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27 grudnia (piątek) 
przypada 101. rocznica wybuchu pamiętnego 

Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Zapraszam tego dnia 

o godzinie 17:30 
pod pomnik Powstańców Wielkopolskich 

na placu ich imienia. 
Oddamy hołd Bohaterom 

składając wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem.

O godzinie 18:00 w Kolegiacie Kórnickiej 
odprawiona zostanie 

msza św. okolicznościowa.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław pacholski

Na zbliżające się Święta 
 pragniemy złożyć życzenia  przeżywania Bożego Narodzenia 

 w zdrowiu, radości i ciepłej  rodzinnej atmosferze. 
Zaś rok 2020 niech będzie czasem pokoju 

oraz realizacji  osobistych zamierzeń.

Przewodniczący                                         Burmistrz                                        
Rady Miasta i Gminy Kórnik                     Miasta i Gminy Kórnik  

                                                           
     Adam Lewandowski                                Przemysław Pacholski

Pomyślności, pogody ducha, 

rodzinnej atmosfery podczas Świąt Bożego Narodzenia 

oraz zdrowia, sukcesów i spełniania marzeń 

w nadchodzącym  2020 roku

wszystkim Czytelnikom życzy 

20 grudnia  2019 r. 3

Sprawozdanie 
burmistrza

Dyskutowano na temat nowych prze-
pisów dotyczących obliczania opłat za 
odpady komunalne wywożone z terenów 
działek ROD. Od stycznia działkowcy nie 
będą już płacić opłaty zryczałtowanej. 
Działki będą podlegały takim samym 
przepisom jak tereny niezamieszkałe. 
Prezesi ROD będą składali deklaracje i na 
ich podstawie obliczana będzie opłata. 

Forum ElEktromobilności

W dniu 11 grudnia wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły wraz z podinspektorem Jaku-
bem Szymaniakiem z Wydziału Funduszy 
Pozabudżetowych i  Zamówień Publicz-
nych wzięli udział w XI Forum Elektromo-
bilności, które zorganizował w Warszawie 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 
Otwarcia dokonał wiceprezes Zarządu 
NFOŚiGW Artur Michalski wraz z  pod-
sekretarzem stanu Sławomirem Ma-
zurkiem. Wśród poruszonych tematów 
znalazły się m.in. „Elektromobilność jako 
koło zamachowe polskiej gospodarki”, 
„Samorządy wobec wyzwań prawnych”, 
„Fundusz Niskoemisyjnego Transportu 
jako instrument wsparcia”, „Napędy 
elektryczne w pojazdach - teraźniejszość 
i przyszłość”. Omówiono również sukces 
programu „Gepard II transport niskoemi-
syjny”. Na koniec głos zabrał były minister 
środowiska Marcin Korolec.

SpotkaniE włodarzy 
miaSt i gmin

W  dniach 12-13 grudnia w  Trzebawiu 
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Stu-
diów Samorządowych zorganizował spo-
tkanie wójtów, burmistrzów, prezyden-
tów miast i starostów, podczas którego 
omówiono zagadnienia współpracy władz 
wykonawczych z  nowymi komisjami 
skarg, wniosków i petycji w radach miast 
i gmin. Poruszono też zagadnienia wpro-
wadzane przez ustawę o  dostępności 
cyfrowej. Zasłużeni starostowie otrzymali 
specjalne wyróżnienia. 
Gminę Kórnik reprezentował wicebur-
mistrz Bronisław Dominiak.   

obrady w JarociniE

Konwent Porozumienia Gminnego oraz 
Zgromadzenie Wspólników ZGO Jaro-
cin odbyły się 17 grudnia w  Jarocinie. 

zinwEntaryzowano azbESt

W  dniu 6 grudnia wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły wziął udział w  spotkaniu 
podsumowującym obejmującą trzynaście 
podpoznańskich gmin akcję „Aktualizacji 
inwentaryzacji wyrobów zawierających 
azbest na terenie Powiatu Poznańskiego”. 
Jak wynika z  przedstawionego raportu, 
na terenie naszej gminy zidentyfikowa-
no 1154 miejsca wykorzystania azbestu, 
w tym 121 przypadków dotyczy pokrycia 
dachów budynków mieszkalnych, 959 
pokrycia budynków gospodarczych, 
przemysłowych oraz wykorzystania rur 
azbestowych. W 74 lokalizacjach udoku-
mentowano magazynowanie materiału 
zawierającego azbest na posesjach.
W sumie jest to około 177,5 tysiąca me-
trów kwadratowych materiałów o masie  
3 170 440 kg.  Raport ujmuje problem 
z podziałem na obręby geodezyjne.
Zestawienia włodarzom gmin przedstawi-
li: wicestarosta Antoni Kalisz, Małgorzata 
Waligórska Dyrektor Wydziału Ochro-
ny Środowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa 
w  Starostwie Powiatowym w  Poznaniu 
oraz Agata Sibila – Kierownik Referatu 
ds. ochrony powietrza, wód i  edukacji 
ekologicznej. 

SpotkaniE z prEzESEm zgo

W dniu 9 grudnia gościł w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Kórnik Witosław Gibasiewicz 
- prezes ZGO Jarocin. Dyskutował z bur-
mistrzem Przemysławem Pacholskim 
i wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym 
na temat rozbudowy Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w  Czo-
łowie, celów zarządczych spółki oraz 
współpracy w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi w 2020 roku.  

SpotkaniE z prEzESami rod

W dniu 9 grudnia gościli w UMiG Kórnik 
u  wiceburmistrza Sebastiana Wlazłego 
prezesi sześciu Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych z  terenu naszej gminy: 
Teresa Zimna (ROD im. Antoniego Wró-
blewskiego w  Mościenicy), Stanisław 
Wawrzyniak (ROD Orkan w  Jaryszkach), 
Jan Pepeta (ROD im. prof. St. Żalińskiego 
w Żernikach), Ryszard Kasiorkiewicz (ROD 
Koninko), Andrzej Steinitz (ROD im. Wł. 
Zamoyskiego w Kórniku) oraz Piotr Nie-
zgodzki (ROD Szczytniki).

Omówiono sprawy bieżące dotyczące 
współpracy w zakresie gospodarowania 
odpadami. Podjęto decyzję w  sprawie 
podniesienia kapitału zakładowego 
Spółki ZGO, a także zmieniono niektóre 
zapisy uchwał dotyczących kształtowania 
wynagrodzeń członków organów zarzą-
dzających. 

obrady w SkałowiE

18 grudnia w Skałowie odbyło się Piąte 
Zgromadzenie Związku Międzygminnego 
„Schronisko dla Zwierząt”. Kórnik repre-
zentowali wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
oraz kierownik Wydziału Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa Sławomir Zakrzewski. 
Dokonano zmian  planu finansowego 
związku na rok 2019 oraz prognozy finan-
sowej na lata 2019-24.
Uchwalono także plan finansowy na rok 
2020. 

obrady w aquanEciE

18 grudnia wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak wziął udział w nadzwyczajnym 
walnym zgromadzeniu spółki Aquanet. 
Dokonano zmian w  statucie spółki, 
podjęto decyzje w sprawie wieloletniego 
programu remontów i  modernizacji na 
lata 2020-2029 oraz przeanalizowano 
plan działania spółki w 2020 roku. 

Spotkania przEdświątEcznE

W  ostatnim czasie burmistrz i  wicebur-
mistrzowie w  miarę możliwości uczest-
niczą w licznych spotkaniach przedświą-
tecznych, jakie organizowane są przez 
stowarzyszenia i  środowiska na terenie 
naszej gminy. 

Budżetowa 
Sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik 

odbędzie się 
30 grudnia 2019 roku, 

o godz. 10:00,
w Sali Posiedzeń 
Rady MiG Kórnik, 

w ratuszu bnińskim, 
ul. Rynek 1

Program na stronie bip.kornik.pl

◊  red.



Budowa zaplecza szatniowego w Szczo-
drzykowie
Z końcem listopada zakończyły się prace 
budowlane związane z budową zaplecza 
szatniowego przy boisku piłkarskim za 
Szkołą Podstawową w  Szczodrzykowie. 
W ramach inwestycji wykonano żelbetowe 
fundamenty, na których umieszczono 5 
sztuk systemowych kontenerów w  ko-
lorze antracytu wraz z  zadaszeniem, za-
montowano stolarkę okienną i drzwiową 
w kolorze białym, rozbudowano istniejącą 
instalację wodociągową, elektryczną oraz 
kanalizacyjną w zakresie budowy zbiornika 
bezodpływowego na cele sanitarne. W bu-
dynku znajdują się dwie szatnie z toaletami, 
toaleta dla niepełnosprawnych oraz dwa 
pomieszczenia gospodarcze. Pomieszczenia 
sanitarne wyposażono w kabiny ustępowe, 
prysznice, umywalki, podgrzewacze wody 
oraz każde pomieszczenie w grzejnik elek-
tryczny. Przy podcieniu dodatkowo wyko-
nano utwardzenia z kostki betonowej typu 
Cegła. Cała inwestycja wyniosła 362.102,80 
zł. Obiekt został wybudowany przez spółkę 

Box Play Sp. z o.o. z Płocka. Inwestycja była 
dofinansowana ze środków Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego w ramach 
programu „Szatnia na medal”. 

Budowa placu zabaw w Czmońcu
Dnia 11 grudnia 2019 r. odebrane zostały 
roboty budowlane związane z budową placu 
zabaw i siłowni zewnętrznej w Czmońcu, 
przy budynku świetlicy wiejskiej. Zakres 
inwestycji obejmował zakup, transport 
i montaż zestawu zabawowego wraz z wy-
konaniem podłoża piaskowego, huśtawki 
wahadłowej typu bocianie gniazdo wraz 
z wykonaniem podłoża piaskowego , huś-
tawki wagowej typu ważka oraz dwóch 
bujaków sprężynowych. Urządzenia siłowni 
zewnętrznej to prasa nożna, motyl, waha-
dło, poręcze oraz orbitrek wolnostojący. 
Jako uzupełnienie zagospodarowania tere-
nu postawiono trzy ławki z oparciem oraz 
dwa kosze na śmieci. Inwestycja wyniosła 
48.889,00 zł, Wykonawcą placu zabaw była 
firma ATUT Tomasz Skiba z Mosiny.

Budowa chodnika w ciągu ulicy Nowina 
w Dachowie
Odbiór końcowy chodnika w ciągu ulicy No-
wina w Dchowie nastąpił 5 grudnia 2019 r.

W ramach inwestycji wykonano:
- chodnik o długości  ok. 660 m i szerokości 
2,0 m,
- zjazdy, 
- wycinkę 7 drzew i przesadzenie 47 istnie-
jących drzew poza obręb chodnika,
- budowę peronów przystankowych,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni zjazdów.
Dokumentacja projektowa opracowana 
została przez Pracownię Projektową RoRaf 
z Gniezna.
Koszt inwestycji  -  288 077,75 zł brutto
Zadanie wykonała firma Langras S.C. z Ru-
nowa.

Budowa oświetlenia boiska w Kórniku 
(Bnin)
Boisko przy ul. Lipowej w Bninie zaopatrzo-
ne zostało w system oświetleni.  Inwestycję 
wykonała firma Eltrans z Gniezna. Na pię-
ciu słupach umieszczono oprawy LED. Ze 
względu na minimalną odległość słupów od 
linii ograniczających boisko, konieczne było 
zabezpieczenie słupów 
Inwestycja wraz z nadzorem kosztowała 
budżet gminy 150.032,03 PLN

Inwestycje

◊  Wydział Inwestycji UMiG Kórnik

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik informuje 
o wyborach uzupełniających 

na ławników na kadencję 2020-2023
Szczegóły na stronie: 

www2.kornik.pl/miasto/aktualnosci/
Wybory_uzupelniajace_na_lawnikow_na_kadencje_2020_2023/
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Szatnia „na medal” W Szczodrzykowie Plac zabaw w Czmońcu tuż przed odbiorem

Dachowa-Nowina - chodnikBoisko w Bninie z oświetleniem

Deklaracja zawierająca podstawowe infor-
macje na temat nieruchomości i zamiesz-
kujących ją mieszkańców jest podstawą 
do obliczenia wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. Do jej 
złożenia zobligowany jest każdy właściciel 
nieruchomości. W związku ze zmianami 
w przepisach dotyczących odpadów, zmie-
nia się także wzór deklaracji. 

Czy każdy powinien złożyć nową 
deklarację?
Odpowiedź na to pytanie brzmi - nie. Jeśli 
nie zmieniły się dane, jakie deklarowaliśmy 
w starej deklaracji nie musimy składać jej 
kolejny raz. Muszą ją natomiast od stycznia 
2020 roku złożyć według nowego wzoru 
właściciele posesji, którzy nie składali do-
tychczas deklaracji, lub odpowiednie dane 
zawarte w deklaracji zmieniły się. Deklarację 
zożyć więc muszą np. te osoby, które do-
tychczas nie deklarowały segregacji odpa-
dów, która teraz jest obowiązkowa. 
Jeśli chcemy skorzystać z ulgi w związku 
z posiadaniem kompostownika także, ko-
niecznie musimy złożyć nową deklarację.
Nowe deklaracje składać będą również 
zarządcy Rodzinnych Ogrodów Działko-
wych. W tym przypadku zmienia się forma 
obliczania. Działkowcy nie będą już płacić 
opłaty ryczałtowej, ale uzależnioną od wiel-
kości pojemnika i realnie produkowanej 
ilości odpadów. 
 
W dniu 27 listopada 2019 roku podczas XV 
Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik pozytyw-
nie rozpatrzono projekt uchwały dotyczący 
wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości.
Zgodnie z  zapisami art. 6 m ust. 1a ww. 
ustawy deklaracja zawiera dane niezbędne 
do określenia wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.
Określając wzór deklaracji zgodnie z zapi-
sami art. 6m ust. 1b ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach rada gminy 
może wymagać podania następujących 
danych:
• imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieru-
chomości oraz adres miejsca zamieszkania 
lub siedziby;

• adres nieruchomości;
• dane stanowiące podstawę zwolnienia 
z  opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi;
• numer telefonu właściciela nieruchomości;
• adres poczty elektronicznej właściciela 
nieruchomości;
• inne informacje niezbędne do wystawienia 
tytułu wykonawczego;
• informacje dotyczące posiadania kompo-
stownika przydomowego i kompostowania 
w nim bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne.
W przedmiotowej uchwale konieczne było 
dostosowanie wzoru deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do zmian wprowadzonych  
ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2019 roku, poz. 1579) z dniem  
6 września 2019 roku.
Podmiotem zobowiązanym do złożenia de-
klaracji zgodnie z ustawą o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach jest właściciel 
nieruchomości, poprzez którego rozumie 
się także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne 
i osoby posiadające nieruchomości w zarzą-
dzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością.
W związku z powyższym należy pamiętać, 
by przy wypełnianiu deklaracji w przypadku 
współwłasności wskazać wszystkich współ-
właścicieli oraz uzyskać ich podpisy. Fakt ten, 
wynika z rozdziału 13 Ordynacji podatkowej 
dotyczącej odpowiedzialności solidarnej.
Przy obliczaniu wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
wskazano stawki opłat w celu ułatwienia 
obliczenia miesięcznej opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. Właściciele 
nieruchomości zamieszkałych o  których 
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku 
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 roku, 
poz. 1390 i 1907) zobligowani są do podania 
w deklaracji Numerów Kart Dużej Rodziny. 
Ułatwi to Burmistrzowi Miasta i Gminy Kór-
nik weryfikację ważności wskazanych kart. 
Osoby posiadające kompostownik mogą 
skorzystać ze zwolnienia z  tego tytułu. 
Należy pamiętać, że właściciel nierucho-
mości deklarujący posiadanie kompostow-
nika nie powinien wystawiać pojemnika 

z bioodpadami, a jeśli wystawi, Burmistrz 
Miasta i  Gminy Kórnik może pozbawić 
go ulgi w tej opłacie. Uwzględniono także 
możliwość złożenia deklaracji dla osób 
które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny 
oraz kompostownik i chcą skorzystać z obu 
zwolnień. Deklaracja zawiera także pola 
umożliwiające obliczenie miesięcznego zo-
bowiązania dla terenów niezamieszkałych, 
które rozliczają się od ilości odebranych 
pojemników oraz od ryczałtowej stawki 
opłaty dla domków letniskowych lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że uchwa-
lenie nowego druku deklaracji nie stanowi 
podstawy do składania pierwszej, nowej lub 
korekty deklaracji, a druk o którym mowa 
dostępny będzie od 1 stycznia 2020 roku.

Szczegółowych informacji udzielają pra-
cownicy Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa, w kórnicki  ratuszu, Plac 
Niepodległości 1, pokój  204, (II pietro),  
tel. 61 8 170 411 wew. 590 i 697
e-mail odpady@kornik.pl

Nowy wzór deklaracji dotyczącej odpadów

Za okoliczność powodującą obowiązek 
złożenia deklaracji uznaje się: 
• pierwsza deklaracja – składana 
jest w  terminie 14 dni od daty za-
mieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania 
na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych;
• nowa deklaracja dotycząca zmiany 
danych będących podstawą ustalenia 
wysokości opłaty – składana jest w ter-
minie do 10 dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana danych m.in. urodzenie dziec-
ka, zgon, zmniejszona/ zwiększona 
liczba odebranych pojemników w przy-
padku terenów niezamieszkałych;
• korekta deklaracji – koryguje uprzed-
nio złożoną deklarację, która zdaniem 
podmiotu składającego deklarację, 
została błędnie sporządzona. Podmio-
towi przysługuje takie prawo na mocy 
art. 81 Ordynacji podatkowej.

◊  Wydział Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa UMIG Kórnik

Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku 
ogłasza nabór 

na wolne stanowisko urzędnicze: 

specjalista ds. kadr i płac

Więcej informacji 
pod numerem telefonu: 

61 870-256



Na zaproszenie Starosty Poznańskiego oraz    
Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu 
i Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w  Poznaniu, w  dniu 7 grudnia 
br. w  siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu,  odbyło się spotkanie z Preze-
sami i Komendantami Oddziałów Miejsko-
-Gminnych, Miejskich i Gminnych ZOSP RP 
oraz z druhami Prezesami i Naczelnikami 
jednostek OSP powiatu poznańskiego, jak 
również z zawodowymi strażakami  Komen-
dy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu.
Spotkanie poświęcone było funkcjonowaniu 
i współpracy Starostwa Powiatowego z PSP 
oraz  jednostkami OSP powiatu poznańskie-
go oraz planów tych formacji na rok 2020.
W spotkaniu brali udział również strażacy 
naszej gminy:

- OSP Czmoń reprezentowali: Prezes OSP 
- dh Tadeusz Kozicz oraz Wiceprezes OSP  
- dh Rafał Banecki.
- OSP Kórnik reprezentowali: Prezes OSP 
- dh Andrzej Szyc oraz Naczelnik OSP  
- dh Leszek Orlewicz.
- OSP Radzewo reprezentowali: Prezes 

OSP - dh Ewa Sieroń oraz Naczelnik OSP  
- dh Wojciech Dryer.
- OSP Szczytniki reprezentowali: Prezes 
OSP - dh Waldemar Jankowiak oraz 
Zastępca Naczelnika OSP - dh Jerzy Sza-
franiec.
                                                                                                                                                                                                                                       

Strażacy
w Starostwie

◊  ES

Podziękowanie
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku składa serdeczne podziękowania
Pani Prezes firmy TFP Lucjanie Kuźnickiej - Tylendzie za założenie kostki 
pod garaże przy strażnicy OSP Kórnik.

◊  Andrzej Szyc - Prezes OSP Kórnik

Klubu Honorowych Dawców Krwi 
w Kórniku

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. św. 
Floriana działający przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kórniku podsumowuje kolejny 
rok swojej działalności. W 2019 roku zorga-
nizowaliśmy cztery zbiórki krwi, które odbyły 
się tradycyjnie w marcu, czerwcu, wrześniu 
i  grudniu. Podczas tych akcji zebraliśmy 
łącznie 87,351 litrów krwi. 
9 grudnia odbyło się zebranie sprawozdaw-
czo – wyborcze i wybraliśmy nowy Zarząd 
dla naszego Klubu. Prezesem został Andrzej 
Szyc, Zastępcą Prezesa –  Łukasz Jaskuła, 
Sekretarzem – Anna Balcerzak, a delegatem 
Klubu na zjazd rejonowy PCK – Krzysztof 
Rozmiarek.
Wszystkim Krwiodawcom, w  imieniu cho-
rych, jak i całego personelu z Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Poznaniu, serdecznie dziękujemy!
Jednocześnie informujemy, że w roku 2020 
zbiórki krwi odbędą się w następujących 
terminach:
- 15 marca,
- 14 czerwca,
- 13 września,
- 13 grudnia
w  trybie stacjonarnym w  strażnicy OSP 
Kórnik, ul. 20 Października 93.
Składamy najlepsze życzenia z okazji zbli-
żających się Świąt Bożego Narodzenia oraz  
Nowego Roku 2020!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2020
Strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku

Mieszkańcom Miasta i Gminy Kórnik
pragną złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy Państwu bezpiecznych, pełnych miłości i spokoju Świąt!
A Nowy Rok niech przyniesie mnóstwo szczęścia, 

które sprawi, że podjęte działania zakończą się sukcesami.

Druhny i Druhowie
Z OSP Kórnik 

Sprawozdanie

◊ Andrzej Szyc
Prezes Klubu HDK

Dnia 6 grudnia odbyły się Mikołajki 
w Pierzchnie. Dzieci robiły ozdoby świą-
teczne na choinkę i bawiły się w różne gry 
i zabawy z Panią Violettą. Rodzice mogli się 
zrelaksować przy kawie i  słodkim. Dzieci 
dostały paczki od Świętego Mikołaja. Dzię-
kuję wszystkim za przybycie i miłą zabawę. 
Życzymy wszystkim mieszkańcom Wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego 
Nowego Roku.

W  tym roku Czołowianie bawili się na 
Andrzejkach w rytm muzyki dyskotekowej 
z lat 90, a dzieci obejrzały przedstawienie 
pod tytułem Pory Roku i  spotkały się 
z Mikołajem, który przyniósł im prezenty.

Grzegorz Wójcik Sołtys wsi Czołowo zajął III 
miejsce na VI regionalnych zawodach sołty-
sów i przewodniczących rad osiedlowych.
W zawodach wziął także udział Robert Urba-
niak, który też nie szczędził sił podczas gry. 
Gratulujemy!

8 grudnia 2019 r. w Robakowie-Wsi odbyły 
się Mikołajki. Dzieciaki wraz z  rodzicami 
tłumnie przybyły do świetlicy wiejskiej. 
Świąteczną atmosferę stworzyło wspól-
ne ubieranie oraz rozświetlenie choinki, 
lukrowanie i  zdobienie pierniczków oraz 
najbardziej wyczekiwany moment - wizyta 
Mikołaja z prezentami. Z całego zaprzęgu 
dotarł tylko jeden renifer, za to prawdopo-
dobnie sam Rudolf. Mikołaj obiecał wrócić 
za rok do uśmiechniętych Robaczków z Ro-
bakowa-Wsi.

Serdecznie dziękujemy firmie PF LOGO, 
CLIPPER, Nadleśnictwo Babki, producentom 
jabłek z Dziećmierowa oraz osobom zaanga-
żowanym za pomoc w organizacji Mikołajek.

Mikołajki 
w Pierzchnie

◊  Sołtys wsi i rada sołecka

Wieści 
z Czołowa

Czy są tu jakieś grzeczne dzieci?

◊  BR

◊  Sołtys i rada sołecka 

◊ GW
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. j. Dz. U. z  2018 r., poz. 1945 ze 
zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 
ust. 2 ustawy z  dnia 3 października 
2008 r. o  udostępnianiu informacji 
o środowisku  i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz  o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 
ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały 
nr XV/174/2019 z  dnia 27 listopada 
2019 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego na południe 
od drogi powiatowej 
nr 2472P, naprzeciwko osiedla Nad-
warciańskiego w obrębie geodezyj-
nym Czmoniec, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie 
zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenu. Uchwałą obejmuje się działki 
o  numerach ewidencyjnych: 508/4, 
508/5, 508/6, 508/7, 508/8, 508/9, 
508/10 oraz części działek o numerach 
ewidencyjnych 507/3, 507/4, 508/11 
i 509/2.
Informuję o jednoczesnym przystąpie-
niu do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 
ww. projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za 
pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 
2001 r. o  podpisie elektronicznym 
i powinny zawierać nazwisko, imię, na-
zwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się 
z dokumentacją dotyczącą przedmio-
towej sprawy oraz składać wnioski do 
wyżej wymienionego projektu planu 
w  siedzibie Urzędu Miasta i  Gminy 
Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) 
w terminie do dnia 17 stycznia 2020 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych wniosków jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik.

W sobotę 7 grudnia w gospodarstwie 
Państwa Ziętów mieszkańcy Mościenicy 
zebrali się na tradycyjne pieczenie 
i dekorowanie pierników.
Z  przygotowanego wcześniej ciasta po-
wstały setki fantazyjnie udekorowanych 
choinek, serduszek, reniferów, mikołajów, 
gwiazdek i ludzików, a wszystko wykonane 
rękoma małych cukierników (1-16 lat), przy 

niewielkiej pomocy rodziców i dziadków.  
Dzieciaki ubrane w profesjonalne kuchar-
skie czapki z wałkami  w ręce i dziesiątkami  
najróżniejszych foremek  ostro wzięły się do 
pracy. Jak to zawsze bywa przy pracy z mąką 
niejedna buzia i niejedna bluza wyglądały 
jakby wyszły prosto z młyna, ale przez to 
spotkanie dało wszystkim jeszcze więcej ra-
dości.  Co się zaś tyczy efektów końcowych, 
to spróbujemy w święta, choć mam obawy 
czy wszystkie pierniki tych świąt doczekają.
W ramach świątecznych przygotowań dzieci 
pomyślały też o tych naszych skrzydlatych 
przyjaciołach i skonstruowały kule z ziarna-
mi, które zawisną na drzewach w nadcho-
dzące mroźne dni.
Z  okazji zbliżających się świąt życzymy 
wszystkim dużo radości i spokoju.
   

Piernikowe 
klimaty 
w Mościenicy

◊  Sołtys i Rada Sołecka Mościenicy

Gwiazdor otworzył plac zabaw

W sobotę  14 grudnia 2019 roku w Świetlicy 
wiejskiej w Czmońcu odbyły się Mikołajki 
dla dzieci z Sołectwa Czmoniec i Trzykolne 
Młyny. W mikołajkowe przedpołudnie  dzieci 
brały udział w zabawach oraz konkursach 
zorganizowanych przez Śnieżynki oraz Elfa. 
Po zakończonych konkursach i wspólnej za-
bawie dzieci odwiedził Gwiazdor następnie 

razem z dziećmi otworzył długo wyczekiwa-
ny plac zabaw oraz siłownię pod chmurką. 
Okrzyków radości nie było końca. Składamy 
Serdeczne podziękowania dla wszystkich 
którzy przyczynili się do powstania tego 
obiektu w Czmońcu. 

◊  Sołtys Bartosz Toboła 
wraz z Radą Sołecką

Mieszkańcy Dziećmierowa w nowoczesny 
sposób sięgają po mądrość pradziadków. 
Kiedyś, zamiast modnych dzisiaj słów: „inte-
gracja międzypokoleniowa”, popularne było 
spotykanie się sąsiadów przy darciu pierza 
i  śpiewaniu pieśni. Dziś również można 
znaleźć wiele, bardziej współczesnych, ale 
równie ważnych powodów do wspólnego 
działania. Tworzeniem okazji do sąsiedzkich 
spotkań zajęła się grupa inicjatywna pod 
nazwą „Ferajna Dziećmierowo”, dzięki której 
dziećmierowski „Klub Rolnika” tętni życiem, 
a zespołowe zdobienie pierników, zajęcia 
sportowe i warsztaty fotograficzne zbliżają 
dzieci, rodziców i dziadków.
Historia powstania „Ferajny Dziećmierowo” 
sięga ubiegłego roku. Już wtedy podejmo-
wano pierwsze kroki w celu zaktywizowania 
lokalnej społeczności. Z czasem wykrystali-
zowała się grupa osób na stałe zaangażo-
wanych w budowanie sąsiedzkich relacji. 
Wsparcia projektom mieszkańców udziela 
Sołtys Dziećmierowa, Sławomir Mandziak. 
Dofinansowanie na program działań inte-
gracyjnych dla społeczności wsi Dziećmie-
rowo przyznała także Fundacja Zakłady 
Kórnickie.

Fajnie świętować i ćwiczyć z „Ferajną”
Święty Mikołaj przybył z  wizytą do „Klu-
bu Rolnika” w Dziećmierowie 7 grudnia. 
Tydzień później najmłodsi mieszkańcy 
miejscowości spotkali się przy zdobieniu 
porcelanowych ozdób świątecznych. Przy-
gotowania do świąt Bożego Narodzenia 
zwieńczyło wspólne pieczenie i  deko-
rowanie pierników zorganizowane 19 
grudnia. Oprócz wydarzeń związanych ze 
zbliżającymi się świętami, warto wymienić 
te, które do kalendarza spotkań weszły już 
na stałe, jak chociażby regularne rozgrywki 
szachowe i zajęcia fitness. Dla zachowania 
dobrej kondycji ciała i doskonałych relacji 

sąsiedzkich, mieszkańcy Dziećmierowa 
spotkają się w każdą środę na ćwiczeniach 
relaksacyjnych o godz. 19.00 i  intensyw-
niejszych o godz. 20.00. Wstęp na nie jest 
wolny i nieograniczony wiekowo. W rezul-
tacie aktywnie spędzają środowy wieczór 
zarówno kobiety, jak i mężczyźni, ćwiczą 
razem trzy pokolenia, zaś najambitniejsi 
uczestnicy wcześniejszych zajęć, zostają 
także na kolejnych.

Warsztaty fotograficzne z Robertem 
Budą i Fundacją Zakłady Kórnickie
Jeszcze w grudniu ruszyła pierwsza edycja 
warsztatów fotograficznych dla dzieci 
i  młodzieży prowadzonych nieodpłatnie 
przez Roberta Budę. Sprzęt fotograficz-
ny niezbędny do realizacji tego zadania 
udostępniła „Fajnej Ferajnie” Fundacja 
Zakłady Kórnickie. Zajęcia fotograficzne 
kontynuowane będą w przyszłym roku.

Ferajna Gospodyń Wiejskich
Można się spodziewać, że w Dziećmierowie 
będzie coraz więcej interesujących zajęć 
i spotkań, ponieważ zaangażowani w inte-
growanie mieszkańców członkowie „Ferajny 
Dziećmierowo” postanowili przyjąć bardziej 
formalny sposób działania i utworzyć Koło 
Gospodyń Wiejskich. Czekają właśnie na 
decyzję w sprawie zatwierdzenia nowego 
statusu organizacyjnego, który pozwoli im 
na znacznie większą aktywność.
Warto tutaj wspomnieć, że formuła dzia-
łania Koła nie ogranicza grona osób w niej 
uczestniczących do kobiet. Koło Gospodyń 
Wiejskich z Dziećmierowa nadal pozostanie 
otwartą dla każdego „Ferajną Dziećmie-
rowo”, która na swoje zajęcia i warsztaty 
zaprasza wszystkich – nie zamykając się na 
osoby spoza swojej miejscowości.  

Nowoczesne „darcie pierza”

◊  Danka Błaszak

Grupa Anonimowych Alkoholików„
OAZA” Kórnik 

zaprasza osoby uzależnione 
oraz członków rodzin na mittingi 

w każdy poniedziałeko  godz. 17:00. 

Ośrodek Zdrowia w Kórniku (piwnica) 
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24 listopada w  kościele pw. Wszystkich 
Świętych w Kórniku odbył się wyjątkowy 
koncert „Misterium Wszystkich Świętych”  
z  udziałem: Zespołu Wokalnego Muzyki 
Dawnej „Anonymous”, solistek Zespołu 
„Klangor” specjalizującego się w śpiewie 
białym i  tradycji śpiewu staropolskiego: 
Marii Szymiec i  Marty Kulińskiej oraz 
Chóru „Castellum Cantans” pod kierow-
nictwem Dariusza Tabisza, autora pro-
jektu. W programie koncertu znalazły się 
zarówno utwory renesansowe jak i współ-
czesne, czerpiące z tradycji staropolskiej 
i europejskiej, zarówno ludowej jak i sa-
kralnej. Celem koncertu było połączenie 
kontemplacyjnego ducha świeckiego i re-
ligijnego przeżywania wielkiej tajemnicy 
śmierci w muzyce. Słuchacze usłyszeli nie 
tylko różne stylistyki, ale również skrajnie 
odmienne, bogate brzmienia chóralne. 
Całość we wspaniałej oprawie tekstów za-
czerpniętych z wizji Świętych Kościoła Za-

chodniego i Wschodniego recytowanych 
przez Sławomira Bajewa. Koncert powstał 
dzięki wsparciu Miasta i  Gminy Kórnik 
oraz Fundacji Zakłady Kórnickie. Szcze-
gólne dziękujemy księdzu Proboszczowi 
Grzegorzowi Zbączyniakowi za możliwość 
realizacji koncertu w  murach kórnickiej 

Kolegiaty. Organizatorem całości projektu 
było Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze. 

Zapraszamy serdecznie na kolejne kon-
certy.

Misterium Wszystkich Świętych

◊  CC

Dnia 30 listopada 2019 r. do Kórnika 
przybyła 22 osobowa delegacja młodzieży 
szkolnej z Łomnicy, na czele z dyrektorką 
tamtejszej szkoły Jolantą Bezdel. Dzieci 
odwiedziły Zamek w Kórniku oraz Izbę Pa-
miątek Regionalnych i  Izbę Szymborskich 
w Bninie. W Kronice Izby pozostawiły trwały 
ślad w postaci wpisu do kroniki: „Przyjaciół 
należy odwiedzać!. Na cmentarzu kórnickim 
na mogile poległych powstańców pod Łom-
nicą” złożono wiązankę kwiatów. 
W sali Kórnickiego Centrum Sportu i Rekre-
acji (KCSiR) „OAZA” odbył się przegląd pieśni 
powstańczych dla uczniów szkół gminy kór-
nickiej. Sala „OAZY” zapełniła się młodzieżą, 
rodzicami i gośćmi do ostatniego miejsca. 
Zebrało się około 500 osób. 
Dorota Przybylska prezes Koła TPPW powi-
tała zebranych. Przedstawiła rolę Powstania 
Wielkopolskiego w odzyskaniu niepodległo-
ści w roku 1918/1919. Wśród zaproszonych 
gości byli: Jerzy Lechnerowski – radny 
Sejmiku Wielkopolskiego, Przemysław Pa-
cholski - Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, 
Adam Lewandowski – przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Kórnik, delegacja Koła 
TPPW z Kleszczewa z prezes Haliną Kowa-
lewską, delegacja Koła TPPWILK ze Środy 
z Marią Mielcarzewicz na czele, Wawrzyn 
Wierzejewski - prezes ZG TPPWLKP, Piotr 
Pers -pdhm Chorągwi Wlkp. ZHP, rodziny 
powstańcze, radni RMiG Kórnik, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele i uczniowie, członkowie 
i sympatycy Koła TPPW w Kórniku. 
Burmistrz wręczył kolejne Kórnickie Krzyże 
Powstańcze. Pamiątkowe krzyże przyznano: 
Tadeuszowi Rozmiarkowi za powstańca 
Adama Steinmetza, Aleksandrze Koza za 
powstańca Edwarda Maliczaka, dr Annie 
Jagodzińskiej za powstańca Antoniego 
Stępniaka, Antoniemu Metelskiemu za 
powstańca Mariana Metelskiego.
Dalsze prowadzenie przeglądu przejęła 
Lidia Jakubowska. Przy każdej wykonywa-
nej pieśni omawiała historię powstania, 
autorów słów i muzyki. Na scenie pojawiły 
się zespoły przygotowane przez nauczycieli 
reprezentujące następujące szkoły: Szkołę 
Podstawową (SP) w  Robakowie im. Po-
wstańców Wlkp. – Mateusz Nabzdyk. Zespół 
wykonał dwie pieśni: „Ułani, ułani” i ”Marsz 
pierwszej brygady”. Zespół SP Radzewo im. 
Jana Wójkiewicza – pod kierunkiem Zuzanny 
Zięta wykonał pieśń „O mój rozmarynie” 
i „Pierwsza kadrowa”. Zespół wokalny BZN 
(BeZeteN) z Zespołu Szkół w Kórniku, debiu-
tujący w przeglądzie, zaprezentował pieśń 
„Ojczyzno ma” oraz „Legiony to”, pod kierun-
kiem Lidii Jarmuszkiewicz. Dominika Szal-
czyk ze SP w Kamionkach wykonała pieśń 
„Miejcie nadzieję” a chór pod kierunkiem 
Barbary Szelągiewicz, Marty Stefańskiej 
i Malwiny Panek wykonał utwór „Piechota”. 
Chór „Viva La Musica” ze SP nr 1 im. Tytusa 
hr. Działyńskiego pod kierunkiem Zuzanny 

Zięta  wykonał utwór „Wojenko, wojenko” 
i „Przybyli ułani pod okienko”. Zespół wo-
kalny „Allegro” SP Szczodrzykowo im. Jana 
Pawła II pod kierunkiem Lidii Jarmuszkiewicz 
wykonał utwór „Serce w plecaku” i „Marsy-
lianka Wielkopolska”, Zespół SP nr 2 im. Teo-
fili Szołdrskiej-Potulickiej kierowany przez 
Mateusza Nabzdyk wykonał utwór „Białe 
róże” i  „Dziś idę walczyć mamo”. Oprawę 
muzyczną przeglądu przygotowała firma 
„Go events”, a prezentacje fotograficzne 
przygotował Marcin Nowak, członek Koła 
TPP Wlkp. w Kórniku.
Występy chórów przygotowano na wysokim 
poziomie. Pomysł organizowania prze-
glądów pieśni powstańczych ma na celu 
zainteresowanie tematem powstańczym 
rzesze młodzieży szkolnej. Poprzez pieśni 
rośnie zaangażowanie w  naukę historii 
o Powstaniu Wielkopolskim. Pieśni i poezja 
są elementem wychowania patriotyczne-
go prowadzonego w kórnickich szkołach. 
W Szkole Podstawowej nr 2 realizowany jest 
projekt „Grajmy w szkole”. Jest to pilotaż, 
współfinansowany przez MEN i MKiDN, któ-
rym zarządza Polska Rada Muzyczna oraz 
Instytut Muzyki i Tańca. Relacja z przeglądu 
będzie prezentowana w Warszawie przed 
jury oceniającym realizację projektu.
Zainteresowanie tematem Powstania Wiel-
kopolskiego w Kórniku-Bninie jest znaczne 
a udział Kompanii Kórnickiej w pierwszych 
godzinach akcji powstańczej, 27 grudnia 
1918 r. w Poznaniu znamy z relacji Sylwestra 
Gawrycha i dr Stanisława Celichowskiego 
(opublikowane w  poprzednim wydaniu 
Kórniczanina). Pamięć o Kompanii Kórnic-
kiej, „pierwszej polskiej wojskowej formacji 
w Wielkopolsce” jak napisał dr Stanisław 
Celichowski jest w Kórniku szczególnie pie-
lęgnowana. Sylwester Gawrych, w swoich 
wspomnieniach, jako jej współorganizator, 
pisze, że powstała ona 15 listopada 1918 r. 
w  „Domu Przemysłowym”. Pierwszy jej 
szereg stanął tego dnia o godzinie 10-tej 

wieczorem. Po wielu latach Sylwester Gaw-
rych doczekał się pełnej biografii. Pierwszym 
dowódcą Kompanii Kórnickiej był Marian 
Jarosław Trawiński. Obaj powstańcy długo 
czekali na swoje biografie które opubli-
kowano w X Tomie Biografii Powstańców 
Wlkp. Wspomnieć tutaj należy o planach 
umieszczenia tablicy upamiętniającej te 
wydarzenia na budynku przy Pl. Niepodle-
głości  7. Uzupełnić należy listę poległych na 
pomniku na cmentarzu w Bninie o nazwisko 
zapomnianego Stanisława Osińskiego po-
ległego 17 stycznia 1919 r. pod Łomnicą.. 
Na koniec nagrodzono nauczycieli i uczniów 
uczestników przeglądu. Delegacja uczniów 
SP Nr 2 otrzymała  wiązankę kwiatów aby 
złożyła ją i zapaliła znicze na grobach po-
wstańców wielkopolskich na cmentarzu 
bnińskim. 
Uroczystość zakończono podniośle wyko-
naną „Rotą” Marii Konopnickiej.
     
  

Dziewiąty Przegląd Pieśni Powstańczych 

Iwona, Bogunia, Renia, Donata, 
Jola, Krysia, Basia, Kasia

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko 
odchodzą…”          ks. Jan Twardowski 

Koleżance Hance Wrzeszcz i jej 
bliskim, z powodu śmierci

składamy wyrazy szczerego żalu  
i łączymy się myślami w smutku

męża, ojca, 
dziadka

„Ludzie są razem nie tylko wtedy,  
gdy znajdują się obok siebie.  
Z nami żyje ten, który odszedł,  
któregośmy pożegnali”

◊  Kazimierz Krawiarz
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W zimowy, niedzielny wieczór 15 grudnia 
2019 roku, miałam okazję uczestniczyć 
w koncercie „Hej kolęda, kolęda!” na Zamku 
w Kórniku. Zostałam tam zaproszona przez 
przyjaciół z Polski.  Z pochodzenia jestem 
Ukrainką z polskimi korzeniami, więc tym 
bardziej ucieszyło mnie to, że usłyszę pol-
skie kolędy w tak pięknym, historycznym 
miejscu.
Już na schodach prowadzących do Zam-
ku mocniej zabiło mi serce, gdy ujrzałam 
pięknie podświetlony Zamek z  iskrzącą 
światełkami choinką w oknie. W otoczeniu 
zabytkowych obrazów, przy pięknym stole,  
nakrytym  tradycyjnym,  białym obrusem  
z delikatną porcelaną w tle,  czułam się jak 
w rodzinnym domu. Był to koncert tradycyj-
nych kolęd z ciekawą aranżacją w jazzowym 
klimacie. Wokalistki zaśpiewały kolędy 

polskie i  zagraniczne, które wprowadziły 
nas wszystkich w klimat zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia. Kulminacyjnym 
momentem dla mnie było wspólne śpie-
wanie kolęd. W  tym momencie byliśmy 
wszyscy jedną wspólnotą. Uważam, że 
kolęda jest jak Hymn Narodzenia Jezusa. 
Słychać muzykę, czyste głosy wokalistek, 
znikają różnice między dwoma światami: 
doczesnym i wiecznym. Pojawia się biały 
opłatek, symbol pojednania i przebaczenia. 
Każdy każdemu łamiąc się opłatkiem składa 
życzenia... To jest chwila bliskości i otwarto-
ści na drugiego człowieka.
W  ten piękny jakże klimatyczny nastrój 
wprowadziło nas Stowarzyszenie Teatralne 
Legion, które było organizatorem koncertu. 
Były to następujące panie:  Halina Buda,  
Genia Michalak   i Anna Łazuka-Witek. Na-

tomiast nastrojowe chwile uwiecznił na fo-
tografiach Robert Buda. Oprawę muzyczną 
stworzył zespół Czamanova Jazz Trio w skła-
dzie: Bartosz Czamański – pianino, Piotr 
Rogacki-kontrabas, Jakub Lipiak-perkusja. 
Wszyscy razem wysłuchaliśmy przygotowa-
ne na tę okoliczność kolędy w wykonaniu 
wspaniałych wokalistek: Marysi Taciak oraz 
Ani Stanisławskiej. 
Mogę śmiało napisać, że był to niezwykły, 
kameralny koncert, przeżywany w gronie 
najbliższych osób. Dziękuję wszystkim 
obecnym za wspólnie spędzony czas oraz 
wspólne przeżywanie magii Świąt Bożego 
Narodzenia. W mojej pamięci pozostanie 
Zamek w Kórniku jako jedno z ważnych 
miejsc polskiej historii i polskiej gościnności.

„Hej Kolęda! Kolęda!”

◊ Władzia Żurawczak



Coraz bliżej święta!
Kórnicki rynek już od początku grudnia przy-
gotowuje się do Świąt Bożego Narodzenia. 
Sporych rozmiarów choinka „wyrosła” na 
samym jego środku. Drzewo i lampy ozdo-
biono kolorowymi światełkami. Goście oce-
niają, że to właśnie Kórnik ma najpiękniejsze 
ze wszystkich okolicznych miasteczek świą-
teczne przybrania ulic!
6 grudnia przez Plac Niepodległości przeszłą 
„Parada Mikołajów” ze Szkoły podstawowej 
nr 1 w  Kórniku. Dzieciaki najmłodszych 
klas wraz z  opiekunami spotkali się tu 
z przebranym za św. Mikołaja burmistrzem 
Przemysławem Pacholskim, a w Kolegiacie 
Kórnickiej historię świętego opowiedział im 
ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak. 
Dwa dni później wesoła drużyna mikoła-
jowa, czyli sam święty, elfy, renifery i pani 
zima, w rytmie orkiestry dętej pod dyrekcja 
Jacka Kozłowskiego, w  wielkich saniach 
przywiozła świąteczny nastrój. Rozświe-
tlono uroczyście wielką choinkę. Barwny, 
a  czasami wybuchowy spektakl zorgani-
zowany przez Kórnicki Ośrodek Kultury 
bardzo spodobał się  zarówno dzieciakom, 
jak i starszym widzom. 
Tego też dnia przez Kórnik przejechał barw-
ny rajd mikołajkowy KBR.
W sobotę i niedzielę 14 i 15 grudnia po 
raz pierwszy zorganizowano na rynku Jar-
mark Bożonarodzeniowy z prawdziwego 
zdarzenia. Na publikowane w  mediach 
zaproszenie do współpracy odpowiedzieli 
lokalni przedsiębiorcy, lokując pod wielkim 
jarmarcznym namiotem oraz obok niego 
liczne punkty gastronomiczne i  stragany 
z rękodziełem. 
Rarytasy na słodko i na słono, na ciepło 
i na zimno, gotowane, wędzone, pieczone 
i wzmacniane cieszyły się wielkim powodze-
niem mieszkańców i gości. Każdy mógł kupić 
coś ciekawego na prezent lub dla ozdoby.
Na scenie wystąpiły zespoły szkolne, pa-
rafialne, chóry, soliści, perkusiści oraz - aż 
trzykrotnie - zespół „Ślebodni” z Leśnicy-
-Gronia z  gminy Bukowina Tatrzańska. 
Znane osobistości czytały bajki. 
Koło Gospodyń wiejskich z Bukowiny także 
przygotowało swój stragan pełen góralskich 
przysmaków i cudeniek spod „samuśkich 
Tater”.  
Głównym organizatorem Jarmarku był 
Urząd Miasta i Gminy Kórnik, a dokładniej 
kilkunastoosobowa grupa urzędników, 
którzy poza trudem organizacji casłości 
przygotowali animacje dla dzieci oraz na 
swoim straganie sprzedawali kalendarze 
oraz lampioniki, bombki i kubeczki z  logo 
Kórnika. 
Niewątpliwą atrakcja dla dzieciaków była 
piękna karuzela oraz mała ciuchcia. 
Wiele pozytywnych opinii o  pierwszym 
jarmarku jakie usłyszeliśmy, pozwala orga-
nizatorom na snucie ambitnych planów po-
wtórzenia tego sukcesu w roku przyszłym. 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i przeprowa-
dzenia tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego na kórnickim rynku. 
Dziękuję osobom, firmom i organizacjom, które przygotowały stoiska. 
Dziękuję dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy wystąpili na jarmarcznej scenie. 
Dziękuję sponsorom, wśród których znaleźli się TFP Sp. z o.o., ENEA Oświetlenie 
Sp. z o.o. oraz Alior Bank w Kórniku.
Dziękuję także Mieszkańcom i Gościom, którzy tak licznie odwiedzili Jarmark  
i stworzyli wspólnie z organizatorami niezapomniany świąteczny nastrój.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 
Przemysław Pacholski

◊  ŁG
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Korowód Mikołajów z SP 1



Garncarstwo i zduństwo Siekierskich
Garncarstwo to jedno z najstarszych rze-
miosł, znanych od neolitu. Jest to rękodziel-
niczy wyrób naczyń ceramicznych oraz kafli. 
Zduni zajmują się budową i naprawą pieców 
i kominków.
Jednym z  warsztatów rzemieślniczych 
w zbiorach Kórnickiego Wehikułu Czasu jest 
warsztat zdunów Siekierskich. W ostatnim 
czasie mistrz Stefan Siekierski podarował do 
zbiorów unikalny kafel, tzw. koronę ozdob-
nego pieca salonowego. W kolekcji narzędzi 
używanych przez zduna są: młoteczek do 
pobijania nożyka lub dornika, który Stefan 
otrzymał od swojego ojca Edwarda na po-
czątku swojej nauki zawodu, którą rozpoczy-
nał w wieku 14 lat. Główka tego młoteczka 
po 60 latach pracy straciła swój narożnik. 
Z innych narzędzi wymienić należy: nożyk 
zduński do przycinania kafli, gładzik (kamień 
szlifierski) służący do wygładzania brzegów 
kafli, punktak (dornik) do zaznaczania miejsc 
cięcia  oraz wycinania otworów, szczypce do 
„łamania” kafli, przecinak, przybory pomia-
rowe tzw. przymiary i poziomice. Jest też 
kolekcja kafli oraz metalowych elementów 
pieców. 
W części dokumentacyjnej firmy znajduje 
się między innymi nominacja Izby Rze-
mieślniczej w Poznaniu z dnia 7 czerwca 

1927 r. dla Franciszka Siekierskiego, dziad-
ka Stefana, do komisji egzaminacyjnej dla 
mistrzów zawodu garncarskiego i  zduń-
skiego na powiaty: Poznań miasto i powiat, 
Chodzież, Czarnków, Międzychód, Nowy 
Tomyśl, Oborniki, Środa, Śrem, Wągro-
wiec, Gniezno i Września. Wśród licznych 
dokumentów jest też opracowanie Marii 
i Jeremiego Waśniewskich z okazji 100-le-

cia firmy zduńskiej Siekierskich w Kórniku 
(1911-2011).
W  czasach gdy mówimy o  zaprzestaniu 
ogrzewania pomieszczeń węglem i drew-
nem, z łezką w oku wspominamy minione 
czasy, gdy zimą można było, przytulic się 
do kaflowego pieca. 
     
  

Kórnicki Wehikuł Czasu

◊  Kazimierz Krawiarz

Nagroda Główna Wielkopolskiego Towa-
rzystwa Kulturalnego (WTK) i Obchody 
Dni Wielkopolski w Poznaniu z udziałem 
Kórniczan.
Dnia 3 grudnia z inicjatywy Wielkopolskie-
go Towarzystwa Kulturalnego, tradycyjnie 
przedstawiciele wielkopolskich stowarzy-
szeń kulturalnych składają kwiaty przed 
tablicą upamiętniającą Polski Sejm Dziel-
nicowy który obradował w Sali Kina Apollo 
w dniach 3 do 5 grudnia 1918 r.
W Sali Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk odbyła się III Konferencja Sejmiku 
Muzeum i Regionalistów Wielkopolskich pt. 
”Wielkopolskie drogi ku niepodległości XIX 
i XX wieku z perspektywy Małych Ojczyzn. 
Rok po obchodach setnej rocznicy powsta-
nia wielkopolskiego 1918-1919 roku”. 
Uczestnicy Konferencji otrzymali okolicz-
nościowe wydawnictwo: Wielkopolskie 
drogi do niepodległości. Powstanie Wiel-
kopolskie 1918-1919. Historie lokalne, 
m.in. z  artykułem Kazimierza Krawiarza 
pt. „Udział mieszkańców Kórnika i Bnina 
w Polskim Sejmie Dzielnicowym” (wydaw-
cą jest IPN oraz Wielkopolskie Muzeum 
Niepodległości). Podczas konferencji wy-
głoszono dziesięć referatów. Prof. Andrzej 
Gulczyński mówił o  „Obchodach stulecia 
Polskiego Sejmu Dzielnicowego”. Dr Olaf 
Bergman o wystawie-instalacji objazdowej 
pt. „Wielkopolanie ku Niepodległej” i  jej 
peregrynacji po Polsce. Dr Piotr Grzelczak 
podsumował obchody stulecia powstania 
wielkopolskiego w Poznaniu i poszczegól-
nych „małych ojczyznach” Wielkopolski. 
Pięć referatów prezentujących obchody 
w „małych ojczyznach” wygłosili: Tomasz 
Sibora (Inowrocław), dr Kamila Szymańska 
(Leszno), Robert Czub (Gostyń), dr Izabela 
Korniluk (Zielona Góra), Angelika Pilarska 
(Rogoźno). W sesji panelowej wystąpili prof. 
Edward Czapiewski (Wrocław), prof. Maciej 
Fic (Katowice), dr Konrad Meus (Kraków) 
oraz prof. Przemysław Matusik (Poznań). 
Dyskutowano na temat: Powstania Wielko-
polskiego 1918-1919 roku i jego roli w kształ-
towaniu świadomości historycznej Polaków. 
Konferencja zakończyła się wręczeniem 
Nagrody Głównej WTK. Nagroda Główna 
WTK jest przyznawana od roku 1970 za 
zasługi dla kultury Wielkopolski i ma obec-

nie charakter honorowy. Może ją otrzymać 
osoba lub od 2019 roku zespół, organizacja 
lub instytucja. Wyboru nominowanych oraz 
Laureatów dokonała 15-to osobowa Kapi-
tuła, której przewodniczył dr Włodzimierz 
Łęcki. W jej skład  powołano dr Kazimierza 
Krawiarza. Do Nagrody Głównej WTK za rok 
2019 zgłoszono 21 kandydatur. W 2016 r. 
 nominację do Nagrody Głównej WTK otrzy-
mała Anna Łazuka-Witek - prezes Stowarzy-
szenia Teatralnego „Legion”.
Nominowani w  kategorii indywidualnej: 
Danuta Drzewiecka, Jerzy Kondras, Marcin 
Moeglich, Krzysztof Styszyński - członek 
WTPK, Jerzy Marian Tarkowski
Nominowani w kategorii zbiorowej: Lesz-
czyńskie Towarzystwo Kulturalne, Stowa-
rzyszenie Orkiestra Dęta w Miejskiej Górce, 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich Oddział w Pozna-
niu, Towarzystwo Miłośników Miasta Po-
znania im. Cyryla Ratajskiego, Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Chodzieskiej 
Laureatem Indywidualnej Nagrody Głównej 
WTK za rok 2019 został Marcin Moeglich 
z Wągrowca.
Laureatem Zbiorowej Nagrody Głównej 
WTK za rok 2019 zostało Leszczyńskie To-
warzystwo Kulturalne.
Dyplomy oraz statuetki Wielkopolskiego 
Pegaza wg. projektu Józefa Stasińskiego 
wręczali - prezes WTK prof. Jerzy Babiak 
oraz przewodniczący Kapituły dr Włodzi-
mierz Łęcki. Uroczystość uświetnił występ 
młodych utalentowanych wykonawców 
- amatorów, laureatów ogólnopolskich 
konkursów estradowych. W  koncercie 
„Powróćmy jak za dawnych lat” w reżyserii 
Japasa Szumańskiego wystąpili między 
innymi: Aleksandra Idkowska uczestniczka 
telewizyjnej „Szansy na sukces” oraz „Gra-
nad Prix” i pierwszych miejsce kilku ogólno-
polskich festiwali, a także zespół wokalistów, 
Międzychodzkiego Centrum Kultury - Kuźni 
Talentów pod kier. prof. Teresy Cichosz. 
Konferencję sponsorowali: Fundacja Zakła-
dy Kórnickie, Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział w Poznaniu, Poznańskie Towarzy-
stwo Przyjaciół Nauk, Wielkopolskie Towa-
rzystwo Kulturalne w Poznaniu.

28 listopada 2019 r. w ŚDS ,,Gościnni” odbyły 
się Andrzejki. W tyk roku hasłem przewod-
nim imprezy był dżins. W miarę swoich 
możliwości  wszyscy uczestnicy włączyli 
się w dekorowanie sali, w której odbyła się 
zabawa. Przebrani w stroje, zgodnie z tema-
tyką tegorocznych Andrzejek, bawiliśmy się 
wspaniale. Muzyka wprowadziła wszystkich 
w imprezowy nastrój, a tańców, śmiechów  
i rozmów nie było końca.
Każdy z nas bawił się świetnie, uśmiechy 
nie schodziły nam z twarzy. Dzięki temu 
mogliśmy się zrelaksować i naładować aku-
mulatory na intensywny, grudniowy czas. 
Zabawa okazała się atrakcyjnym urozma-
iceniem codziennych obowiązków i zajęć. Po 
raz kolejny sprawdziła się teza, że taniec to 
nieoceniona metoda terapeutyczna. 
 W przerwie pomiędzy zabawą czekał na 
nas poczęstunek: ciasta, napoje oraz słone 
przekąski. Wspomnienia zabawy zostały 
utrwalone na klatkach aparatu fotogra-
ficznego, dzięki czemu będziemy mogli 
wracać wspomnieniami do dnia zabawy 
nie jeden raz. 

Nagroda WTK

Trzydziesta Druga Rocznica Reaktywowa-
nia Bractwa Kurkowego W Kórniku-Bninie 
(KBBK). Spotkanie Opłatkowe AD 2019.
Rok 2019 obchodzimy jako rok 101 rocznicy 
odzyskania niepodległości, 32-rocznicy reak-
tywacji Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurko-
wego. Wielu członków bractwa kurkowego 
w 1918/1919 r. z bronią w ręku uczestniczyło 
w Powstaniu Wielkopolskim, wielu też wspie-
rało finansowo powstałe w Bninie i Kórniku 
kompanie i ich działania militarne. 
Okres świąteczny, to czas składania życzeń, 
podsumowań, wręczania upominków, czas 
wymiany doświadczeń i poglądów i wytycza-
nia nowych planów. Wieczorem 14-go grud-
nia bracia kurkowi spotkali się w siedzibie 
bractwa na tradycyjnym opłatku. Spotkanie 
otworzył Marek Baranowski – prezes KBBK, 
powitał króla kurkowego i króla żniwnego 
oraz przybyłych gości, dokonał krótkiego 
podsumowania roku 2019. W spotkaniu 
uczestniczyła delegacja członków Stowarzy-
szenia Kombatantów i Sympatyków byłego 
31. Kórnickiego Dywizjonu Obrony Powietrz-
nej Kraju z płk Ryszardem Grześkowiakiem 
na czele. Spotkanie zaszczycili przedstawicie-
le władz Kórnika: Sebastian Wlazły - wicebur-
mistrz Miasta i Gminy, Adam Lewandowski 
– Przewodniczący Rady Miasta i Gminy, Mag-
dalena Matelska-Bogajczyk - kierownik Biura 
Promocji Kultury i Sportu Gminy, Wojciech 
Kiełbasiewicz – dyrektor Centrum Kultury 
i Sportu, st asp. Paweł Michalski – komendant 
Policji w Kórniku. Przybył proboszcz parafii 
robakowskiej ks. kan. Piotr Piec. 
Spotkanie było okazją do przypomnienia, 
że dnia 17 grudnia 1987 r., czyli 32 lat 
temu, Naczelnik Urzędu Miasta i Gminy inż. 
Czesław Brocki podjął decyzję o rejestracji 
stowarzyszenia o nazwie Bractwo Kurkowe 
w Kórniku. Akt ten otworzył drogę do rozwoju 
idei bractw kurkowych w Polsce, do nawią-
zania kontaktów z podobnymi organizacjami 
w Polsce i w Europie, do utworzenia Zjedno-
czenia Bractw Kurkowych Rzeczypospolitej 
Polskiej, i tworzenia jej struktur okręgowych. 
Spotkanie opłatkowe spaja i  konsoliduje 
więzi braterskie, jest okazją do refleksji 
i podsumowań. Spotkanie było okazją do 
wręczenia Adamowi Lewandowskimu – prze-
wodniczącemu Rady Miasta i Gminy tarczy 
pamiątkowej turnieju niepodległościowego. 
Król Kurkowy AD 2019/2020 Karol Jabłoński 
wraz z rycerzami Maciejem Łabno i Wojcie-
chem Antczakiem, zaprosili braci na XXIX 
Królewski Bal Kurkowy Bal Kurkowy odbędzie 
się 8 lutego 2019 w Restauracji „Podróżnik”. 
Bilety na bal można nabyć w Zakładzie Fo-
tograficznym RMC w Kórniku lub w sklepie 
Romana Fludry w Bninie.

Opłatek 
w K-BBK

◊  Kazimierz Krawiarz

Andrzejki u ,,Gościnnych”

 

◊   Uczestnicy ŚDS „Gościnni”

◊  Kazimierz Krawiarz
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20 listopada to ważna data w kalendarzu 
wydarzeń Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w  Szczodrzykowie. W  tym dniu 
odbył się IV Gminny Konkurs Piosenki 
Anglojęzycznej Let,s Sing, którego organi-
zatorkami były Daria Pyła, Paulina Lubiń-
ska, Katarzyna Bartkowiak i  Magdalena 
Brodniewicz.
Celem konkursu jest rozwijanie aktyw-
ności twórczej i umiejętności językowych 
oraz integracja środowiska lokalnego. 
Do konkursu przystąpiły cztery szkoły 
z naszej gminy: Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Teofili z Działyńskich 
Szołdrskiej-Potulickiej w  Kórniku, Szkoła 
Podstawowa im. Powstańców Wielkopol-
skich w Robakowie i Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie. 
Uczestnicy konkursu zaprezentowali 
znane piosenki w języku angielskim. Re-
pertuar był bardzo różnorodny. Mogliśmy 
usłyszeć m. in. radiowe hity takie jak ‘Can’t 

Stop The Feeling’ (Justin Timberlake), 
a także ‚Better When I’m Dancing’ (Meghan 
Trainor) , jak również starsze przeboje ‘Let 
It Be’(The Beatles) oraz ‘Somewhere Over 
The Rainbow.
Wszyscy uczniowie wykazali się umiejętno-
ściami językowymi oraz kulturą sceniczną 
prezentując wysoki poziom wykonania 
piosenek. 

Laureatami IV Gminnego Konkursu Pio-
senki Anglojęzycznej Lets’s Sing  zostali: 
Zofia Kuźma - I miejsce, Bartosz Sobczak 
- II miejsce, Helena Małecka - III miejsce. 
Gratulujemy zwycięzcom i  wszystkim 
uczestnikom. Serdecznie zapraszamy do 
udziału w kolejnej edycji konkursu w przy-
szłym roku.

„Let’s Sing“

◊  Paulina Wójkiewicz

Erich Fromm napisał, że „nie jest bogatym 
ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje”. 
I nie chodzi tu wyłącznie o dobra material-
ne, ale o  chęć niesienia pomocy innym, 
o empatię i miły gest w stronę osób, które  
nie mają tyle, co my. Zdecydowanie takie 
cechy posiadają wszystkie osoby, które 
wspomogły kolejną edycję akcji „Zostań 
pomocnikiem świętego Mikołaja” zorgani-
zowaną dla podopiecznych Domu Dziecka 
w  Bninie przez wychowawców świetlicy 
w Szkole Podstawowej w Kamionkach.
Akcja ta, przeprowadzana na przełomie li-
stopada i grudnia, każdego roku przerasta 
nasze oczekiwania. Bardzo cieszy nas fakt, 
że ponownie społeczność naszej szkoły 
otworzyła swoje serca na potrzeby innych 
i ofiarowała rekordową ilość słodyczy dla 

dzieci z Bnina. 
Wzorem lat ubiegłych finał akcji odbył 
się 6 grudnia- w  Mikołajki. Szkolne koło 
teatralne z klas I-III przygotowało i wysta-
wiło wspaniałe przedstawienie, a  starsi 
uczniowie uświetnili ten dzień występami 
wokalnymi. Oklaskom nie było końca!

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszyst-
kim osobom, które wsparły akcję „Zostań 
pomocnikiem świętego Mikołaja” i  przy-
czyniły się do wywołania uśmiechu na 
twarzach dzieci i  pracowników z  Domu 
Dziecka w Bninie! :)

◊  Daria Grzesiek

Pomocnicy
św. Mikołaja

VIII Przegląd  kolęd, pastorałek i piose-
nek świątecznych obcojęzycznych prze-
szedł już do historii.  Zadaniem konkursu 
jest propagowanie wśród młodzieży 
chęci rozwijania umiejętności języko-
wych, poznanie najładniejszych utworów 
bożonarodzeniowych oraz integrację.
Tegoroczna edycja odbyła się 4 grudnia 
2019 roku w Świetlicy Wiejskiej w Roba-
kowie. W  ciągu kilku godzin konkursu 
zaprezentowało się siedemdziesięciu 
uczestników z dziewięciu szkół podstawo-
wych z powiatu poznańskiego. Na nasze 
zaproszenie odpowiedzieli nauczyciele 
i  uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 
Tytusa Działyńskiego w Kórniku,  Szkoły 
Podstawowej im. Teofili z  Działyńskich 
Szołdrskiej–Potulickiej w Kórniku, Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzy-
kowie, Szkoły Podstawowej w Kamionkach, 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, Szkoły 
Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda 
Raczyńskiego w Rogalinie, Szkoły Podsta-
wowej im. Marii Konopnickiej w Krzyko-
sach, Szkoły Podstawowej im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Śremie. 
Tegoroczny konkurs został skierowany do 
młodzieży z klas od V do VIII szkoły pod-
stawowej. Dyrektor szkoły, Pani Bożena 
Czerniak, dokonała uroczystego otwarcia 
VIII Przeglądu kolęd, pastorałek i  piose-
nek świątecznych. Imprezę poprowadziła 
uczennica kl. VI, Katarzyna Wesołowska, 
która zapowiadała wykonawców, a  tak-
że przedstawiła genezę pojęć „kolęda” 
i  „pastorałka”. Jury wyłoniło najpiękniej-
sze i najciekawsze interpretacje znanych 
i  lubianych utworów Przeglądu Kolęd. 
Uczestnicy zaśpiewali piosenki po angiel-
sku, niemiecku, hiszpańsku lub włosku. 

W kategorii soliści zwyciężyły Maja Biernat 
ze Szkoły Podstawowej im. Tytusa Dzia-
łyńskiego w Kórniku oraz Oliwia Held ze 
Szkoły Podstawowej w Kamionkach. Drugie 
miejsce zajęła uczennica Maria Brytek ze 
Szkoły Podstawowej w Śremie oraz Anna 
Gargulińska ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Kórniku, a trzecie miejsce Filip Sznura ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku oraz 
Julia Kotowicz ze Szkoły Podstawowej w Ro-
bakowie. Jury przyznało wyróżnienia Zofii 
Pohl z Mosiny, Sandrze Szalczyk z Kamionek 
oraz Patrycji Ogórkiewicz ze Szczodrzykowa. 
W kategorii zespół: pierwsze i drugie miej-
sce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w  Kamionkach. Trzecie miejsce zdobyli 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Szczodrzykowie oraz zespół ze 

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w  Krzykosach. Wyróżnienie w  kategorii 
zespół otrzymały uczennice ze Szkoły Pod-
stawowej w Rogalinie. 
Ogromnie cieszymy się z wysokiego pozio-
mu prezentowanych utworów. Zauważyli-
śmy wielkie zaangażowanie nauczycieli oraz 
rodziców, którzy byli wspaniałymi widzami 
naszego Przeglądu. 
Laureaci VIII Przeglądu kolęd zostali uhono-
rowani dyplomami oraz nagrodami rzeczo-
wymi. Przegląd kolęd został zorganizowany  
w ramach grantu ze środków przyznanych 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 
oraz dzięki wsparciu Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej im. Powstańców Wielkopolskich 
w Robakowie.

We wish you a Merry Christmas

◊  mgr Elżbieta Drótkowska Klessa

Baśniową Leśniczówkę odwiedził Święty 
Mikołaj. Dzieci były przygotowane na jego 
wizytę, śpiewając  mu świąteczne piosen-
ki. Jak co roku, Mikołaj przyniósł ze sobą 
wór prezentów. Każdy z dzieci otrzymał 
mały podarunek obiecując Mikołajowi, że 
w następnym roku będą równie mocno 
starały się być pomocne, uczynne i dobre 
dla innych. Mikołaj odleciał uradowany, że 
znowu udało mu się uszczęśliwić nasze 
wspaniałe dzieciaki!

Światowy Dzień Pluszowego Misia  
u przedszkolaków u Misia Uszatka
Każdego roku, 25 listopada, nasze przed-
szkolaki obchodzą wyjątkowy dzień- Święto 
Pluszowego Misia. Tego dnia, każde dziec-
ko przychodzi do przedszkola ze swoim 
ukochanym pluszakiem, z którym świętuje 
przez cały dzień. Również w tym roku nie 
zabrakło wspólnych zabaw z misiami, gim-
nastyki, tańców, śpiewu, zagadek i wierszy-
ków. Na zakończenie wspólnego spotkania, 
wszystkie dzieci zajadały się pysznym 
tortem, naturalnie, z wizerunkiem naszego 
patrona- Misia Uszatka.

W tym roku, przy okazji obchodzonego 
święta, nasze przedszkolaki mogły przynieść 
ze sobą misie, które trafią do chorych dzieci, 

przebywających w szpitalach. Taką akcję 
prowadzi fundacja „Mam Marzenie”, którą 
wspiera nasze przedszkole.

Podczas naszej uroczystości zostały też 
wręczone pamiątkowe dyplomy i wyróż-
nienia uczestnikom konkursu plastycznego 
związanego z Misiem Uszatkiem. Wszyst-
kie prace można było oglądać w naszym 
przedszkolnym holu. Już na początku grud-
nia natomiast, sfotografowane, zostaną 
umieszczone w kalendarzu, który rodzice 
będą mogli zakupić podczas naszego 
przedszkolnego kiermaszu świątecznego, 
zasilając tym samym konto fundacji „Mam 
Marzenie”.  
                                                                                                                        

Dzień Pluszowego Misia

◊  Beata Krakowska
◊  Marta Małecka

Św. Mikołaj
w Baśniowej
Leśniczówce
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Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Mieszkańcy i turyści odwiedzający Kórnik, 
spacerując ścieżkami po Arboretum Insty-
tutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, 
mogą podziwiać o każdej porze roku różne 
gatunki drzew i krzewów, i to zarówno ro-
dzimego, jak i obcego pochodzenia. Wiele 
z tych roślin rosnących w naszym ogrodzie 
botanicznym, stanowiącym unikatową 
w  skali kraju kolekcję dendrologiczną, 
zostało rozmnożonych tradycyjnymi me-
todami (np. z nasion). Jednak ciekawostką 
jest to, że znajdziemy tutaj i  takie, które 
pochodzą z  tzw. hodowli in vitro, czyli 
„w szkle”. Należą do nich niektóre odmia-
ny lilaków, azalii i różaneczników, będące 
wiosną każdego roku niebywałą atrakcją 
dla tak licznie zaglądających do naszego 
parku miłośników przyrody. 
Trud badań dotyczących możliwości roz-

mnażania roślin drzewiastych z wykorzy-
staniem techniki in vitro, zwanej inaczej 
mikrorozmnażaniem, został podjęty w In-
stytucie Dendrologii PAN w latach 70-tych 
XX wieku. Oprócz wspomnianej wyżej 
grupy roślin, metoda kultur tkankowych 
sprawdziła się także dla wybranych ga-
tunków drzew, takich jak topole, brzozy 
czy dęby. W ubiegłym roku w ten sposób 
rozmnożono około 800-letni dąb Rus, ro-
snący w parku w Rogalinie.
U roślin drzewiastych po technikę in vitro 
sięga się wówczas, gdy zawodzą tradycyjne 
metody rozmnażania wegetatywnego. Jed-
nakże ten sposób rozmnażania jest bardzo 
wymagający i kosztowny, prowadzony jest 
bowiem w specjalnie przeznaczonych do 
tego celu sterylnych laboratoriach. Choć 
wydaje się nowoczesnym rozwiązaniem, 
upłynęło kilkadziesiąt lat dopóki meto-
da mikrorozmnażania roślin znalazła 
zastosowanie w  praktyce. W  tym czasie 
podejmowano niezliczoną liczbę prób 
mnożenia różnych roślin w laboratoriach 
całego świata, zanim uzyskano pozytywne 
wyniki badań. 

Mikrorozmnażanie jest możliwe dzięki 
zjawisku totipotencji, czyli możliwości od-
tworzenia całego organizmu roślinnego 
z pojedynczej komórki. Do założenia ho-
dowli in vitro wymagany jest odpowiedni 
fragment rośliny (eksplantant), pozbawio-
ny wszelkich zanieczyszczeń i mikroorga-
nizmów. Po jego odkażeniu i wyłożeniu na 

określoną pożywkę agarową, zawierającą 
wszystkie składniki odżywcze i fitohormo-
ny, dochodzi do wytworzenia mikropę-
dów (Fot. 1). Takie małe pędy z  listkami 
możemy dzielić i  mnożyć w  sztucznych 
warunkach, uzyskując nieograniczoną 
liczbę pędów potomnych, a po ukorzenie-
niu, zahartowaniu i  aklimatyzacji znowu 
przywrócić je do warunków naturalnych 
w  postaci kompletnej rośliny (Fot. 2). 
Metodę tę stosuje się przede wszystkim 
do rozmnażania gatunków ozdobnych 
i  sadowniczych, takich jak różaneczniki, 
powojniki, róże, lilaki, magnolie, jabłonie 
czy śliwy. W wielu laboratoriach rozmnaża 
się też w ten sposób gatunki drzew leśnych 
z  rodzajów: topola, brzoza, modrzew 
i świerk.
Jeśli chodzi o rośliny drzewiaste, a w szcze-
gólności drzewa, opracowanie skutecz-
nych sposobów mikrorozmnażania jest 
niezwykle skomplikowanym zadaniem. 
Wynika to przede wszystkim z ograniczo-
nych zdolności regeneracyjnych starszych 
tkanek, których kondycja zdrowotna jest 
ściśle powiązana z  wiekiem osobnika. 

Dlatego też wciąż poszukuje się nowych, 
wydajniejszych metod mnożenia drzew 
i  krzewów w  warunkach in vitro. Jedną 
z nich, nad którą już od wielu lat pracują 
naukowcy w Instytucie Dendrologii PAN, 
jest metoda somatycznej embriogenezy. 
Polega ona na tym, że specyficzne tkan-
ki hodowane in vitro są pobudzane do 
wytwarzania somatycznych zarodków 
(Fot. 1), podobnych do tych, które znamy 
z  nasion. Zarodki następnie kiełkują na 
specjalnej pożywce, po czym przekształ-
cają się w rośliny gotowe do przeniesienia 
z warunków in vitro do gleby (Fot. 2 i 3). 
Dla wielu gatunków drzew i krzewów ten 
etap hartowania i aklimatyzacji jest trudny 
i wymaga zapewnienia dogodnych warun-
ków do wzrostu w  odpowiednio zapro-
jektowanych szklarniach z kontrolowaną 
wilgotnością powietrza. Rozmnażanie 
na drodze somatycznej embriogenezy 
znalazło zastosowanie w  szczególności 

u  niektórych gatunków drzew iglastych 
z  rodzaju świerk, sosna, modrzew, rza-
dziej u  liściastych z  rodzaju eukaliptus, 
orzech czy dąb. W krajach takich jak Nowa 
Zelandia, Kanada czy Stany Zjednoczone 
sadzonki uzyskane z  zarodków soma-
tycznych są produkowane komercyjnie. 
W  Polsce, jak dotąd rozwiązanie to nie 
zostało jeszcze wprowadzone na skalę 
komercyjną. Instytut Dendrologii PAN jest 
wyjątkowym miejscem, gdzie możemy zo-
baczyć somatyczne zarodki drzew leśnych 
naszych rodzimych gatunków: świerka 
pospolitego i dębu szypułkowego, czy też 
gatunku endemicznego, pochodzącego 
z rejonu Bałkanów – świerka serbskiego. 
Jeśli ktoś miałby ochotę przyjrzeć się 
efektom naszych działań w tej dziedzinie, 
to zapraszamy na organizowane już od 
kilku lat w  okresie jesiennym Kórnickie 
Dni Nauki, podczas których chętnie pre-
zentujemy nasze „drzewka z probówki”. 
 

Drzewa i krzewy z in vitro w Kórniku

◊ Teresa Hazubska-Przybył
Instytut Dendrologii PAN

1. Somatyczne zarodki świerka serb-
skiego (Picea omorika) we wczesnym 
stadium rozwoju

2. Kiełkujące somatyczne zarodki świerka serbskiego 

3. Ukorzenione sadzonki świerka pospolitego ( P. abies ) i serbskiego, 
uzyskane w kulturach in vitro, aklimatyzowane do warunków 
naturalnych.

Zapraszamy na 
XI Kolędowanie z „Ogończykiem”

17 stycznia 2020 roku
Lokal przy ul Pocztowej 2 w Kórniku.

Początek o godz. 18:00 
Zaproszenia z bonem konsumpcyjnym można nabyć 3 stycznia 

w kawiarni Lody Mady w godz. 17:00-18:00

Organizator: Kórnickie Stowarzyszenie „Ogończyk”

Razem z zaproszeniem na kolędowanie ślemy 
wszystkim członkom, sympatykom 

oraz wszystkim mieszkańcom Kórnika, Bnina i okolic
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia i na cały 2020 rok.
Zarząd „Ogończyka”

Drodzy Mieszkańcy Błażejewa!
Niech magia 

Bożego Narodzenia z
aczaruje Waszą rzeczywistość, 

aby chwile spędzone 
w rodzinnym gronie, 
wypełnione miłością, 
radością i nadzieją,
towarzyszyły Wam 

przez cały nadchodzący 
2020 rok.

Sołtys
Beata Jefremienko
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AFISZ

20 GRUDNIA

PINGWINKOWA REWOLUCJA - TEATR 
KURTYNKA. Biblioteka Publiczna w Kór-
niku, godz. 17:00. Zapisy w bibliotece lub 
pod nr tel. 61 8170 021.

22 GRUDNIA

GWIAZDKOWY SPACER INTEGRACYJNY 
Z PSAMI. Trasa: Promenada im. Wisławy 
Szymborskiej, start: godz. 11:00 na Placu 
Browarowym, udział bezpłatny.

27 GRUDNIA

KÓRNICKIE OBCHODY 101. ROCZNICY 
WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOL-
SKIEGO: Godz. 17:30 składanie kwiatów  
pod pomnikiem Powstańców Wielkopol-
skich, przemarsz do Kościoła - msza świę-
ta w Kolegiacie Kórnickiej, godz. 18:00. 

31 GRUDNIA

POWITANIE NOWEGO ROKU 2019. Rynek 
w Kórniku (Pl. Niepodległości), kilka minut 
przed północą.

8 STYCZNIA

AKADEMIA SENIORA. JASEŁKA przedsta-
wią przedszkolaki z Bnina, Strażnica OSP 
Kórnik, godz. 16:00.

9 STYCZNIA

AKADEMIA SENIORA. WARSZTATY KRA-
WIECKIE GRUPA I, Dendrologia świetlica, 
godz. 10:00.

TURNIEJ WARCABOWY DLA DZIECI. 
KCRiS OAZA (salka konferencyjna), start 
godz. 17:00. Zapisy: mailowo na adres 
wiezakornicka@gmail.com lub w  dniu 
imprezy 30 minut przed turniejem. Ilość 
miejsc ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń.

12 STYCZNIA

28. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄ-
TECZNEJ POMOCY. WOŚP zagra w  Kór-
nickim Centrum Rekreacji i   Sportu 
„OAZA” (start: 12:00) oraz w Starej Szkole 
w Borówcu.

13 STYCZNIA

AKADEMIA SENIORA. ZDROWE, Strażnica 
OSP Kórnik, godz. 16:30.

15 STYCZNIA

UNIWERSYTET SREBRNEGO WIEKU 
W  POZNANIU. Przystanek autobusowy, 
godz. 15:25.

17 STYCZNIA

XI KOLĘDOWANIE Z „OGOŃCZYKIEM”.  
Lokal przy ul. Pocztowej 2 w  Kórniku, 
godz. 18:00. Rezerwacja miejsc 3 stycznia 
w kawiarni LodyMady, godz. 17:00-18:00. 

 20 STYCZNIA

AKADEMIA SENIORA. DZIEŃ BABCI 
I  DZIADKA, Strażnica OSP Kórnik, godz. 
16:30.

23 STYCZNIA

AKADEMIA SENIORA. WARSZTATY KRA-
WIECKIE GRUPA II, Dendrologia świetlica, 
godz. 10:00.

25 STYCZNIA

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU.  
Sławomir Rolak - Ukraina kraj za miedza.
Bernadeta Staśkiewicz - Sekrety ziołowej 
natury. Strażnica OSP Kórnik, godz. 10:00.

W i e s z  o   c z y m ś  c i e k a w y m ?  
Poinformuj nas o tym: 
kultura@kornik.pl

czyli będzie się działo! 
Co? Gdzie? Kiedy? 
– sprawdź  
co będzie się działo 
w gminie Kórnik   
w najbliższym czasie...

◊  SK



W latach powojennych kórnicka młodzież 
odczuwała potrzebę ruchu, współzawod-
nictwa sportowego. We własnym zakresie 
organizowała różne zawody sportowe 
na terenie miasta, a  wybitniejsze osoby 
z uwagi na bliskość Poznania zasilały kluby 
sportowe tego miasta. Dotyczyło to takich 
dyscyplin sportowych jak m.in. pływanie, 
siatkówka, piłka nożna i  lekka  atletyka. 
W  latach 1945-1952 kórniccy licealiści 
(gimnazjaliści) startowali na różnych zawo-
dach Kórniku, Śremie, Środzie, Pleszewie 
i w Poznaniu często nie jako szkoła, tylko 
jako klub LZS. Wyróżniającymi się lekko-
atletami tego okresu byli m.in.:
- Zbigniew Szwarc - rekordzista kraju 
w biegu na 1500 m w hali (reprezentant 
Warty Poznań)
- Marian Kociałkowski - wicemistrz kraju 
na Spartakiadzie Szkół Średnich we Wro-
cławiu w rzucie granatem oraz Zbigniew 
Szwarc, bracia Jerzy i  Roman Jasińscy, 
Tadeusz Grzegorowski, Tadeusz Świgoń, 
rodzeństwo D.A.L. Adamscy, Jan Bąkowski, 
Maciej Bodniak, Stanisław Boiński, Adela 
Kozioł, Henryka Matuszek, Joanna Joachi-
miak, Magdalena Łuczak. 
W kolejnych latach 1955-1958 wyróżnia-
jącym się lekkoatletą był  Bogdan Antko-
wiak – wicemistrz kraju w biegu na 200 m 
oraz w  skoku w  dal, reprezentant kraju 
juniorów w  skoku w  dal w  Budapeszcie 
-7,12 m - MKS Poznań. Jego rekordy szkoły 
(LO Kórnik) na 100 m, 200 m, w dal są nie 
pobite do dzisiaj.
W  1958 roku ówczesny nauczyciel wf  
Tadeusz Rauk reaktywował Szkolny Klub 
Sportowy „Orzeł” przy Liceum Ogólno-
kształcącym w  Kórniku i  zgłosił sekcję 
lekkiej atletyki do Polskiego Związku Lek-
kiej Atletyki. Zawodnicy mogli startować 
w zawodach oficjalnych na terenie kraju. 
Następnie SKS  został przemianowany na 
MKS Kórnik, obejmując swoim zasięgiem 
powiaty średzki i śremski. 
Bazę treningową w tym okresie stanowił 
dziedziniec liceum ze skromną skocznią 
w dal i wzwyż, prowizoryczną rzutnią do 
pchnięcia kulą oraz plaża bnińska i dukty 
leśne na Rakowcu (Zwierzyniec). Mimo 
tych trudnych warunków z biegiem czasu 
szerokie szkolenie zaczęło przynosić efek-
ty. W 1963 roku SKS Kórnik zdobył trzecie 
miejsce w  Okręgowej Lidze juniorek, 
a w 1967 r. dziewczęta wygrały zdecydo-
wanie zawody Okręgowej Ligi Juniorek. 
Na Mistrzostwach Polski w  Wielobojach 
i w Sztafetach w roku 1965 zawodniczki 
MKS Kórnik zajęły 4 miejsce w kraju w szta-
fecie 3x500 m.
Mankamentem dla pasjonatów lekkiej 
atletyki było to, że wszystkie zawody od-
bywały się poza Kórnikiem. Z inicjatywy Ta-
deusza Rauka i Kazimierza Zimniaka, przy 
wsparciu Tadeusza Świgonia rozpoczęto 

starania o  budowę stadionu. Po wielu 
perturbacjach uzyskano zgodę architekta 
wojewódzkiego na lokalizację na Błoniach, 
na terenie ogródków działkowych. Projekt 
stadionu opracował Tadeusz Rauk a sta-
dion wybudowano w czynie społecznym 
przy wydatnej pomocy młodzieży szkolnej 
i społeczeństwa Kórnika.
Oprócz płyty głównej urządzenia lekkoatle-
tyczne obejmowały 400 m bieżnię okólną  
(300 m 4 torową i 110 m 6 torową), skocz-
nie wzwyż, w dal, do skoku o tyczce (zeskok 
na piasek) rzutnie do rzutu oszczepem, 
dyskiem  i młotem oraz do pchnięcia kulą. 
Otwarcie stadionu nastąpiło w  1972 r. 
zawodami Okręgowej Ligii Juniorów.  
Został również rozegrany konkurs skoku 
o tyczce. Po tych zawodach otrzymaliśmy 
z  PZLA komplet plastikowych tyczek do 
skoku o tyczce produkcji NRD celem szko-
lenia grupy skoczków. Niestety tyczki nie 
były zbyt dobre bowiem szybko się łamały.
Wychowankowie Klubu, nierzadko już 
w wieku młodzika, a później juniora prze-
chodzili do dużych klubów poznańskich: 
AZS, Orkana, Olimpii, Warty, a także AZS 
Gorzów, gdzie z powodzeniem kontynu-
owali dalszą karierę zawodniczą, uzyskując 
lepsze warunki treningowe. Postęp tech-
niczny  w lekkiej atletyce – nawierzchnie 
tartanowopodobne, zeskoki do skoków 
wzwyż i o  tyczce spowodowały , że szu-
kano nowych rozwiązań technicznych 
np. w skokach lub w biegach przez płotki. 
Mimo braku warunków udało się wycho-
wać kilku dobrych młodzików i juniorów. 
W  1977 roku na listach rekordzistów 
okręgu odnotowano nazwiska naszych 
młodzików: Zimniak Wojciech w  biegu 
na 110 m przez płotki, Dębowski Robert 
w  pchnięciu kulą 5 kg, Łuczak Wojciech 
w rzucie młotem 6 kg, Pawlicki Stanisław 
w  rzucie oszczepem 600 g. Przez cały 
okres działalności MKS-u, z lekką atletyką 
spotkało się i  rozwijało swoje zdolności 
wiele zawodniczek i  zawodników. Dzięki 
startom na terenie całego kraju i  poza 
granicami młodzi zawodnicy poznawali 
nowych kolegów i  nowe tereny. Repre-
zentując Wielkopolskę przyczynili się do 
podnoszenia znaczenia Okręgu na terenie 
kraju. Przyczynili się także do promocji 
Kórnika, gdyż nie w  każdym rejonie 
Polski znana była wtedy nazwa naszego 
miasta. Z bogatego zestawu naszych re-
prezentantów należy wymienić te osoby, 
które najbardziej rozsławiły nasz Klub na 
arenie krajowej i ewentualnie po okresie 
juniorskim przeszły do klubów seniorskich 
pozaszkolnych.
Poza wymienionymi na wstępie artykułu:  
Zbigniewem Szwarcem, Marianem Ko-
ciałkowskim i Bogdanem Antkowiak oraz 
innymi wyróżniali się kolejni lekkoatleci 
już jako MKS Kórnik:

- Anna Pieczyńska - miotaczka, najlepsza 
młodziczka w Okręgu w rzucie oszczepem 
(AZS),    
- Romana Polowczyk - wielokrotna meda-
listka okręgu, później sprinterka (Orkan 
Poznań)
- bliźniaczki Renata i Barbara Rosłan – mio-
taczki  (kula, dysk, oszczep) – medalistki 
Okręgu.
- Maria Krysieniel – finalistka Mistrzostw 
Polski w przełajach
-Anna Nowak - oprócz medali w mistrzo-
stwach okręgu, miała najlepsze wyniki 
w kraju w chodzie sportowym na 5 i 10 km, 
medalistka Mistrzostw Polski SZS,
- Alicja Krawczyńska- biegi średnie i sprinty,
- Eugenia Mydlarz – biegi średnie (Olimpia),
- Genowefa Nowaczyk – wielokrotna 
mistrzyni i reprezentantka kraju ( 400 m 
p. pł.),  od wieku młodzika w  Orkanie), 
olimpijka z Seulu.
- Barbara i Alicja Najtkowskie - sprinterki, 
medalistki mistrzostw Polski SZS,
- Magdalena Rauk- rekordzistka Polski 
młodziczek w  7-boju, trzykrotna mi-
strzyni i  dwukrotna wicemistrzyni kraju 
w wielobojach w kategorii juniorek, złota 
medalistka kraju w  siedmioboku w  kat. 
Młodzieżowców, reprezentantka Polski 
juniorów w wieloboju ( AZS-AWF Poznań). 
Tu trzeba zaznaczyć, że za wyniki sportowe 
jako juniorka została wytypowana na obóz 
olimpijski z udziałem najlepszych juniorów 
z  całego świata. Wraz m.in. z  Arturem 
Partyką (skok wzwyż), Renatą Mauer 
(strzelectwo) była na olimpiadzie w Seulu.
- Marzena Pawlak - sprint i biegi średnie, 
medalistka mistrzostw Polski SZS w bie-
gach średnich i mistrzyni Polski w sprincie 
w hali. Olimpijka-uczestniczka Olimpiady 
w Sydney w sztafecie 4x100 m (Olimpia 
Poznań),
- Iwona Rauk - skoczkini wzwyż i  sied-
mioboistka, finalistka Mistrzostw Polski 
w 7-boju ( AZS-AWF). Za osiągnięcia spor-
towe i wyniki w nauce została wytypowana 
przez AWF Poznań na obóz olimpijski 
w Barcelonie, z udziałem młodych spor-
towców z całego świata,
- Aneta Trojanowicz - skoczkini wzwyż, 
finalistka mistrzostw kraju (AZS Gorzów),
- Małgorzata Sznura - miotaczka, finalistka 
Mistrzostw kraju w rzucie dyskiem,
- Jerzy Scheller- złoty medalista Mistrzostw 
rejonu północno-zachodniego w  skoku 
wzwyż młodzików,
- Stefan Doerffer- brązowy medalista Mi-
strzostw rejonu północno-zachodniego 
w skoku wzwyż młodzików,
- Jan Zgarda - czołowy średniodystanso-
wiec Okręgu,
- Józef Kubanek - płotkarz na 110 m (Warta)
- Marek Kundegórski- biegi średnie, póź-
niejszy finalista akademickich Mistrzostw 
Polski (AZS),

      - Leszek Przekop - płotkarz ( AWF Gorzów)
- Adam Nowicki - sprinter i skoczek w dal, 
finalista Mistrzostw Polski w  sztafecie 
4x100m (Juwenia Puszczykowo),
-Maciej Olejnik - zdobywca dwu złotych, 
jednego srebrnego i jednego brązowego 
medalu na Mistrzostwach Polski Juniorów, 
jednego złotego i dwu srebrnych medali 
na Halowych Mistrzostwach Polski w sko-
ku wzwyż, reprezentant Polski na Mistrzo-
stwach Europy juniorów w San Sebastian 
(AZS Poznań),
- Robert Niżnik - finalista Mistrzostw Polski 
w skoku wzwyż w hali,
- Ryszard Matuszak - brązowy medalista 
Mistrzostw Polski w  biegu na 1500 m 
z przeszkodami (SZS-AZS),
- Wojciech Bryll – finalista Mistrzostw Pol-
ski w rzucie dyskiem,
- Radosław Wróblewski- finalista Mi-
strzostw Polski w dziesięcioboju.
W Kórniku-Bninie mieszka do dzisiaj rów-
nież Piotr Zgarda - wielokrotny medalista 
MP, reprezentant kraju w biegu na 3000 m 
z przeszkodami. 
Zawodników w  różnym okresie przygo-
towywali trenerzy: Tadeusz Rauk, Jerzy 
Grześkowiak, Anna Rauk, Józef Frydryk, 
Magdalena Rauk.

Oddany w czerwcu  do użytku odnowiony 
stadion tartanowy to od wielu lat speł-
nienie marzeń tych, którzy w przeszłości 
rozsławiali nasze miasto i gminę.
Trenowanie na wymarzonym stadionie 
z nawierzchnią tartanową, z urządzeniami 
do konkurencji lekkoatletycznych pozwoli  
rozwijać pasje lekkoatletyczne, doskonalić 
cechy motoryczne potrzebne w wielu dys-
cyplinach sportowych.
Mamy nadzieję, że sukcesy lekkoatletów 
z dawnych lat będą kontynuowane i po-
większane.

Tradycje lekkoatletyczne Kórnika
Klub Sportowy AVIA Kamionki był po raz 
kolejny organizatorem cyklu siedmiu 
turniejów piłki nożnej AVIA CUP 2019 
o  Puchar Burmistrza Kórnika. Impreza 
została zorganizowana w sali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawowej w Kamionkach. 
W dniu 23.11.2019 cykl siedmiu turniejów 
został otwarty przez 
wiceburmistrza Sebastiana Wlazłego oraz 
Radnego Miasta i Gminy Kórnik Jerzego 
Walczyka. Ostatni turniej został rozegra-
ny w dniu 14.12.2019. W zawodach wzięło 
udział 68 zespołów i  ok. 700 zawodni-
ków w różnych grupach wiekowych. Do 
udziału w turniejach zaproszono zespoły 
z  klubów zlokalizowanych w  Gminie 
Kórnik oraz z zaprzyjaźnionych klubów, 
z  którymi zawodnicy KS AVIA Kamionki 
zmagali i zmagają się w ramach rozgry-
wek organizowanych przez Wielkopolski 

Związek Piłki Nożnej. Z pośród siedmiu 
turniejów, aż trzykrotnie pierwsze miej-
sce zajmowały zespoły gospodarza, czyli 
KS Avia Kamionki. Przybyli goście byli 
zachwyceni obiektem, organizacją i  at-
mosferą zmagań. Już podczas rozgrywek 
pytano o kolejne terminy rozgrywek i za-
chęcano organizatorów do ponownego 
zorganizowania turnieju. Nie obyło się 
bez ciepłego poczęstunku dla zawodni-
ków, nagród i odznaczeń oraz w starszych 
rocznikach dodatkowo wyborów najlep-
szych zawodników turnieju, najlepszych 
bramkarzy oraz królów strzelców, którzy 
wyłonili się sami podczas rozgrywek po 
przez zdobycie największej ilości goli.
 
    

AVIA CUP 2019 o Puchar Burmistrza Kórnika

◊  Krzysztof Pancewicz
Jerzy Walczyk

◊  Opracowanie
Anna i Tadeusz Raukowie

Puchar Polski w Olsztynie
W dniach 30.11-01.12.2019 r odbył się kolej-
ny Puchar Polski w Taekwondo Olimpijskim. 
Do Olsztyna, na halę Urania zjechało się 
około 600 zawodników z całej Polski, oraz 
reprezentanci klubów z Rosji i Łotwy. Nie 
zabrakło zawodników Kórnickiego klubu Ta-
ekwondo w składzie: Wiktor Pałka, Zuzanna 
Deneka, Szymon Deneka, Artur Zagórowski, 
Wiktoria Kantanista, Jagoda Sibilska, Lena 
Kujawa.
Pierwszego dnia w sobotę rozgrywały się po-
jedynki kategorii junior oraz młodzik. Bardzo 
dobry wynik i pierwsze miejsce na podium 
dla Szymona Deneki, który wygrał cztery 
walki sporą różnicą punktów. Można powie-
dzieć że „rozłożył” przeciwników na łopatki. 
Kolejny raz również i Wiktor Pałka zdobył 
złoty medal na turnieju. Młody i utalentowa-
ny zawodnik stoczył dwie walki wygrywając 
32:24 i 19:5. Trzecie miejsce wywalczyła Zu-
zia Deneka. Bardzo dobrze poradziła sobie 
w dwóch pierwszych walkach wygrywając 
15:7 i 30:2. Dopiero w półfinałowej walce 

musiała uznać wyższość przeciwniczki. Dla 
Artura Zagórowskiego nie był to jednak 
szczęśliwy dzień. Już w  pierwszej walce 
trafił na lidera kategorii, który okazał się być 
bardziej doświadczony.
Drugiego dnia, czyli w niedzielę swoje walki 
mieli stoczyć pozostali reprezentanci klubu 
z kategorii kadet. W godzinach porannych 
nieoczekiwanie doszło do awarii oświetlenia 
hali w następstwie czego doszło do pęknię-
cia szyby od lampy, która spadła i roztrza-
skała się na polu zawodów. 

Taekwondo
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12 grudnia w Oazie w turnieju szachowym 
rywalizowały dzieci. Oto wyniki turnieju:
1 miejsce Samuel Kątny 6 pkt, 2 miejsce 
Tymoteusz Kątny 5 pkt, 3 miejsce Kacper 
Kopczyński 3 pkt, 4 miejsce Michał Gettler 
3 pkt, 5 miejsce Wojciech Górecki 2,5 pkt, 
6 miejsce Marika Bugzel 2 pkt, 7 miejsce 
Aleksandra Gettler 1,5 pkt.
Turniej rozegrano systemem „szwajcar-
skim”. Dzieci otrzymały upominki i dyplomy, 
które ufundowało KCRiS  „OAZA” w Kórniku.     

  

Turniej 
szachowy 
w Oazie

◊  RB

3 srebrne medale dla Kórnika  
w Pucharach Świata
Ogromne sukcesy były udziałem zawod-
ników UKS TFP Jedynka Kórnik podczas 
Pucharów Świata, które odbywają się na 
finiszu kwalifikacji Olimpijskich. Na początek 
w Hong Kongu w sprincie drużynowym męż-
czyzn, drużyna w składzie Maciej Bielecki, 
Mateusz Rudyk i Patryk Rajkowski zajęła pią-
te miejsce, co małymi kroczkami przybliża 
polski zespół do kwalifikacji Olimpijskiej. Na 
kolejny Puchar Świata do Cambridge w No-
wej Zelandii pojechali zarówno sprinterzy 
z Rajkowskim, jak i grupa kobiet walcząca 
o Igrzyska Olimpijskie w wyścigu drużyno-
wym, omnium i madisonie. Nowa Zelandia 
okazała się nie tylko piękna, jak i również 
bardzo szczęśliwa dla polskich ekip. Drużyna 
sprinterów z Rajkowskim w składzie zdobyła 
srebrny medal, bijąc po raz kolejny rekord 
Polski, a ulegając jedynie zespołowi Japonii. 
Madison kobiet w składzie Nikol Płosaj i Da-
ria Pikulik przywiezie do Polski z Cambridge 
również srebrne medale. Polska dwójka 
uległa jedynie Australijkom. Nikol startowała 
również w wyścigu drużynowym z Pikulik, 
Katarzyną Pawłowską i Łucją Pietrzak, zaj-
mując ostatecznie 5 miejsce. Prosto z Cam-
bridge polscy torowcy polecieli do Australii 
gdzie na torze w Brisbane odbył się ostatni 
w tym roku Puchar Świata. Również Austra-
lia okazała się bardzo szczęśliwa dla polskich 
ekip. Najpierw sprinterzy z Patrykiem Raj-
kowskim zdobyli srebro, przegrywając w fi-
nale ponownie z Japończykami, następnie 
madison w składzie Nikol Płosaj i tym razem 
młodsza z sióstr Pikulik Wiktoria wywalczył 
7 miejsce. Nikol zadebiutowała tym razem 
w wieloboju omnium (4 wyścigi), w którym 

spisała się świetnie zajmując ostatecznie 5 
miejsce, co w dużym stopniu zbliża do startu 
w Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Z kolarską wizytą u sponsora
Ogromnym bukietem kwiatów przywi-
tała Pani Lucjana Kuźnicka - Tylenda  
świeżo upieczoną medalistkę ostatnich 
Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym 
Nikol Płosaj. Zawodniczka UKS TFP Jedyn-
ka Kórnik korzystając z kilku dni przerwy 
pomiędzy startami w  Pucharach Świata 
odwiedziła siedzibę głównego sponsora 
firmy TFP. Spotkanie było niezwykle 

sympatyczne, Nikol opowiedziała Pani 
Prezes o  najbliższych wyjazdach na Pu-
chary Świata do Nowej Zelandii i Australii, 
o kwalifikacjach olimpijskich i wrażeniach 
z  zakończonych Mistrzostwach Europy. 
Drugim zawodnikiem UKS Jedynka walczą-
cym w kwalifikacjach do Igrzysk w Tokio 

jest Patryk Rajkowski, który w spotkaniu 
nie mógł uczestniczyć, gdyż już szykował 
się do wylotu na jeszcze wcześniejszy Pu-
char Świata w Hong Kongu. Kadra kobiet 
natomiast Hong Kong odpuściła, koncen-
trując się na pozostałych. 

10 medali w Mistrzostwach Polski  
szkółek kolarskich
Podczas pierwszego weekendu grudnia na 
pruszkowskim welodromie rozegrano (po 
raz szósty) Mistrzostwa Polski szkółek w ko-
larstwie torowym. Tradycyjnie już szkółka 
UKS Jedynka Kórnik okazała się jedną z naj-
lepszych w kraju. Wychowankowie Roberta 
Taciaka przywieźli aż 10 medali. Dwa złote 
przypadły w udziale 14 latka Dawida Wika-
-Czarnowskiego, który zwyciężał w wyścigu 
australijskim i na 250 m ze startu lotnego, 
natomiast w punktowym i scretchu, zdobył 
srebro i brąz. Sporą niespodzianką był udział 
najmłodszej w ekipie Michalinie Oleszak (11 
lat), która pomimo krótkiego stażu na torze 
zdobyła swój pierwszy tytuł mistrzowski 
w wyścigu na 250 m ze startu lotnego, na-
tomiast w wyścigach scretch i australijskim 
stawała na drugim stopniu podium. Autor-
ką pozostałych trzech medali dla Kórnika 
była doświadczona, jedna z  najlepszych 
młodziczek w Polsce 14-letnia Julia Przy-
musińska, która w wyścigu scretch i na 250 
m zdobywała srebrne medale, a w wyścigu 
punktowym stanęła na najniższym stopniu 
podium. Z pozostałych zawodników UKS Je-
dynka Kórnik, Aleksander Leśniewski (14 lat) 
najlepiej wypadł na 250m zajmując świetne 
7 miejsce, Franciszek Mumot swój najlep-
szy wynik zanotował w wyścigu na 250 m 
(10 miejsce), a Radek Jakubczak w scretchu 
był 11 (obaj w kategorii 12 lat).

Kolarstwo

◊  PM

W dniu 23 listopada odbyły się w Kaliszu za-
wody na ergometrze wioślarskim w ramach 
Otwartych Mistrzostw Wielkopolski. Orga-
nizatorem zawodów już po raz dwudziesty 
było Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie. 
W zawodach brało udział blisko 150 zawod-
ników z Poznania, Kalisza, Brdowa, Wrocła-
wia, Kórnika i Wałcza. Rywalizacja toczyła się 
w kategoriach wiekowych od młodzików, 
juniorów młodszych, juniorów, seniorów 
po mastersów. Wielką niespodziankę w ka-
tegorii młodziczek sprawiła zawodniczka 
UKS „Dwójka Kórnik” Ewa Gąsiorowska, 
która zdobyła pierwsze miejsce ze znako-
mitym czasem 5,50 na dystansie 1500 m. 
W tym miejscu należy dodać, że druga na 
mecie zawodniczka UKS Brdów straciła do 
zwyciężczyni 11 sekund. Jest to tym bardziej 
budujące, że Ewa Gąsiorowska trenuje od 
zaledwie ośmiu miesięcy a w swojej katego-
rii wiekowej była najmłodszym rocznikiem. 
W młodziczkach startowało jeszcze sześć 

kórniczanek, które wywalczyły kolejno: Anna 
Kucharska – 6 m, Amelia Karaszewska – 11 
m, Wiktoria Kaźmierowska 12 m., Wiktoria 
Nowak – 20 m oraz dwie debiutantki Patry-
cja Ritter i Katarzyna Nowak. Dziewczęta 

trenują w Kórniku pod okiem trenera Piotra 
Abrahamczyka i Małgorzaty Iszkuło.
Nasze byłe zawodniczki, dziś trenujące 
w „Posnanii RBW” startowały na dystansie 
2000 m. w  wyższej kategorii wiekowej. 
Wśród juniorek młodszych piątą lokatę 
uzyskała Daria Nolberczak z czasem 07:56.8 
oraz startująca po raz pierwszy w  tego 
typu zawodach, Zosia Śmigielska (11 m.). 
W tym samym dniu odbył się Puchar Polski, 
w którym wystartowały seniorki: Hania Śmi-
gielska - 4 m. w wadze lekkiej oraz Karolina 
Zawada (4 m.).
Wszystkim startującym gratulujemy oraz 
życzymy wytrwałości, wiary i  cierpliwości 
w  dążeniu do osiągania jak najlepszych 
wyników.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Naro-
dzenia składamy życzenia radosnych, 
spokojnych chwil w rodzinnym gronie oraz 
sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń.

Mistrzostwa na ergometrze wioślarskim

◊  MG i MI

Ostatni etap Wielkopolskich Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej w unihokeju w kategorii dziew-
cząt, z udziałem 4 najlepszych szkół odbył 
się 12 grudnia w Brudzewie. Reprezentacja 
Szkoły Podstawowej w Radzewie odniosła 
wielki sukces, zdobywając tytuł Wicemi-
strzyń Wielopolski. W meczu półfinałowym 
ze szkołą z Żegocina, mimo zdecydowanej 
przewagi naszego zespołu, padł remis 2:2. 
Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzu-
ty karne. Od czego jednak mamy w zespole 
Roksanę Bazanowską? Nasza bramkarka 
skutecznie obroniła wszystkie strzały, a gol 
Zuzanny Baneckiej okazał się uderzeniem 
na miarę finału. Tam musieliśmy uznać 
wyższość gospodyń z Brudzewa. Mieliśmy 
swoje szanse. Niestety nie wykorzystaliśmy 
ich i przegraliśmy 0:3. Tak jak polscy siat-
karze nie cieszyli się z brązowego medalu 
Mistrzostw Europy, tak i nasze dziewczęta 
początkowo nie cieszyły się ze srebrnego 
medalu Mistrzostw Województwa. Zarówno 
jeden jak i drugi zespół celuje zawsze w zwy-
cięstwo! Po chwili jednak, gdy dziewczęta 
nieco ochłonęły, zaczęła się radość i święto-
wanie z wielkiego sukcesu! To, co nie udało 
się rok wcześniej, teraz stało się faktem! 

Srebrne medale to nagroda za ciężką pracę 
na treningach.  Teraz czas na Mistrzostwa 
Polski! Wicemistrzynie województwa to: 
Roksana Bazanowska (kapitan), Zuzanna 
Banecka, Zofia Brylewska, Aleksandra Ogór-

kiewicz, Monika Fiedorczyk, Gabriela Ukleja, 
Agata Błaszkowiak, Aleksandra Wróbel, 
Weronika Oźminkowska, Nadia Przydryga, 
Urszula Wiśniewska.

SP Radzewo na unihokejowym szczycie

◊  KN

Jedna z  sędzin doznała lekkich obrażeń, 
a wszystkie pojedynki przerwano. Sędzia 
główny zarządził opuszczenie pola zawodów, 
a po późniejszych konsultacjach, decyzją 
dyrektora zawodów przerwano turniej 
w kategorii kadet, a kontynuacja odbędzie 
się w innym terminie. 

Egzaminy uczniowskie
Co pół roku w UKS Oaza Kórnik młodzi adepci 
taekwondo mogą przystąpić do egzaminu na 
stopnie uczniowskie. W dniu 20.11.2019 r. 
odbył się kolejny taki egzamin, w którym 
wzięło udział około trzydzieścioro dzieci, 

a egzaminującymi byli Piotr Wesołek oraz 
Krzysztof Łabutka. Początkujący zaczynają 
od białego pasa, który jest określany jako 
10 kup. Najwyższy stopień uczniowski to 
kup, i  jest to czerwony pas z czarną belką. 
Dopiero po uzyskaniu wszystkich stopni kup 
można przejść do egzaminów na stopnie mi-
strzowskie, gdzie podział jest od 1 do 9 dan.  
Podział na stopnie pozwala określić stopień 
zaawansowania zawodnika, co daje możli-
wość sprawiedliwej rywalizacji na zawodach. 
Ale daje też możliwość rozwoju zawodnika, 
czy w przyszłości dawać możliwość kariery 
sędziowskiej lub trenerskiej.
Dla dzieci trenujących w klubie Oaza Kórnik 

dzień egzaminu był bardzo ważny. Żeby 
otrzymać przepustkę na kolejny stopień mu-
siały zaprezentować techniki ręczne i nożne, 
oraz musiały wykazać znajomość nazewnic-
twa technik w języku koreańskim. Następnie 
egzaminatorzy sprawdzili praktyczne u umie-
jętności technik kopanych. Najwyższe pasy 
dodatkowo musiały zaprezentować układy 
formalne – poomsae. Stopień trudności był 
dostosowany do poszczególnych pasów, 
oraz do umiejętności, jakie prezentują dzieci. 
Wszyscy w tym dniu zaliczyli swój egzamin 
pozytywnie, a osoby, które wykazały się 
największą dyscypliną oraz techniką miały 
możliwość zdać aż o dwa pasy wyżej.

cd. ze str. 21
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WAŻNE TELEFONY:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991

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

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

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

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 lub 61 84-156-13
i 61 84-156-12 

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, tel. kom. 602 740 481

Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
tel./fax. 61 817 01 26
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring 
tel. kom. 604 607 104

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

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

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

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

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

W przypadku konieczności wezwa-
nialekarza na wizytę domową w no-
cylub 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
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

Schronisko dla zwierząt w Skałowie
Warzywna 25, 62-025 Kostrzyn
tel. 783 552 272

Wodociągi Kórnickie i Usługi Ko-
munalne, 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 komu-
nalnych z terenu g. Kórnik 661 480 223

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 54
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

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

Kórnicko-Bnińska
Izba Pamiątek Regionalnych
Ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik – Bnin
Kustosz dr Kazimierz Krawiarz
Tel. 785 749 287

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 01 25
Parafia pw. Wszystkich Świętych
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 61 8170162
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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Ogłoszenia drobne:
praca

 Emerytowany, 65-letni kierowca 
busa podejmie pracę związaną 
z  transportem oraz pielęgnacją 
ogrodów. Tel. 609 660 168
 Praca na stanowisku Elektromon-

tera bez doświadczenia w Środzie 
Wielkopolskiej. Tel. 696 026 223
 Praca w markecie, Miejsce pracy: 

Bnin, woj. Wielkopolskie, Kontakt 
z Działem Rekrutacji: 665 941 451
 Pracownik produkcji (wózek wi-

dłowy). Praca pon-pt (6-14,14-22). 
Firma w Kórniku. Tel. 791 119 666
 Przyjmę pracowników w zawodzie 

malarz, murarz i prace wykończe-
niowe. Zakład ogólnobudowlany. 
Tel. 606 894 973

 Zamów wizytę Mikołaja-Wigilia 
15.00-18.00, Tel. 506 046 747
 Sprzedam żeliwną tarcz do szatko-

wania kapusty z dwoma kompleta-
mi noży. Tel. 607 443 351
 Sprzedam lub zamienię dużą 

cegłę ceramiczną Poroterm o wym. 
24x24x48 cm na inne materiały 
budowlane. Tel. 607 443 351
 Sprzedam tonę węgla klasy A gru-

by, cena 900 zł. Tel. 607 443 351
 Sprzedam drewno opałowe 

pocięte (gałęziówka) 160 zł/m3.  
Tel. 607 443 351
 Kupię dom w  Kórniku (okolice 

Oazy), 100 – 120 m2. Tel. 501 728 515
 Domy jednorodzinne Radze-

wo sprzedam, atrakcyjna cena, 
standard deweloperski, 104 m2.  
Tel. 500 227 640
 Sprzedam dom w Borówcu 157m2, 

479 tys. Tel. 517 120 127
 Sprzedam dom nad jeziorem 

120/475 m2 495 tys. Tel. 517 120 127
 Sprzedam mieszkanie w Bninie, 

46 m2 239 tys. Tel. 517 120 127

 Wynajmę powierzchnię biu-
rowe 18 m2 na ul. Stodolnej 35.  
Tel. 501 177 641
 Wynajmę w centrum Kórnika po-

mieszczenia na biura, gabinety. Pow. 
110 m2. Parking. Tel. 691 793 249          
 Do wynajęcia ekskluzywny apar-

tament na II piętrze o pow. 110 m2: 
salon z  aneksem kuchennym, 
3 pokoje, łazienka, garderoba. 
Kórnik ul. Poznańska. Parking.  
Tel. 691 793 249.
 Wynajmę pomieszczenia na biu-

ra, gabinety od lutego 2020. Pow. 
432 m2. Dwa poziomy Niezależ-
ne wejście, wszystkie media, za-
plecze socjalne. Kórnik. Parking.  
Tel. 691 793 249.
 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-

niku wydzierżawi  lokal użytkowy  
o pow. 150 m2, przy ul. Plac Niepod-
ległości 15 nad Sklepem „TĘCZA”. 
Tel. 663 977 343
 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-

niku wydzierżawi lokal 70 m2, po 
sklepie Spożywczym w Błażejewie, 
ul. Polna 21. Tel. 663 977 343
 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-

niku.  Wydzierżawi lokal o pow. 100 
m2 mieszczący się przy ul. Plac Nie-
podległości 32 na I piętrze, wejście 
od ul. Pocztowej. Tel. 663 977 343
 Gminna Spółdzielnia „ SCH „ 

w Kórniku wydzierżawi Sklep Spo-
żywczy w Czmoniu ul. Bnińska 31.  
Tel. 663 977 343
 Sprzedam kompletne łóżeczko 

dziecięce sosnowe, wym. 180 cm x 
80 cm. Tel. 607 443 351
 Sprzedam przyczepkę lekką o ła-

downości 375 kg, trzy koła z opo-
nami zimowe, w  bardzo dobrym 
stanie, o wymiarach 17575/13, jed-
no koło z oponą letnie, o wymiarze 
17575/13. Tel. 782 513 000
 Tanio sprzedam stół rozsuwany  

i 6 krzeseł. Tel. 664 432 681
 Sprzedam 4 kompletne koła 

z oponami zimowymi + zapasowe 
w pokrowcu , wym. 175/70/R-14, do 

np. Citroena Berlingo I, stan dobry, 
dodam kołpaki, cena 400 zł do ne-
gocjacji. Tel. 602 418 551
 Kupimy dom  w Kórniku lub oko-

licy. Tel. 505 921 833
 Sprzedam prof. aluminiowy 

opływowy bagażnik dachowy,  
2 belki, regulowany. Cena 150 zł.  
Tel. 602 418 551
 Sprzedam samochodowe radio 

CD „IVC” moc 2x50 Wat. Cena 200 zł. 
Tel. 602 418 551
 Sprzedam 2 szt. głośniki samo-

chodowe nowe w oryginalnym op. 
Firmy „GMS” moc 60 Wat/4 ohmy, 
basowe, 6,5 cala okrągłe. Polecam! 
Cena 100 zł. Tel. 602 418 551
 Sprzedam zawodową gitarę elek-

troakust. po liftingu lutniczym 
Fender CD 60CESBDSV2, aktywny 
picup „Fischman” gryf klon kanad., 
góra świerk, dół mahoń, elektronica 
with active onboard preamp. Cena 
1000 zł Tel. 602 418 551
 Sprzedam specjalne combo do 

git. Akust. „Fender Acustosonic 15”, 
nowe z prof. „Cases” lub z orygi-
nalnym kartonem. Cena: złączona 
z „cases” 450 zł. Tel. 602 418 551
 Poszukuję korepetytora języka 

polskiego dla ucznia 5 klasy Szkoły 
Podstawowej. Tel. 501 728 515
 Sprzedaż drewna opałowego, so-

snowego i kominkowego, transport 
gratis. Tel. 661 099 768
 Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. 

Tel. 537 394 398
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011
 Zapraszamy do sklepu wader-

-zabawki.pl na zakupy. Do zoba-
czenia na Konarskiej 7, 62-035 Bnin  
k/Kórnik. Tel. 61 819 02 53
 Sprzedam stabilny fotel biurowy 

skórzany, 2 fotele gięte, 2 ławy ze 
szklanymi blatami. Tel. 694 412 536
 Kupię  mieszkanie  1 - 2 po-

kojowe  w  Kórniku lub okolicy.  
Tel. 505 921 833

 Szukam domu na wynajem 
domu w  Kórniku lub okolicy.  
Tel. 505 921 833
 Przyjmę zlecenie na bus plandeka 

10 ep przewóz rzeczy przeprowadz-
ki weekendy. Tel. 609 289 671

S z u k a m y  g r u n t ó w  A G .  
Tel. 505 921 833
 Pilnie kupię działkę w Kórniku. Tel. 

517120127 
 Układanie paneli podłogowych, 

montowanie listew bocznych MDF. 
Tel. 516 027 030
 Garderoby, Szafy, Zabudowy wnęk 

+ montaż. Tel. 516 027 030
 Sprzedam działki w  okolicach 

Kórnika. Tel. 517 120 127
 Montaż i naprawa rolet zewnętrz-

nych. Tel. 501 645 939
 Oddam w wynajem pokój w Kór-

niku. Tel. 501 645 939
 Montaż roletek, vertekali, moski-

tery. Tel. 501 645 939
 Sprzedam komplet 269 szt. monet 

2 złotowych. Tel. 501 177 641
 Wydam bezpłatnie na 1 rok lub 2 

wózek inwalidzki. Tel. 501 177 641 
 Sprzedaż ziemniaków z domu 5 kg 

i 15 kg, ceny giełdowe, ul. Błażejew-
ska 43 Kórnik
 Sprzedam tynk silikonowy 8 wia-

der po 25 kg za 50% wartości.  
Tel. 603 426 342
 Meble  na wymiar: kuchnie, szafy, 

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

1500 zł informacja pod nr telefonu 
790 774 962
 Kupię ciągniki, przyczepy, maszyny 

rolne. Tel. 604 989 218
 Usługi malarskie. Mieszkania, 

biura. Dobre ceny. Tel. 503 582 788
 Chętnie przyjmę niepotrzebne 

książki. Tel. 721 731 124

INNE

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w  jed-
nej linijce ogłoszenia mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepubli-
kowane 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.
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