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Sztab #2571 w Kórniku
30 stycznia 2022 r.

Od godziny 12:00 na kórnickim rynku: 
(plac Niepodległości)

- wojskowa grochówka 
- ciasta i pączki z domowego wypieku
- malowanie twarzy dla dzieci
- pokaz władania najdłuższym biczem  w Europie
- prezentacja zabytkowych Samochodów i motocykli,
- niespodzianka od OSP Kórnik,
- rekonstrukcja historyczna stowarzyszenia „Pasjonat” 
(Biuro Rekrutacyjne Straży Ludowej)

Wolontariusze będą zbierali datki do puszek  
i poprzez terminale płatnicze. 
Cały czas trwa zbiórka do e-skarbonek oraz  aukcje na 
Allegro (Wosp-Kornik2571). 
Licytować będziemy on-line w dniu Finału 
m.in. złote serduszko i złotą kartę telefoniczną. 

https://www.facebook.com/wospsztabkornik
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Sprawozdanie 
burmistrza

tablicą. Łomnica była podczas Powstania 
Wielkopolskiego, w 1919 roku, kwaterą dla 
żołnierzy kompanii kórnickiej, która brała 
udział w walkach o Zbąszyń. Na miejsco-
wej szkole, noszącej dziś imię „Powstań-
ców Wielkopolskich”, umieszczono tablicę 
upamiętniającą poległych powstańców.

Rozmowy z posłanką  
i wojewodą

Także 17 stycznia wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły spotkał się z panią Poseł na Sejm 
RP Jadwigą Emilewicz. Rozmawiano na 
temat uzgodnień dotyczących przejęcia 
przez gminę terenów przy dworcu kolejo-
wym w Gądkach oraz staraniach o kolejne 
dofinansowania na gminne inwestycje 
z funduszów tzw. „Polskiego ładu”. Tego 
też dnia wiceburmistrz spotkał się z Woje-
wodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim, 
z którym rozmawiał m.in. na temat budo-
wy odcinka łączącego węzeł autostradowy 
z węzłem „Kórnik Północ” na S-11. 

senioRzy obRadowali

Również 17 stycznia odbyło się pierwsze 
posiedzenie Rady Seniorów. Jej członkowie 
wybrali spośród siebie przewodniczą-
cego, którym został Marek Kaczmarek. 
Wiceprzewodniczącą wybrano Irenę 
Kaczmarek. W obradach uczestniczył także 
wiceburmistrz Bronisław Dominiak. 
 

idzie nowe w planowaniu

14 stycznia Związek Miast Polskich w ra-
mach Forum Rozwoju Lokalnego zorgani-
zował spotkanie online dotyczące projektu 
ustawy o  zmianie ustawy o  planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym. 
Ogólne założenia projektu zaprezentował 
Michał Gil reprezentujący Ministerstwo 
Rozwoju i Technologii. Zmiany w przepi-
sach dotyczą między innymi wprowadze-
nia ważności warunków zabudowy przez 
trzy lata. Warunki zabudowy będą musiały 
być zgodne z tzw. planami ogólnymi, które 
mają zastąpić studia zagospodarowa-
nia. W spotkaniu brało udział około 200 
samorządowców z  całego kraju, w  tym 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły. 

spotkanie z kombusem

14 stycznia wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak i radca prawny Maciej Łakomy 
spotkali się z  przedstawicielami spółki 
Kombus z prezes Beatą Urbaniak na cze-
le. Rozmawiano o współpracy w zakresie 
realizacji usług transportu zbiorowego 
w realiach nowych przepisów prawa za-
mówień publicznych i przepisów unijnych. 

delegacja w łomnicy

17 stycznia delegacja Kórnickiego Koła 
Towarzystwa Pamięci Powstania Wiel-

kopolskiego w  składzie: Dorota Przy-
bylska, Mieczysław Rajkowski i  Piotr 
Guzik, z  wiceburmistrzem Bronisławem 
Dominiakiem odwiedziła Łomnicę i, wraz 
z przedstawicielami lokalnej społeczności, 
złożyła wiązanki kwiatów pod pamiątkową 

list intencyjny w spRawie 
oczyszczania

19 stycznia 2022 r. burmistrz Przemy-
sław Pacholski wspólnie z  prof. dr hab. 
Michałem Banaszakiem - Prorektorem 
ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu podpisał list intencyjny w spra-
wie współpracy Miasta i  Gminy Kórnik 
z  UAM w  zakresie działań mających na 
celu oczyszczanie wód jeziora Kórnickiego 
z wykorzystaniem wynalazku pt. „Sposób 
przystosowania fragmentów zbiorników 
i cieków wodnych do celów rekreacyjnych”.
UAM posiada patent polski na powyższy 
wynalazek.

Rozmowy z kostRzynem

Tego samego dnia burmistrz Przemysław 
Pacholski wraz z wiceburmistrzami Seba-
stianem Wlazłym i Bronisławem Dominia-
kiem spotkał się z burmistrzem Kostrzyna 
Szymonem Matyskiem. Samorządowcy 
wymienili doświadczenia na temat inwe-
stycji, gospodarowania odpadami i dróg.

Remont ul. mostowej

19 stycznia wiceburmistrzowie Se-
bastian Wlazły i  Bronisław Dominiak, 
przedstawiciele Zarządu Transportu  

cd. na str. 4

◊  red.

cd. na str. 4
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Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje, że 
w budynku Kórnickiego Centrum Rekre-
acji i Sportu OAZA w Kórniku (w punkcie 
szczepień masowych, sala fitness „A” na 
parterze, wejście boczne do budynku 
od strony mini golfa) będą prowadzone 
szczepienia przeciw COVID-19:

 dla dzieci w wieku 5 – 11 lat w godzinach 
od 16.00 do 18.30 każdy piątek (do odwo-
łania). 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 wysta-
wić e-skierowanie – pod warunkiem, że 
dziecko ukończyło 5 lat.

 dla dorosłych i dzieci od 12 roku życia 
w godzinach od 10.00 do 15.00 w każdą 
kolejną sobotę (do odwołania). 
 od 25 stycznia 2022 r. rozpocznie się 

proces wystawiana skierowań na dawkę 
przypominającą dla osób zaszczepionych 
dwoma dawkami, które ukończyły 16 rok 
życia, a od 28 stycznia dla osób, które 
ukończyły 12 rok życia, w obu przypadkach 
z zachowaniem odstępu co najmniej 5. 
miesięcy po ukończeniu pełnego (dwu-
dawkowego) schematu szczepienia prze-
ciw COVID-19. 
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

◊  UMiG Kórnik

Zmiana przebiegu linii 599 oraz 
uruchomienie nowej linii 598.

W związku z pilnym remontem mostu w 
ciągu ulicy Mostowej w Kamionkach od 

dnia 31.01.2022r. do odwołania zmianie 
ulega przebieg linii 599 (zaznaczonej na 

czerwono) oraz tymczasowo uruchomiona 
zostanie nowa linia 598 (zaznaczona na 

niebiesko).  
Rozkład jazdy zostanie opublikowany na www.kombus.pl 

do dnia 29.01.2022r.
Przepraszamy za utrudnienia.
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Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, w związku z rozbudową drogi 
powiatowej nr 2489P (ul. Mostowa) wraz z przepustem na rzece Głuszynka w m. 
Kamionki, od dnia 31.01.2022 r. do dnia 30.05.2022 r. wyżej wymieniona droga w 
rejonie placu budowy zostanie zamknięta. Objazd dla pojazdów zaplanowano drogami 
powiatowymi nr 2489P, 2461P (od ul. Mostowej przez ul. Jeziorną, ul. Lazurową, ul. 
Telewizyjną, ul. Gutenberga, ul. Poznańską, ul. Główną) oraz drogą ekspresową S11.

Linia nr 512 i 599 – zmiany w funkcjo-
nowaniu od poniedziałku (31 stycznia)

Linia nr 512 – zmiana trasy od 31 stycznia 

FRANOWO - … - Koninko/Telewizyjna – 
Koninko/Pisarska – Szczytniki/Wspólna – 
Szczytniki/Mostowa - (wyznaczone kursy: 
Szczytniki/Jeziorna – Kamionki/Mostowa 
- nawrót na tymczasowej pętli przy ul. 
Wilczej – Kamionki/Mostowa – Szczytniki/
Jeziorna) – Koninko/Lazurowa – Koninko/
Radiowa - Borówiec/Radiowa - Borówiec/
Poznańska – Borówiec/Główna – Kamion-
ki/Poznańska - KAMIONKI/PĘTLA

Wjazdy na tymczasową pętlę przy ul. 
Wilczej w Kamionkach (pętla przy koście-
le) – w dni robocze będą realizowane na 
kursach porannych ( do Poznania) oraz 
popołudniowych  (z Poznania w kierunku 
Kamionek), tak żeby zapewnić dzieciom 
dojazd do szkoły w Krzesinach. W soboty 
wjazdy będą realizowane na kursach 
porannych (do Poznania) oraz popołu-
dniowych  (z Poznania w kierunku Ka-
mionek). W niedziele i święta w godzinach 
porannych nie będą realizowane wjazdy 
na pętlę przy ul. Wilczej w Kamionkach. 
Pozostałe kursy będą funkcjonowały tak, 
jak w soboty.

Autobusy linii nr 512 nie będą wjeżdżały 
na przystanek przy  szkole  w Kamionkach.

Z użytkowania wyłączony będzie przy-
stanek: Koninko/Granatowa, natomiast 
przystanek Kamionki/Nad Kople zostanie 
tymczasowo przeniesiony przed skrzyżo-
wanie z ul. Wilczą w Kamionkach.

Linia nr 599 zostanie skrócona do przy-
stanku Kamionki/Pętla.

Utworzona zostanie dodatkowa linia 
autobusowa nr. 598 (Kórnik Pl. Niepod-
ległości - Kamionki Nad Kople) która 
rozpocznie bieg przy tymczasowej pętli 
przy ul. Wilczej (Kamionki Nad Kople) i bę-
dzie kursować przez Szczytniki, Koninko, 
Gądki PKP do Kórnik Pl. Niepodległości. 
Wybrane kursy będą wjeżdżać do Żernik.

Przebieg zmodyfikowanej linii 512 i 599 
oraz nowej linii 598 prezentują poniższe 
grafiki.

Informujemy również o korekcie rozkładu 
jazdy linii szkolnych dowożących dzieci do 
placówek oświatowych w Kamionkach, 
Robakowie oraz Szczodrzykowie - infor-
macje dostępne w sekretariatach szkół.

cd. ze str. 3

Miejskiego w  Poznaniu, Spółki Kombus 
oraz urzędnicy analizowali przygotowania 
do przebudowy mostu wraz z odcinkiem   
ul. Mostowej w Kamionkach. 
Od 31 stycznia na okres około 3-4 miesięcy 
ul. Mostowa zostanie zamknięta. Omó-
wiono objazdy dla samochodów i zmiany 
tras komunikacji zbiorowej, a także plan 
dowozów dzieci do szkół. 

zgRomadzenie spółki

20 stycznia odbyło sie zgromadzenie spół-
ki Kombus, podczas którego burmistrz 
Przemysław Pacholski i  przedstawiciele 
spółki wyznaczyli cele na bieżący rok 
działalności.  

akcjonaRiusze obRadowali

24 stycznia obradowało walne zgromadze-
nie akcjonariuszy Aquanet S.A. Zatwier-
dzono Plan inwestycji gospodarowania 
wodami opadowymi na terenie Miasta 
Poznania na lata 2021-2025, plan działania 
spółki na rok 2022 oraz regulamin postę-
powania konkursowego dla kandydatów 
na członków zarządu. 
W dalszej części tego dnia odbyło się też 
comiesięczne spotkanie z przedstawicie-
lami działu odpowiadającego za realiza-
cję inwestycji przez Aquanet, w  którym 
uczestniczył wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak i kierownik Wydziału Inwestycji 
UMiG Kórnik Joanna Grzybowska. Prze-
analizowano trwające inwestycje wodno-
kanalizacyjne na terenie gminy. 

pRzygotowania do finału

25 stycznia odbyło się spotkanie z organi-
zatorami finału WOŚP w Kórniku. Obecni 
na nim byli: burmistrz Przemysław Pa-
cholski, wiceburmistrz Sebastian Wlazły, 
szef kórnickiego sztabu WOŚP Krystyna 
Janicka, komendant gminny OSP Andrzej 
Szyc i  kierownik Wydziału Komunikacji 
Społecznej i  Inicjatyw Lokalnych Robert 
Jankowski.

pRzygotowania do RekRutacji

Tego samego dnia wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły spotkał się z dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Ra-
dzewie Krystyną Kiełpińską. Omówiono 
m.in. przygotowania do rekrutacji do 
oddziałów przedszkolnych w szkole.

◊  red.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku zatrudni 
pracownika gospodarczego.
Poszukujemy pana odpowiedzialnego 
i  rzetelnie wykonującego powierzone mu 
obowiązki, do których należą: utrzymanie 
porządku wokół budynku; codzienne 
sprawdzanie bezpiecznych warunków dla 
pobytu dzieci na placu zabaw; koszenie 
trawy w  okresie wiosenno-jesiennym; 
odśnieżanie; kontrola sprawności powie-
rzonych urządzeń; drobne remonty i prace 
naprawcze na terenie obiektu.
Forma zatrudnienia - umowa o  pracę;  
wymiar zatrudnienia – 1/1 etatu. 
Zapraszamy chętne osoby do aplikowania 
na w/w stanowisko. 
Na pisemne oferty czekamy do 31 stycznia 
2022 r., w sekretariacie Szkoły Podstawowej 
nr 2 , ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik do 
godziny 15:00.  
Oferta zatrudnienia znajduje się na stronie  
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Kórniku.

Dyrektor Przedszkola Owocowy Zaułek 
w  Błażejewie zatrudni nauczyciela wy-
chowania przedszkolnego. Cały etat. CV 
prosimy wysyłać na adres
 owocowyzaulek@wp.pl
Telefon kontaktowy 664 753 168

Oferty pracy
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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 !

We wrześniu 2021 roku, na linii nr 502 pilotażowo uruchomiono dodatkowe kursy. Pilotaż 
okazał się sukcesem, dodatkowe przejazdy zyskały powodzenie wśród pasażerów. Dlate-
go od 31 stycznia (poniedziałek) zostanie uruchomiona nowa stała linia nr 503. Jej trasa 
powstanie z wydzielenia kursów linii nr 502.
Dodatkowe kursy na trasie Franowo – (…) – Szczodrzykowo/Szkoła zostały uruchomione 1 
września ubr. wraz z powrotem linii nr 502 na ulicę Poznańską w miejscowości Dachowa. 
Linia nr 502 łączy Franowo z Kórnikiem, a w celu  zapewnienia obsługi ulicy Nowina w 
miejscowościach Robakowo i Dachowa, uruchomione zostały dodatkowe kursy na trasie 
z Franowa do przystanku Szczodrzykowo/Szkoła. Przejazdy są realizowane w dni robocze, 
w godzinach między 5:00 a 19:00 (łącznie 9 par kursów).
Wnikliwy monitoring funkcjonowania linii obejmujący analizę rosnących napełnień 
autobusów na dodatkowych kursach sprawił, że Zarząd Transportu Miejskiego, wraz z 
Urzędem Miasta i Gminy Kórnik, podjął decyzję o wprowadzaniu korekty ich liczby oraz 
wydzielenia części kursów dla nowej linii nr 503. Autobus na linii nr 503, będzie kursować 
w godzinach od 4:55 do 9:52 oraz od 12:53 do 19:57. Ponadto dodany zostanie dodatkowy 
kurs o godz. 22:00.
Na linii nr 503, zgodnie z Regulaminem Przewozów również będą obowiązywać Punkty 
Poboru Opłat (PPO).
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UWAGA!

za pomocą tPortmonetki i biletu trasowanego. Ze szczegółowymi informacjami
dotyczącymi PPO można zapoznać się w pojazdach, na przystankach oraz na
stronie www.ztm.poznan.pl

Opracowano na podstawie www.openstreetmap.org oraz danych własnych
Map data (c) OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA

informacje: 61 646 33 44
www.ztm.poznan.pl
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Budowa oświetlenia na ul. Polnej 
w Dziećmierowie
Wykonawcą zadania była firma ELTRANS 
Stanisław Stachowicz z Gniezna.
Wybudowano 4 słupy oświetleniowe 
z  fundamentami, wysięgnikami jednora-
miennymi, oprawami LED, linię kablową 
o długości 161 mb.
Całe zadanie kosztowało 29.591,72 PLN.

Przebudowa nawierzchni dojścia  
do promenady wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na dz. nr 394 i 961/18 
Projekt wykonało biuro projektowe 

„GOYA” Sławomir Gierliński w Kórniku.
Wykonawcą zadania była firma Kosox Seba-
stian Kaczmarczyk z siedzibą w Owińskach.

Zakres inwestycji:
- przebudowa dojścia do promenady od  
ul. Poznańskiej z kostki brukowej betono-
wej na o powierzchni 391 m2 ,
- instalacja oświetlenia dojścia do prome-
nady - montaż 4 opraw oświetleniowych ,
- elementy małej architektury,
- budowa ogrodzenia drewnianego o wy-
sokości 1,80 m i długości 20 m,
- odtworzenie kanalizacji deszczowej 
o długości 108 m i średnicy 200 mm, 
- wymiana nawierzchni zjazdu o pow. 50 
m2,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
Odbiór końcowy nastąpił 10 grudnia  
2021r.
Koszt inwestycji 208 781,53 zł brutto.
 
Budowa i modernizacja przejść  
dla pieszych i chodników na drodze  
wojewódzkiej 434 Kórnik-Dziećmie-
rowo
Projekt wykonało biuro projektowe Przed-
siębiorstwo Projektowo – Usługowe „SYS-

TEM A” Antoni Przybylski z Gniezna.
Zadanie zrealizowała firma Langras s.c. 
Andrzej Latanowicz, Tomasz Latanowicz 
z Czołowa. Zakres inwestycji obejmował:
1. Skrzyżowanie ul. Dworcowej z ul. Zaułek 
i ul. Katowicką w Dziećmierowie: budowa 
oświetlenia drogowego w celu doświetlenia 
istniejącego skrzyżowania wraz ze znakami 
aktywnymi D-6 oraz budowa odcinków 
chodnika w ramach przebudowy istnieją-
cych dróg. Wykonanie nowego przejścia dla 
pieszych wraz z oświetleniem oraz doświe-
tlenie istniejącego przejścia dla pieszych. 
2. Przejście dla pieszych w km 9+715 przy 
zatoce autobusowej w  Dziećmierowie: 
budowa dwóch lamp oświetleniowych 
oraz budowa peronu przy istniejącej zatoce 
autobusowej oraz fragmentu chodnika.
3. Przejście dla pieszych w km 9+290 przy 
świetlicy wiejskiej w  Dziećmierowie: bu-
dowa sygnalizacji świetlnej na istniejącym 
przejściu dla pieszych w  km 9+290 drogi 
wojewódzkiej nr 434, 

Inwestycje budowa dwóch lamp ulicznych oraz budo-
wa fragmentu  chodnika o szerokości 1,5 
m i długości około 83 m.
Odbiór końcowy wykonano 16 grudnia  
2021r. Koszt inwestycji to 601 298,53 zł brut-
to, w tym roboty dodatkowe – 4 046,68 zł 
brutto.

Budowa dróg: Krokusowa, Narcyzowa 
i Różana w Robakowie.

Projekt inwestycji wykonała pracownia 
projektowa  RG Projekt Robert Giemza 
z Poznania. 
Zadanie zrealizowała Firma Robót Dro-
gowych Krzysztof Kukulski z  Kijewa. 
Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu 
asfaltowego grubości 5 cm o  szerokości 
5 m wraz z podbudową oraz 3 progi zwal-
niające z  kostki betonowej. Dodatkowo 
zrealizowano odwodnienie wymienionych 
ulic oraz wyremontowano i oczyszczono 
istniejący zbiornik retencyjny.
Odbiór końcowy nastąpił 22 grudnia 2021 r. 
Koszt inwestycji to 839 846,37 zł brutto.

Budowa chodnika do os. Radosnego 
w Czmoniu
Projekt zrealizowało biuro projektowe 
Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe 
„”SYSTEM A” Antoni Przybylski z Gniezna. 
Wykonawcą inwestycji była firma  Langras 
S.c. Andrzej Latanowicz, Tomasz Latano-
wicz z Czołowa.
 Zrealizowano chodnik o długości ok. 280 
m o powierzchni ok. 516 m2  wraz z odwod-
nieniem, urządzenia zabezpieczające ruch 
pieszych, czyli balustrady na długości 110 
m. Konieczne było także usunięcie kolizji 
z istniejącą infrastrukturą.
Odbiór końcowy nastąpił 27 grudnia  
2021r.
Koszt inwestycji 338 874,51 zł brutto

Przebudowa ul. Błonie w Kórniku
Projekt zrealizowało biuro projektowe 
„GOYA” Sławomir Gierliński z  siedzibą 
w Kórniku.
Wykonawcą zadania była firma RDR Sp. 
z o.o. z siedzibą w  Czerwonak.
Zakres inwestycji:
- wykonanie budowy odcinka drogi gmin-
nej o  długości około 225 m i  szerokości 
4,5 m  wraz ze zjazdami o  powierzchni 
1188,65 m2 z betonowej kostki brukowej 

o grubości 8 cm,
- wykonanie drenażu francuskiego,
- wykonanie poboczy.

Odbiór końcowy nastąpił 28 grudnia  
2021r.
Koszt inwestycji 450 531,85 zł brutto w tym 
roboty dodatkowe o wartości 26 858,01 
zł brutto.

◊  Wydział Inwestycji 
UMiG Kórnik

Oczyszczony zbiornik retencyjny

Chodnik do os. Radosnego

Ul. Błonie

Lampy na Polnej w Dziećmierowie

Nowe dojście do promenady

Przejście dla pieszych z sygnalizacją 
 świetlną przy świetlicy w Dziećmierowie

Oświetlone przejscie dla pieszych  w Dziećmierowie Ul. Krokusowa

Ul. Różana
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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 Solidarnościo-
wego.

Celem Programu jest zapewnienie usług 
asystenta osobistego osoby niepełno-
sprawnej, mające na celu pomoc uczest-
nikom Programu w wykonywaniu codzien-
nych czynności oraz w  funkcjonowaniu 
w życiu społecznym, a w szczególności:
• w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach 
w  wybrane przez uczestnika Programu 
miejsce (np. dom, praca, placówki oświa-
towe i  szkoleniowe, świątynie, placówki 
służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety 
lekarskie, terapeutyczne, urzędy, znajomi, 
rodzina, instytucje finansowe, wydarze-
nia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/
sportowe);
• w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego 
udziału uczestnika Programu przy ich 
realizacji;
• w załatwieniu spraw urzędowych;
• w nawiązaniu kontaktu/współpracy z róż-
nego rodzaju organizacjami;
• w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, 
teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
• w wykonywaniu czynności dnia codzien-
nego.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:
• osoba niepełnosprawna posiadająca 
orzeczenie o  znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności albo 
orzeczenie równoważne do wyżej wymie-
nionego zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 199 roku o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2021 r. 
poz.573), która wymaga usługi asystenta 
w wykonywaniu codziennych czynności.

Osoba niepełnosprawna nie może w go-
dzinach realizacji usług asystenta korzy-

stać z  usług opiekuńczych lub specjali-
stycznych usług opiekuńczych.
Zgodnie z  założeniami projektu osoba 
niepełnosprawna ma możliwość samo-
dzielnego wyboru osoby która będzie 
świadczyć usługi asystenta.
Kto może zostać asystentem osoby nie-
pełnosprawnej:
Asystentem Osobistym Osoby Niepełno-
sprawnej może zostać osoba, która:
1. posiada dokument potwierdzający 
uzyskanie kwalifikacji w  następujących 
kierunkach: asystent osoby niepełno-
sprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun 
medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta 
zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta.
2. posiada co najmniej 6-miesięczne, udo-
kumentowane doświadczenie w  udzie-
laniu bezpośredniej pomocy osobom 
niepełnosprawnym np. doświadczenie 
zawodowe, udzielanie wsparcia osobom 
niepełnosprawnym w  formie wolonta-
riatu;
3. została wskazana przez uczestnika 
Programu lub jego opiekuna prawnego;
Czas pracy asystenta:
• 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Osoby zainteresowane Programem 
proszę o kontakt z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Kórniku tel. 618170-054. 
Osoby do kontaktu: 
Agnieszka Mieloch, Mirela Słomińska

Nabór uczestników do programu Opieka 
Wytchnieniowa 2022 – pobyt całodobowy 
i pobyt dzienny
Gmina Kórnik realizuje Program Minister-
stwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 
wytchnieniowa – edycja 2022, współfinan-
sowany ze środków Funduszu Solidarno-
ściowego.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia 
dla członków rodzin i opiekunów sprawują-
cych opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności oraz orzeczeniami równo-
ważnymi
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, 
czasowej pomocy w  formie usługi opieki 
wytchnieniowej.

Gmina Kórnik realizuje program Opieka 
Wytchnieniowa 2022 w dwóch formach - 
pobytu całodobowego oraz godzin opieki 
wytchnieniowej w domu osoby zaintere-
sowanej.
W ramach pobytu całodobowego z progra-

mu może skorzystać piętnaście osób doro-
słych z orzeczeniem o niepełnosprawności 
w stopniu znacznym. Każda z  tych osób 
ma prawo do 14 dni opieki wytchnieniowej 
w ośrodku do końca br. 
W ramach godzin opieki wytchnieniowej 
z programu może skorzystać trzydzieści 
osób dorosłych z orzeczeniem o niepełno-
sprawności w stopniu znacznym oraz dzie-
siątka dzieci z orzeczoną niepełnosprawno-
ścią. Każda z tych osób może skorzystać z 20 
godzin opieki wytchnieniowej miesięcznie 
od stycznia do końca grudnia br. Realizacja 
tego zadania będzie polegała na zapewnie-
niu w domach osób z niepełnosprawnościa-
mi czasowego zastępstwa dla opiekunów 
i  pomocy w  codziennych obowiązkach 
związanych ze sprawowaniem opieki. Ma 
na celu odciążenie członków rodzin osób 
z niepełnosprawnościami i zapewnienie im 
czasu na odpoczynek i regenerację. 
Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne.
W godzinach trwania opieki wytchnieniowej 
nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze 
lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Usługi opieki wytchnieniowej mogą świad-
czyć:

1) osoby posiadające dyplom potwierdza-
jący uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asy-
stent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka 
lub innym, zapewniającym realizację usługi 
opieki wytchnieniowej w zakresie adekwat-
nym do indywidualnych potrzeb osoby 
niepełnosprawnej (wynikających z  Karty 
zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnie-
niowa” – edycja 2022, której wzór stanowi 
załącznik nr 8 do Programu) lub
2) osoby posiadające, co najmniej roczne, 
udokumentowane doświadczenie w udzie-
laniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom 
niepełnosprawnym. 

Koordynatorem programu jest Gminny 
Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościa-
mi – Anita Wachowiak. Wszystkie osoby 
chętne proszone są o kontakt telefonicz-
ny pod nr tel. 515 229 671

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Opieka Wytchnieniowa 2022

Integracja środowiska osób strasznych 
oraz wzmacnianie udziału seniorów w ży-
ciu społeczności lokalnej gminy to cele, 
które zostały postawione przed członkami 
Rady Seniorów Miasta i Gminy Kórnik. Gre-
mium to zostało powołane jesienią 2021 r. 
i liczy dziewięciu członków, którzy są miesz-
kańcami Miasta i Gminy Kórnik. Członkowie 
Rady otrzymali nominacje, z  rąk Burmi-
strza Miasta i Gminy Kórnik Przemysława 
Pacholskiego, podczas otwarcia Domu 
Integracji Międzypokoleniowej. Mają oni 
reprezentować potrzeby i  interesy osób 
starszych zamieszkałych na terenie gminy. 
Rada Seniorów pełni funkcję konsultacyj-
ną, doradczą, inicjatywną oraz opiniodaw-
czą dla organów gminy, a jej członkowie 
pełnią swoje funkcje społecznie.
Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów 
odbyło się 17 stycznia w Domu Integracji 
Międzypokoleniowej. W zebraniu uczest-
niczył burmistrz Bronisław Dominiak, 
który uroczyście otworzył obrady.
Zgodnie ze statutem na pierwszym 
posiedzeniu Rada Seniorów wybierała 
ze swojego grona przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego. Wszyscy człon-
kowie rady wzięli udział w  głosowaniu, 
w którym jednomyślnie wybrano Marka 
Kaczmarka na przewodniczącego, a Irenę 

Kaczmarek na wiceprzewodniczącą Rady 
Seniorów. Nad prawidłowym przebiegiem 
głosowania czuwali pracownicy urzędu: 
Joanna Grzegorowska z Biura Rady, Robert 
Jankowski oraz Katarzyna Płaczek z  Wy-
działu Komunikacji Społecznej i Inicjatyw 
Lokalnych. 
Po ogłoszeniu wyników głosowania bur-
mistrz Bronisław Dominiak pogratulował 
nowo wybranemu przewodniczącemu 
Markowi Kaczmarkowi i wiceprzewodni-
czącej Rady Seniorów Irenie Kaczmarek 
oraz życzył owocnej, zgodnej współpracy 
w myśl przysłowia: „zgoda buduje a nie-
zgoda rujnuje”.

W drugiej części posiedzenia przewodni-
czący Marek Kaczmarek wyraził nadzieję, 
że członkowie rady będą „stanowili jeden 
wielki zespół, który będzie działać na rzecz 
gminy. Działać nie tylko dla seniorów, ale 
też dla tych w średnim wieku i młodych”. 
Seniorzy zaproponowali także, jakimi za-
gadnieniami chcieli by się zająć od począt-
ku swojej działalności. Ustalono również 
terminy posiedzeń Rady Seniorów.
Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata i liczy 
się od dnia pierwszego posiedzenia.

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów

◊  Wydział Komunikacji Społecznej  
i Inicjatyw Lokalnych



◊  Berika Beridze
Instytut Dendrologii PAN
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Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”
 
Park Narodowy Lagodekhi znajduje się 
w północno-wschodniej Gruzji w winiarskim 
regionie Kakheti, na Kaukazie. Jest to obszar 
bardzo cenny przyrodniczo ze względu na 
występowanie wielu rzadkich gatunków 
flory i fauny. Park ten jest jednym z najpięk-
niejszych i najstarszych parków w Gruzji. Po-
nad 70% jego powierzchni pokrywają lasy. 
Obejmuje różnorodne tereny położone na 
wysokości od 590 do 3500 m n.p.m. w tym 
lasy, wąwozy, wodospady i alpejskie łąki, 
gdzie orły i sępy latają nad szczytami gór. 
Różnorodność fizjograficzna tego obszaru, 
a tym samym i klimatyczna, stwarzają ideal-
ne warunki dla bujnego rozwoju przyrody. 
Region ten jest niezwykle zróżnicowany pod 
względem gatunkowym. Możemy znaleźć tu 
liczne gatunki endemiczne, czyli rośliny lub 
zwierzęta, które występują tylko na ściśle 
określonym, często również bardzo ograni-
czonym obszarze. Wśród roślin endemicz-
nych występujących w Lagodekhi możemy 
wymienić choćby śnieżyczkę lagodecką 
(Galanthus lagodekhianus) czy goryczkę la-
godecką (Gentiana lagodechiana), natomiast 
w przypadku zwierząt - koziorożca wschod-
niokaukaskiego (Capra cylindricornis). Na 
terenie parku można również spotkać np. 
wilka szarego, niedźwiedzia brunatnego 
i rysia euroazjatyckiego. 
Dzisiejszy Park Narodowy Lagodekhi jest 
pierwszym prawnie chronionym obsza-
rem, jaki utworzono na Kaukazie. Tereny 
te zostały objęte ochroną już w 1912 roku, 
w  czasach Imperium Rosyjskiego, jako 
rezerwat przyrody. W 1935 roku rezerwat 
Lagodekhi został powiększony o  dalsze 
obszary leśne, a w 1945 roku do ochrony 
włączono również alpejskie i subalpejskie 
strefy górskie. W 2003 roku w parku utwo-
rzono Rezerwat Ścisły Lagodekhi, który jest 
wyłączony z jakichkolwiek działań człowieka. 
Poza rezerwatem ścisłym na obszarze 24 
451 ha znajduje się teren chroniony Lagode-
khi, w którym dopuszczone są różne formy 
aktywnej ochrony.
Wielu okolicznych mieszkańców Lagodekhi 
zna postać założyciela rezerwatu – wybit-
nego polskiego podróżnika i przyrodnika, 
Ludwika Młokosiewicza. To dzięki jego 
zaangażowaniu ten wyjątkowy obszar 
przyrodniczy został tak dobrze zbadany 
i opisany, a jego starania przyczyniły się do 
utworzenia rezerwatu. Ludwik Młokosiewicz 
(1831-1909), urodzony w Warszawie, wywo-
dził się z arystokratycznej rodziny. W wieku 
22 lat dołączył do Kaukaskiej Dywizji Armii 
Rosyjskiej i został skierowany na południo-
wo-wschodni Kaukaz, właśnie do Lagode-
khi. Tutaj Młokosiewicz wykorzystał swoje 
botaniczne zamiłowania i założył park przy 
garnizonie, sad i ogród. W tym czasie zaczął 

również zwiedzać okolice, zwracając uwagę 
na piękno tego regionu. W roku 1861 zrezy-
gnował ze służby wojskowej i podróżował po 
Persji. W 1893 roku, po powrocie do Tbilisi, 
został aresztowany jako podejrzany o spisek 
przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Jego 
zbiory botaniczne zostały skonfiskowane, 
a on sam wysłany na wygnanie w głąb Rosji. 
Ludwik Młokosiewicz nie mógł jednak za-
pomnieć o przyrodzie Kaukazu. Po rocznej 
podróży i badaniach przyrodniczych w Presji 
zamieszkał w Lagodekhi i rozpoczął pracę 
jako leśnik. Po latach eksploracji okolicznych 
terenów napisał list do radcy stanu Impe-
rium Rosyjskiego, w którym przekonywał 
urzędników o potrzebie ochrony przyrody 
Lagodekhi.

Ludwik Młokosiewicz był wybitnym biolo-
giem terenowym. Współpracował z wieloma 
ówczesnymi badaczami, dostarczając im 
wielu okazów botanicznych i  zoologicz-
nych do kolekcji i badań szczegółowych. 
Na przykład w 1868 roku nawiązał kontakt 
z polskim zoologiem Antonim Wagą, który 
opisał endemiczną salamandrę kaukaską 
(Mertensiella caucasica) zaobserwowaną po 
raz pierwszy przez Młokosiewicza. Badacz 
zauważył również, że cietrzew występujący 
na Kaukazie jest odmienny od gatunku 
europejskiego. Ptak został następnie opi-
sany przez polskiego zoologa Władysława 
Taczanowskiego w randze gatunku, który 

w nazwie umieścił nazwisko Młokosiewicza 
– Lyrurus mlokosewitschii. Na cześć Młoko-
siewicza nazwano również endemiczny dla 
Kaukazu podgatunek piwonii – piwonii złotej 
(Paeonia daurica subsp. mlokosewitschii). 
Ludwik Młokosiewicz jest autorem wielu pu-
blikacji i artykułów naukowych. Jego wkład 
w badanie przyrody Kaukazu został nagro-
dzony Srebrnym Medalem Cesarskiego 
Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego 
i Złotym Medalem Paryskiego Towarzystwa 
Aklimatyzacyjnego. Był członkiem wielu 
towarzystw i instytucji naukowych w Rosji. 
Podczas wyprawy do Dagestanu poważnie 
zachorował i  zmarł w  1909 roku. Został 
pochowany na obrzeżach Lagodekhi. Rów-
nież córka Młokosiewicza przyczynił się do 
ochrony gruzińskiej przyrody i jej poznania. 
Julia Młokosiewicz urodziła się w 1872 roku 
w Lagodekhi. Od dzieciństwa interesowała 
się botaniką i  aktywnie pomagała ojcu 
w różnych sprawach. Po śmierci ojca, kon-
tynuowała jego dzieło. Julia odkryła także 
nowe gatunki roślin. Jednym z  nich jest 
gatunek pierwiosnka – pierwiosnek gruziń-
ski (Primula juliae). Gdy dowiedziała się, że 
znaczna część obszarów leśnych Lagodekhi 
miała zostać przekazana do celów szkolenia 
wojskowego, poinformowała o tym Nikoloza 
Kuzniecowa – geobotanika i profesora Uni-
wersytetu w Tartu, co ostatecznie przyspie-
szyło kwestię włączenia wąwozu Lagodekhi 
do rezerwatu. Następnie, w 1912 roku, już 
po śmierci Młokosiewicza, spełniło się jego 
marzenie – projekt utworzenia rezerwatu 
przyrody w Lagodekhi został przyjęty przez 
namiestnika cara rosyjskiego. Możemy 
bezspornie powiedzieć, że fundamenty 
nowoczesnego myślenia o  zachowaniu 
i ochronie przyrody wywodzą się od XIX- 
i XX-wiecznych naukowców i odkrywców; 
nie wszyscy są jednak szeroko znani opinii 
publicznej. Ludwik Młokosiewicz jest jednym 
z nich. Jego oddanie i miłość do natury i życia 
inspiruje pokolenia, a jego postać jest ciągle 
żywa wśród gruzińskich przyrodników.
Warto również wspomnieć, iż działalność 
Ludwika Młokosiewicza jest doceniania tak-
że przez polskich badaczy. By uhonorować 
jego dorobek na rzecz ochrony przyrody 
Kaukazu, Rada Ogrodów Botanicznych i Ar-
boretów w Polsce wraz z licznymi instytucja-
mi i organizacjami zajmującymi się ochroną 
przyrody, w  tym Parkiem Narodowym 
Lagodekhi, od 2021 roku realizują projekt 
„Rewitalizacja dendrarium Ludwika Młoko-
siewicza – etap pierwszy” dofinansowany 
przez Narodowy Instytut Polskiego Dzie-
dzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” 
– wolontariat 2021. Założeniem projektu jest 
ochrona spuścizny Młokosiewicza poprzez 
rewitalizację założonego przez niego ogrodu 
dendrologicznego, położonego na terenie 
parku Lagodekhi.

Polski przyjaciel gruzińskich lasów

◊  Piotr Basiński
Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna

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

Tablica pamiątkowa  
na cześć Ludwika Młokosiewicza.  

Fot. Zaza Tsodolishvili

Jedno z wielu jezior w Parku Narodowym 
Lagodekhi,  2850 m n.p.m. w pobliżu  

granicy z Dagestanem.  
Fot. Berika Beridze

Zimowy czas to dobry moment, by przy-
pomnieć tradycyjną dziecięcą zabawę 
w ciepło-zimno i poszukać atrakcji, które 
w dużym stopniu zależą od temperatury. 
Niektóre z  nich dostępne są wyłącznie 
w porze mrozu i śniegu. Jednocześnie im 
chłodniej na dworze, tym chętniej szuka-
my okazji, żeby się porządnie wygrzać.
Najmocniej od pogody zależą te zimowe 
atrakcje wokół Poznania, dla których nie-
zbędny jest śnieg. Bardziej odporne na 
kaprysy pogody są aktywności na lodzie. 
Z propozycji w gorącej atmosferze zazwy-
czaj można korzystać przez cały rok.

Na śniegu
Na najchłodniejszą porę roku niecier-
pliwie czekają miłośnicy sportów zimo-
wych. Śnieżna zima to czas na sanki 
i  narty biegowe. Miłośnicy wędrówek 
na nartach chętnie wybierają wycieczki 
po Wielkopolskim Parku Narodowym. 
Do najciekawszych zakątków parku 
prowadzą cztery trasy Aktywnej Trójki, 
obejmujące łącznie ponad 55 kilometrów 
oznakowanych szlaków. Choć to niziny, to 
teren jest urozmaicony i zapewnia sporo 
wrażeń i  okazji do solidnej rozgrzewki. 
Na wycieczki narciarskie świetnie nadają 
się również drogi leśne Puszczy Noteckiej 
i Puszczy Zielonki. W tej ostatniej można 
też skorzystać z atrakcji rodem z dalekiej 
Alaski. Mowa o przejażdżkach zaprzęgiem 
psów husky w Traperskiej Osadzie w Bo-
lechowie. Jeśli brakuje śniegu, psy mogą 
ciągnąć pasażerów w wózku na kółkach, 
jednak najpiękniej jest wtedy, gdy dooko-
ła leży biały puch. Co ważne wizyta nie 
ogranicza się do samej przejażdżki, ale 
obejmuje również czas na zaprzyjaźnienie 
się z psami, ich karmienie i przygotowanie 
zaprzęgu. Wokół Poznania nie brakuje też 
ośrodków jazdy konnej, więc jeśli śnieg 
dopisze, można skorzystać z  kuligu. Na 
przykład takiego z pochodniami, kończą-
cego się ogniskiem, a nawet… napadem 
zbójników!
Zimowy las to wyzwanie dla miłośników 
geocachingu, czyli gry terenowej pole-
gającej na odnajdywaniu specjalnych 
skrytek/skrzynek. Poszukiwania pod śnie-
giem to dodatkowa trudność, ale i duża 
satysfakcja w przypadku sukcesu. A  jest 
czego szukać, bo w  samym Nadleśnic-
twie Oborniki w ramach projektu Zielone 
Las Story przygotowano aż 41 skrytek, 
tworzących na mapie tak zwany geoart 
w kształcie liścia. Geocaching w Puszczy 
Noteckiej to nie tylko szansa na zabawę 
w poszukiwanie skarbów, ale i okazja, by 
przy okazji poszerzyć swoją wiedzę o lesie 
i jego mieszkańcach.

Na lodzie
Zostawić kogoś na lodzie to niezbyt dobry 
zwyczaj, chyba, że chodzi o… lodowisko. 

Miłośnicy jazdy na lodzie w okolicy Pozna-
nia mają do wyboru kilka lodowisk sezono-
wych, funkcjonujących w okresie jesienno-
-zimowym. Na taflę zapraszają Lodowisko 
Misiałek w Tarnowie Podgórnym, obiekty 
Wodnego Raju w Swarzędzu i Śremskiego 
Sportu, lodowisko w  Sportotece Pusz-
czykowo, a  także jedyne lodowisko pod 
chmurką – Biały Orlik w Obornikach. Przy 
poszczególnych obiektach można wypoży-
czyć i naostrzyć łyżwy. Na początkujących 
czekają specjalne chodziki w  kształcie 
bajkowych bohaterów oraz kursy nauki 
jazdy. Od czasu do czasu lodowiska z po-
wodzeniem pełnią rolę hokejowych boisk.

Zimno czy gorąco 
Połączenie zimnego z gorącym to specjal-
ność Sauny Lodowiec w  Śremie. Wizytę 
rozpoczyna się tam w saunie z widokiem 
na jezioro albo w  drewnianej balii pod 
chmurką, a kończy – w zimnych wodach 
Jeziora Grzymisławskiego. Podobnych 
wrażeń można doświadczyć, korzystając 
z fińskiej sauny opalanej drewnem w ra-
mach Wakespot Owińska. Oba miejsca 
oferują saunowanie z morsowaniem, czyli 
dwa w jednym. A skoro już mowa o morso-
waniu, to pobliską plażę AKWEN Tropicana 
regularnie odwiedzają miłośnicy zimnych 
kąpieli, którzy dumnie ochrzcili się Tropi-
kalnymi Morsami. Takich osób jest coraz 
więcej, a morsowanie staje się tak popu-
larne jak bieganie. Na zimowe kąpiele 
wybierane są między innymi Owocowa 
Plaża w Zborowie, kąpieliska w Nieprusze-
wie i Lusowie, Oaza Błonie nad Jeziorem 
Kórnickim, Jezioro Kamińsko, Mosina 
Glinianki i  kąpielisko Żwirki w  Oborni-
kach. Namiastkę zimowych wrażeń, ale 
wyłącznie nad powierzchnią wody, oferuje 
basen solankowy w Tarnowskich Termach, 
który pozwala na wypłynięcie na zewnątrz 

Ciepło-zimno

przez cały rok. Woda pozostaje przyjemnie 
ciepła. Pozostaje jeszcze poszukać gorącej 
atmosfery – taką w  różnych wariantach 
(łaźnie parowe, sauny fińskie)  i formach 
(noce saunowe, pokazy saunamistrzów) 
znaleźć można w  saunach Tarnowskich 
Term, Parku Wodnego „Octopus” w  Su-
chym Lesie, Wodnego Raju w Swarzędzu, 
pływalni w Koziegłowach, Kórniku, Śremie 
i Obornikach oraz w SPA_larni w Puszczy-
kowie.

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

Basen zewnętrzny  
w Tarnowskich Termach  

(fot. Archiwum Tarnowskich Term)

Morsy na Owocowej Plaży w Dopiewie  
(fot. Archiwum Urzędu Gmin w Dopiewie)

Sauna Lodowiec w Śremie  
(fot. Archiwum obiektu)

Przejażdżka psim zaprzęgiem  
w Traperskiej Osadzie   

(fot. Archiwum Traperskiej Osady)

Odnowa biologiczna - Kórnickie Centrum 
Rekreacji i Sportu OAZA  
(fot. Archiwum obiektu)
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Latem i jesienią 1944 roku niemieckie do-
wództwo w osobach generała Heinza Gu-
deriana oraz samego naczelnego dowódcy 
Adolfa Hitlera, korzystając z  zatrzymania 
Armii Czerwonej na linii Wisły, postanowiło 
zbudować kilka, biegnących południkowo 
linii umocnień na Nizinie Polskiej. Jedną 
z nich, najsłabszą, była tzw. Linia C, któ-
ra miała „wyprostować” wybrzuszenie 
wielkopolskie dawnych przedwojennych 
granicznych stałych umocnień niemieckich 
(Wał Pomorski – tzw. MRU – Wał Odrzański), 
stanowiących Linię D. Linia C miała biec 
z grubsza począwszy od Czarnkowa przez 
Oborniki, Poznań, Mosinę, Kościan, Leszno, 
aby w rejonie Głogowa połączyć się z umoc-
nieniami nadodrzańskimi. Na środkowym 
odcinku teoretycznie miała się oprzeć 
o płynącą południkowo Wartę i  zawierać 
fortyfikacje dawnej pruskiej Twierdzy Po-
znań. W praktyce główną pozycję Twierdzy 
Poznań wyznaczoną przez okrąg 18 fortów 
ceglanych postanowiono uzupełnić, w zgo-
dzie ze zmieniającą się rzeczywistością pola 
walki podczas II wojny światowej, dodatko-
wymi umocnieniami polowymi położonymi 
kilkanaście kilometrów od centrum miasta. 
W tej sytuacji Linia C miała wielkim łukiem 
omijać twierdzę, stanowiąc na wschodnim 
brzegu Warty dodatkową osłonę Poznania. 
Nadchodzący od wschodu wróg miał więc 
w drodze do Poznania teoretycznie forso-
wać 3 pozycje obronne: Linię C, przednią 
pozycję przedpola twierdzy oraz wreszcie 
zasadniczą pozycję forteczną. Tylko ta 
ostatnia opierała się o umocnienia stałe, 
ceglane i betonowe, pochodzące jeszcze 
z czasów pruskich. Linia C i przednia pozycja 
przedpola zostały zaplanowane i wykonane 
jako umocnienia polowe, w oparciu o prace 
ziemne dokonywane przez niewolniczą 
i przymusową siłę roboczą kierowaną przez 
niemieckie sztaby saperskie. Każda z takich 
linii lub pozycji fortyfikacji ziemnych powin-
na się teoretycznie składać z dwóch (niekie-
dy nawet trzech lub czterech) równoległych 
linii okopów (zygzakowatych), odległych od 
siebie o kilkaset metrów, najczęściej 200-
500 metrów, poprzedzonych zaporą drutu 
kolczastego. Za nimi, patrząc od strony 
potencjalnego nadchodzącego przeciwnika, 
w odległości od 0,5 do kilku kilometrów 
powinna biec przeszkoda przeciwpancerna, 
którą na rozległych nizinach polskich był 
najczęściej wykopany rów przeciwpancerny, 
rzadziej przeszkoda wodna. Czasami zda-
rzało się, że na równinach – płaskim terenie 
sprzyjającym operacjom broni pancernej, 
sztabowcy niemieccy przewidywali wyko-
nanie dodatkowego drugiego rowu prze-
ciwpancernego. W specjalnie wybranych 
kluczowych miejscach urządzano także tzw. 
punkty oporu, które można było wzmocnić 
specjalnymi schronami betonowymi. Jednak 
Linia C jak i przednia pozycja przedpola 
Twierdzy Poznań, budowane w pośpiechu 

w drugiej połowie 1944 roku, na głębokim 
zapleczu stojącego na Wiśle frontu, nie były 
traktowane jak priorytetowe i zamontowa-
no na nich nieliczne schrony betonowe. 
Do przymusowych prac ziemnych skiero-
wano tysiące Polaków, traktowanych na 
terenach (nielegalnie) wcielonych do III 
Rzeszy w roku 1939, jako bezpaństwowców 
i obywateli drugiej kategorii, a właściwie: 
nie-obywateli. Mobilizacji tych polskich sił 
roboczych nadano nazwę Einsatz, co należy 
przetłumaczyć jako „akcja” i przeznaczo-
no do niej zwłaszcza młodych polskich 
mężczyzn w wieku począwszy od 16 lat, 
ale zdarzały się także komanda kobiece. 
Lokalne organy administracji niemieckiej 
dokonywały selekcji sił roboczych, oceniały, 
kto musi pozostać przy dotychczasowej 
pracy, kierując na Einsatz tych, których 
można było okresowo zwolnić i przezna-
czyć na kilka lub kilkanaście tygodni do 
fortyfikacyjnych prac ziemnych. Starano 

się przy tym wysyłać zmobilizowaną w ten 
sposób siłę roboczą na tereny odległe od ich 
miejsca zamieszkania, bo Niemcy doskonale 
rozumieli, że w czasie nadchodzących walk 
z Armią Czerwoną, miejscowi Polacy znający 
doskonale przebieg umocnień, stawaliby 
się doskonałymi informatorami i przewod-
nikami dla wojsk wroga. Organizowano 
więc dla Polaków kwaterunek na terenach, 
które zamierzano umocnić i gdzie właściwie 
tylko za wikt musieli pracować ręcznie przy 
kopaniu transzei i rowów do nadejścia zimy 
1944/45 roku. W przypadku umocnień bu-
dowanych w okolicach Kamionek polską siłę 
roboczą zakwaterowano prawdopodobnie 
w Koninku.
W praktyce jednak doszło do pewnej reduk-
cji przygotowywanych w pośpiechu pozycji 
obronnych i na odcinku od Zalasewa do Da-
szewic Linia C w zasadzie zlała się z przednią 
pozycją przedpola twierdzy. Ten fragment 
umocnień biegł początkowo na południe 
przez Zalasewo i Tulce, gdzie skręcał na po-
łudniowy zachód przez Żerniki, Koninko do 
Kamionek, gdzie z kolei zakręcał wprost na 

zachód do Daszewic. Ilustruje to mapka nr 1, 
która ukazuje także charakterystyczny „za-
kręt” pozycji umocnionej w Kamionkach. Za-
znaczono na niej kolorem żółtym przebieg 
podwójnej linii okopów wykonanej jesienią 
1944 roku oraz kolorem seledynowym pla-
nowany, lecz niewykonany, rów przeciwpan-
cerny, który miał być uzupełnieniem tej linii. 
Jednocześnie kolorem różowym oznaczono 
wykonany drugi rów przeciwpancerny. Do-
datkowo na mapie oznaczono seledynową 
przerywaną linią planowane i niewykonane 
okopy, które miały biec od Daszewic przez 
Kubalin do Wiórka, a które należeć miały już 
do kompletnej przedniej pozycji przedpola 
Twierdzy Poznań. Obrazuje to oddzielenie 
się Linii C (od Daszewic biegnącej na połu-
dnie do Rogalinka i Mosiny) od przedniej 
pozycji przedpola twierdzy, która biegła 
dalej na zachód – do Wiórka i Czapur. Bo-
rówiecki Ring Rekreacyjny zaznaczono linią 
czerwoną.

Nadejście Armii Czerwonej na te tereny 
należy datować na dzień 21 stycznia 1945 
roku. Wtedy to południowa kolumna 8. 
Korpusu Zmechanizowanego Gwardii ge-
nerała Driomowa wkroczyła od wschodu 
do Tulec w  trakcie błyskawicznego rajdu, 
który ostatecznie jeszcze w styczniu miał 
doprowadzić tą jednostkę wraz z całą 1. Ar-
mią Pancerną Gwardii nad Odrę. Niemcy nie 
zdołali obsadzić Linii C, chociaż zdążyli wy-
znaczyć jej komendanta w osobie generała 
Scherera, którego stanowisko dowodzenia 
mieściło się w podpoznańskim Biedrusku. 
Zebrał on tam zaledwie około 2000 żołnierzy 
i w praktyce był w stanie bronić tylko same-
go Biedruska oraz Obornik. Cały wysiłek 
fortyfikacyjny poszedł na marne na skutek 
bałaganu w niemieckim dowodzeniu oraz 
braku sił do obsadzenia kolejnych tyłowych 
rubieży obronnych. Niemcy umieli zmobili-
zować jesienią 1944 roku tysiące polskich 
pracowników przymusowych do kopania 
umocnień ziemnych, których jednak nie 
potrafili wykorzystać i obsadzić w czasie 
działań bojowych w styczniu 1945 roku. 

Nieco inaczej stało się z przednią pozycją 
przedpola Twierdzy Poznań, w której alarm 
ogłoszono w dniu 20 stycznia 1945 roku. 
Komendant Twierdzy Poznań - generał 
Mattern zdołał obsadzić oddziałami północ-
no-wschodnią ćwiartkę pozycji przedpola, 
ponieważ Niemcy stawili opór w Czerwo-
naku (a właściwie w Czerwonczynie), Kicinie 
i Antoninku. Natomiast wszystko wskazuje 
na to, że południowo-wschodnia ćwiartka 
pozycji przedpola nie została obsadzona, 
być może tylko w  niektórych miejscach 
pojawiły się niemieckie patrole. Cały odci-
nek uwspólnionej Linii C i przedniej pozycji 
przedpola twierdzy od Zalasewa do Da-
szewic został dosłownie „zrolowany” przez 
główne siły 8. Korpusu Zmechanizowanego 
Gwardii, które nie zdołały wedrzeć się do 
Poznania z marszu i zostały odparte przez 
Niemców w Antoninku  w dniu 21 stycznia 
1945 roku. Siły korpusu skierowały się więc 
następnie z Zalasewa i Tulec w kierunku na 
przyzakładowe lotnisko zakładów Focke-
-Wulfa w Krzesinach oraz do Czapur, gdzie 
poszukały brodu w celu sforsowania Warty 
i obejścia Poznania od południa. Działo się 
to już na zapleczu opisanej tu pozycji obron-
nej, która musiała pozostać nieobsadzona, 
skoro nie ma żadnych relacji o  walkach 
i stratach.
Jak wynika z  rozmowy z  regionalistą, 
w samych Kamionkach nie było walk i nie 
pojawiły się większe siły obu przeciwni-
ków. Doszło tylko podobno do ostrzelania 

sowieckiego motocyklisty przez niemiecki 
samolot na głównej drodze przez Kamionki 
– ciało czerwonoarmisty miało leżeć jeszcze 
długo niepogrzebane. Takie wydarzenie 
mogło rzeczywiście mieć miejsce w dniach 
20-23 stycznia 1945 roku, bo Kamionki 
leżały ewidentnie na uboczu tras głównych 
sił Armii Czerwonej, a niemieckie lotnictwo 
z  lotniska na Ławicy próbowało aktywnie 
przeciwdziałać działaniom sowieckim, aż do 
dnia 24 stycznia, kiedy to zostało zdobyte 
znienacka przez zagon wspominanego już 
8. Korpusu Zmechanizowanego Gwardii.
Przez wiele lat powojennych nikt z polskich 
historyków nie zajmował się przebiegiem 
niemieckich umocnień polowych w Wiel-
kopolsce i stanem ich zachowania. Wybit-
ny badacz bitwy poznańskiej z 1945 roku 
– Zbigniew Szumowski błędnie oznaczał 
na mapkach przebieg umocnień ziem-

nych w rejonie poznańskim. W okresie III 
RP dopiero kartograficzne wydawnictwo 
„Pracownia JB72”, dostarczające licznych 
map ukazujących fortyfikacje na ziemiach 
polskich, prawidłowo zobrazowało przebieg 
tych umocnień. W większości nie zachowały 
się one do czasów obecnych – na obsza-
rach rolnych, zwłaszcza gruntach ornych, 
były skutecznie zasypywane i niwelowane, 
podobnie działo się na obszarach zurbani-
zowanych lub zabudowywanych. Natomiast 
na terenach leśnych umocnienia ziemne 
przetrwały do dziś w zaskakująco nieraz 
dobrym stanie. Działo się tak na skutek 
tego, że nikt nie chciał ponosić kosztów 
i nakładów pracy na pracowite zasypywanie 
okopów i rowów wśród drzew podpoznań-
skich lasów.
Reaktywacja Borówieckiego Ringu Rekre-

acyjnego także skłania do przyjrzenia się 
pozostałościom niemieckich umocnień 
ziemnych w Kamionkach. Ukazano to na 
Mapie nr 2, na której BRR zaznaczono czer-
woną linią, natomiast kolorem żółtym tym 
razem oznaczono przebieg zachowanych 
w lesie odcinków transzei. W swoim zachod-
nim biegu BRR przecina linię poniemieckich 
okopów dwukrotnie. Pierwszy raz prze-
chodząc ulicą Poznańską w Kamionkach 
pomiędzy Spokojną a Leśną – tutaj jednak 
pozostałości okopów nie można już prawie 
dostrzec w  terenie, który jest całkowicie 
zniwelowany i przekształcony zabudową. 
Dla dociekliwych jednak wystarczy zajrzeć 
za wiatę przystanku autobusowego na 
południowej stronie ulicy Poznańskiej na 
skraju lasu pomiędzy posesjami 27 i 35, 
a  zarośnięte resztki drugiej linii okopów 
w postaci niewielkiego zagłębienia staną 

się widoczne. Natomiast po raz drugi BRR 
przecina linię okopów w okolicy niedawno 
odbudowanego mostku na Głuszynce. To 
urokliwe miejsce wyznacza także punkt 
przecięcia niemieckiej Linii C przez tą rzecz-
kę. Gdy dociera się do kładki od południa, to 
zarośnięte pozostałości okopu o głębokości 
względnej kilkudziesięciu centymetrów na 
odcinku ostatnich 10 metrów „dochodzą” 
do ścieżki. Ale jeszcze lepiej widoczne po-
zostałości okopu są na północnym brzegu 
Głuszynki. Ścieżka po przekroczeniu kładki 
na długości kilkunastu metrów układa 
się w kształt litery S mocno pnąc się pod 
górę. Gdy już prawie sięga szczytu moreny, 
ścieżka przechodzi przez podwójne ziemne 
siodełko z  przegłębieniem o  głębokości 
około 30 cm. To jest właśnie pozostałość po 

niemieckiej transzei. Ilustruje to Mapa nr 3, 
na której krzyżykiem oznaczono miejsce, 
gdzie ścieżka przekracza pozostałość okopu 
poniemieckiej Linii C. Mapa powstała na 
bazie dwóch warstw kartograficznych do-
stępnych na portalu Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa: warstwy topograficznej i rzeź-
by terenu (tzw. LIDAR) i doskonale ukazuje 
zygzakowate pozostałości okopów w lasach 
Nadleśnictwa Babki w okolicach Kamionek.

Autor zwraca się z prośbą do czytelników 
o kontakt w przypadku posiadania infor-
macji o budowie niemieckich umocnień lub 
walkach w rejonie Kamionek na przełomie 
lat 1944/1945.

Tropem niemieckich umocnień w gminie Kórnik

◊ Norbert Kulpa 
(606 932 238, noku@wp.pl)
Wielkopolskie Towarzystwo 
Kulturalne

BRR przecina poniemiecką linię okopów. Zarośnięta pokrzywami - pozostałość okopu biegnącego 
równolegle do ścieżki na podejściu do kładki na Głuszynce
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wśród społeczności uczniowskiej i interpre-
towania ich w nowy, adekwatny do potrzeb 
i możliwości XXI wieku, sposób. Dzięki temu 
uczestnicy ogólnopolskiej rywalizacji uczą 
się działania na rzecz lokalnej społeczności, 
stawiają na przedsiębiorczość i szukają no-
watorskich rozwiązań. Spełnionym pragnie-
niem organizatorów jest zaangażowanie 
w tę społeczną aktywność jak największej 
liczby młodych ludzi. Zasięg projektu 
zwiększa się nieustannie, a laureaci „Pracy 
Organicznej 2.0” doceniani są na uczelniach 
ze względu na swoją wiedzę, umiejętności 
i liczne osiągnięcia. Kilka lat istnienia konkur-
su w przestrzeni ogólnopolskiej pozwoliło 
na zbudowanie wizerunku prestiżowego 
turnieju dla zdolnych, ambitnych i zaanga-

żowanych społecznie osób, że szczególnymi 
talentami w zakresie łączenia biznesowego 
myślenia z działalnością dla dobra innych.
Wszystkie te aktywności wiążą się z głębo-
kim przekonaniem, że wielkopolskie poj-
mowanie patriotyzmu jest godne nie tylko 
uważnej i wdzięcznej pamięci, ale przede 
wszystkim naśladowania. Ten rozumny 
patriotyzm, który cechował Wielkopolan 
ponad sto lat temu i  którego wielkimi 
promotorami byli twórcy Fundacji Zakłady 
Kórnickie i ich przodkowie, Fundacja pragnie 
promować podejmując kolejne działania we 
współpracy ze swoimi dotychczasowymi 
partnerami.

Pomiędzy 27 grudnia a  16 lutego Wiel-
kopolanie wygrali Niepodległą. Od dnia 
wybuchu powstania do rozejmu w Trewi-
rze mieszkańcy tych ziem potwierdzili swą 
polską tożsamość świadectwem krwi i żoł-
nierska dzielnością. Wielkopolska wygrana 
sprzed ponad stu lat wpłynęła na kształt 
terytorialny i  zasoby gospodarcze całej II 
Rzeczypospolitej. Nie był to jednak przecież 
jedynie efekt powodzenia zrywu zbrojnego 
podjętego rozważnie we właściwym czasie, 
lecz skutek realizowanego przez dziesięcio-
lecia wielkopolskiego modelu patriotyzmu 
- opartego na pracy organicznej, tworzeniu 
sieci obywateli współpracujących ze sobą 
w każdych, nawet najtrudniejszych warun-
kach i budowaniu materialnych podstaw 
pod utrwalanie tego, co jest dziedzictwem 
kulturalnym i duchowym narodu. 
Ktoś może uznać, że patriotyzm to słowo 
staroświeckie, podobnie jak nieaktualny 
jest, będący przez lata punktem odniesień 
dla miary długości, materialny wzorzec 
metra w Sevres pod Paryżem. Kiedy jednak 
mówimy o czymś, co stanowi wyznacznik 
sprawdzonej miary, wciąż nasuwa nam 
się to podparyskie skojarzenie, podobnie 
jak niezmiennie aktualny pozostaje model 
postawy patriotycznej stojący u źródeł Po-
wstania Wielkopolskiego. 
Żywiąc to przekonanie – Fundacja Zakłady 
Kórnickie, wraz z Instytutem Pamięci Naro-
dowej Oddział w Poznaniu, Wielkopolskim 
Muzeum Niepodległości, Muzeum Narodo-
wym w Poznaniu, Towarzystwem Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 
i Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wiel-
kopolski zainicjowała w  ubiegłym roku 
starania o ustanowienie 27 grudnia Naro-
dowym Dniem Powstania Wielkopolskiego. 
Rozpoczęte w czerwcu 2021, zakończyły 
się niewątpliwym sukcesem, jakim było 
podpisanie przez Prezydenta RP ustawy 
ustanawiającej nowe święto i możliwość 
uczczenia go jeszcze w tym samym roku.   
To kolejny krok na wspólnej drodze utrwa-
lania pamięci o zmierzaniu naszego regionu 
ku Niepodległości, które - zakończone zwy-
cięskim zrywem zbrojnym, opierało się na 
rozumnej i wytrwałej pracy, organizowaniu 
wspólnych przedsięwzięć, działalności spo-
łecznej i edukacyjnej.

Starania te poprzedziły prowadzone konse-
kwentnie od kilku lat działania promujące 
„wielkopolski sposób na Niepodległość”, 
podejmowane przez Fundację Zakłady Kór-
nickie, zarówno samodzielnie, jak i ze współ-
pracującymi z nią instytucjami. 27 grudnia 
2017 roku ruszył stworzony przez Fundację 
edukacyjny portal „Tytus”. Zorganizowany 
w 2018 r. pod jego patronatem trzyetapowy 
konkurs historyczny zainspirował zespoły 
z niemal trzydziestu szkół Wielkopolski do 
organizacji wykładów, tworzenia wystaw, 

filmów i  inscenizacji upowszechniających 
wiedzę o  Polskim Sejmie Dzielnicowym 
i  Powstaniu Wielkopolskim. Polski Sejm 
Dzielnicowy był w 1918 roku zwieńczeniem 
kilku dziesięcioleci pracy organicznej w za-
borze pruskim i manifestacją poprzedzającą 
Powstanie Wielkopolskie. Stąd przekona-
nie o potrzebie przywołania go na nowo 
w świadomości nie tylko Wielkopolan, ale 
i wszystkich Polaków oraz aktywizacji patrio-
tycznej społeczności lokalnych, związanych 
tradycją z tym ważnym dla historii polskiego 
parlamentaryzmu zjazdem delegatów i (co 
znaczące) delegatek z terenu ziem polskich 
znajdujących się wówczas w  granicach 
zaboru pruskiego. Szereg wydarzeń zwią-
zanych z obchodami setnej rocznicy obrad 
Polskiego Sejmu Dzielnicowego Fundacja 
przygotowała wspólnie z Wojewodą Wiel-
kopolskim oraz gronem partnerów pod 
honorowym patronatem ówczesnego 
Marszałka Sejmu RP. FZK zorganizowała 
m.in. inscenizację historyczną „zamachu na 
Ratusz” oraz sfinansowała mobilną wystawę 
opracowaną przez Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk i prezentowaną na Starym 
Rynku w sąsiedztwie Odwachu, w gmachu 
sejmu RP, a  także podczas do ekspozycji 
w miastach powiatowych na terenie wiel-
kopolski i województw ościennych w ra-
mach lokalnych obchodów 100 rocznicy 
odzyskania niepodległości i Polskiego Sejmu 
Dzielnicowego. Wspólnie z Wydawnictwem 
Miejskim „Posnania” oraz Instytutem 
Pamięci Narodowej przekazała również 
środki na produkcję krótkometrażowego 
filmu dokumentalnego o Polskim Sejmie 
Dzielnicowym. Kulminacją obchodów 100 
rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego 
był zorganizowany w niedzielę 2 grudnia 
2018 r. „Pochód Polski”, który nawiązywał 
do pochodu, jakim ulicami Poznania przeszli 
delegaci i delegowane na Sejm Dzielnicowy 
w dniu 3 grudnia 1918 r. Przemarsz ten był 
wówczas wielką manifestacją polskości, 
w ciągle jeszcze niemieckim Stadt Posen. 
Ponadto we współpracy z Wielkopolskim 
Urzędem Wojewódzkim Fundacja wydała 
grę komputerową „Ku Zwycięstwu”, łączącą 
wątki związane z Powstaniem Wielkopol-
skim z elementami biografii Zamoyskich. 
Współtworzyła także przygotowany przez 
IPN portal poświęcony Powstaniu Wielko-
polskiemu, dostępny pod adresem www.
pw.ipn.gov.pl. Finałem jubileuszowych 
wydarzeń był upamiętniający stulecie pod-
pisania rozejmu w Trewirze, koncert Trio 
Andrzeja Jagodzińskiego „Muzyka polska 
dla zwycięstwa”. Aktywność Fundacji w za-
kresie promowania wielkopolskiego modelu 
patriotyzmu nie ograniczyła się jednak tylko 
do obchodów rocznicowych, kolejne lata 
zaowocowały m.in. finansowym wspar-
ciem produkcji filmu dokumentalnego 
w reżyserii Tadeusza Litowczenki „Zwycię-

stwo. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919” 
(tutaj warto przypomnieć także o wielkim 
wkładzie w  produkcję wspaniałej ekipy 
rekonstrukcyjnej kórniczan związanych ze 
Stowarzyszeniem Teatralnym „Legion”).  
Wspólnie z  Instytutem Pamięci Narodo-
wej Oddział w  Poznaniu, Wielkopolskim 
Muzeum Niepodległości oraz Muzeum 
Narodowym w Poznaniu - w ramach akcji 
„Wielkopolanie dla Niepodległej” (2020) Fun-
dacja inspirowała oddziały IPN w Gdańsku, 
Białymstoku, Lublinie do organizowania 
konferencji i przywoływania wspomnień 
o udziale wojsk wielkopolskich w wojnie 
polsko-bolszewickiej. We współpracy z  In-
stytutem Pamięci Narodowej i  Muzeum 
Powstańców Wielkopolskich w  Lusowie 
wydała także poświęconą temu zagadnieniu 
książkę „Oddziały wielkopolskie w walkach 
o  wschodnią granicę Rzeczypospolitej” 
pod red. Adam Pleskaczyńskiego i Michał 
Krzyżaniaka. W ubiegłym roku FZK zapro-
siła Polaków z Kazachstanu mieszkających 
w ośrodku Rodak w Środzie Wlkp. na po-
święcony Ignacemu Janowi Paderewskiemu 
musical „Virtuoso” w Teatrze Muzycznym 
w Poznaniu.   
Fundacja dofinansowuje również regularnie 
liczne inicjatywy instytucji, stowarzyszeń, 
grup rekonstrukcyjnych, twórców kon-
certów i  spektakli, realizujących własne 
projekty mające na celu promowanie treści 
historycznych związanych z Powstaniem 
Wielkopolskim oraz poprzedzającymi je 
działaniami społecznymi i wydarzeniami 
z przełomu XIX i XX wieku. Z lokalnych dzia-
łań z ostatniego roku warto tu wymienić 
chociażby poświęconą Kompanii Kórnickiej 
grę opartą o zasady geocachingu, której 
autorem jest Jan Suszczyński ze Stowarzy-
szenia „Pasjonat”, rekonstrukcyjne działania 
Stowarzyszenia GH „Kadr” czy niezawodną 
– piętnastoletnią już aktywność Stowarzy-
szenia Teatralnego „Legion”, które realizuje 
z oddaniem misję przenoszenia idei bliskich 
Zamoyskim i Działyńskim w przestrzeń arty-
styczną oraz przygotowuje liczne publikacje 
książkowe i wydawnictwa płytowe związane 
z tą tematyką.
Promowaniem opartego na ideałach XIX 
organiczników modelu patriotyzmu Fun-
dacja Zakłady Kórnickie zajmuje się także 
poprzez realizację wielokierunkowych pro-
gramów edukacyjnych, których wspólnym 
mianownikiem jest rozumiana na sposób 
współczesny praca organiczna. Najbardziej 
wyrazistym przykładem jest tutaj Ogólno-
polski Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Praca 
organiczna 2.0”. Dzięki „Pracy organicznej 
2.0” idee wielkopolskich pionierów pracy 
organicznej przyjęły nowoczesną formę.  
Konkurs stał się skutecznym narzędziem 
do propagowania wartości ważnych dla 
dziewiętnastowiecznych organiczników 

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

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

Mama, brat i rodzina 

śp. Macieja 
   Witkowskiego

Księdzu proboszczowi  
Grzegorzowi Zbączyniakowi  
wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci

składają

członkowie 
Kórnickiego Stowarzyszenia 
Ogończyk

Ojca

Księdzu Proboszczowi 
Grzegorzowi Zbączyniakowi 
wyrazy szczerego żalu i współczucia  
z powodu śmierci 

składają

Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze  
Chór Castellum Cantans 
wraz z dyrygentem  
Dariuszem Tabiszem

Ojca

       Z wielkim żalem zawiadamiamy,  
że dnia 22.01.2022 r. odeszła nasza 
kochana Mama, Babcia i Teściowa 

Ostatnie pożegnanie odbędzie się 
29.01.2022 r. o godz. 10:30  
w kościele w Kórniku.

pogrążeni w smutku  
córka z mężem, syn i wnuki

Bożena
Wieczorkiewicz

Delegacja z pocztem sztandarowym 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego 
im. ks. Szczepana Janasika (KBBK) 
pożegnała przyjaciela KBBK

Ojca kapelana KBBK 
ks. Grzegorza Zbączyniaka 
z wyrazami współczucia

członkowie KBBK

śp. Michała
     Zbączyniaka

Księdzu proboszczowi  
Grzegorzowi Zbączyniakowi, 
kapelanowi sołtysów powiatu poznań-
skiego wyrazy współczucia  
z powodu śmierci

składają

Sołtysi gminy Kórnik

Ojca

Wszystkim, którzy w tych bolesnych 
dla nas chwilach dzielili z nami smutek 
oraz uczestniczyli  
we mszy św. pogrzebowej

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom,  
Znajomym za okazaną pomoc, współ-
czucie, intencje mszalne,  
kwiaty serdeczne „Bóg zapłać”
składa

Córka z Rodziną

śp. Ireny 
      Wójkiewicz

Proboszczowi Parafii  
pw. Wszystkich Świętych w Kórniku  
Księdzu Grzegorzowi Zbączyniakowi 
wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci

składają

Przemysław Pacholski 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
oraz
Adam Lewandowski 
Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Kórnik

Ojca

Życie to czas, w którym szukamy Boga 
Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. 

Wieczność to czas, w którym Go posiadamy. 
Św. Franciszek Salezy

Najgłębsze wyrazy współczucia oraz słowa 
otuchy dla ks. Grzegorza Zbączyniaka, 
Proboszcza Parafii pw. Wszystkich Świętych 
w Kórniku, z powodu śmierci

składa

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie,  
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci  
na wieki. 
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym…

społeczność Domu Samopomocy 
 „Gościnni” z Kórnika.

Taty

◊  Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie
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W połowie grudnia zakończyła się pilota-
żowa edycja działalności Kórnickiego Klu-
bu Rodzinnego (KKR). Przypomnijmy, że 
działania Klubu polegały na organizacji 
i prowadzeniu przez pedagogów bez-
płatnych kreatywnych zajęć dla małych 
dzieci (0-5lat) i ich opiekunów (Dofinan-
sowanych ze środków Miasta i Gminy 
Kórnik oraz Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego).

W miesiącach październik-grudzień 2021 
roku w  sumie odbyło się trzydzieści 
spotkań; głównie w przedszkolu Kolumb 
Kraina Małego Odkrywcy w Kórniku-Bninie 
i w żłobku
Hocki-Klocki w  Kamionkach, ale także 
– dzięki uprzejmości sołtysów - w świetli-
cach wiejskich w Biernatkach, Prusinowie, 
Czmoniu, Radzewie i Błażejewie. Zaintere-
sowanie było ogromne i niestety – nie dla 
wszystkich chętnych wystarczyło miejsc.

Zajęcia skupiały się na stymulowaniu 
rozwoju dzieci, odkrywaniu ich potrzeb 
i  podążaniu za tymi potrzebami. Były 
więc zajęcia muzyczno-ruchowe, zajęcia 
plastyczne a także uwielbiany przez dzieci 
i bardzo wysoko oceniony przez rodziców 
panel zabaw sensorycznych. Swobodne 
zabawy pozwoliły dzieciom zawrzeć nowe 
znajomości i pozytywnie wpłynęły na ich 
rozwój społeczny, a  u  niektórych były 
pierwszym etapem przygotowania przed 
adaptacją w żłobku lub przedszkolu.

Znaczna część rodziców  wyraziła opinie, 
że spotkania KKR były owocne nie tylko dla 
dzieci, ale także dla nich samych. Docenili 
możliwość wymiany doświadczeń z innymi 
rodzicami i  konsultacje z  pedagogami. 
Nieoceniona była okazja do obserwacji, jak 
dziecko funkcjonuje wśród rówieśników 
a  także możliwość poznania inspirują-
cych zabaw i  ciekawych form spędzania 

czasu z maluchem. Dodatkowym atutem 
były integrujące rozmowy rodziców przy 
filiżance kawy.
Z anonimowej ankiety przeprowadzonej 
wśród rodziców po zakończeniu cyklu 
spotkań wynika, że oferta KKR w pełni za-
spokoiła potrzeby i zainteresowania dzieci 
a na pytanie „czy są Państwo zaintereso-
wani dalszym uczestnictwem w zajęciach 
KKR?” 100% ankietowanych odpowiedziało 
„tak”. Z powyższego należy wnioskować, 
że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie 
społeczności na tego rodzaju inicjatywy. 
Mamy nadzieję, że będziemy mogli na 
nie odpowiedzieć i już wkrótce rozpocząć 
nowy cykl spotkań zabawowych dla naj-
młodszych mieszkańców naszej gminy 
i ich rodziców.

◊  Eliza Kłosowicz 
- Kórnicki Klub Rodzinny

Kórnicki Klub Rodziny - podsumowanie 

Darmowe konsultacje i poradnictwo 
psychologiczno - pedagogiczne: 
- dla rodziców borykających się z pro-
blemami wychowawczymi, 
- dla młodzieży (trudności w relacjach, 
utrata celu i sensu życia), 
- terapia indywidualna, interwencja 
kryzysowa, doradztwo zawodowe. 
W każdy ostatni piątek miesiąca  
od godziny 16 do 18. 
Kontakt: 61 649 96 17, 797 876 566
Małgorzata Kryś-Kurasz, Kurator sądowy, 
Wydział Rodzinny i Nieletnich

30 Finał WOŚP zagra 30 stycznia 2022 roku.
Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka pu-
bliczna organizowana przez Fundację Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od wielu 
lat Finałom WOŚP towarzyszą także akcje 
internetowe, wydarzenia zamknięte, które 
rozpoczynają się już na początku grudnia. 
W tym roku WOŚP gra dla okulistyki dziecię-
cej, dla zapewnienia najwyższych standar-
dów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.
Nasze przedszkole jak co roku również 
włączyło się do tej akcji.
Jednak z powodu ferii zimowych wrzuca-
liśmy pieniądze do puszki już 14 stycznia 
tego roku.
Wtedy też, podczas krótkiej prezentacji 
przygotowanej przez wolontariuszkę 
z naszej placówki- koleżankę Darię Pawło-
wicz-Sobucką zapoznaliśmy się z główną 
ideą I  celami WOŚP oraz jej sygnałem 
rozpoznawczym.
Dzieci podzielone na dwie grupy wieko-
we- młodsze i starsze wraz z wychowaw-
czyniami spotkały się tego dnia w  auli 
przedszkola.
Po wysłuchaniu prezentacji,  każdy z przed-
szkolaków, który zasilił puszkę, otrzymał od 
nas pamiątkowe serduszko.
W styczniu również przygotowywaliśmy się 
do występów z okazji Dnia Babci I Dziadka.

Dla naszych najmłodszych pociech to wła-
śnie dziadkowie stanowią bardzo ważną 
cząstkę ich życia, są ich przewodnikami, 
nauczycielami i  mają w  sobie ogromne 
pokłady bezwarunkowej miłości.
Z uwagi na pandemię niestety i w tym roku 
nie mogliśmy spotkać się z dziadkami na 
uroczystościach w naszej auli.
Dzieci pod okiem swoich wychowawczyń 
przygotowały jednak przed feriami krótkie 
programy artystyczne, które zostały nagra-
ne i umieszczone na stronach facebooko-
wych poszczególnych grup.
Nie zabrakło wesołych piosenek,  wierszy 

dla babci i dziadka, układów tanecznych, 
a nawet gry na instrumentach.
Przedszkolaki obdarowały również swoich 
dziadków pięknymi laurkami i innymi upo-
minkami, w których przygotowanie włożyły 
mnóstwo serca.
Radość zarówno dzieci z wykonanej pracy 
jak i dziadków po jej obejrzeniu- bezcenna.
Za nami pracowity I semestr i ferie, w któ-
rych nabraliśmy sił do dalszego działania.
Mamy nadzieję, że drugi semestr będzie 
również obfitował w szereg wyzwań i owoc-
nej pracy.

W grudniu „Liski” z Oddziału Przedszkol-
nego w  SP w  Radzewie wzięły udział 
w projekcie „Ptaki”, którego celem było 
poszerzenie wiedzy na temat ptaków 
zimujących w Polsce: sikorki, sroki, wró-
belka i gila. Projekt został zrealizowany 
pod koniec jesieni, aby gdy nadejdzie 
zima dzieci wiedziały jak pomagać pta-
kom, które nie odleciały do ciepłych 
krajów. Czterolatki zadawały pytania, 
szukały odpowiedzi, słuchały ciekawo-
stek, kolorowały, wycinały, przyklejały, 
słowem ciężko pracowały, a wszystko po 
to, by stworzyć plakaty z  informacjami 
o  ptakach. Podczas działań związanych 
z projektem dzieciom towarzyszył Ptaszek 
Dziubdziubaszek, który znał odpowiedzi 

na wszystkie pytania o swoich kuzynach 

zimujących w Polsce. 
Gdy nadeszła zima dzieci wykorzystały 
informacje zdobyte podczas realizacji 
projektu. Liski wiedzą, że aby sikorki, 
sroki, wróble i  gile przetrwały zimę 
trzeba im pomagać. Wiedzą też, czym 
dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić. 
Podczas spacerów sprawdzają karmniki, 
znajdujące się na terenie otaczającym 
przedszkole i systematycznie uzupełniają 
je mieszanką ziaren. 

Pomocne 
Liski

◊  MK

Wieści od Misia Uszatka

◊  Grażyna Domagalska
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Pandemia koronawirusa Covid-19 na 
szczęście nie przeszkodziła w  organi-
zacji w  niedzielę, 9 stycznia w  sali OSP 
noworocznego spotkania Kórnickiego 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną i  Ruchową 
„Klaudynka”.
Zebranych, siedzących zgodnie z obostrze-
niami w dystansie i w maseczkach, w imie-
niu „Klaudynki” powitała prezeska Jadwiga 
Woźniak. Cieszyła się, że wszystkich widzi, 
po tak długiej przerwie.
Podopieczny Stowarzyszenia – Kuba za-
śpiewał koledę „Przybieżeli do Betlejem” 
przy wsparciu uczestników spotkania. 
Swoim występem wzbudził podziw.
Podczas imprezy nie zabrakło poczęstun-
ku, który miał umilić czas rozmów i inte-

gracji. Przedstawiono nowym wolontariu-
szom i  wolontariuszkom podopiecznych 
Klaudynki. Niewątpliwie najmilszym mo-
mentem spotkania było obdarowywanie 
upominkami. Darczyńcami byli: sieć skle-
pów Auchan, parafia pw. Wszystkich Świę-
tych w Kórniku oraz Sołectwo Konarskie.
Obdarowani zostali także wolontariu-
sze, którzy już od rana krzątali się żeby 
przygotować spotkanie. Padły też słowa 
podziękowania dla wiceprezes – Wiktorii 
Andrzejczak, która koordynuje działania 
wolontariuszy.
Nie zapomniano również o   podzięko-
waniu dla pana Andrzeja Sznury, który 
kręcił film i wykonywał zdjęcia w  trakcie 
spotkania.
W  imieniu opiekunów, podopiecznych 

oraz wolontariuszy „Klaudynki” zostały 
złożone podziękowania prezes Jadwidze 
Woźniak, którą nagrodzono brawami.
Ewa Kubiak, pan Józef oraz Kuba zaśpie-
wali kolędy. Następnie uczestnicy im-
prezy mieli okazję zatańczyć zachowując 
dystans.
W minionym roku niestety, pandemia ko-
ronawirusa Covid-19 ograniczyła normal-
ne dzialanie Kórnickiemu Stowarzyszeniu 
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością 
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”. Na-
leży zatem życzyć, by w tym roku 20-lecia 
istneni aKlaudynki wreszcie nadszedł 
czas, gdy wróci ona do zwykłego funkcjo-
nowania.

Noworoczne Spotkanie „Klaudynki”

„Śpiewajcie i grajcie Mu…” -  16 stycznia 
2022r. odbył się ostatni już koncert kolęd 
zorganizowany przez Kórnicki Ośrodek 

Kultury. Podczas koncertu wystąpiła 
Kórnicka Orkiestra Dęta im. Ks. Józefa 
Poniatowskiego pod batutą Jacka Kor-
tylewicza oraz Żeński Chór Kórnickiego 
Ośrodka Kultury pod dyrekcją Mateusza 
Nabzdyka. Oba zespoły zaprezentowały 
swoje umiejętności muzyczne kolejno w 
kościołach w Robakowie, Kórniku i Bninie. 
Podczas koncertów słuchacze mogli usły-
szeć popularne kolędy takie jak „Lulajże 
Jezuniu” czy „Wśród nocnej ciszy”, jednak 

artyści zaprezentowali również mniej zna-
ne utwory pochodzące nawet z XVIII wieku. 
Nie zabrakło również pastorałek z Ukrainy 
czy Hiszpanii. Owacje na stojąco pokazały, 
że wielomiesięczne próby i przygotowania 
nie poszły na marne. Już teraz zapraszamy 
Państwa na następne koncerty, o których 
dowiecie się m.in. z facebookowego pro-
filu Kórnickiego Ośrodka Kultury.

Śpiewajcie  
i grajcie Mu...

◊  Agata Nowak
Foto: BartekCiechacki.pl

◊  Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

Grudzień to czas wypełniony magią oczeki-
wania na święta Bożego Narodzenia. Gru-
dzień to był intensywny miesiąc, obfitował 
w wiele ciekawych wydarzeń.
-W  dniach 10-12.12.2021 odbył się Bo-
żonarodzeniowy Jarmark w  Kórniku. 
W ramach wydarzenia odbywały się wy-
stępy dzieci z lokalnych przedszkoli. Dzieci 
z  naszego przedszkola zaprezentowały 
piosenkę „Jest taki dzień”, oraz 2 tańce. 
Uczestnicy otrzymali gromkie brawa. 
-22 grudnia mieliśmy naszą przedszkolną 
Wigilię. Złożyliśmy sobie życzenia, podzie-
liliśmy się opłatkiem, słuchaliśmy kolęd 
i spożywaliśmy wigilijne potrawy.
- Wigilia Bożego Narodzenia to jeden z naj-
piękniejszych dni w roku, dlatego tradycją 
naszego przedszkola jest przygotowanie 
i  przedstawienie Jasełek. Każda z  grup 
przygotowała przedstawienie, niestety 
ze względu na Covid-19 Jasełka zostały 
nagrane i wysłane dla Rodziców. 
- 3 grudnia w naszym przedszkolu odbyły 
się warsztaty świąteczne -malowanie na 
powierzchni wody świątecznych dzwo-
neczków. Podczas warsztatów powstały 
na wodzie niepowtarzalne obrazy, które 

Pomimo tego, że czas ferii zimowych to 
chwila wytchnienia dla uczniów  SP w Ro-
bakowie, w  szkolnej zerówce przez cały 
czas się dzieje. Odważne Jeżyki  rozpoczęły 
je bowiem z    przytupem imprezą karna-
wałową. Uczniowie ubrani w stroje swoich 
ulubionych postaci z bajek, chętnie uczestni-

czyli we wspólnych zabawach  i konkursach, 
a  skoczna muzyka zachęcała do tańca. 
Wszystkim konkurencjom towarzyszył 
śmiech, radość i spontaniczna aktywność 
dzieci, a cały bal dostarczył niezapomnia-
nych wrażeń. W organizację baliku zaan-
gażowani zostali również rodzice, którzy 
przygotowali karnawałowe przekąski,  ze 
smakiem spałaszowane przez najmłod-
szych.  Kolejną aktywnością zerówkowiczów 
były Obchody Dnia Popcornu, w  trakcie 
których uczniowie przenieśli się do ,,Starego 
Kina” dobranocek i bajek oglądanych przez 
rodziców oraz dziadków.  Dzieci miały moż-
liwość obejrzenia ,,Reksia”, ,, Bolka i Lolka”,  

czy też ,,Wilka i Zająca”. Zajęcia wzbudziły 
u Odważnych Jeżyków wielkie zdziwienie, 
wielu z nich trudno było uwierzyć ,że bajki na 
dobranoc były kiedyś emitowane bez głosu. 
Jednak najważniejszą aktywnością w czasie 
ferii było przygotowanie upominków oraz 
życzeń dla kochanych Babć i  Dziadków. 
Miłe słowa od wnucząt ukryte w słoiczkach 
serdeczności z nutą słodkości z pewnością 
wywołały łzy wzruszenia w  nie jednym 
domu. Wszystkim Babciom i  Dziadkom 
życzymy sto lat!!!

Grudzień w Leśnej Drużynie

zostały przeniesione na drewniany dzwo-
neczek. 
- Przed świętami w naszym Przedszkolu 
odbyła się zbiórka produktów higienicz-
nych i drogeryjnych dla potrzeb Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego i  Rehabilitacji 
Medycznej w Poznaniu oraz zbiórka.

W zbiórkę zaangażowali się rodzice i pra-
cownicy przedszkola. Wszystkim którzy przy-
czynili się do zbiórki serdecznie dziękujemy 
za zaangażowanie i otwarte serca!

◊  Zespół do spraw promocji 

Ferie w SP  
w Robakowie

◊  Aleksandra Świątek



Do pojemników/worków na
opakowania z metali i tworzyw

sztucznych należy wrzucać: 
1) butelki po napojach typu PET; 

2) butelki po chemii gospodarczej; 
3) plastikowe nakrętki; 

4) opakowania po żywności 
np. jogurtach, śmietanach – bez

zawartości; 
5) suche, grube folie i torby 

z tworzyw sztucznych, worki 
i reklamówki nie podlegające

biodegradacji, folie 
bąbelkowe, folie typu stretch; 

6) aluminiowe puszki po napojach
oraz inne metale; 

7) metalowe opakowania 
po dezodorantach; 

8) opakowania wielomateriałowe
np. kartony po sokach, mleku. 

 
 

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Do pojemników/worków na
opakowania szklane bezbarwne

i kolorowe należy wrzucać: 
1) butelki ze szkła barwionego 
i białego z rozgraniczeniem na

poszczególne worki (szkło białe,
szkło kolorowe); 

2) słoiki po dżemach 
i przetworach bez zawartości

pozbawione nakrętek i gumowych
uszczelek; 

3) opakowania szklane 
po pokarmach dla dzieci; 

4) opakowania szklane 
po kosmetykach bez zawartości 

i elementów plastikowych 
i metalowych; 

5) naczynia ze szkła zwykłego. 
 
 

Do pojemników/worków na
opakowania szklane bezbarwne 
i kolorowe zabrania się wrzucać

m.in.: 
1) naczyń żaroodpornych,

kryształów; 
2) porcelany, fajansu, ceramiki,
płytek ceramicznych, doniczek; 

3) luster, kineskopów, świetlówek,
żarówek, termometrów; 

4) szyb okiennych w tym szyb
zbrojonych i samochodowych; 

5) szkła okularowego; 
6) szkła laboratoryjnego oraz
ampułek i butelek po lekach. 

Do pojemników/worków na
opakowania z tworzyw sztucznych

zabrania się wrzucać m.in.: 
1) butelek i pojemników 

z zawartością; 
2) mokrych folii, opakowań 

po słodyczach; 
3) opakowań i butelek po olejach 

i smarach; 
4) puszek i pojemników po farbach 

i lakierach; 
5) opakowań po środkach chwasto -,

grzybo - i owadobójczych; 
6) styropianu, plastikowych

zabawek i mebli ogrodowych i ich
części, sprzętu AGD; 

7) naczyń styropianowych
jednorazowego użytku; 

8) tworzyw sztucznych pochodzenia
medycznego; 

9) baterii. 

Do pojemników/worków na
papier, tekturę opakowaniową

 i nieopakowaniową należy
wrzucać: 

1) niezabrudzone zgniecione
kartony, tekturę falistą; 

2) gazety, magazyny, gazetki
reklamowe, ulotki, katalogi; 
3) zeszyty i stare książki bez

plastikowych okładek; 
4) torebki papierowe, papier

pakunkowy; 
5) papierowe wytłaczanki 

na jajka. 
 
 

Do pojemników/worków na
papier, tekturę opakowaniową 
i nieopakowaniową zabrania się

wrzucać 
m.in.: 

1) zabrudzonego, zatłuszczonego
papieru, resztek żywności; 

2) ubrań, pieluch jednorazowego
użytku, podpasek higienicznych,

odzieży i tekstyliów; 
3) papieru termicznego do faksu 
i drukarki, paragonów, papieru

do pieczenia, worków po wapnie,
cemencie, 

gipsie, tapet; 
4) styropianu, folii aluminiowych. 

 

Do pojemników na odpady
ulegające biodegradacji, ze

szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów 

należy wrzucać czysty odpad (bez
worków) w postaci: 

1) odpadów zielonych powstałych
w przydomowych ogródkach 

tj. ścięta trawa, liście, chwasty 
i ścięte kwiaty, 

drobne gałęzie, nieduże kwiaty
doniczkowe bez doniczek i ziemi; 

2) odpadków warzywnych 
i owocowych (w tym obierek itp.),

skorupek jaj, fusów po kawie 
i herbacie, 

zużytych ręczników papierowych
i chusteczek higienicznych; 

3) resztek jedzenia pochodzenia
roślinnego. 

Do pojemników na odpady ulegające
biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów 

zabrania się wrzucać m.in.: 
1) mięsa i kości zwierząt; 

2) odchodów zwierząt, trocin 
i piasku z kuwet; 

3) popiołu; 
4) leków; 

5) drewna impregnowanego; 
6) płyt wiórowych i MDF; 

7) ziemi i kamieni; 
8) doniczek; 

9) pampersów; 
10) liści z ulic; 

11) płynnych odpadów kuchennych; 
12) innych odpadów komunalnych

(w tym niebezpiecznych); 
13) worków biodegradowalnych,
kompostowalnych, papierowych.
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Od wielu lat w Kórnickiej Oazie, co wtorek 
zbiera się grupa Panów w średnim wieku, 
których łączy wspólna pasja do gry w siat-
kówkę. Mimo pracy zawodowej, wieku 
czy pewnych już ograniczeń zdrowotnych 
postanowili choć raz w tygodniu postawić 
na sport. Nie mają jakiejś specjalnej nazwy 
– sami nazwali się „Old Boys”, jednak nie 
należy zapominać o jednej grającej pani. 
Drużyna nie stawia sobie wygórowanych 
celów – po prostu raz w  tygodniu gra. 
Cóż w  tym dziwnego – wydawałoby się, 
że nic, ale w  naszym kraju gdzie wśród 
ludzi po 50-tce króluje telewizor i kanapa 
każdy wzrost aktywności powinien cieszyć. 
Oprócz niewątpliwie cennej inicjatywy 
zadbania o własne zdrowie przez zwięk-
szenie aktywności fizycznej, jest to także 
„platforma” na której można wymienić po-
glądy – jakże często różne - tych młodszych 
i tych starszych. W drużynie tej gra kilku 
synów wraz z ojcami. Mówi się, że „sport 
to zdrowie” – nie tylko fizyczne, ale także 
psychiczne. Takie inicjatywy, szczególnie 
w czasach pandemii, kiedy wielu ludzi po 
prostu zamknęło się w domach, są bar-
dzo cenne. Utrzymanie kondycji fizycznej 
wpływa na polepszenie stanu zdrowia. 

Najlepszym tego przykładem jest pan 
Władysław Asman, który niedawno ukoń-
czył 80-ty rok życia. Jak mówią członkowie 
grupy – pan Władysław, zwany „Trenerem” 
jest jednym z najbardziej obowiązkowych 
zawodników. Drużynie gratulujemy wy-

trwałości, a  Panu Władysławowi życzy-
my minimum wielu lat gry w  siatkówkę 
w  dobrym zdrowiu i  kondycji fizycznej.  
100 lat Panie Władysławie! 

◊  KS

„Old Boys“ grają dla zdrowia

Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)"
jest realizowany w ramach programu „Zintegrowany
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  

Co to jest CEEB?   
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

w których znajduje się źródło ciepła.

Kto musi złożyć deklarację?   

30
czerwiec

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Do kiedy złożyć deklarację?  
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione 

przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

 

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego

lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.  

 w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście 

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.  
 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1

2.

Jak złożyć deklarację?   

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Niedawno jedna z mieszkanek Kórnika próbowała zarejestrować 
się w sprawie świadczenia medycznego poprzez infolinię telefo-
niczną. Konsultant przystąpił do wpisywania danych pacjentki. 
Imię i nazwisko... Data urodzenia... Miejsce zamieszkania... Tu 
nastąpiła chwila ciszy, a potem  komentarz konsultanta „Nie mamy 
w systemie takiego miasta”. „A wpisał pan przez „ó”, czy przez „u”? 
- zapytała kórniczanka.
Takie pomyłki zdarzają się osobom z  innych zakątków Polski. 
Przekonał nas o tym dobitnie grafik, który przygotował wizualiza-
cję projektu lodowiska. Inwestycja interesuje wielu mieszkańców, 
więc bez analizowania szczegółów umieściliśmy grafikę na okładce 
poprzedniego numeru „Kórniczanina”. A tam, niespodzianka, ma-
łymi literkami napisano „Kurnickie Centrum Rekreacji...”. A może 
grafik zasugerował się hasłem „Nieważne jakie u, ważne, że to tu”? 
Dziękujemy Czytelnikom za czujność i wychwycenie tego błędu.
Cóż, pisownia nazwy naszego miasta jest wyjątkowa, tak jak wyjąt-
kowe pod wieloma innymi względami jest nasze miasto.

Co wiesz o Tytusie Działyńskim? 
W ostatnim numerze Kórniczanina z 2021 roku ogłosiliśmy konkurs 
przygotowany przez Polską Akademię Nauk Bibliotekę Kórnicką  
i Stowarzyszenie Teatralne Legion. Oto odpowiedzi:

1. Gdzie urodził się Tytus Adam Działyński? Hrabia urodził się 
w pałacu Działyńskich w Poznaniu.
2. Ile córek miał Tytus Działyński? Miał 5 córek.
3. Proszę wymienić imiona przynajmniej dwóch córek Tytusa 
Działyńskiego. Córki hrabiego nosiły imiona Elżbieta, Jadwiga, 
Maria, Cecylia i Anna.
4. Jak miała na imię żona Tytusa Działyńskiego? Była to Gryzelda 
Celestyna.
5. W  jakim powstaniu brał udział Tytus Działyński? Oczywiście 
w listopadowym. 
Osoby nagrodzone zawiadomimy mailowo (nie otrzymaliśmy 
żadnej odpowiedzi 
poprzez pocztę tra-
dycyjną). 
Publikację „Tytus 
schodzi z pomnika” 
autorstwa Edyty 
Bątkiewicz-Szyma-
nowskiej, prezent 
od Stowarzyszenia 
Teatralnego Legion, 
odebrać będzie 
można w  siedzibie 
redakcji Kórnicza-
nina.

Ważne jakie „ó“...Konkurs rozstrzygnięty

◊  ŁG

◊  ŁG



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki, Tel.: 61 819 80 11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec, tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170 125
Parafia pw. Wszystkich Świętych
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 515 371 910
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1,63-004 Tulce, 
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
tel. 61 8788010
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 Zatrudnię panią do opieki nad oso-
ba niepełnosprawną w weekendy. 
Tel. 605 354 948
 Zatrudnimy Pracowników Pro-

dukcji, z  doświadczeniem i  bez. 
Środa Wielkopolska, 3 zmiany. 
Kontakt: 514 863 775, poznan@
jobimpulse.pl
 Dyrektor Przedszkola Owocowy 

Zaułek w Błażejewie zatrudni na-
uczyciela wychowania przedszkol-
nego. Cały etat. CV prosimy wysyłać 
na adres owocowyzaulek@wp.pl 
Tel. 664 753 168
 Poszukuję pracownika do prac 

przy wykonywania elewacji i  wy-
kończenia wnętrz. Tel. 691 291 313

 Kupię garaż na osiedlu Staszica. 
Tel. 792 19 19 30
 Zapraszam do nowo otwarte-

go gabinetu masażu Lawenda,  
ul. Poznańska 79B w  Kórniku.  
Tel. 888 689 196
 Biuro matrymonialno-towarzyskie 

zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Tel. 505 006 319
 Sprzedam Citroen C4 Cactus, 2016 

rok, 48 tys. kilometrów, benzyna, 
110 KM, stan bardzo dobry, serwi-
sowany. Tel. 691 024 846
 Sprzedam stacjonarną przecinar-

kę do metalu, samoróbka silnik 2,5 
kW, tarcza średnica 350. cena 300 
zł. Tel. 607 443 351
 Sprzedam beczki 80 L, 120 L i 220 

L. Beczki zakręcane, nieszczelne, 
idealne na deszczówkę. Cena 30 zł, 
40 zł i 50 zł. Tel. 607 443 351
 Sprzedam zlewozmywak kuchen-

ny kwasoodporny 2 szt. 1 komoro-
wy i 2 komorowy, wymiar “80”, cena 
50 zł/szt. Tel. 607 443 351
 Sprzedam basen zlewozmywako-

wy wykonany z kwasówki, około 70 
litrów, na nogach. Idealny do gastro-
nomii, cena 400 zł. Tel. 607 443 351

 Sprzedam łóżeczko różowe 
dla dziewczynki z płyty mdf. Wy-
miary 90x200 cm. Cena 300 zł.  
Tel. 607 443 351
 Sprzedam zmywarkę Electro-

lux, srebrna, wolnostojąca “60”.  
Cena 350 zł. Tel. 607 443 351
 Sprzedam skrzynię biegów Fiat Sti-

lo 1,9 JTD, 120 KM, na części 100 zł. 
Tel. 607 443 351
 Sprzedam lewą półoś Fiat Stilo 1,9 

JTD. Pracowała tylko pół roku, cena 
150 zł. Tel. 607 443 351
 Usługi stolarskie: kuchnie, szafy, 

garderoby i inne. Tel. 781 208 461
- Sprzedam sofę 3-osobową, roz-
kładaną, w bardzo dobrym stanie.  
Tel. 696 779 221
 Sprzedam czółenka z  czarnej 

skóry, damskie rozm. 37, czarną 
spódnicę, rozm. L i czarną torebkę. 
Tel. 696 779 221
 Sprzedam gitarę akustyczną.  

Tel. 602 742 550
 Sprzedaż ziemniaków z  domu.  

Ul. Błażejewska 43 Kórnik-Bnin. 
Bardzo dobre odmiany
 Sprzedam szezlong z  funkcją  

masażu. Tel. 503 533 349
 Kawalerka do wynajęcia, Kórnik. 

Tel. 607 118 686
 Konsultantki i  liderki sprzeda-

ży poszukiwane. Branża beauty.  
Tel. 880 004 058
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011

 Naprawa pralki, zmywarki.  
Tel. 537 394 398
 Części do skrzyń biegów nowe 

i używane, Bnin ul. Krauthofera 11. 
Tel. 604 337 223
 Kupię mieszkanie na ul. Staszica 

w Kórniku (nie blok „wojskowy”). 
Tel. 601 713 458
 Termowizja. Lokalizacja ubytków 

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

 Remonty, odświeżanie mieszkań, 
dokładnie w  rozsądnych cenach, 
krótkie terminy. Tel. 669 013 418
 Sprzedam dwa rowery szosowy 

28 cali i  górski 26 cali z   pełnym 
oprzyrządowaniem. Za każdy 500 
zł. Tel. 668 149 609
 Usługi remontowe, malowanie, 

szpachlowanie, tapetowanie, zabu-
dowy nida, montaż paneli i wykła-
dzin. Tel. 504 501 703
 Usługi sprzątania biur, klatek 

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

lonych, koszenie trawy, wertyku-
lacja, cięcie krzewów, drzew, itp.  
Zapraszamy. Tel. 508 795 439
 Dom w budowie, do wykończenia 

lub gotowy do zamieszkania. Kórnik, 
Robakowo, Borówiec, Kamionki 
i okolice. Kupie bez pośredników. 
Tel. 692 268 763
 Wycinka drzew. Rozbiórka bu-

dynków dużych i  małych, altan 
ogrodowych, szop, szklarni i innych. 
Sprzątanie i wywóz. Tel. 504 440 916
 Oceny z chemii solą w oku? Kore-

petycje na wszystkich poziomach 
nauczania chemii, poprawki se-
mestru, przygotowanie do matury.  
Tel. 790 285 872
 Ami Cakes - Pracownia Tortów Ar-

tystycznych zaprasza! Fb: Ami Cakes 
IG: amicakes_pl - tel. 693 874 156

 Rzeczoznawca majątkowy 
- Jessa wyceny nieruchomości: 
domy, lokale, działki, specja-
l istyczne. Tel. 572 642 585;  
e-mail:rzeczoznawca@jessa.com.pl
 Sofa do siedzenia, 1 – os., w cenie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dwuosobową, w  dobrym stanie, 
cena 60 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam długą, czarną kurtkę 

damską, rozm. 42, z  odpinanym 
kożuszkiem, ściągacze w pasie, stan 
dobry. Cena 50 zł. Tel. 503 959 966
 Kurki odchowane rasy Novogen, 

białe i brązowe, 20 tyg., sprzedam. 
Dowóz gratis. Tel. 506 494 770

-

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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Następny numer
Kórniczanina ukaże się

11
LUTEGO 2022 R.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać  
do 3 lutego  2022 r.
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