekt,
 Kamionki - budowa parkingu i chodników 

na terenie kompleksu sportowego – Bu-
dżet Obywatelski,
 Kamioneckie Zwierzaki-Skamieniaki. 

Ścieżka edukacyjno-turystyczna po wsi. 
Tworzymy legendę, wzmacniamy poczucie 
tożsamości i wyjątkowości Kamionek – Bu-
dżet Obywatelski,
 Oświetlenie boiska w Kamionkach,
 Poprawa bezpieczeństwa na drogach 

powiatowych - budowa i  modernizacja 
przejść dla pieszych i chodników,
 Budowa siłowni zewnętrznej, ułożenie 

kostki brukowej wokół paleniska - projekt 
w Kamionkach,

Kamionki Stare
 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 

w  rejonie ul. Kamiennej w  Kamionkach 
Starych,
 Rozbudowa strażnicy w  Kamionkach - 

projekt,

 Budowa oświetlenia przy ul. Bazaltowej 
od ul. Kamiennej w  Kamionkach (przy 
posesji nr 29),
 Kamioneckie Zwierzaki-Skamieniaki. 

Ścieżka edukacyjno-turystyczna po wsi. 
Tworzymy legendę, wzmacniamy poczucie 
tożsamości i wyjątkowości Kamionek – Bu-
dżet Obywatelski,
 Budowa oświetlenia ścieżki łączącej os. 

Leśny Zakątek z ul. Mieczewską w Kamion-
kach - projekt,
 Poprawa bezpieczeństwa na drogach 

powiatowych - budowa i  modernizacja 
przejść dla pieszych i chodników,

cd. na str. 10

Świetlica w Czmoniu - przebudowa 
przyłącza energetycznego.

Droga w Czmońcu

Ul. Kurkowa

Ul. Słoneczna

Ul.  RolnaUl. Stokrotkowa

Ul. Cisowa
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Konarskie
 Budowa chodnika w miejscowości Konar-

skie (droga powiatowa),
 Budowa drogi Huby Konarskie,
 Budowa chodnika w miejscowości Konar-

skie (droga gminna),
Koninko
 Budowa chodnika w  Koninku od ul. 

Dziennikarskiej do Lazurowej – projekt,
 Budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Ko-

ninku,
 Budowa oświetlenia ul. Lazurowej, Pisar-

skiej, Dziennikarskiej w Koninku – projekt
 Budowa boiska w Koninku,
 Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 

w  zakresie budowy boiska trawiastego 
wraz zapleczem w Koninku,

Kromolice
 Budowa świetlicy w Kromolicach - zada-

nie finansowanie ze środków z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych,

Kórnik
 Przebudowa sieci wodociągowej w   

ul. Wiatracznej w Kórniku - projekt,
 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz 

z  infrastrukturą towarzyszącą na części 
działki 363, i 961/18,
 Przebudowa ul. Asnyka w  Kórniku - 

projekt
 Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz 

z odwodnieniem na Prowencie - projekt,
 Przebudowa budynku przy Pl. Niepodle-

głości 4 - projekt,

 Przebudowa budynku na ul. Wodnej 
w Kórniku,
 Modernizacja pomieszczeń na potrzeby 

Wydziału Komunikacji w Kórniku przy ul. 
Poznańskiej 83,
 Rozbudowa OSP w Kórniku,
 Rozbudowa parkingu rowerowego 

o wiatę-zadaszenie przy SP nr 1 w Kórni-
ku - projekt
 Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej 

w Kórniku,
 Budowa oświetlenia na działce nr 426/3 

w Kórniku,
 Budowa oświetlenia boiska bocznego na 

Błoniach OAZA,
 Modernizacja targowiska w Kórniku,
 Budowa krytego boiska - lodowiska wraz 

z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na te-
renie KCRiS OAZA w Kórniku - zadanie finan-

sowane ze środków programu Polski Ład,
 Podłączenie kamer wysokiej rozdzielczo-

ści - Monitoring OAZA,
 Budowa ogrodzenia pomiędzy domkami 

a Orlikiem na Błoniach OAZA,
 Konstrukcja na niską, długą reklamę 

przy parkingu Błonie od ul. Woźniaka 
w Kórniku,
 Kontrukcja reklamowa (bilboard) przy 

wjeździe na ul. Błonie,
 Słup informacyjny podświetlany przy 

kąpielisku na Błoniach,
 Budowa skweru i  parku, poszerzenie 

plaży na Błoniach OAZA,
 Budowa ścieżki pieszorowerowej Radze-

wo – Kórnik - projekt,
 Budowa ścieżki pieszorowerowej Pierzch-

no – Kórnik - projekt,
 Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kór-

niku - projekt,

Kórnik-Bnin
 Budowa szkoły podstawowej - projekt,
 Budowa chodnika w Kórniku (Bninie) ul. 

Śremska, 
 Budowa ul. Topolowej w Kórniku (Bni-

nie) - projekt,
 Budowa ul. Michałowskiego w Kórniku 

(Bninie) - projekt,
 Budowa toalety w  Kórniku (Bninie) - 

projekt,
 Budowa plenerowego miejsca spotkań 

(wiata wraz z infrastrukturą towarzyszącą) 
w Kórniku-Bninie,
 Budowa boiska przy ul. Piaskowej w Kór-

niku (Bninie),

 Budowa ul. Czołowskiej w  Kórniku - 
projekt,
 Budowa ul. Pohla w Kórniku – projekt,

Mościenica
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Moście-

nicy - projekt,
 Przebudowa ul. Mościenickiej w Moście-

nicy - projekt,
 Budowa oświetlenia ul. Topolowej, ul, 

Jesiennej w Mościenicy – projekt,
 Budowa oświetlenia Mościenica os. 

Wczasowe (przy pomoście),
 Budowa sanitariatów przy wiacie ogni-

skowej w Mościenicy - projekt i realizacja,

Pierzchno
 Budowa sieci wodociągowej Szczodrzy-

kowo-Pierzchno, 
 Budowa ścieżki pieszorowerowej w ciągu 

drogi powiatowej Runowo – Pierzchno - 
projekt,
 Budowa oświetlenia w Pierzchnie (Huby),
 Budowa wiaty ogniskowej w Pierzchnie,
 Budowa ścieżki pieszorowerowej Pierzch-

no – Kórnik – projekt,

Prusinowo
 Wykonanie pomieszczenia gospodarcze-

go/garażu na działce nr 9/3 w Prusinowie,

Radzewo
 Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej 

w Radzewie,
 Budowa placu zabaw w Radzewie,
 Budowa ścieżki pieszorowerowej Radze-

wo – Kórnik – projekt,

Robakowo Osiedle
 Budowa ul. Szerokiej w Robakowie,
 Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robako-

wie - projekt,
 Budowa ul. Pogodnej i Szafirowej w Ro-

bakowie - projekt,
 Budowa ul. Aroniowej w  Robakowie - 

projekt,
 Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie 

- projekt,
 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ro-

bakowie - zadanie finansowanie ze środ-
ków z  Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych,
 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej 

w Robakowie,
 Tor rowerowo-rolkowy Pumptruck w Ro-

bakowie - Budżet Obywatelski,
 Budowa oświetlenia boiska w Robakowie,

Robakowo Wieś
 Budowa chodnika przy ulicy wzdłuż dzia-

łek 61/1, 61/2 w Robakowie-Wsi - Budżet 
Obywatelski,
 Budowa ścieżki spacerowej do placu za-

baw i terenów rekreacyjnych w Sołectwie 
Robakowo-Wieś - Budżet Obywatelski,
 Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Roba-

kowie,
 Budowa strażnicy w Robakowie,

Runowo
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczo-

drzykowie i w części miejscowości Runowo,
 Budowa ścieżki pieszorowerowej w ciągu 

drogi powiatowej Runowo – Pierzchno - 
projekt,
 Budowa placu zabaw w Runowie – projekt,

Skrzynki
 Budowa świetlicy w Skrzynkach,

Szczodrzykowo
 Budowa sieci wodociągowej Szczodrzy-

kowo-Pierzchno,
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczo-

drzykowie i w części miejscowości Runowo,

 Budowa chodnika na odcinku od ul. 
Poznańskiej do końca zabudowy dz. nr 27 
Szczodrzykowo,
 Przebudowa drogi wraz z  miejscami 

parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczo-
drzykowie - projekt,
 Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-ro-

werowej Szczodrzykowo-Dziećmierowo 
- projekt,
 Budowa placu zabaw przy świetlicy 

w Szczodrzykowie - projekt i realizacja,

Szczytniki
 Poprawa bezpieczeństwa na drogach po-

wiatowych - budowa i modernizacja przejść 
dla pieszych i chodników,
 Budowa ul. Cichej w Szczytnikach,
 Budowa ul. Sowiej, Międzylesie, Szarot-

kowej i Bratkowej w Szczytnikach - projekt,

 Budowa oświetlenia ul. Międzylesie, So-
wia, Szarotkowa w Szczytnikach,
 Budowa oświetlenia ul. Skowronkowa 

w Szczytnikach,
 Budowa placu zabaw w Szczytnikach,

Żerniki
 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż 

drogi powiatowej,
 Budowa drogi w Żernikach (do ul. Sta-

chowskiej).

cd. ze str. 9

◊  Na podstawie prezentacji przedsta-
wionej przez Burmistrza MiG Kórnik 
Przemysława Pacholskiego

Projekt lodowiska 

Projekt lodowiska 

Ul. Czołowska 

Szkoła w Robakowie 

Ul. DworzyskowaUl. Cicha

Ul. Szkolna w Robakowie
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29 grudnia 2021 r. odbyła się Sesja Rady 
Miasta i Gminy Kórnik.  W części pierwszej 
obrad, przed przyjęciem uchwały budżeto-
wej radni:
- wprowadzili zmiany w uchwale budżetowej 
na 2021 rok,
- podjęli uchwałę w sprawie wydatków za-
mieszczonych w budżecie Miasta i Gminy 
Kórnik na 2021 rok niewygasających z upły-
wem roku budżetowego,
- ustanowili na terenie Miasta i Gminy Kórnik 
rok 2022 Rokiem Profesora Władysława 
Bartoszewskiego,
- przyjęli zasady wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Miasta i Gminy Kórnik,
- zmienili uchwałę nr XVI /181/2015 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 29 grudnia 2015 
r. w sprawie szczegółowych warunków przy-
znawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłą-
czeniem specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich pobierania,
- wyrazili zgodę na odstąpienie od obowiąz-
ku przetargowego i zawarcie umowy najmu 
lokalu położonej w Kórniku obręb Bnin,
- wyrazili zgodę na zmianę porozumienia 
międzygminnego pomiędzy Miastem i Gmi-
ną Kórnik a Miastem Poznań w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego,
- powierzyli spółce ZGO Sp. z o.o. z siedzibą 
w  Jarocinie – Wielkopolskiemu Centrum 
Recyklingu zadania własnego Miasta i Gmi-
ny Kórnik w zakresie zagospodarowania 
i odzysku odpadów komunalnych z terenu 
z terenu Miasta i Gminy Kórnik oraz w za-
kresie prowadzenia Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK) 
w Czołowie i transportu odpadów z PSZOK 
do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie 
Centrum Recykling, a także wyrazili zgodę na 
zawarcie przez Miasto i Gminę Kórnik umów 
wykonawczych niezbędnych do realizacji 
ww. zadań,
- uchwalili zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w rejonie 
węzła Koninko oraz ulicy Ostrowskiej i drogi 
krajowej S-11,
- podjęli uchwałę w sprawie odpowiedzi 
na skargę na bezczynność Rady Miasta 
i Gminy Kórnik w sprawie kolei podmiejskiej, 
wniesionej do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Poznaniu,
- podjęli uchwałę w sprawie odpowiedzi na 
pismo dotyczące postępowania administra-
cyjnego prowadzonego w UMiG,
- ustalili wysokość ekwiwalentu pieniężnego 
dla członków ochotniczych straży pożar-
nych, którzy uczestniczyli w działaniach ra-
towniczych lub szkoleniach organizowanych 
przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto 
i Gminę Kórnik.

Sesja RMiG

◊  SK

Urząd Miasta i Gminy Kórnik informu-
je, że w budynku Kórnickiego Centrum 
Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku 
(w punkcie szczepień masowych, sala 
fitness „A” na parterze, wejście bocz-
ne do budynku od strony mini golfa) 
będą prowadzone szczepienia przeciw 
COVID-19:

 dla dzieci w wieku 5 – 11 lat w każdy 
piątek (do odwołania) w godzinach od 
16.00 do 18.30.
Na szczepienie dziecko powinno przyjść z 
opiekunem prawnym. 
Podczas rejestracji niezbędny będzie 
numer PESEL.
e-skierowanie na szczepienie dla dzieci 
w wieku 5-11 lat jest automatycznie 
wystawiane, 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 dziec-
ko ukończyło 5 lat.
 dla dorosłych i dzieci od 12 roku życia 

szczepienia będą przeprowadzane w każ-
dą sobotę (do odwołania) w godzinach od 
10.00 do 15.00. 
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 

ukończyły 18 lat będą mogły zaszczepić 
się przeciw grypie.  

Szczepienia w Oazie
Uprzejmie informujemy, że ruszyła 
akcja dofinansowania sterylizacji 
i  kastracji zwierząt. Na terenie Mia-
sta i  Gminy Kórnik trwa realizacja 
„Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt”, dzięki któremu 
poprzez wykonywanie zabiegów 
sterylizacji i  kastracji ograniczana 
jest nadpopulacja psów i  kotów. 
Zgodnie z zapisami programu, Miasto 
i Gmina Kórnik zapewnia dofinanso-
wanie zabiegów sterylizacji/kastracji 
zwierząt - dotyczy zwierząt, których 
właściciele są mieszkańcami naszej 
gminy.
W  poniższej tabeli przedstawiono 
kwoty dofinansowania do poszcze-
gólnych zabiegów: 
 kocury - (kastracja) 65,00 zł, 
 kotki - (sterylizacja) 125,00 zł,
 psy małe /do 10 kg/ - kastracja- 75,00 zł, 

sterylizacja - 165,00 zł,
 psy średnie /do 25 kg/ kastracja- 

80,00 zł, sterylizacja -185,00 zł,
 psy duże /powyżej 25 kg/, 

kastracja - 110,00 zł, sterylizacja 
-215,00 zł.
Pozostałą kwotę godnie z cennikami 
wskazanych poniżej gabinetów wete-
rynaryjnych opłacać będzie właściciel 
czworonoga.

Osoby zainteresowane wykonaniem 
zabiegu u swojego czworonoga pro-
simy o  zgłoszenie się do Wydziału 
Ochrony Środowiska i  Rolnictwa 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w celu 
wypełnienia oświadczenia, które jest 
podstawą do uzyskania dofinanso-
wania.
 
W celu umówienia się na termin za-
biegu prosimy o bezpośredni kontakt 
z wymienioną poniżej przychodnią 
weterynaryjną.

 Gabinet Weterynaryjny „EVET” Ewe-
lina Gogulska, ul. Wodna 5/2, Kórnik, 
tel. 601 884 441

 Gabinet Weterynaryjny Maciej 
Grząślewicz, ul. Dworcowa 18, Kórnik,  
tel. 61 8 170 222 lub 601 956 700.

 Gabinet Weterynaryjny „Arka Noego”
Paweł Botko ul.  Szafirowa 52,  
Kamionki, tel. 61 897 14 51 lub 602 
46 46 64

UWAGA: 
Ilość zabiegów przewidziana  
do dofinansowania ograniczona !

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne bada-
nie USG aorty brzusznej z Wielkopolskiego 
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 bez-
płatne, ponieważ finansowanie odbywa 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 
medycznych. Badanie USG aorty brzusz-
nej pozwala w doskonały sposób wykryć 
chorobowo 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 tęt-
niak aorty brzusznej stanowi bezpośrednie 
zagrożenie życia. Jednak wczesne rozpo-
znanie oraz właściwa opieka 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 lekarza 
rodzinnego. Zapraszamy serdecznie! 

Arterieart Sp. z o.o.
ul. Rakoniewicka 23A

60-111 Poznań
e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com 

www.zdrowaaorta.pl

Bezpłatne badania
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Zakończyła się kolejna edycja Kórnickich 
Dni Nauki. W tym roku organizatorzy 
zadecydowali, że wydarzenia zostaną 
rozłożone w czasie i w miarę możliwości 
odbywać się będą w plenerze, on-line  
lub z zachowaniem obowiązujących 
reguł dystansu społecznego. 

Przypomnijmy, że ze względu na obostrze-
nia epidemiczne w 2020 roku zrezygnowano 
w ogóle z przeprowadzania zajęć, a KDN 
ograniczono do przygotowania kilku filmów 
popularno naukowych, które są dostępne 
w Internecie. 

W roku 2021 spróbowano wrócić do spotkań 
naukowców z uczniami. Zaproponowane 

tematy wykładów były jak zwykle ciekawe: 
„Jak zostać znanym przyrodnikiem?”, „Czy 
drzewo może odrosnąć?”, „Ukryte życie grzy-
bów”, „SMART według Jadwig Zamoyskiej”, 
„Biała Dama w gorsecie mitów i legend”, 
„Od papirusu do e-booka”, „Ukryte skarby 
Biblioteki Kórnickiej”, „Jak szybko latają sate-
lity” czy „Stellarium- darmowe planetarium” 
to tylko niektóre przykłady. Mimo limitu 
uczestników odbyło się także „Nocne zwie-
dzanie Zamku”, które tradycyjnie wzbogacił 
swoimi występami Teatr Legion. 
Niestety ze względu na kwarantanny i zaka-
żenia nie wszystkie zaplanowane wydarze-
nia udało się zrealizować zgodnie z planem.
Wielkie podziękowania należą się pracowni-
kom i włodarzom instytucji współorganizu-

jących KDN. Były to w tym roku: Biblioteka 
Kórnicka PAN, Instytut Dendrologii PAN 
i Arboretum Kórnickie, Obserwatorium 
Asrtogeodynamiczne Centrum Badań Ko-
smicznych Borówiec i Lasy Państwowe a 
także gminne szkoły podstawowe i Zespół 
Szkół w Kórniku.
Z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Kórnik 
wielką pracę związaną z logistyka przedsię-
wzięcia wykonał informatyk Przemysław 
Byczyński. 

Mamy nadzieję, że rok bieżący będzie dla 
Kórnickich Dni Nauki jeszcze łaskawszy 
wszystkie niezwykle ciekawe wykłady i za-
jęcia odbędą się w zaplanowanym terminie.

Kórnickie Dni Nauki 2021

◊  ŁG

Burmistrz Gminy Kórnik, na pod-
stawie uchwały nr XXVI/348/2020 
Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 
25 listopada 2020 r. w  sprawie 
stypendiów sportowych dla za-
wodników za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz nagród i wyróżnień 
burmistrza Miasta i  Gminy Kórnik 
dla zawodników, trenerów i innych 
osób wyróżniających się osiągnię-
ciami w działalności sportowej oraz 
uchwały nr XXXI/421/2021 z dnia 
28 kwietnia 2021 r. w sprawie nagród i wyróżnień burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik dla osób fizycznych (zawodników) za 
osiągnięte wyniki sportowe, ogłasza nabór. 
Wnioski można składać do dnia 19 stycznia 2022 r. do 
godz. 15:30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, osobiście 

lub drogą pocz- t o w ą 
(w  przypadku ofert przesłanych 
pocztą decyduje data wpływu do 
Urzędu Miasta i  Gminy Kórnik, 
a nie data stempla pocztowego).

Regulaminy przyznawania sty-
pendiów sportowych oraz przy-
znawania nagród i wyróżnień dla 
zawodników za osiągnięte wyniki 
sportowe wraz z drukami wnio-
sków stanowią załączniki do ww. 

uchwał i dostępne są również na stronie www.kornik.pl.

Informacje w  zakresie naboru wniosków udzielane są 
przez Wydział Promocji Gminy, Kultury i  Sportu Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, tel. 618 170 411 wew. 611.

Zapraszamy do udziału w konkursie 
„Europejska nagroda młodzieżowa”  
organizowanym przez partnerską gminę 
Königstein w Niemczech. Konkurs adre-
sowany jest dla dzieci i młodzieży z gminy 
Königstein oraz jej gmin partnerskich.

Tegoroczny temat konkursu brzmi: 
„Sport w Europie!”

Konkurs kierowany jest dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych od 6 do 21 roku życia.

Na konkurs można zgłosić:
- prace pisemne w języku niemieckim 
(wypracowania szkolne nie będą brane 
pod uwagę);
- krótkie filmy i prezentacje (do 15 minut) 
na płytach CD i DVD;

- prace plastyczne (technika dowolna);
- prace fotograficzne;
- prace muzyczne.
Prace oceniane będą w czterech katego-
riach wiekowych:
- od 6 do 9 lat
- od 10 do 13 lat
- od 14 do 17 lat
- od 18 do 21 lat
W konkursie mogą wziąć udział zarówno 
indywidualni uczestnicy, jak igrupy uczest-
ników, np. rodzeństwo, czy grupa uczniów 
w klasie.
Prace nie powinny być wykonane przez 
nauczycieli i rodziców.

Nagroda główna wynosi 1 500.00 euro. 
(Nagrodę może otrzymać jedna osoba lub 
grupa osób. Nagroda może być podzie-

lona między kilku uczestników). Przewi-
dywane są również nagrody pocieszenia.
Przy składaniu prac prosimy o wypełnienie 
karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie 
internetowej www.kornik.pl.

Prace prosimy składać w Wydziale Promo-
cji Gminy, Kultury i Sportu, Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 41 do 
dnia 14.02.2022 roku.

Po wstępnej weryfikacji prac przez spe-
cjalnie powołaną komisję, prace zostaną 
przesłane do Urzędu Miasta w Königstein 
w Niemczech

Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 
przed tegorocznymi wakacjami letnimi w 
Königstein.

Konkurs „Europejska nagroda młodzieżowa”

Kamienna siekierka z bazaltu z epoki 
kamienia gładzonego (5000 -3000 lat 
p.n.e.) z Kórnika
Na posesji przy ul. Kuśnierskiej w Kórni-
ku 25 lat temu, podczas prac ziemnych 
znaleziono kamienną siekierkę. Znalezi-
sko przeleżało w szufladzie przez cwierć 
wieku. 
W ostatnich dniach tego roku właściciel 
znaleziska z pewnymi obawami pokazał 
mi tę kamienną siekierkę.  
Siekierka jest wykonana z bazaltu, waży 
436,36 gramów i  zanurzona w  wodzie 
wypiera 148 cm3 (co odpowiada ciężarowi 
właściwemu bazaltu). Średnica na krawę-
dzi otworu górnego wynosi 20 mm i różni 
się o milimetr na krawędzi dolnej. Bazalt 
z którego jest zrobiona jest skałą wulka-
niczną, skrytokrystaliczną o  strukturze 
drobnoziarnistej. Występuje w Polsce na 
Śląsku i na Łużycach. 
Jaki jest wiek siekierki?  Miejscem znale-

zienia siekierki był dawny brzeg jeziora, 
gdzie mogły obozować wędrowne grupy 
ludzkie. Około 5 000 lat temu brzegi je-
ziora kórnickiego sięgały przecież skarpy 
przy ul. 20 Października.

Z Wikipedii dowiadujemy się że:
Neolit (gr. neos (nowy) i  lithos (kamień), 
to najmłodsza epoka kamienia, epoka ka-
mienia gładzonego poprzedzająca epokę 
brązu. W neolicie rozwijały się nowe tech-
niki obróbki kamienia, takie jak gładzenie 
powierzchni i  wiercenie otworów. Termin 
neolit został wprowadzony w  1865 przez 

Johna Lubbocka. Na terenie Polski neolit 
trwał od 5200-1900 p.n.e. 
Schyłek neolitu to równocześnie początek 
epoki brązu. Z czasów kultury łużyckiej, 
od 1700 do 400 lat p.n.e., pochodzą ślady 
osadnicze na półwyspie Szyja w  Bninie 
oraz cmentarzysko na polach w  Bier-
natkach. 

Czy z tego to okresu pochodzi znaleziona 
kamienna siekierka z Kórnika?

    
 

Bazaltowe 
znalezisko

◊  Kazimierz Krawiarz

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy tak licznie 
włączyli się w zbiórkę darów dla Domu Dziecka w Kórniku- Bninie. 
Dziękujemy za wrażliwość, chęć niesienia pomocy i zaangażowanie. 
Udało się zgromadzić sporą ilość kosmetyków, odzieży, produktów 
żywnościowych, gier i słodyczy! 
Wraz z wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym, panią dyrektor 
Przedszkola Akademia Malucha oraz Panią Justyną Wojdecką prze-
kazaliśmy wszystkie zebrane rzeczy na ręce Pani wicedyrektor Domu 
Dziecka Magdaleny Krupy. Zostaliśmy bardzo ciepło i serdecznie 
przyjęci, dzieci pomagały nosić prezenty z dwóch wypełnionych 
„po brzegi” samochodów. 
Mamy nadzieję, że podobne inicjatywy na stałe wpiszą się w NASZĄ 
tradycję, gdyż dzięki ludziom o dobrych sercach, którzy przyłączyli 
się do akcji, dzieci wiedzą, że nie są same.
Za wrażliwość, otwarte serce na tych, którzy potrzebują pomocy,
Za bezinteresowną chęć czynienia dobra,
Za życzliwość i wszelaką pomoc,
Dziękujemy!

Szczególnie dziękuję: pani dyrektor przedszkola Śpiewający Włóczy-
kije, pani dyrektor przedszkola Akademia Malucha, pani dyrektor 
przedszkola Leśna Drużyna; Firmom: Tortowe Atelier, Galeria Mini, 
Sklep Familijny, Sklep warzywny w Borówcu - za umożliwienie 
przeprowadzenia zbiórki w ich lokalizacjach; firmie HiProMine, Ma-
teuszowi Durskiemu, Jerzemu Walczykowi, Annie Ślebodzińskiej, Ju-
stynie Wojdeckiej – za wszelką pomoc organizacyjną czy finansową.

Podziękowania

◊  Anna Maria Andrzejewska



◊  Marzenna Guzicka
Instytut Dendrologii PAN
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Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Polskie Towarzystwo Botaniczne, jedno 
z  najstarszych towarzystw naukowych 
w Polsce, obchodzić będzie w 2022 roku 
100-lecie swego istnienia. Założycielski 
Zjazd PTB odbył się w kwietniu 1922 r., 
w  auli Zakładu Botaniki Szkoły Głównej 
Warszawskiej (uczelnia w Warszawie z ję-
zykiem wykładowym polskim działająca 
w  latach 1862–1869; obecnie w  histo-
rycznym budynku Szkoły Głównej War-
szawskiej mieści się Instytut Archeologii 
UW). Powołano wówczas pięć oddziałów 
Towarzystwa: w  Krakowie, Lwowie, Po-
znaniu, Warszawie i Wilnie. Środowisko 
botaników podjęło tę inicjatywę krótko 
po odzyskaniu niepodległości, świado-
me było bowiem, że podobnie jak wiele 
dziedzin życia w  porozbiorowej Polsce, 

również sprawy nauki, badania i nomen-
klatura wymagają ujednolicenia.
Dziś PTB liczy około 1000 członków, 
a w jego strukturze znajduje się 15 Od-
działów (Białostocki, Bydgoski, Gdański, 
Kielecki, Krakowski, Lubelski, Łódzki, 
Olsztyński, Poznański, Skierniewicki, 
Szczeciński, Śląski, Toruński, Warszawski 
i  Wrocławski) oraz 15 Sekcji, obejmują-
cych wszystkie główne dziedziny botaniki, 
w tym także dendrologię (Sekcja Aerobio-
logiczna, Briologiczna, Dendrologiczna, 
Fizjologii i Biochemii Roślin, Fykologiczna, 
Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej, Hi-
storii Botaniki, Kultur Tkankowych Roślin, 
Lichenologiczna, Mykologiczna, Ogrodów 
Botanicznych i Arboretów, Paleobotanicz-
na, Pteridologiczna, Struktury i Rozwoju 
Roślin, a także Taksonomii Roślin). W od-
bywających się co trzy lata ogólnopolskich 
Zjazdach bierze udział szerokie grono 

botaników, także niebędących członkami 
PTB. Spotkania te integrują środowisko 
badaczy roślin, są nie tylko okazją do pre-
zentacji naukowych osiągnięć, wymiany 
doświadczeń, uczonych dyskusji, ale też 
do wspólnych terenowych wycieczek bo-
tanicznych. W okresie pomiędzy Zjazdami 
w węższych gronach spotykają się człon-
kowie poszczególnych sekcji, a w każdym 
z oddziałów co miesiąc organizowane są 
otwarte wykłady popularyzujące wiedzę 
botaniczną.
PTB wydaje pięć własnych czasopism 
naukowych o  zasięgu krajowym i  mię-
dzynarodowym, ma własną Bibliotekę, 
której księgozbiór liczy ponad 47 tysięcy 
egzemplarzy wydawnictw różnego typu, 
i jest jedną z najbogatszych w kraju kolek-
cją publikacji botanicznych. Poza tym PTB 
organizuje liczne spotkania propagujące 
naukę, takie jak konferencje, sympozja, 

wykłady, warsztaty, szkolenia, wystawy 
czy wycieczki popularnonaukowe. Rozwój 
nauk przyrodniczych i popularyzacja wie-
dzy botanicznej są jego głównymi celami 
i misją, a działalności tej towarzyszy de-
wiza  Amor plantarum nos unit (Łączy nas 
umiłowanie roślin).
Z historią PTB splata się także działalność 
naszego Instytutu. Liczni pracownicy ID 
PAN byli i  są członkami Towarzystwa, 
działali i działają w jego władzach, zarzą-
dach Sekcji, są redaktorami, członkami 
Rad Naukowych i  redakcji czasopism, 
laureatami nagród przyznawanych 
przez PTB. Profesorowie ID PAN, Stefan 
Białobok i Kazimierz Browicz, w uznaniu 
wybitnych zasług dla botaniki polskiej, 
otrzymali godność członka honorowego 
Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
Uhonorowaniem polskich botaników 
i  ich osiągnięć, a  także „docenieniem 

cywilizacyjnego znaczenia tej dziedziny 
nauki”, jest ustanowienie przez Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej roku 2022 Ro-
kiem Botaniki. 

Fragmenty uchwały Senatu RP, usta-
nawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki

Uchwała Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 26 listopada 2021 r.
ustanawiająca rok 2022 

Rokiem Botaniki
W 100-lecie powstania Polskiego Towa-
rzystwa Botanicznego, pragnąc podkreślić 
zasługi polskich botaników dla światowej 
nauki oraz przypomnieć rozwój botaniki 
polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku, Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 
2022 Rokiem Botaniki. 

(...)
Dzisiaj wiedza o środowisku naturalnym, 
świecie roślin, jego zmianach i wpływie na 
naszą przyszłość nabiera fundamentalnego 
znaczenia. Docenienie wielkiej roli Towa-
rzystwa w badaniach naukowych, działa-
niach chroniących przed zapomnieniem 
dorobek i historię polskiej botaniki, a także  
w upowszechnianiu wiedzy o tej szczególnej 
części przyrody ze wszech miar zasługuje 
na wyróżnienie. 

Rok 2022 jest wyjatkowy również dla 
Polskiego Towarzystwa Leśnego, które 
pod tą nazwą powstało wprawdzie w roku 
1925, jednak jego początki sięgają 1882 r., 
kiedy to we Lwowie odbył się I Zjazd Ga-
licyjskiego Towarzystwa Leśnego.

Łączy nas umiłowanie roślin

Zasłużeni Profesorowie naszego Instytutu, którzy zostali honorowymi członkami PTB:  
prof. S. Białobok (po lewej) i prof. K. Browicz

Róża Kąsinowska, autorka monografii wie-
lu wielkopolskich pałaców, w monografii 
„Zamek w Kórniku” opublikowanej w 1998 
oraz wznowionej w 2019, ogrodom i szkół-
kom kórnickim poświęciła  rozdział swojej 
książki. Tradycję upraw ogrodowych 
oraz rozmnażania drzew i krzewów, czyli 
szkółkarstwa, do Polski przenieśli Cystersi 
w  połowie XII w. Do Kórnika tradycja ta 
dotarła wraz z przybyciem rodu Górków 
w końcu XV w.

Ogrody Górków w Kórniku
Uriel Górka (1435-1498) kanclerz koron-
ny, biskup poznański, właściciel Kórnika 
starał się o nowoczesne zagospodarowa-
nie swoich własności. Za pośrednictwem 
Andreolo Guasco de Soldaja sprowadził 
na okres 1485-1489 specjalistę Mikołaja 
de Novali (Nicolo de Novali), syna Pawła 
z  Villacosta (prowincja Polcevera) do 
swoich dóbr w celu „plantandi vineas ed 
omne genus agriculture” któremu płacił 
25 libr genueńskich, czyli 8 dukatów i 1 
librę genueńską, oraz koszty podróży.
Najstarszy inwentarz majętności kórnic-
kiej z 1653 r mówi o sadzie graniczącym 
z  zabudowaniami Prowentu. Początek 
założenia ogrodów określają również 
najstarsze drzewa; lipy przy głównej alei, 
cisy przy alei prowadzącej do klasztorka 
na Piaskach.

Ogrodami w Kórniku, określało się tere-
ny przyzamkowe z bogatymi kolekcjami 
drzew i krzewów, zwanymi początkowo 
włoskimi, budowano szklarnie oraz 
szkółki drzewek owocowych, parkowych 
i  ozdobnych. Opieka nad roślinami, 
rozmnażanie i  ich hodowla wymagają 
bowiem specjalistycznej wiedzy. Kształ-
ceniem ogrodników-szkółkarzy zajmowali 
się tak jak w rzemiośle, mistrzowie ogrod-
nictwa i szkółkarstwa. Szkoły ogrodnicze 
na średnim i  wyższym poziomie poja-
wiły się dopiero w  niepodległej Polsce. 
W Wielkim Księstwie Poznańskim od 1876 
kształcono ogrodników w Koźminie. Pró-
ba przypomnienia w 2020 r. 200.setnej 
rocznicy powstania Szkółek Kórnickich, 
jak sugerował Seweryn Waligóra była 
wyborem umownym. Dzisiaj wiemy, że 
w Kórniku od ponad 500. lat zajmowano 
się ogrodnictwem i szkółkami. 

Ogród barokowy zwany również fran-
cuskim Teofili Szołdrskiej - Potulickiej 
z Działyńskich
Ogród Teofili Szołdrskiej-Potulickiej 

został opisany w  1835 r przez Józefa 
Łukaszewicza.
Ogród napełniony był ptaszarniami 
i wodotryskami rozmaitego kształtu. Tu 
sączyła się woda z paszczy lwa, opiera-
jącego łapy przednie na herbach familii 
Działyńskich, ówdzie tryskały jej strumie-
nie z głowy wieloryba; indziej z paszczy 
krokodyla. Na kanale zamek oblewającym 
pływały śnieżne łabędzie, po obszernym 
zamkowym dziedzińcu przechodziły się 
poważnie żurawie, pawie, bażanty. Dwie 
ogromne, dotąd w  ogrodzie stojące, 
oranżerie zawierały najrzadsze rośliny 
zagraniczne. W jednej części ogrodu stał 
budynek znacznej wielkości, przezna-
czony do hodowania jedwabników. Tuż 
przy nim znajdowało się mnóstwo drzew 
morwowych” .
Zachowane plany ogrodu, wykonane 
przez Hahna w 1801 r i Ziehlkego w 1827 r. 
pokazują nie tylko granice ogrodów oraz 
układ ozdobnego ogrodu z oznaczeniem 
ścieżek, alei, stawków, zadrzewionych 
kwater ale również szkółek drzewek. 
Ważnym elementem zakładanego ogro-
du były szkółki. Hodowano w nich nowe 
pokolenia drzewek owocowych i ozdob-
nych na potrzeby własne a sprzedawane 
nadwyżki przynosiły określony znaczny 
dochód.  Ze źródeł z tego okresu wiado-
mo, że kórnickie szkółki znajdowały się 
w  trzech miejscach. Ich obszar musiał 
być znaczny skoro np. w  jednej z  nich 
rosło 1600 drzewek. Plan z  1828 r. 
Zihlkego obejmujący teren na Piaskach 
przy kirkucie i  wiatraku, pokazuje że 
szkółki zajmowały znaczny obszar. Spisy 
sadzonek  znajdujących się w tej szkółce 
wymieniają iglaki, jałowce oraz drzew-
ka liściaste. Z  rachunków skrupulatnie 
prowadzonych wynikają dochody jakie 
przynosiły szkółki. W 1820 r. sprzedano 
drzewka za 1600 złotych.

Romantyczny Ogród Celestyny i Tytu-
sa Działyńskich
Po śmierci Ksawerego Działyńskiego 
w 1819 r., dziedzicem na Kórniku został 
jego syn Tytus (1796-1861). Zaintere-
sowanie ogrodem i  przyrodą wyniósł 
z   obserwacji ogrodowych w  Konarze-
wie, rodzinnej siedzibie Działyńskich. 
Teoretyczne wiadomości z  pewnością 
czerpał z  książek, których był wielkim 
miłośnikiem. W Konarzewskiej bibliotece 
znajdował się poemat „Ogrody”, dzieło 
Jacques’a Delille’a wydane w 1782 r. Autor 
tego poematu zalecał nowy sposób kre-
owania ogrodów. W 1825 Tytus poślubił 
Gryzeldę, Celestynę Zamoyską, wnuczkę 
słynnej Izabelli Czartoryskiej na Puła-
wach, miłośniczki i  propagatorki ogro-
dów w  Polsce. Jak wynika ze źródeł po 
ślubie jesienią 1825 r,  Działyńscy osiadli 
w Kórniku i doglądali spraw związanych 
z  majątkiem, zamkiem i  ogrodami. Ar-
boretum Kórnickie Tytusa Działyńskiego 
miało służyć planowanej szkole leśnej 
i ogrodniczej w Kórniku.

Arboretum Celestyny i Jana Działyńskich
Po śmierci Tytusa Działyńskiego 14 kwiet-
nia 1861 r., pod nieobecność jego następcy 
Jana pieczę nad ogrodami sprawowała 
Celestyna. Ogrodnikiem w tym czasie był 
Człapczyński który realizował prace roz-
poczęte przed laty z Tytusem dotyczące: 
upiększenia otoczenia zamku i  dojazdu, 
obsadzania dróg i otoczenia Zwierzyńca, 
przedłużenia alei olszowej za Piaskami do 
Bnina, a  także obsadzenia drogi z Bnina 
do Zwierzyńca. Celina poleciła obsadzić 
cały zamek wijącym bluszczem. Oficynę 
nad jeziorem oraz brzegi nad jeziorem 
na Prowencie poleciła obsadzić drzewami 
celem utworzenia osłony parku przed za-
chodnimi wiatrami. Troszczyła się również 
o zbieranie nasion z rzadkich egzemplarzy. 
Jan tymczasem zajmował się majętnością 
Gołuchowską

Władysław Zamoyski – miłośnik ogro-
dów, szkółek, lasów, twórca Instytutu 
Dendrologicznego.
Kim był Władysław Zamoyski? Przed II woj-
ną światową pamiętano, iż był  magnatem, 
który dorobek kilku pokoleń - Działyńskich 
i Zamoyskich, ofiarował Narodowi w formie 
Fundacji „Zakłady Kórnickie”, którą Sejm 
ostatecznie ustanowił 30 lipca 1925 r. mocą 
specjalnej ustawy. 
Władysław Zamoyski myślał o stworzeniu 
organizacyjnych warunków dla badań 
leśnych. Dysponował okazałymi kom-
pleksami leśnymi w górach i na nizinach, 
miał wreszcie wspaniałą bazę w  postaci 
największej w Polsce kolekcji egzotycznych 
gatunków drzew i krzewów w Ogrodach 
Kórnickich, zgromadzonej przez Tytusa 
i Jana Działyńskich. 
Bezpośrednim impulsem utworzenia 
fundacji i  Instytutu Dendrologicznego 
była informacja w  czasopiśmie leśnym 
„Sylwan” z 1905 r wskazana przez Wincen-
tego Szymborskiego, mówiąca o założeniu 
naukowej stacji leśnej w Pensylwanii, dla 
której fundator oddał grunt, wybudował 
potrzebne budynki, wyposażył je w urzą-
dzenia badawcze i zapewnił fundusze na 
prowadzenie badań. 
W sprawie realizacji swojego planu konsul-
tował się Zamoyski z wielu wybitnymi uczo-
nymi - leśnikami i botanikami; z prof. prof. 
Stanisławem Sokołowskim, Władysławem 
Szaferem, Leonem Marchlewskim i innymi. 
Punkt 6 w art. 2 ustawy o Fundacji „Za-
kłady Kórnickie” potwierdził wcześniejsze 
zamiary Fundatorów co do celów przyszłej 
placówki naukowej: 
„Założenie i utrzymanie Zakładu badania, 
tak na stokach gór, jak i  na równinach, 
wszystkiego, co wchodzi w zakres hodowli 
życia, ochrony i  należytego wyzyskania 
wszelkiego rodzaju drzew, tak w  kraju 
istniejących, jak zagranicznych, mogących 
się krajowi zdać, leśnych, ogrodowych, 
użytkowych, owocowych i ozdobnych, ich 
drewna, owoców, liści, soków. Piecza nad 
ogrodami Kórnickimi”. 

536 lat 
Ogrodów 
Kórnickich

cd. na str. 18
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Uwaga 
w okresie ferii szkolnych następuja zmainy 
w korsowaniu niektórych autobusów.
- Linia nr 501 – nie będzie realizowany kurs 
o godzinie 6:09 z przystanku Błażejewo/
Os. Przylesie;
- Linia nr 527 – nie będą realizowane kursy 
szkolne oznaczone literą S na trasie Starołę-
ka PKM – Wiórek oraz nie będą realizowane 
wjazdy na przystanek Kamionki/Szkoła 
(kursy skrócone do
przystanku Kamionki/Pętla);
- Linia nr 560 – kurs o godzinie 6:12 z przy-
stanku Zaniemyśl/Kościół będzie realizowa-
ny o godzinie 6:02

Informujemy, że nastąpiła zmiana 
harmonogramu wywozu odpadów 
selektywnie zbieranych dla adresów: 
KÓRNIK:  20-go Października, Dworco-
wa, Działyńskich, Jabłońskiego, Kante-
go, Kolegiacka, Kuśnierska, Młyńska, Os. 
Białoboka, Patriotów, Pl. Powstańców 
Wlkp., Pocztowa, Poprzeczna, Potulic-
kiej, Strzelecka, Szkolna, św. Floriana, 
Weymana, Wojska Polskiego, Wróblew-
skiego, Z. Steckiego, Zamoyskiego.
BNIN: Armii Krajowej, Biernacka, Jezior-
na, Szeroka, Rynek.
Obowiązujące terminy wywozu odpa-
dów segregowanych z tych ulic to: 

19-01-2022 
16-02-2022 
16-03-2022 
13-04-2022 
11-05-2022 
08-06-2022 
06-07-2022 
03-08-2022 
31-08-2022 
28-09-2022 
26-10-2022 
23-11-2022 
21-12-2022

Z dniem 1 lipca 1933 r. podjął działalność 
Zakład Badania Drzew i  Lasu, a  ściślej 
jego pierwszy z kilku planowanych - Dział 
Dendrologii i Pomologii. 

Najazd niemiecki na Polskę i II wojna świa-
towa przerwały pracę Działu Dendrologii 
i  Pomologii oraz rozwój całego Zakładu 
Badania Drzew i  Lasu. W  ramach utwo-
rzonego przez Niemców Reichsstiftung 
für Deutsche Ostforschung (Fundacja 
dla Niemieckich Badań Wschodnich) 
wyznaczono kórnickiej placówce zadania 
koncentrujące się przede wszystkim na za-
gadnieniach hodowli odpornościowej na 
mrozy i suszę. W Kórniku Niemcy lokowali 
także kolekcje dendrologiczne rabowane 
w okupowanej Rosji, wśród których zna-
lazła się kolekcja odmian wyhodowanych 
przez słynnego ogrodnika rosyjskiego 
Iwana Miczurina. O ile okres do stycznia 
1942 r. (wtedy dyrektorem pozostawał 
jeszcze A. Wróblewski pod kuratelą prof. 
W. Gleisberga z przejętego przez władze 
niemieckie Uniwersytetu w Poznaniu) cha-
rakteryzował się w miarę uporządkowaną 
kontynuacją prac przedwojennych, o tyle 
następne lata niemieckiego zarządu przy-
niosły ogromne zaniedbania i  niszczącą 
eksploatację kolekcji drzew i  krzewów. 
Antoni Wróblewski, pracujący do śmierci 
w 1944 r. w charakterze robotnika, a także 
inni polscy pracownicy, prowadzili jednak 
systematycznie inwentarze roślin oraz 
księgi kolekcji i  mateczników, ocalili je 
i umożliwili bezpośrednie podjęcie pracy 
organizacyjnej i naukowej po zakończeniu 
wojny.

Po wojnie 
Po zakończeniu wojny w 1945, dyrektorem 
Instytutu Dendrologii został mianowany 
przez Polski Komitet Wyzwolenia Naro-
dowego w  Lublinie dr Stefan Białobok. 
W 1952 r. po likwidacji Fundacji „Zakłady 
Kórnickie”, właścicielem byłych dóbr Za-
moyskich została Polska Akademia Nauk 
w Warszawie. W 1956 r. powołano Zakład 
Doświadczalny PAN w Kórniku, któremu 
powierzono zadania gospodarcze, w tym 
„Szkółki Kórnickie”.  
Działalność Zakładu Doświadczalnego, 
oczekuje na pełne opracowanie. Jest 
ona przykładem dbałości o  dziedzictwo 
kulturowe Kórnika oraz o wartości przy-
rodnicze, które mają wymiar wiekowy, bo 
z tradycji i doświadczenia wynikają aktu-
alne osiągnięcia gospodarcze i kulturowe.
Dnia 15 maja 2021 sekretarz Polskiej Aka-
demii Nauk, podjął decyzję o likwidacji Za-
kładu Doświadczalnego PAN, tym samym 
dokonano zakończenia ponad 500letniej 
tradycji ogrodniczej w Kórniku. W grudniu  
kolejnym zarządzeniem przedłużył proce-
durę likwidacji do końca 2022 roku. 

     
  

Andrzej Tomiak Królem Powstańczym 
2022/2023,  w rocznicę 35-lecia reakty-
wowania Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego.
Sto trzy lata temu, dnia 6 stycznia 1919 r. 
 Kompania Kórnicka, osławiona brawuro-
wymi akcjami w Poznaniu (27-29 XII 1918), 
w Śremie (31 XII 1918), już jako IV kompania 
batalionu śremskiego, pod dowództwem 
Stanisława Celichowskiego, wyruszyła na 
front zachodni pod Zbąszyń, dokładnie 
do Łomnicy. W rocznicę tego wydarzenia or-
ganizujemy Turniej Powstańczy- tak Marek 
Baranowski powitał przybyłych braci kur-
kowych i  gości: 
z  Dolska, Jutro-
sina, Lubonia, 
Mosiny, Opale-
nicy, Poznania 
i   Swarzędza .   
Turniej zaszczy-
cili swą obec-
n o ś c i ą  l i c z n i 
goście: Andrzej 
Giczela - prezes 
KS Kotwica wraz 
z  liczą delega-
cją, delegacja 
Stowarzyszenia 
Miłośników Hi-
storii „Huzar” 
z   Kaźmierza , 
Beata Bruczyń-
ska – sołtys wsi 
Skrzynki, król 
żniwny Okręgu 
Poznańskiego 
– Jan Ciszewicz, 
król Poznańskie-
go Bractwa Kur-
kowego Robert 
S tan is ławsk i , 
przedstawiciel 
Stowarzyszenia 
im. Hipolita Ce-
gielskiego – Dominik Górny oraz kapelan 
bractwa ks. Grzegorz Zbąszyniak. Przy-
byłych powitali król kurkowy KBBK – Zbi-
gniew Tomaszewski oraz Marek Pochylski 
wnuk powstańców wielkopolskich; kaprala 
Michała Pochylskiego i starszego szerego-
wego Wincentego Wolffa,  obaj z Mogilna, 
którym poświęcono tegoroczny turniej. 
Krótką ich biografię przedstawił Kazimierz 
Krawiarz . 
Na strzelnicy KBBK odbyły się następujące 
turnieje: 
- Turniej o  Statutową Tarczę Powstań-
czą dla członków Kórnicko-Bnińskiego 
Bractwa Kurkowego, ufundowaną przez 
Macieja Łabno, ubiegłorocznego zwy-
cięzcę wygrał Andrzej Tomiak i otrzymał 
tarczę i pamiątkowy medal. II miejsce zajął 
Zdzisław Jakubowski, III miejsce Marek 
Baranowski. Obaj otrzymali pamiątkowe 

medale. 
- O tarczę powstańców kaprala Michała Po-
chylskiego i  starszego szeregowego Win-
centego Wolffa ufundowaną przez Marka 
Pochylskiego walczono na dystansie 100 
m. Do finału weszło pięciu którzy uzyskali 
najwyższą ilość punktów. W finale wygrał 
Roman Fludra (KBBK), Drugie miejsce 
zajął Marek Balcerek z  Jutrosina, trzecie 
miejsce zajął Marcin Jankowski (KBBK), 
czwarty był Dawid Kamiński z Opalenicy. 
Piąte miejsce zajął Jan Ciszewicz z Dolska. 
Zwycięzca otrzymał tarczę i książki Marka 
Rezlera „Powstanie Wielkopolskie” i Józefa 

Grajka „ Generał 
Józef Dowbór-
-Muśnicki oraz 
opatrunek oso-
bisty powstańca 
wielkopolskie-
go przekazany 
przez  delegację 
z   Kaźmierza . 
Z d o b y w c ó w 
drugiego i  trze-
ciego miejsca 
też nagrodzono 
tymi  samymi 
książkami.
- Tarczę ufun-
dowaną przez 
Klub Sportowy 
„Kotwica” zdo-
był Adam Szysz-
ka ,  Grzegorz 
Toboła zajął  II 
miejsce, a Jacek 
Gramsz (wszy-
scy z  KBBK) był 
trzeci. Zwycięscy 
otrzymali cenne 
nagrody.
- Tarcza Urodzi-
nowa Stanisła-
wa Szczęsnego 

trafiła do Grzegorza Andrzejewskiego 
z  Poznania (kandydat do KBBK). Drugi 
był Jan Ciszewicz z KBS w Dolsku. Trzecie 
miejsce zajął Marek Pochylski  (KBBK). 
- W strzelaniu do kura najlepszym okazał 
się Roman Wieczorek z  KBS Opalenica. 
Drugi był Maciej Łabno (KBBK), a trzecim 
Dawid Kamiński  z  KBS Opalenica. Zwy-
cięzcę nagrodzono rzeźbionym kurem 
i siekierą Firmy STIHL. Wręczenia trofeów: 
cennych tarcz i licznych nagród dokonali: 
fundatorzy tarcz. Niech trofea i pamiątki 
przypominają zwycięzcom o  historii do 
których są one przypisane. 

Turniej sponsorowali: Sklep STIHL w Bni-
nie (siekiera), Pizzeria GUSTOSO (3 vouche-
ry) oraz Cukiernia „Kórnicka” (słodycze).

cd. ze str. 17

◊ Kazimierz Krawiarz

Król powstańczy K-BBK

◊ Kazimierz Krawiarz

Dnia 29 grudnia, na zaproszenie Towarzy-
stwa Pamięci Gen Józefa Dowbora Muśnic-
kiego w Lusowie, delegacja  KBBK udała się 
do Lusowa. Po Mszy św. koncelebrowanej 
przez ks. kan. Ignacego Karge z udziałem de-
legacji sztandarowej 17. Wielkopolskiej Bry-
gady Wojsk Zmechanizowanych, wicemar-
szałka Wojciecha Jankowskiego, wicewoje-
wody Anety Niestrawskiej, członka zarządu 
starostwa Antoniego Kalisza, delegacji 12 
Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 
wielu lokalnych stowarzyszeń i organizacji 
społecznych. Po Mszy św. z Kościoła pw. Św. 
Jadwigi i św. Jakuba udano się na cmentarz 
na grób Gen Józefa Dowbór Muśnickiego. Po 

licznych przemówieniach delegacje złożyły 
kwiaty na jego grobie. Bractwo Kurkowe 
z Tarnowa Podgórnego oddało salwę ho-
norową. Spotkanie w Lusowie było okazją 
do odwiedzenia niepowtarzanego Muzeum 
Powstańców Wielkopolskich. Tutaj można 

zobaczyć liczne unikalne pamiątki po Gene-
rale Józefie Dowbor Muśnickim genialnym 
dowódcy Powstania Wielkopolskiego, który 
mieszkał w Lusowie w latach 1919-1937. 

K-BBK 
w Lusowie

◊ Kazimierz Krawiarz
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Miniony miesiąc okazał się bardzo inten-
sywny i  wyjątkowy dla naszej przedszkolnej 
społeczności. Grudzień to czas wypełniony 
magią oczekiwania na święta Bożego Na-
rodzenia. 
 Grupa „Wróbelki” uczestniczyła w świątecz-
nym wydaniu zajęć z Sensoplastyki®. W tym 
miesiącu nasze przedszkolaki z  dwóch 
starszych grup „Jeżyki” oraz „Wiewiórki” 
odwiedziły Muzeum Czekolady w Pozna-
niu. Miały okazję poznać historię produkcji 
czekolady oraz jej różne rodzaje i  smaki. 
Wykonały również swoją własną tabliczkę 
czekolady. Po warsztatach dzieci odwiedziły 
Stary Rynek gdzie miały okazję zobaczyć po-
znańskie koziołki. Dzieci z grupy „Wróbelki” 
oraz „Zajączki” dnia 15 grudnia odwiedziły 
Świąteczną Krainę w parku rozrywki De-
liPark. W  tym dniu wykonały świąteczne 
bombki, napisały list do Świętego Mikołaja. 
2 grudnia odwiedził nas teatr Eden ze spek-
taklem „Leganeda o Św. Mikołaju Biskupie”. 
Magia Świąt przedstawiona została również 
podczas spotkania literacko-teatralnego 
„W świecie bajek” w przedstawieniu „Dziew-

czynka z zapałkami”. 
22 grudnia nasze Przedszkole odwiedził 
długo wyczekiwany Gwiazdor, zaś najstar-
sza grupa uraczyła nas pięknym przedsta-
wieniem „Aniołkowo”, w którym zawarła to,

co w świętach najważniejsze. 
Mamy ogromny powód do dumy, ponieważ 
w tym roku nasze Przedszkole wzięło udział 
w  największym w Polsce plebistycie eduka-
cyjnym "Przedszkole na Medal".
Zostaliśmy nominowani w 2 kategoriach:  
Przedszkole na Medal oraz Nauczyciel na 
Medal- w którym została nominowana pani 

Agnieszka Marek. Nasze przedszkole na 46 
zgłoszonych placówek uplasowało się na 6 
miejscu a na ok. 40 zgłoszeń Pani Agnieszka 
zajęła miejsce 7.
Nie udało nam się przejść do etapu woje-
wódzkiego, ale sama nominacja jest dla nas 
ogromnym wyróżnieniem. Dziękujemy za 
zaufanie i każdy oddany głos.
Zarówno w tym roku jak i w poprzednim 
nasze Przedszkole wzięło udział w współor-
ganizowaniu Szlachetnej Paczki dla jednej 
z potrzebujących rodzin. 
Osiągnęliśmy ogromny sukces , za co 
dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do stworzenia tak wspaniałej paczki, 
a  w  szczególności naszym cudownym 
przedszkolakom. Chcemy aby od najmłod-
szych lat poszerzać u nich chęć niesienia 
pomocy innym.

Pragniemy również złożyć wszystkim po-
myślności w Nowym Roku. 

Niezwykłą przygodę z nowym instrumen-
tem, jakim jest Kolor Piano, rozpoczęła 
zerówka i klasy edukacji wczesnoszkolnej 
w kórnickiej „Jedynce”.
Instrument ten przypomina dzieciom  
wielkie twister- pianino. W rzeczywistości 
jest to mata będąca odwzorowaniem kla-
wiatury pianina na dwie oktawy. Klawisze 
oznaczone są figurami geometrycznymi 
w  siedmiu kolorach: pełne bądź puste 
w środku trójkąty, koła i kwadraty.
Zamiast trudnej i nużącej jeszcze w tym 
wieku nauki nut dzieci mogą grać melodie 
rozpoznając kolory i kształty (wyznaczniki 
wartości nut) oraz kojarząc odległości 
pomiędzy poszczególnymi figurami (wy-
znaczniki czasu wybrzmienia).
Sposób gry na Kolor Piano opiera się na 
Metodzie Kolorowych Dźwięków- nauce 
utworów muzycznych na podstawie ko-
lorowych i różnorakich figur geometrycz-
nych. Poprzez rozpoznawanie kolorów 
i kształtów najmłodsze dzieci rozpoczynają 
swoją przygodę z nauką muzyki. Dodat-
kowo metoda ta rozwija koordynację 
wzrokowo-ruchową oraz wzmacnia umie-
jętność rozróżniania i  dopasowywania 
tych samych figur geometrycznych.
Pierwsze zajęcia, podczas których ucznio-

wie zapoznali się z możliwościami Kolor 
Piano, odbyły się w  zerówce podczas 
zajęć z  rytmiki i  pokazały, że metoda 
kolorowych dźwięków jest bardzo atrak-
cyjna i wzbudza ogromne zainteresowanie 
wśród uczniów. Każdy chciał po kilka razy 
próbować zagrać określoną melodię. Już 

po pierwszej lekcji każde dziecko było 
w  stanie zagrać piosenkę „Panie Janie”, 
a przed nami nauka kolejnych utworów 
połączona ze świetną zabawą.
     
 

Grudzień w Kolorowym Polu

◊  M. Kajdan 

Wieloletnia współpraca Kórnickiego Sto-
warzyszenia Pomocy Osobom z  Niepeł-
nosprawnością Intelektualną i  Ruchową 
„Klaudynka” z  Regionalnym Ośrodkiem 
Polityki Społecznej była kontynuowana rów-
nież w roku 2021. Dzięki temu podopieczni 
Stowarzyszenia, mimo pandemii koronawi-
rusa Covid-19, uczestniczyli w szeregu zajęć 
mających na celu ich usprawnienie.
Katarzyna Skłucka – kierownik projektu 
„Rehabilitacja to siła”poinformowała, że za-
danie to było współfinansowane ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Projekt był skierowany do dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych osób dotkniętych niepeł-
nosprawnością intelektualną, ruchową 
i sprzężoną, mieszkających na terenie trzech 
gmin: Kórnik, Mosina i Środa Wielkopolska.
W jego ramach wsparciem objęto 97 osób 
z niepełnosprawnością, które skorzystały 
z rehabilitacji, hipoterapii, onoterapii, tera-
piibasenowej, tężni solankowych, pobytu 
na basenie,rollmasażu, terapii sensorycznej 
oraz pomocypsychologicznej.
Stowarzyszenie „Klaudynka” ma nadzieję na 
dalsząwspółpracę z ROPS, bowiem dostęp 
do rehabilitacjifinansowanej z NFZ jest nie-
stety znikomy, a  jedyniestosowanie stałej 
rehabilitacji przynosi efekty.

Współpraca 
z ROPS

◊  Robert Wrzesiński

Wieści z Kolorowego Świata

Rozwijamy talenty muzyczne 

To, że uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich w Robakowie 
chętnie zaglądają do biblioteki szkolnej, 
można stwierdzić po frekwencji zazna-
czanej przez dzieci i nauczycieli w bardzo 
nietypowy sposób. Dzięki odpowiednio  
dopasowanym kolorom liści zawieszanych 
na gałązkach , po wypożyczeniu książek 
wiemy, kto do biblioteki zagląda  najczęściej. 
A wszystko za sprawą naszej pomysłowej 
pani bibliotekarki Magdaleny Murdzy i nie-
ustannie organizowanych przez nią akcji 
propagujących czytelnictwo. Jedną z nich 
był konkurs fotograficzny pt: ,, Przyłapani 
na czytaniu” , obrazujący, że czytać każdy 
może, w różnym miejscu i o różnej porze. 
Najliczniejszą grupą biorącą udział w kon-
kursie okazali się uczniowie szkolnej zerów-
ki, za co otrzymali specjalne wyróżnienia. 
W  szkole zorganizowany został również 
wolontariat, związany z  czytaniem bajek 
przez uczniów najstarszych klas młodszym 
dzieciom, dzięki czemu rozbudzane jest 
zainteresowanie literaturą, a  także chęć 
podejmowania pierwszych prób czytania 
przez najmłodszych. W związku z  tym, że 
zerówce do gustu przypadły zwłaszcza wier-
sze polskich autorów, uczniowie spróbowali 
swych sił w konkursie recytatorskim. Choć 
niektóre z prezentowanych wierszy były 
bardzo długie,  najmłodsi świetnie poradzili 
sobie podczas recytacji.

Ponadto grupa ,, Odważnych Jeżyków” 
nie po raz pierwszy udowodniła, że każdy 
czas na czytanie jest odpowiedni i pomimo 
niesprzyjającego okresu, na spotkania z go-
śćmi z zewnątrz szkoły, regularnie łączą się 
z rodzicami w formie online, którzy chętnie 
czytają znane i lubiane bajki z domowego 
zacisza. Zerówkowicze dzielnie biorą rów-
nież udział w  zorganizowanej przez Panią 
Magdalenę akcji, tzw. słoikowej, która pod 
koniec roku szkolnego podsumuje i  roz-

liczy uczniowską, a  także nauczycielską 
częstotliwość sięgania po literaturę. Podli-
czając wszystkie przeczytane w ciągu roku 
szkolnego pozycje uczniów klas 0-8 oraz 
pracowników szkoły, Pani Magdalena wyłoni 
najbardziej zaczytanych, z których zapewne 
nie jeden zyska miano molika książkowego.

Grudniowe wieści z przedszkola w Szczo-
drzykowie
W  grudniu dzieci z  przedszkola Koloro-
wy Świat w  Szczodrzykowie rozpoczęły 
przygotowania do nadchodzących świąt 
Bożego Narodzenia. Przedszkolaki poznały 
świąteczne tradycje, nie tylko te polskie 
ale również in-
nych państw. 
Każda grupa 
przygotowała 
występ arty-
styczny dla ro-
dziny, a dzięki 
temu że przed-
s t a w i e n i e 
było nagrane 
w formie filmu 
można było je 
podziwiać nie 
tylko w swoim 
domu, ale tak-
że u dziadków czy dalszej rodziny. Dzieci 
samodzielnie zrobiły prezenty dla rodziców, 
które były wykonane z  użyciem różno-
rodnych materiałów. W środę 22 grudnia 
w przedszkolu odbyła się Wigilia, tego dnia 
odwiedził nas Gwiazdor i wręczył dzieciom 
upominki. Grupowe spotkanie przy wigilij-
nym stole to doskonała okazja do kultywo-
wania polskich tradycji. Zwracając uwagę na 
drugiego człowieka, który jest w potrzebie 
przedszkolaki wykonały ekologiczne ozdoby 
świąteczne, które zostały przekazane jednej 
z mamie pracującej w Szpitalu Tymczaso-
wym MTP. W ten sposób wnieśliśmy trochę 

radości oraz chcieliśmy dać namiastkę świąt 
Bożego Narodzenia pacjentom z oddziałów 
covidowych. W grudniu w grupie Biedro-
nek oraz Pszczółek odbyły się warsztaty 
teatralne z Fundacją Ino Chichrać. Podczas 
warsztatów przedszkolaki miały okazję po-
znać zagadnienia związane z teatrem oraz 

uczestniczyły 
w  zabawach 
teatralnych. 
Taka forma 
a k t y w n o ś c i 
k s z t a ł t u j e 
prawidłową 
emisję głosu, 
w p ł y w a  n a 
kształtowanie 
osobowości 
i  charakteru 
dzieci. Zaba-
wa w  teatr 
daje możl i -

wość współdziałania oraz uzewnętrzniania 
uczuć, emocji. W ostatnich dniach grudnia 
dowiedzieliśmy się, że dzieci z grupy Sówki 
zwyciężyły w  I. etapie konkursu „Region 
Czysty na 6” w kategorii „Wszystkie surow-
ce”, uzbierawszy najwięcej odpadów z całej 
Gminy Kórnik w przeliczeniu na ilość dzieci 
w grupie. Przedszkolaki otrzymały vouchery 
uprawniające do wstępu do nowo otwarte-
go lodowiska w Jarocinie. Grudzień to mie-
siąc obfitujący w różnorodne wydarzenia, 
które przyczyniają się do harmonijnego 
rozwoju przedszkolaków. 

◊  Dorota Strojna

Moliki książkowe w Robakowie

◊  Aleksandra Świątek, 
Magdalena Murdza

◊  Lidia Jakubowska
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Dla zapewnienia najwyższych stan-
dardów diagnostyki i leczenia wzroku 
u dzieci.

Sztab 2571 w Kórniku w dniu 22 grudnia 
ubiegłego roku zakończył rejestrację 
wolontariuszy oraz rejestrację puszek 
stacjonarnych. 121 wolontariuszy wyjdzie 
na ulicę kwestować na rzecz WOŚP, będzie 
też 30 stacjonarnych puszek, do których 
zbierają  firmy, placówki oświatowe, sklepy 
i instytucje.
Z uwagi na zagrożenie pandemiczne zre-
zygnowaliśmy z  organizowania imprezy 
masowej w CRiS „Oaza”, ale w dniu Finału  
tj. 30 stycznia 2022 r. od godziny 12:00 
planujemy skromne atrakcje na kórnickim 
rynku.
Dla amatorów biegania chcielibyśmy 
zorganizować bieg policz się z  cukrzycą 
(dystans ok. 3 km) dla amatorów dobrej 
kuchni - smaczną wojskową grochówkę, 
a dla łasuchów będą ciasta z domowego 
wypieku oraz gorące pączki.
Dla dzieci planujemy zorganizować mini 
ogródek, gdzie będzie malowanie twarzy 
i pokaz władania najdłuższym biczem 
w Europie.
Dla miłośników motoryzacji będzie  pre-
zentacja  zabytkowych  samochodów  
i motocykli. Jednostka OSP Kórnik,  w ra-
mach WOŚP, przygotowuje  super niespo-
dziankę! Stowarzyszenie Pasjonat urucho-
mi Biuro Rekrutacyjne Straży Ludowej.  
Oj będzie się działo !
Każdy będzie mógł wesprzeć zbiórkę  
wrzucając datek do puszki wolontariusza. 
Zbiórkę będziemy prowadzić również za 
pomocą  terminali płatniczych. Cały czas 
trwa zbiórka do e-skarbonek i  trwają  au-
kcje na Allegro (Wosp-Kornik2571). Licyto-
wać będziemy on-line w dniu Finału m.in. 
złote serduszko i złotą kartę telefoniczną. 
W  Domu Integracji Międzypokoleniowej 
w Kórniku ul. Pl. Powstańców  Wlkp. nr 13, 
w niedzielę 30 stycznia, sztab finansowy  
przyjmować będzie puszki wolontariuszy 
w celu ich rozliczenia.

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie, 
dziękujemy za wielkie serca !
Się ma!  

Gramy dla 
okulistyki 
dziecięcej

◊  Sztab 2571 Kórnik 

Nazywam się Aleksandra Rozmiarek 
i właśnie skończyłam pierwszy rok życia 
naznaczony bólem i cierpieniem, ale także  
pomocą ludzi o otwartym sercu.
Urodziłam się z bardzo rzadką, ciężką wadą 
genetyczną CCHS (tzw. klątwa Ondyny). 
Za każdym razem, gdy zasypiam nie od-
dycham i musze być podłączona do respi-
ratora i pulsoksymetru. Cały czas czuwają 
nade mną moi rodzice, szczególnie mama, 
bo tata musi chodzić do pracy.
Wiem, ile kosztuje ją  to wysiłku. Każda noc 
od moich narodzin nieprzespana i strach 
o moje życie.
Choruję także na chorobę Hirschsprunga, 
która często towarzyszy tej pierwszej i mu-
sze być odżywiana pozajelitowo.
Mimo tych trudności moja mama jest 
bardzo dzielna i  codziennie podłącza mi 
kroplówkę z jedzeniem.
Dzięki ludziom, którzy na co dzień ze mną 
pracują rozwijam się prawidłowo, myślę że 
już niedługo zrobię pierwszy krok (siedze-
nie już opanowałam).
Wszystkim, którzy okazali mi jakąkolwiek 
pomoc, czy to w modlitwie czy w formie-
materialnej bardzo serdecznie dziękuję. 
Moim największym marzeniem jest to, 
abym mogła oddychać bez aparatury. Jest 
to możliwe dzięki wszczepieniu stymula-
tora nerwu przepony, który uwolni mnie 
od respiratora i pozwoli spokojnie spać.  
Niestety stymulator dużo kosztuje. 
Na dzień dzisiejszy to suma 500 tys. złotych, 
a mojej rodziny na to nie stać.
Proszę wiec o  pomoc i  wpłaty na moje 
konto.
Z serca dziękuję

Piąta już edycja rowerowego maratonu 
pod nazwą Tour de WOŚP, organizo-
wana przez KBR Kórnik odbędzie się w 
drugiej połowie stycznia i na początku 
lutego 2022 r. Z uwagi na obostrzenia, 
wprowadzone przez Radę Ministrów RP, 
a dotyczące stanu epidemii związanego 
z zagrożeniem wirusem SARS-COV-2, 
impreza zostanie przeprowadzona w 
następujący sposób:
1) V Tour de WOŚP KORESPONDENCYJNY 
– tzn. każdy jedzie tam, gdzie mu pasuje. 
Do pokonania samodzielnie, w stycznio-
wych warunkach jest 25, 50 lub 100 km 
(można przejechać minimum jeden z 
wyżej wymienionych dystansów). Trzeba 
zmierzyć się z zimą na rowerze pomiędzy 
22 stycznia a 6 lutego br. 

2) V Tour de WOŚP WIRTUALNY na Ro-
uvy. Wirtualny wyścig na trenażerach, 
przy wykorzystaniu aplikacji treningowej 
Rouvy. Trzy trasy do pokonania tylko jed-
nego dnia: łącznie 150 km do zrobienia w 
dniu 16 stycznia 2022 r. Zabawa rusza od 
godziny 9.00.
Wpisowe za maraton V Tour de WOŚP 
(bez względu na rodzaj pokonanej trasy) 
wynosi 120 zł z czego 100 zł wpłacane jest 
do puszki WOŚP, a 20 zł to koszt medalu, 
który otrzyma każdy uczestnik Maratonu. 
Info o maratonie na stronie Bractwa: 
https://kbrkornik.com/o-v-maratonie-
-tdwosp/

Tour de WOŚPWalczy  
z „Klątwą  
Ondyny“

◊  Ola waleczna wraz z bliskimi

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

Pani Małgorzacie Pożoga-Witoszyńskiej 
Członkowi Zarządu  
Banku Spółdzielczego w Kórniku 
wyrazy szczerego współczucia i żalu 
z powodu śmierci

składa

Zarząd oraz pracownicy  
Banku Spółdzielczego w Kórniku

Matki

 „Nie odchodzi ten,  
kto pozostaje w sercach bliskich…”

Pani Małgorzacie Pożoga-Witoszyńskiej 
Członkowi Zarządu  
Banku Spółdzielczego w Kórniku 
wyrazy szczerego współczucia i żalu 
z powodu śmierci

składa

Rada Nadzorcza 
Banku Spółdzielczego w Kórniku

Matki

        Wszystkim, którzy uczestniczyli  
we mszy św. i ceremonii pogrzebowej  

ks. Proboszczowi Przemysławowi  
Danielczakowi, zakładowi pogrzebowe-
mu Krzysztofa Lewandowicza,  
Rodzinie, sąsiadom i znajomym za 
współczucie, intencje mszy św. i kwiaty 
serdeczne „Bóg zapłać”
składa 

Rodzina

  śp. Zenona 
Białkowskiego
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Trudny, ze względu na nieustępującą sytu-
ację pandemiczną, sezon 2021 został wpisa-
ny w historię kórnickiego klubu kolarskiego. 
Zaszczytem dla zawodników i działaczy była 
gala podsumowująca miniony rok, na którą 
zaproszeni byli wszyscy Ci, bez których UKS 
TFP Jedynka Kórnik nie mógłby istnieć.

Z końcem grudnia w hotelu Rodan mieliśmy 
przyjemność zaprezentować najważniejsze 
zeszłoroczne imprezy sportowe, w  jakich 
braliśmy udział wraz z wynikami, które zo-
stały przez nas wywalczone. Pozwoliliśmy 
sobie także w sposób symboliczny uhono-
rować sponsorów i działaczy oraz wręczyć 
pamiątkowe statuetki zawodniczkom 
i zawodnikom.

Sezon 2021 zakończyliśmy z międzynaro-
dowym dorobkiem dwóch brązowych me-
dali Mistrzostw Świata i dwóch brązowych 
medali Mistrzostw Europy. Zdobyliśmy 41 
medali Mistrzostw Polski oraz 10 medali 
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzi-
ków. Za największy jednak sukces uznać 
należy kwalifikacje olimpijskie naszych 
zawodników: Nikol Płosaj i Patryka Rajkow-
skiego, a przede wszystkim wywalczone 
podczas Igrzysk 8 miejsce tego ostatniego 
w sprincie drużynowym. Wszystkim zawod-
nikom raz jeszcze gratulujemy i  życzymy 
dalszych sukcesów!
Być może nie moglibyśmy się dzisiaj po-
chwalić takimi osiągnięciami, gdyby 44 lata 
temu pierwszej sekcji kolarskiej w Kórniku 

nie założył trener Kazimierz Gogolewski, 
a w roku 1999 klubu nie wskrzesił jego wy-
chowanek i obecny trener klubu - Robert 
Taciak. W imieniu Trenera, zawodniczek i za-
wodników raz jeszcze składamy najszczer-
sze podziękowania Samorządowi Gminy 
Kórnik, naszym sponsorom, rodzicom 
i wszystkim tym, którzy dokładają wszelkich 
starań, aby nas wesprzeć. To Wasze zaan-
gażowanie i poświęcenie wraz z wysiłkiem 
i ciężką pracą zawodników i szkoleniowców 
sprawiło, że kórnicka sekcja kolarska stała 
się marką - bo tym właśnie słowem, pro-
wadzący galę prezenter Dariusz Skorupa, 
określił UKS TFP Jedynkę Kórnik.
                                                                                        

Kolarze podsumowali bardzo bogaty sezon

◊  Jagoda Szabelska

Ostatnim akordem unihokejowej symfonii 
w roku 2021 były mecze w III kolejce Polskiej 
Ligi Unihokeja w kategorii juniorek starszych 
(do lat 19). Odbyły się one na tydzień przed 
Świętami Bożego Narodzenia na hali w Za-
niemyślu. Przeciwnikiem drużyny z Radzewa 
były brązowe medalistki Mistrzostw Polski 
w tej kategorii wiekowej z ubiegłego sezonu 
– UKS Bankówka Zielonka. 18 grudnia po ka-
pitalnym meczu, przy żywiołowym dopingu 
z trybun i dźwiękach bębna, UKS Radzevia 
Radzewo odniosła pierwsze, historyczne 
zwycięstwo w tej klasie rozgrywek. Wygrana 
9:3 była wynikiem świetnej gry wszystkich 
zawodniczek. Za najlepszą została uznana 
Roksana Toboła (2 bramki i 2 asysty). Punk-
towały także: Julia Marciniak (3+1), Zofia 
Brylewska (1+3), Milena Kaczmarek (2+0), 
Martyna Wawrzyniak (0+2), Natalia Bożek 
(1+0) i Karolina Kotlarska (0+1). Znakomicie 
spisywała się też formacja obronna. 19 
grudnia, w meczu rewanżowym, było już 
trochę trudniej. Nie wszystko wychodziło 
nam tak perfekcyjnie jak dzień wcześniej. 
Mimo prowadzenia 3:1 i znakomitych szans 
na podwyższenie wyniku, daliśmy się dogo-
nić na 3:3. Zawisło nad nami nawet widmo 
porażki, ale cały zespół wytrwał w ostatnich 
2 minutach w osłabieniu po zejściu na karę 
jednej z zawodniczek. Wynik ten oznaczał 
dogrywkę, która trwała zaledwie 32 se-
kundy. Roksana Toboła zdobyła złotego 
gola, który automatycznie zakończył ten 
mecz. Wróciły wspomnienia z 2016 roku, 
kiedy ta sama zawodniczka, reprezentując 
barwy SP Radzewo zdobyła złotego gola 
w półfinale Mistrzostw Wielkopolski, który 
był kamieniem węgielnym pod budowę 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ra-
dzevia”. Tytuł MVP meczu otrzymała za to 
spotkanie Roksana Bazanowska, która do-

konywała cudów w bramce (obroniła m.in. 
rzut karny). Pełen skład zespołu to:  Natalia 
Sznura (kapitan), Roksana Toboła, Wiktoria 
Przybylska, Roksana Bazanowska, Julia 
Marciniak, Weronika Oźminkowska, Zofia 
Brylewska, Patrycja Stermula, Milena Kacz-
marek, Milena Opaska, Karolina Kotlarska, 
Natalia Nawracała, Martyna Wawrzyniak, 
Julia Narowska, Natalia Bożek.
Pierwszy turniej ma za sobą zespół mło-
dziczek, który powstał we wrześniu tego 
roku. Dziewczęta z  roczników 2009-2011 
walczyły w Poznaniu w pierwszym turnieju 
eliminacyjnym w ramach Wielkopolskiej Ligi 
Unihokeja. Niestety przegrały dwa mecze 
z drużynami z Poznania i Kębłowa, ale wie-
my nad czym mamy pracować i co zrobić, 
żeby na kolejnych zawodach było lepiej. 
Dziewczęta grały w składzie: Ewa Kowalczyk, 
Patrycja Jańczak, Sandra Olejniczak, Karina 
Taciak, Marta Jankowska, Agnieszka Burek, 
Lena Boguś, Marianna Krenc.
To był dobry rok Radzevii. Wśród najwięk-
szych osiągnięć klubu należy wymienić: 3 
miejsce w Mistrzostwach Polski juniorek 
młodszych (dało nam to 24 punkty w sys-
temie Sportu Młodzieżowego), 3 miejsce 
w  Mistrzostwach Wielkopolski juniorek 
młodszych, powołania do Reprezentacji Pol-
ski U19 i U17, zbudowanie drużyny juniorek 
starszych i wystawienie jej do rozgrywek Pol-
skiej Ligi Unihokeja, utworzenie kolejnych 

zespołów treningowych, co daje już łącznie 
5 grup (juniorki, juniorzy, młodziczki, dzieci 
starsze, dzieci młodsze) skupiających blisko 
100 dzieci.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy udzielili nam w  minionym roku 
wsparcia, a byli to: Urząd Miasta i Gminy 
Kórnik, Ministerstwo Sportu, Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego i  Wielko-
polskie Stowarzyszenie Sportowe, Fundacja 
Zakłady Kórnickie, firma TFP, „Unilink Lider 
Ubezpieczeń – Mikołaj Słabolepszy”, „Firma 
Handlowa Kram Przemysław Stroiwąs”, 
„Smart Project”, Tomasz Duszczak, „Kowacz 
Marcin Publiczny Transport Ciężarowy”, 
Łukasz Słabolepszy, Łukasz Nowak, Maciej 
Matysiak, „Domo Łukasz Sobkowiak”, „Wa-
lerczyk Paweł Przedsiębiorstwo Handlowo-
-Usługowo-Transportowe”, Tomasz Latano-
wicz, „Product Plus Kozanecki, Słabolepszy 
Sp. jawna”, agencja reklamowa „Studio Przy 
Lesie”, firma „All We Can”. Dziękujemy też 
pani Ani i panu Rafałowi za pomoc w orga-
nizacji szkolenia oraz wszystkim osobom, 
zaangażowanym przy organizacji turniejów 
(zwłaszcza pani Arlecie, pani Karolinie i pani 
Ewelinie), a panu Tomkowi i pani Jadwidze 
za pomoc w  funkcjonowaniu Klubu. Oby 
i kolejny rok obfity był w tyle pozytywnych, 
sportowych wrażeń! Radzevia plany na rok 
2022 ma bardzo ambitne!

Za nami dziesiąta edycja  cyklu „Radzew-
skie Spotkania z Badmintonem” – sezon 
2021. Przeprowadziliśmy łącznie 11 
turniejów, osobno dla dzieci i młodzieży, 
osobno dla dorosłych. Organizatorem 
była sekcja badmintona UKS Radzevia 
Radzewo. Projekt był współfinansowany 
z dotacji Miasta i Gminy Kórnik. Po zsu-
mowaniu punktów z wszystkich turniejów 
zwycięzcami Kórnickiej Ligi Badmintona 
Amatorów zostali: Mateusz Zakrzewski, 
Kinga Banecka, Łukasz Szymczak, Zofia 
Brylewska, Franciszek Gawłowski oraz 
Laura Martyniak. Na drugich pozycjach 
znaleźli się: Maciej Lewandowski, Marzena 
Brylewska, Olivier Zieliński, Szymon Wę-
glarz oraz Natalia Socha. Na najniższym 
stopniu podium mogli stanąć: Krzysztof 
Balcer, Łukasz Hanelik i  Natasza Mar-
tyniak. Na najlepszych czekały okazałe 
puchary i medale. Łącznie sklasyfikowano 
22 mieszkańców gminy Kórnik.

Radzewskie Spotkania z Badmintonem 2021

◊  KN & RW

Dobry rock 
Radzevii

◊  KN 

Nie wszyscy mieli czas na spokojne przygoto-
wania do sylwestrowych szaleństw... Trener 
Mateusz Dwornik i szeroka kadra Wielkopol-
ski w koszykówce w dniach 27-31 grudnia 
2021 ciężko pracowali podczas konsultacji 
szkoleniowych w Kórniku.
Wśród Kadrowiczek siedem zawodniczek 
MUKS:
- Amelia Blejwas SP Kórnik 
- Basia Bruczyńska SP Kórnik 
- Asia Bąk (wychowanka Dream Team Nowy 
Tomyśl)
- Natalia Jankowska SP Kórnik 
- Lidka Kołodzińska (wychowanka Basket 
Team Suchy Las)
- Maja Semmler
- Iga Zielińska ◊  MUKS

Zawodniczki MUKS w kadrze Wielkopolski



WAŻNE TELEFONY:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991

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

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

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

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

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

Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring 
tel. 61 8170 411 wew 701

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

Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02

Przychodnia w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, Kórnik-Bnin
tel. 61 8170 050

C.M.MedHeart, ul. Armii Krajowej 27, 
 tel. 511 988 999 i 61 278 79 99

Centrum Zdrowia Rodziny
ul. Mostowa 12, Kamionki
tel. 885 029 029
email: 
kamionki@centrum-zdrowia-rodziny.pl

Centrum Medyczne Kamionki
Platanowa 18, Kamionki
tel. 661 203 203
email: kontakt@cmkamionki.pl

Centrum Medyczne KORMED 
ul. Szkolna 18, Robakowo
tel. 61 28 11 256, kom.  668 700 807

W przypadku konieczności wezwa-
nialekarza na wizytę domową 
w nocy lub dni wolne od pracy:

Wielospecjalistyczny Szpital Miej-
ski im. Józefa Strusia z Zakładem 
Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ,  
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Tel. 61 873 90 81, 61 873 91 90
61 873 94 08
lub Szpital w Puszczykowie im. prof. 
S.T. Dąbrowskiego S.A. ul. Kraszew-
skiego 11, 62-041 Puszczykowo.
Tel. 61 898 42 40
bądź inna placówka z listy dostępnej 
na stronie:  http://nfz-poznan.pl/page.
php/1/0/show/13328/

Lecznice dla zwierząt/gabinety  
weterynaryjne/schronisko
- Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22, 601 956 700
- Borówiec, ul. Główna 22
tel. 608 244 949
- Kamionki, Szafirowa 52
tel. 602 464 664
- ul. Wodna 5/2 Kórnik
tel. 601884441
Schronisko dla zwierząt w Skałowie
Warzywna 25, 62-025 Kostrzyn
tel. 783 552 272

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komu-
nalne, ul. Poznańska 71c, Kórnik
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Awaria wodociągów
Tel. 602 319 756

AQUANET - tel. alarmowy: 994
centrala telefoniczna
tel. (61) 8359 100

Infolinia ds. odbioru odpadów komunal-
nych z terenu g. Kórnik 661 480 223

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 18 71, pon.-pt. 9:00-12:00
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel./fax. 61 817 00 54

Gminny Rzecznik Osób Niepełno-
sprawnych, UMiG Kórnik, Pl. Niepod-
ległości 1, tel. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

Przedsiębiorstwo Autobusowe
KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76
www.kombus.pl

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 16, tel. 61 819-02-69

Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka 
ul. Zamkowa 10, Kórnik
tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30

Kórnicki Ośrodek Kultury
61 817 08 91
Izba Pamiątek Regionalnych
785 749 287

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

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

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

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

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

nr 1/202226

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 ”, 

który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, 
mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności 

oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Szczegóły na stronie https://ops.kornik.pl/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej/

Osoby zainteresowane Programem proszę o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kórniku 
tel. 618170-054. 

Osoby do kontaktu; Agnieszka Mieloch, Mirela Słomińska

 Zakład Ogólnobudowlany Robert 
Walkowiak Kórnik-Bnin przyjmie 
pracowników. Tel. 606 894 973
 Firma zatrudni Technika Obsługi 

Obiektu w Gądkach. Tel. 690 483 350
 Fryzjer z doświadczeniem pilnie 

poszukiwany - oferujemy bardzo 
atrakcyjne wynagrodzenie i bazę 
klientów - zadzwoń 882 906 742
 Poszukujemy fryzjera do salonu 

w  Kamionkach - atrakcyjne wy-
nagrodzenie i  bardzo duża baza 
klientów - zadzwoń 882 906 742
 Praca dla fryzjera w nowoczesnym 

salonie Kosmetyczno-fryzjerskim 
w Kamionkach - zadzwoń 882 906 
742
 Zatrudnię osobę do pracy w skle-

pie żabka w Kamionkach. Więcej in-
formacji pod numerem  663 745 221

 Biuro matrymonialno-towarzyskie 
zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Tel. 505 006 319
 Wykończenia wnętrz: szpachlo-

wanie, malowanie, tynk-beton 
art, kładzenie płytek (format do 
120 cm) montaż drzwi/paneli.  
Tel. 661 455 915
 Serdecznie zapraszamy do nowo 

powstałego punktu Bafra Kebab ul. 

Fiołkowa 1, Tulce.
 Meble na wymiar: kuchnie, szafy, 

komody, garderoby, meble biurowe 
i  łazienkowe. Krótkie terminy. Tel. 
723 882 617
 Oddam wózek 3-funkcyjny za 

dobrą czekoladę. Tel. 693 822 115
 Sprzedam rusztowanie warszaw-

skie 30 ramek + kółka i podesty.  
Tel. 601 774 205

 Sprzedam rusztowanie ra-
mowe komplet, kryje 200 m2.  
Tel. 601 774 205
 Sprzedaż ziemniaków z  domu.  

Ul. Błażejewska 43 Kórnik-Bnin. 
Bardzo dobre odmiany
 Sprzedam matę do ćwiczeń 

dziecka lub dorosłego, duża.  
Tel. 693 822 115
 Sprzedam odzież dla dziewczyn-

ki rozmiar 56-80. Niezniszczone, 
cała wyprawka, bardzo tanio.  
Tel. 503 809 971
 Rozbiórka budynków dużych 

i małych, altan ogrodowych, szop, 
szklarni i  innych. Sprzątanie i wy-
wóz. Tel. 504 440 916
 Rozbiórka budynków dużych 

i małych, altan ogrodowych, szop, 
szklarni i  innych. Sprzątanie i wy-
wóz. Tel. 504 440 916
 Chcesz schudnąć, ale już nie 

wierzysz w  diety „cud” - za-
dzwoń powiem Ci jak to zrobić.  
Tel. 601 160 421

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

537 394 398
 Termowizja. Lokalizacja ubytków 

ciepła w  domach, mieszkaniach. 
Wyszukiwanie wad w  instalacjach 
elektrycznych. Tel. 723 914 226
 Kupię mieszkanie lub dom do 

remontu. Tel. 66 66 77 003
 Oddam biurko. Tel. 724 009 743
 Sprzedam rozkładany stół o wy-

miarach 110 (160) cm x 72 cm 
wysokość 80 cm. Materiał drewno 
+ okleina naturalna dąb; do reno-
wacji. Tel. 730 052 245
 Bezpłatna analiza składu ciała 

i nauka zdrowego odżywiania w Ka-
mionkach - zadzwoń 601 160 421
 Zadbaj o siebie w nowym roku 

i bez drakońskich diet zrzuć zbędne 
kilogramy - zadzwoń 601 160 421
 Chcesz poznać swój wiek meta-

boliczny? Zadzwoń i umów się na 
bezpłatne badanie. Tel. 601 160 421
 Smaczne orzechy włoskie tegorocz-

ne, łatwe w rozłupywaniu 10 zł/kg. 
Tel. 507 155 477
 Sprzedam Peugeot Expert 2007 r. 

Tel. 693 083 576
 Chętnie przyjmę niepotrzebne 

książki. Tel. 721 731 124
 Kupię garaż na osiedlu Staszica. 

Tel. 792 19 19 30

 EL -DUO usługi elektroinstala-
cyjne oraz serwis elektronarzędzi.  
Tel. 616 610 950, 691 511 788
 Poszukuję domu lub mieszka-

nia do remontu, gmina Kórnik.  
Tel. 697 569 317
 Szukam działki budowlanej w oko-

licach Kórnika. Tel. 697 569 317
 Sprzedam wózek inwalidzki, cena 

do uzgodnienia. Adres: Poznańska 
58/2 Kórnik. Tel. 537 433 963
 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
 Zestaw mebli do przedpokoju 7 

szt., kolor olcha miodowa całość 400 
zł, odbiór własny. Tel 725 776 973
 Sprzedam mieszkanie w Bninie, 

Rynek 17/4. Tel. 603 426 342
 Kupie mieszkanie w Kórniku.  

Tel. 534 878 040
 Kupię działkę ROD w okolicach 

Kórnika. Tel. 534 878 040 
 Protezy zębowe – na NFZ bez 

kolejki. Ortodonta - prywatnie 
aparaty. Borówiec, Szkolna 1c.  
Tel. 692 756 100

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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