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◊ red.

27 maja 2020 roku odbyła się, po raz ko-
lejny w formie zdalnej, sesja Rady Miasta 
i Gminy Kórnik. 
Najważniejszym tematem, choć omawia-
nym w  drugiej części sesji, było podsu-
mowanie budżetu Miasta i Gminy Kórnik 
za 2019 rok oraz przedstawienie Raportu 
o stanie gminy. Radni po dyskusji, zapo-
znaniu się z wnioskami Komisji Rewizyjnej 
i  opinią Regionalnej Izby Rozrachunko-
wej udzielili absolutorium Burmistrzowi 
Miasta i  Gminy Kórnik Przemysławowi 
Pacholskiemu. 
W pierwszej części obrad, po zapoznaniu 
sie ze sprawozdaniami, radni:
- rozpatrzyli wnioski o  wyjaśnienie wąt-
pliwości związanych z przeprowadzonym 
próbnym alarmem przeciwpożarowym 
w Przedszkolu w Kamionkach,
- rozpatrzyli petycję w  sprawie wydania 
przez Radę MiG Kórnik oświadczenia 
w  sprawie ochrony zdrowia przed elek-

Sesja absolutoryjna

troskażeniami,
- rozpatrzyli petycję o przyjęcie uchwały 
w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców 
gminy przed coraz większą ekspozycją na 
sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz 

szerszym zakresie częstotliwości,
- wystosowali apel w  sprawie ochrony 
zdrowia przed elektro-skażeniami,
- rozpatrzyli skargi na działania Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik,

Kolejna „zdalna” sesja

5 czerwca 2020 r. 3

Informacje 
burmistrza

cd. na str 4

dernizowano sortownię (za kwotę 
brutto ponad 10 mln zł), dzięki czemu 
zwiększyła się ilość odzyskiwanych su-
rowców. Wybudowano drugą wagę przy 
wjeździe na składowisko. Rozbudowano 
system odzysku biogazu oraz instalację 
paneli fotowoltaicznych – łącznie za-
montowano 398 paneli na obiektach 
przedsiębiorstwa, które zajmują około 
835 m2. Dzięki temu przedsięwzięciu 
produkowana energia jest zużywana na 
potrzeby własne zakładu, a jej nadwyżka 
odsprzedawana do sieci. Inwestycja mia-
ła również na celu zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery.
Spółka wykazała zysk netto w wysokości 
1 734 595,86 zł. Zgromadzenie wspól-
ników postanowiło przeznaczyć zysk, 
w  całości, na kapitał zapasowy. Kórnik 
jest trzecim, co do wielkości udziałow-
cem – posiadamy 6,92% o  wartości 
nominalnej 2 mln 161 tys. zł. 
Podczas obrad Miasto i  Gminę Kórnik 
reprezentował wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły.

„Sokołów” planuje rozwój

W dniu 1 czerwca gościli w UMiG Kórnik 
przedstawiciele firmy „Sokołów” – dyrek-
tor zakładu „Sokołów” Spółka Akcyjna 
Oddział w Robakowie Marek Młynarczyk 
i naczelny inżynier Sokołów-Service Sp. 

zakupiono nieruchomość

22 maja wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
podpisał akt notarialny w  sprawie wy-
kupu działki 257/104, położonej w  Ka-
mionkach, o powierzchni 436 m², która 
będzie wykorzystana do poszerzenia ul. 
Kamiennej zgodnie z  obowiązującym 
dla tego obszaru miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 
Przedmiotowa nieruchomość umożliwi 
usytuowanie niezbędnych mediów, 
a także posłuży jako dojazd do osiedla 
położonego w  bezpośrednim sąsiedz-
twie. 

zGo jarocin podSumowuje rok

Zgromadzenie wspólników ZGO Jarocin 
odbyło się 28 maja w  Witaszyczkach. 
Przedstawiono sprawozdania finansowe 
i z działalności spółki za rok 2019 oraz 
opinię i raport  biegłego rewidenta. 
Zgromadzeni udzielili absolutorium 
członkom władz spółki oraz zatwierdzili 
sprawozdania organów statutowych. 
Przedstawiono wyniki przetargów na 
odzysk niektórych frakcji odpadów, 
które wpłynęły na podwyżkę cen ich 
składowania. 
W  ostatnim roku rozbudowano i  zmo-

z o.o. Mariusz Koper. Podczas spotkania 
z  burmistrzem Przemysławem Pachol-
skim i  wiceburmistrzem Sebastianem 
Wlazłym dyskutowano na temat planów 
rozwoju przedsiębiorstwa na terenie 
naszej gminy.  

nowe inweStycje w okolicach 
dachowy?

Tego samego dnia z  wiceburmistrzami 
Bronisławem Dominiakiem i  Sebastia-
nem Wlazłym spotkali się przedstawicie-
le firmy Robakowo Investments Sp. z o.o. 
Omawiano plany inwestycyjne firmy na 
terenie Dachowy.

udziałowcy aquanet 
 obradowali

Wideo-konferencja władz spółki Aquanet 
z przedstawicielami udziałowców spółki 
odbyła się 4 czerwca. Miasto i  Gminę 
Kórnik reprezentowali burmistrz Prze-
mysław Pacholski oraz wiceburmistrz 
Bronisław Dominiak. Dyskutowano 
na temat wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i  kanalizacyjnych oraz porozumienia 
udziałowców w  sprawie polityki inwe-
stycyjnej spółki. 



- podjęli uchwałę w sprawie nieodpłatnego 
przejęcia nieruchomości położonej w ob-
rębie Kamionki,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Da-
chowa. Ul. Nagietkowa ma swój początek 
od działki nr 211/15 i biegnie do granicy 
działki 211/26,a jej podstawę stanowi dro-
ga oznaczona jako działka 211/27, 
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Ra-
dzewo. Ul. Borów Tucholskich ma swój 
początek od działki nr 197/3 i biegnie do 
granicy działki 444 w obrębie Czmoń, a jej 
podstawę stanowi droga oznaczona jako 
działka 197/4,
- nadali nazwę ulicy w  miejscowości 
Skrzynki. Ul. Śliwkowa ma swój początek 
od działki oznaczonej nr 157/4 i biegnie do 
granicy działki 86, a jej podstawę stanowi 
droga oznaczona jako działki nr 157/7 
i 158/6,
- uchwalili miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenu położonego 
w rejonie ulicy prof. Stanisława Bodniaka 
w Kórniku, gmina Kórnik.
Relację z sesji obejżeć można na profilu 
Rady Miasta i Gminy Kórnik w serwisie 
YouTube a szczegóły uchwał dostępne są 
na stronie: http://api.esesja.pl/posiedze-
nie8/86399

APEL 1/2020 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami.

Na podstawie § 24 ust. 2 pkt 4 i § 55 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Kórnik, uchwa-
lonego uchwałą Nr XVIII/210/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 stycznia 
2020 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Kórnik (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r., 
poz. 1442 i 2220) Rada Miasta i Gminy Kórnik występuje z następującym apelem:
§ 1. W związku z zaniepokojeniem wywołanym przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 
2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
oraz niektórych innych ustaw, a także przepisów wykonawczych do tej ustawy, wo-
bec kierowanych do Rady Miasta i Gminy Kórnik petycji w sprawie ochrony zdrowia 
mieszkańców przed elektroskażeniami, Radni Rady Miasta i Gminy Kórnik apelują o:
- podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia obowiązku bie-
żącego badania wpływu technologii 5G na zdrowie mieszkańców oraz wdrożenia 
właściwego systemu monitoringu natężenia PEM w środowisku,
- szerokie konsultacje przepisów prawa w zakresie lokalizacji inwestycji łączności 
publicznej oraz rzetelne prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie poten-
cjalnego oddziaływania nowych technologii na zdrowie.
§ 2. Apel podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz opublikowanie w prasie lokalnej.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kórnik do przekazania 
Apelu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Marszał-
kowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
Ministrowi Zdrowia, Ministrowi Środowiska oraz Ministrowi Cyfryzacji.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski

W numerze 2/2020 z 24 stycznia pisaliśmy 
o rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu 
umowy na budowę kolejnego etapu prome-
nady nad Jeziorem Kórnickim. Prace przy tej 
inwestycji trwają.
Do końca maja rozstrzygnięto kolejne prze-
targi. Dotyczą one następujących inwestycji:

 Budowa sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej przy ul. Zwierzynieckiej w Kórniku – 
termin realizacji 30 sierpnia 2020 r. – cena 
brutto 1 300 918,26.
 Budowa oświetlenia ulic: Pod Borem i Pod 

Lasem w Borówcu – termin realizacji 30 lipca 
2020 r. – cena brutto 105 701,07 zł.
 Rozświetlone Kamionki - budowa oświe-

tlenia –  (ulice Olchowa, Promienna, Spa-
cerowa, Sportowa) – termin realizacji 
30 października 2020 r.  – cena brutto  
148 772,61 zł.
 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Dębiec – termin realizacji 30 września 2020 r. 
 – cena brutto 175 001,35.
 Modernizacja świetlicy w Borówcu – termin 

realizacji 30 września 2020 r. – cena brutto 
289 558,29 zł. 
 Budowa oświetlenia ul. Skowronkowa (od 

ul. Jeziornej do ul. Łabędziej) os. Parkowe 
(całe) w Szczytnikach/Koninku – termin re-
alizacji 30 października 2020 r., cena brutto 
85 731 zł.
  Budowa oświetlenia przy ul. Szyszkowej, 

Szlachetnej i Szczelince w Szczytnikach – 
termin realizacji 30 listopada 2020 r. – cena 
brutto 77 605,87.

Inwestycje w toku

26 maja zakończyła się budowa oświetlenia 
przy placu zabaw we wsi Czmoniec
Wykonawcą zadania była firma ELTRANS 
Stanisław Stachowicz, z Gniezna. Inwestycja 
kosztowała 17.953,27 PLN

Dnia 12 czerwca (piątek) 

Urząd Miasta i Gminy Kórnik 

będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

BEZPŁATNE BADANIA 
LARYNGOLOGICZNE!
Zapraszamy wszystkie osoby w wieku 

40-65 lat, które zaobserwowały u siebie 
niepokojące objawy  

lub znajdują się  
w grupie podwyższonego ryzyka  

na bezpłatną diagnostykę w kierunku  
wczesnego wykrywania  

nowotworów głowy i szyi.

Rejestracji dokonywać można 
pod nr telefonu 503 414 178

Badania realizowane są 
w Szpitalu Klinicznym 

im. H. Święcickiego UM 
w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49

◊  SK i ŁG
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Budowa „kładki” przez Jezioro Kórnickie
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DOCHODY
Zgodnie z uchwałą nr IV/29/2018 Rady Mia-
sta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2018 
r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Kórnik na 2019 rok, z późniejszy-
mi zmianami, plan dochodów wynosił 
214.975.308,41 zł, natomiast uzyskano 
dochody w wysokości  211.103.942,52 zł, 
co stanowi  98,20%.  

Największy udział w  dochodach Gminy 
Kórnik w 2019 r. stanowią:
 dotacje – otrzymane od różnych dyspo-

nentów w łącznej kwocie 56.765.024,48 zł, 
co stanowi 26,89% dochodów,
 podatek od nieruchomości od osób fi-

zycznych i prawnych 52.650.547,69 zł, co 
stanowi 24,94% dochodów,
 udział w podatku dochodowym od osób 

fizycznych i prawnych 50.388.182,35 zł, co 
stanowi 23,87% dochodów,
 subwencje (część oświatowa, równowa-

żąca) 21.671.290,00 zł, - 10,27% dochodów.
Powyższe dochody w kwocie 181.475.044,52 
zł, stanowią 85,97% wykonanych docho-
dów.
W dalszej kolejności na wielkość wykona-
nych dochodów miały wpływ:
 inne opłaty lokalne pobierane na podsta-

wie odrębnych ustaw w kwocie 9.473.987,68 
zł, co stanowi 4,49% planowanych docho-
dów, w  tym: opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (7.829.151,39 
zł), opłata za zajęcie pasa drogowego 
(1.515.609,04 zł), opłata za korzystanie 
z przystanków na terenie gminy (37.138,65 
zł), opłata parkingowa (92.088,60 zł),
 dochody z usług w kwocie 4.222.177,40 

zł, co stanowi 2,0% dochodów, w  tym 
dochód zrealizowany przez KCRiS OAZA  
3.805.279,15 zł,
 podatek od czynności cywilnoprawnych 

w kwocie 3.229.591,97 zł, co stanowi 1,53% 
dochodów,

- podatek od środków transportowych 
w kwocie 1.501.269,99 zł, co stanowi 0,71% 
dochodów,

  podatek rolny w kwocie 1.182.062,90 zł, 
co stanowi 0,56% dochodów.
  środki na dofinansowanie własnych inwe-

stycji w kwocie 1.039.157,37 zł, co stanowi 
0,49% dochodów (dotyczy sfinansowania 
przez spółkę Aquanet SA budowy wodo-
ciągu Gądki- Szczodrzykowo).

DOTACJE
Gmina Kórnik w  2019 roku otrzymała 
dotacje:
  z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej 
zleconych gminom w kwocie 43.350.593,58 
zł,

- z budżetu państwa na dofinansowanie 
bieżących i majątkowych zadań własnych 
gmin w kwocie 2.305.458,92 zł, w tym na 

zadania w zakresie oświaty i wychowania 
w kwocie 1.529.270,00 zł i opieki społecznej 
w kwocie 469.144,45 zł,
 na zadania bieżące realizowane na pod-

stawie porozumień (umów) między jednost-
kami samorządu terytorialnego w kwocie 
6.271.711,64 zł, w  tym dotacja z Powiatu 
Poznańskiego na utrzymanie dróg powia-
towych w granicach Miasta (74.099,52 zł), 
dotacje w  łącznej kwocie 6.197.612,12 zł 
od jednostek samorzadu terytorialnego 
na organizację komunikacji autobusowej: 
Środa Wlkp. (4.906.380,01 zł), Zaniemyśl 
(368.471,78 zł), Krzykosy (294.449,50 zł), 
Miłosław (34.201,55),  Kostrzyn Wlkp. 

(25.866,72 zł), Kleszczowo (145.305,25 zł), 
Powiat Środa Wlkp. (279.791,69 zł) i rozlicze-
nie rekompensaty za 2018 r. (143.145,62 zł),
  w kwocie 103.415,50 zł realizując zadania 

w ramach pomocy finansowej między jed-
nostkami samorządu terytorialnego, w tym 
dotacja (100.000,00 zł) z  Województwa 
Wielkopolskiego  na program „Szatnia na 
Medal” – dofinansowanie szatni w Szczo-
drzykowie oraz pomoc finansowa z gminy  
Kostrzyn (3.415,50 zł) z przeznaczeniem na 
dofinansowanie transportu miejskiego na 
terenie Miasta i Gminy Kórnik,
  na zadania bieżące i inwestycyjne w ra-

mach programów finansowanych z udzia-
łem środków europejskich w  wysokości 
4.135.844,84 zł, w  tym na zwrot ponie-
sionych wydatków na zadanie: budowa 
zintegrowanego węzła przesiadkowego 
przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem 
środków transportu publicznego (25.507,42 
zł), dotacja na projekt: „Poznaje, ekspery-
mentuję, weryfikuję – programy wsparcia 
rozwijania kompetencji matematyczno-
-przyrodniczych i  językowych uczniów 
Gimnazjum w  Kamionkach”  w  ramach 
WRPO na lata 2014-2020 (32.200,00 zł), 
dotacja na projekt: „Utworzenie nowych 
miejsc przedszkolnych oraz podniesienie 
jakości kształcenia w nowym przedszkolu 
w Kamionkach, w gminie Kórnik” w ramach 
WRPO na lata 2014-2020 (380.174,98 zł),  
dotacja na projekt: „Utworzenie nowych 
miejsc przedszkolnych oraz zwiększenie 
szans edukacyjnych dzieci w przedszkolu 
w  Szczodrzykowie” w  ramach WRPO na 
lata 2014-2020 (12.000,00 zł), dotacja 
w  ramach projektu partnerskiego ”Liga 
e-Szkoła” ze środków WRPO (175.357,00 
zł), zwrot wydatków z WRPO na lata 2014-
2020 na zadanie: rozbudowa Przedszkola 
w Szczodrzykowie (630.011,23 zł) i budowę 
Przedszkola w Kamionkach (695.139,83 zł),  
termomodernizacja Szkoły Podstawowej 
w Radzewie (1.848.915,38 zł), budowa świe-
tlicy w Prusinowie (334.539,00 zł) ze środ-
ków PROW oraz zwrot w kwocie 2.000,00 
zł z tytułu ostatecznego rozliczenia grantu 

na realizację konsultacji społecznych w ra-
mach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”,
 na zadania majątkowe dofinansowane 

z państwowych funduszy celowych w kwo-
cie 600.000,00 zł, w tym realizując zadania 
majątkowe dofinansowane z państwowych 
funduszy celowych: budowa otwartych 

stref aktywności w  Kórniku i  Pierzchnie 
(100.000,00 zł), przebudowa stadionu 
sportowego na terenie CRiS Oaza (500.000 
zł) - zadanie zrealizowane w 2018 r.

Podsumowano budżet gminy za 2019 rok

Otwarcie węzła przesiadkowego przy stacji PKP „Kórnik”

Kolejny wóz bojowy trafił do strażaków OSP

Dochody Miasta i Gminy Kórnik w ostatnich latach

Struktura dochodów budżetowych 2019 Struktura wydatków budżetowych 2019

cd. na str. 8
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WYDATKI
Planowane: 214.508.455 zł.
Wykonane: 190.665.984 zł.
Wydatki bieżące
Planowane 176.179.578 zł.
Wykonane 162.212.585 zł. 
Podział wydatków:
 Oświata i wychowanie 56.262.456 zł
 Rodzina 43.757.422 zł
 Transport i łączność 24.047.525 zł
 Gospodarka komunalna i ochrona środo-

wiska 18.783.265 zł
 Administracja publiczna 11.946.330 zł
 Kultura fizyczna 11.660.193 zł
 Pomoc społeczna 4.774.767 zł
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

4.714.976 zł

 Różne rozliczenia 3.273.475 zł
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-

ciwpożarowa 2.610.877 zł
 Rolnictwo i łowiectwo 2.332.656 zł
 Gospodarka mieszkaniowa 2.115.107 zł
 Edukacyjna opieka wychowawcza 

1.665.386 zł
 Obsługa długu publicznego 1.012.980 zł
 Turystyka 635.047 zł
 Ochrona zdrowia 572.232 zł
 Pozostałe 501.290 zł

Miasto i Gmina Kórnik przekazała dotacje  
na realizację zadań gminnych w  łącznej 
kwocie 18.329.076 zł , co stanowi 9,61% 
wydatków.
6.141.768 zł otrzymały podmioty na zadania 

w zakresie wychowania przedszkolnego.
 2.355.000 zł przekazano dla Powiatu Po-

znańskiego na dofinansowanie: rozbudowy 
drogi powiatowej nr 2477P Gądki–Szczo-
drzykowo. 
 2.322.522 zł trafiło do Miasta Poznań na 

dofinansowanie przewozów pasażerskich 
na części terenu naszej gminy.
 1.118.284 zł dotacji dla Kórnickiego Ośrod-

ka Kultury.
 898.060 zł dotacji dla Biblioteki Publicznaej 

w Kórniku.
 805.914 zł dotacji otrzymały żłobki, kluby 

dziecięce i opiekun dzienny.
 802.564 zł dotacji dla organizacji prowa-

dzących działalność pożytku publicznego.
 713.895 zł dla Ochotniczych Straży Po-

żarnych, w  tym dla OSP  w Kamionkach 

z przeznaczeniem na spłatę pożyczki wraz                    
z odsetkami z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 
313.895 zł oraz dla OSP Kórnik na dofinan-
sowanie zakupu średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z na-
pędem w kwocie 400 000 zł.

Realizacja wydatków majatkowych plano-
wana była na poziomie 38.328.867 zł. Zre-
alizowano 74,23% planu, czyli wydatkowano 
28.453.399 zł. 
Wśród zrealizowanych zadań znalazły się 
między innymi: modernizacja energetyczna 
budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie, 
oraz rozbudowa tej placówki (3.880.218 zł 
oraz 1.884.986 zł) rozbudowa Przedszkola 

w Szczodrzykowie (3.182.012 zł) oraz bu-
dowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 1 
w  Kórniku (1.350.545 zł). Infrastruktura 
drogowa kosztowała w sumie 7.720.411 zł, 
a wśród wykonanych zadań znalazły się 
m. in. budowa zintegrowanego węzła 
przesiadkowego,  modernizacja ul. Witosa, 
parking w Robakowie i przy os. Krasickiego 
w Kórniku oraz nowe chodniki. 
Wybudowano kanalizację deszczową w uli-
cach Błażejewskiej i  Śremskiej (991.474 
zł), przy ul. Zwierzynieckiej (292.066 zł), 
a także zaprojektowano sieć wodociągową 
Szczodrzykowo-Pierzchno (30.750 zł). Na 
realizację nowych oświetleń wydatkowano 
886.803 zł.
Modernizacja i budowa obiektów sporto-
wych i rekreacyjnych kosztowała 1.965.841 zł.  

W ramach Funduszy Sołeckich planowano 
wydatki w  kwocie 1.178.931 zł, z  czego 
zrealizowano 1.088.510 zł. 

Sumę 7.628.230 zł pochłonęła gospodar-
ka odpadami komunalnymi. 

W ogólnej kwocie wydatków zawarte są 
wydatki niewygasające z upływem roku 
budżetowego na kwotę 2 922 301 zł. 
Na ww. kwotę składają się m.in. następu-
jące zadania majątkowe: 
• rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ra-
dzewie w kwocie 1.428.459 zł,
• budowa sieci wodociągowej z Gądek do 
Szczodrzykowa  w kwocie 905.948 zł.

W 2019 roku przychodem Miasta i Gminy 
Kórnik były wolne środki wynikające 
z rozliczenia lat ubiegłych w wysokośc13 
688 690 zł. 

Na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie Gminy 
Kórnik z tytułu obligacji i pożyczek wynosi 
41.059.555 zł, co stanowi  19,45% w stosun-
ku do wykonanych dochodów.
W 2019r. spłacono zobowiązania Gminy 
w łącznej kwocie  wraz   z kosztami w kwocie 
8.192.521 zł co stanowi 3,88% w stosunku 
do dochodów wykonanych.

Chodnik na Dziennikarskiej w Koninku

Filia Biblioteki w Bninie Lampy w Mościenicy

Oświetlenie w Szczytnikach

Boisko w DachowiePromenada w Kórniku

Po termomodernizacji przyszedł czas na rozbudowę SP w Radzewie

Parking w Robakowie Rozbudowano Przeszkole w Szczodrzykowie

Wskaźniki zadłużenia w kolejnych latach

cd. ze str. 7

◊  red.
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Znoszone są kolejne zakazy i nakazy, 
które towarzyszyły nam w marcu, 
kwietniu i maju. 
Ilość diagnozowanych codziennie no-
wych przypadków koronawirusa w Pol-
sce nie spada poniżej setki dziennie 
i w chwili obecnej trudno wyrokować 
jak długo COVID pozostanie naszym 
groźnym sąsiadem. 
Na szczęście w naszej gminie nie ma 
obecnie zdiagnozowanych, aktywnych 
przypadków osób zakażonych. Od po-
czątku pandemii było ich osiem. Jedna 
osoba zmarła.  

Sytuacja zmusza nas do zmiany wielu przy-
zwyczajeń. Ma też przemożny wpływ na 
reguły zachowania w trakcie codziennych 
kontaktów międzyludzkich.
Przez kilka ostatnich miesięcy podanie ręki 
na przywitanie było sporym nietaktem. 
Gdy komuś upadł jakiś przedmiot wypa-
dało powstrzymać chęć pomocy, choć dla 
wielu kulturalnych ludzi to był oczywisty 
odruch. Różnego rodzaju osłony na usta 
i  nosy skutecznie nas maskowały, nie 
poznawaliśmy się na ulicy, nie widać było 
mimiki naszych twarzy nie słychać było 
wyraźnie słów, jakie do siebie mówiliśmy. 
Niektóre komunikaty zastępowaliśmy in-
nymi gestami, jednak jak zastąpić choćby 
życzliwy uśmiech?

Mimo łagodzenia obostrzeń wielu z nas 
nadal nosi maseczki nawet na świeżym 
powietrzu. Jeśli ktoś czuje taką potrzebę, 
szanujmy to, a  nawet doceńmy. Tym 

bardziej, że w  opinii wielu fachowców 
noszenie maseczki mniej chroni noszą-
cego, a  bardziej jego otoczenie przed 
mikrocząsteczkami, które wydobywają się 
z ust i nosów.

Nawet jeśli sami nie czujemy strachu 
przed zakażeniem, szanujmy bezpie-
czeństwo i samopoczucie innych - nośmy 
maseczki tam, gdzie są one nadal obo-
wiązkowe. Przypomnijmy, że powinniśmy 
je nosić (tu dokłady cytat z  rządowych 
przepisów) w przestrzeni otwartej, gdy nie 
mamy możliwości zachowania 2 metrów 
odległości od innych, a także w przestrzeni 
zamkniętej – np. w  sklepach, kościołach, 
bankach, kinach, teatrach czy w pojazdach 
komunikacji zbiorowej. 
Łamanie wyżej wspomnianej zasady może 
spowodować nie tylko strach przed zara-
żeniem u osób, z którymi mamy kontakt, 
ale też inne, niespodziewane reperkusje. 
Zdarzyło się, że uczestniczka liturgii w kór-
nickim kościele fotografowała twarze 
osób obecnych w świątyni bez maseczek 
i  wysyłała zdjęcia do funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej. Trudno ocenić, jakie były 
powody i intencje zarówno osoby dono-
szącej, jak i osób nie noszących. Rozpo-
rządzenia ministerialne zwalniały bowiem 
z maseczkowego obowiązku dzieci poniżej 
czwartego roku życia, osoby mające pro-
blemy z oddychaniem, które nie pozwalają 
im na zakrywanie ust lub nosa oraz osoby 
niezdolne do samodzielnego zakrycia lub 
odkrycia ust lub nosa. Jakkolwiek było 
w tym przypadku, na styku praktyki i nie 

zawsze precyzyjnych przepisów powinni-
śmy kierować się społeczną wrażliwością, 
odpowiedzialnością i  szacunkiem dla 
ludzi, wśród których żyjemy.  Może przed 
podejmowaniem drastycznych kroków 
i dla wyjaśnienia sytuacji  wystarczyłaby 
rozmowa?

Kryzys wywołany sytuacją epidemiologicz-
ną był dla wielu z nas bodźcem do pozy-
tywnych zmian lub utwierdził w dobrych 
praktykach. Jednoczyliśmy się, wzmacniały 
się więzi społeczne, chcieliśmy pomagać 
seniorom, sąsiadom i pracownikom służby 
zdrowia. Rozumieliśmy jak istotne jest 
dbanie o własne zdrowie i kondycję, które 
składają się przecież na wspólną, zbiorową 
odporność. 

Nie zmarnujmy tej lekcji wiedzy o sobie sa-
mych i o społeczeństwie, w którym żyjemy. 
Kultywujmy nadal pozytywne zachowania.  
Koronawirus kiedyś, miejmy nadzieję, 
zostanie wyeliminowany, ale seniorzy, są-
siedzi, służba zdrowia potrzebować będą 
nadal naszego szacunku i zrozumienia. 

Savoir vivre w czasach pandemii

◊  ŁG

Przygotowania
do otwarcia

Pracownicy WODKOM Kórnik przygotowali 
siłownie zewnetrzne i place zabaw do po-
nownego przyjęcia głodnych rekreacji użyt-
kowników. Infrastruktura została odkażona  
przy pomocy certyfikowanego płynu.

Pamiętajmy jednak, że nadal obowiązują 
ograniczenia i zakazy, które maja pomóc 
w ograniczeniu zakażeń koronawirusem.
Zachowajmy dystans!

◊  ŁG
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Jednym z gorących tematów ostatnich 
miesięcy, obok oczywiście koronawiru-
sowej pandemii, są wybory korespon-
dencyjne. Ostatecznie nie udało się 
zorganizować ich w maju. Jeśli wybory 
miałyby odbyć się w formie korespon-
dencyjnej, kluczowe stają się działania 
operatora pocztowego oraz przedmiot, 
który zgodnie z ustawą Prawo pocztowe 
powinien znaleźć się na każdej zamiesz-
kanej posesji – skrzynka pocztowa.

O  tym, że jest problem ze skrzynkami 
przekonali się strażacy, którzy dostarczali 
mieszkańcom naszej gminy maseczki. 
Przy wielu posesjach skrzynek po prostu 
nie ma.
Zgodnie z  art. 40 ustawy właściciel lub 
współwłaściciele nieruchomości, na któ-
rych znajduje się budynek mieszkalny, lub 
włodarze budynku mieszkalnego stanowią-
cego odrębną nieruchomość są zobowiąza-
ni umieścić oddawczą skrzynkę pocztową 
spełniającą określone wymagania.

Gdzie umieścić należy skrzynkę? Zgodnie 
z wyżej wspomnianym artykułem – przed 
drzwiami wejściowymi do budynku lub 
w ogólnie dostępnej części nieruchomości. 
W budynkach wielorodzinnych, w których 
wyodrębnione są co najmniej 3 lokale, 
należy zamontować taką liczbę skrzynek, 

jaka odpowiada lokalom mieszkalnym lub 
posiadającym wyodrębniony adres.
Na obszarach wiejskich lub takich o  roz-
proszonej zabudowie operator pocztowy 
ma prawo instalowania i użytkowania wła-
snych oddawczych skrzynek pocztowych. 
Takie rozwiązanie ma miejsce w  niektó-
rych miejscowościach naszej gminy, gdzie 
w jednej części wsi znajdują się skrzynki dla 
wszystkich mieszkańców. 

Parametry, jakimi musi charakteryzować 
się skrzynka, reguluje rozporządzenie 
Ministra Administracji i Cyfryzacji. Zgod-
nie z wytycznymi w skrzynce prawidłowej 
wielkości możliwe ma być umieszczenie 
przesyłki listowej opakowanej w kopertę 
o wymiarach 229 mm x 324 mm i zmieścić 
się w niej powinny listy o łącznej grubości 
co najmniej 60 mm.
Wymiary otworu wrzutowego skrzynki wy-
nosić mają nie mniej niż 30 mm i nie więcej 
niż 45 mm. Jego szerokość ma mieć nie 
mniej niż 230 mm i nie więcej niż 280 mm – 
w przypadku skrzynek, w których przesyłki 
listowe umieszczane są krótszą krawędzią 
przesyłki oraz nie mniej niż 325 mm i nie 
więcej niż 400 mm – w przypadku skrzynek, 
w których przesyłki listowe umieszczane są 
dłuższą krawędzią.
Musi to być dla listów miejsce bezpieczne, 
chronione przed kradzieżą, pożarem i wa-

runkami atmosferycznymi.
Jak czytamy w przepisach: skrzynkę ozna-
cza się cyframi arabskimi, zgodnie z nu-
meracją porządkową nieruchomości, 
w sposób umożliwiający jednoznaczne jej 
przyporządkowanie do budynku lub wyod-
rębnionych w nim lokali, jeżeli posiadają 
osobny adres.
„Skrzynki lub ich zestawy instaluje się 
w  sposób trwały nie niżej niż 700 mm, 
mierząc od podłoża do dolnej krawędzi 
skrzynki, i nie wyżej niż 1600 mm, mierząc 
od podłoża do górnej krawędzi ostatniej 
skrzynki”.
A  co jeśli powyższych obowiązków nie 
dopełnimy?
„Wysokość kary pieniężnej wynosi od 
50 złotych do 10 000 złotych. Ustalając 
wysokość kary pieniężnej, Prezes Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej bierze pod uwa-
gę stopień szkodliwości czynu” – czytamy 
w ustawie Prawo pocztowe.

Przepisy określają też szczegółowe parame-
try gwarantujące dostępność skrzynek dla 
osób niepełnosprawnych. Zachęcamy do 
zapoznania się z cytowanymi wyżej doku-
mentami szczególnie tych, którzy skrzynki 
pocztowej jeszcze nie mają. I to bez względu 
na to, w  jakiej formie będziemy głosować 
podczas najbliższych wyborów. 

Masz skrzynkę pocztową?

◊  ŁG
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Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Czeremcha amerykańska – Prunus serotina 
– jest krzewem, rzadziej drzewem, należą-
cym do rodziny różowatych (Rosaceae). Do 
Europy trafiła z Ameryki Północnej w XVII 
wieku. Jej masowy pojaw w Polsce dato-
wany jest na XX wiek. Wtedy to była licznie 
wprowadzana przez leśników do lasów, 
jako tzw. gatunek biocenotyczny, czyli 
taki, którego funkcją jest np. zapewnienie 
pokarmu dla zwierząt, czy przyciąganie 
ptaków pomocnych w walce ze szkodni-
kami owadzimi. Ogrodnicy sprowadzali ją 
do parków i ogrodów ze względu na walory 
dekoracyjne, głównie ładnie przebarwiają-
ce się jesienią liście. Zwracano uwagę na 
jej intensywne kwitnienie oraz możliwość 
wykorzystania owoców do produkcji 
przetworów spożywczych. Proponowano 
ją również wprowadzać do zadrzewień 
przydrożnych czy na tereny poprzemysło-
we, ponieważ bardzo dobrze radziła sobie 
na terenach zanieczyszczonych, a  także 
na glebach suchych i ubogich w składniki 
mineralne. Wydawać by się mogło, że jest 
ona rośliną idealną, która może przynosić 
wiele korzyści. Wówczas prawie nikt nie 
podejrzewał, że na przestrzeni zaledwie 
kilkudziesięciu lat stanie się ona gatunkiem 
inwazyjnym. 
Ten północnoamerykański gatunek natu-
ralnie występuje w południowo-wschod-
niej części USA. Tam dorasta nawet do 
40 metrów wysokości. Drewno dorosłych 
okazów ma kolor brązowo-czerwony ze 
złocistym połyskiem. Dlatego jest cenione 
w przemyśle drzewnym do produkcji mebli. 
W naszym kraju rzadko ma pokrój drzewa. 
Najczęściej możemy ją zaobserwować 
w postaci krzewów. Gdy spacerujemy po 
lasach i wejdziemy w  tzw. krzaki (po po-
znańsku chęchy), często okazuje się, że wła-
śnie jesteśmy na terenie silnie zarośniętym 
czeremchą amerykańską. Aby być pew-
nym, że to właśnie ona, najlepiej przyjrzeć 
się liściom. Są one eliptyczne, zaostrzone, 
do 12-15 cm długości, brzegiem piłkowane 
(ząbki zgięte ku blaszce liściowej), gładkie 
i  lśniące. W  terenie nasłonecznionym są 
one skórzaste i grube, a w cieniu cienkie. 
Na spodniej ich części wzdłuż nerwu są 
często owłosione, a na ogonku posiadają 
kilka gruczołków. Jesienią przybierają 
one piękny czerwony i  złoty kolor (patrz 
większe zdjęcie). Jak rozpoznać ją, gdy nie 
ma na niej liści? Specjaliści przypatrują się 
pędom. Najlepiej jednak oderwać kawałek 
gałązki i powąchać miejsce zranienia. Po 
delikatnym jego roztarciu wydzielany jest 
specyficzny, ostry, korzenny zapach. Często 
mówi się, że wyczuwalna jest woń migda-
łów. Okres jej kwitnienia przypada na maj 
i czerwiec. Obsypana jest wówczas białymi 
kwiatami na szypułkach skupionych w gro-

nach (mniejsze zdjęcie). Kwiaty te zapylane 
są przez kilka gatunków much, chrząszczy 
i pszczół. Owoce po dojrzeniu (sierpień/
wrzesień) przybierają czarny kolor i  są 
wówczas chętnie zjadane przez ptaki i ssa-
ki. Również ludzie chętnie korzystają z jej 
owoców. Wytwarza się z niej galaretki, soki, 
nalewki czy drinki, jak np. „cherry bounce”. 
Korę natomiast wykorzystywano jako śro-
dek uspokajający. Jeszcze w latach 90. XX 
wieku w USA i Wielkiej Brytanii można było 
kupić syropy na jej bazie stosowane do le-
czenia astmy, kaszlu czy zapalenia oskrzeli.
W  tym momencie można się zastanowić 
nad tym, dlaczego gatunek ten jest obecnie 
niepożądanym i uznawanym za jeden z naj-
bardziej inwazyjnych gatunków w Europie? 
Jedną z przyczyn jest jej ekspansywność. 
Jak wspomniano na początku, została ona 
wprowadzona na gleby słabe. Jednakże 
rokrocznie samoistnie w dużym stopniu 
poszerzała areał swojego występowania. 
Zwierzęta zjadając jej nasiona przenosiły 
ją na tereny żyzne, gdzie spełnianie przez 
nią roli biocenotycznej nie jest potrzebne. 
Rośnie tam wiele różnych gatunków rodzi-
mych, które są przez nią wypierane. Szybko 
rosnąca czeremcha, zabierając cenną 
przestrzeń, uniemożliwia wzrost nowego 
pokolenia naszych drzew leśnych, np. dę-
bów, buków. W przypadku braku młodego 
pokolenia gatunków drzewiastych może 
ona niejako przejąć dany obszar tylko dla 
siebie. Problem ten pogłębia fakt, iż liście 
czeremchy są trujące. Zawierają one gliko-
zydy cyjanogenne. Zwierzęta leśne, takie 
jak sarny czy jelenie, nie zjadają młodego 
pokolenia czeremchy. Szukając pożywienia 
wybiorą raczej młode drzewka naszych ro-
dzimych gatunków. Może to doprowadzić 
do sytuacji, że naturalne odnowienie lasu 
może być prawie niemożliwe. Wycinanie 

czeremchy również nie jest dobrym roz-
wiązaniem. Przypominać może walkę z mi-
tyczną Hydrą lernejską. Odrosty powodują 
jeszcze gęstsze krzewienie i w miejscu po 
wyciętym osobniku wyrastają nowe, które 
charakteryzują się szybszym wzrostem niż 
u pokolenia pochodzącego z nasion. Gdy 
czeremcha opanuje dany teren doprowa-
dza również do zaniku roślin runa leśnego. 
Brak naturalnych wrogów i niekontrolowa-
ny rozrost prowadzi do nieodwracalnych 
zmian w ekosystemach leśnych. Zmiany 
takie mogą nawet doprowadzić do wyginię-
cia niektórych gatunków roślin i zwierząt.
Czeremcha amerykańska jest gatunkiem, 
który świetnie obrazuje, że każda ingeren-
cja człowieka w ekosystemy niesie za sobą 
nieodwracalne, najczęściej negatywne 
zmiany dla środowiska. Nawet gdy mamy 
jak najlepsze intencje, działanie nasze 
może powodować zmiany, których nie 
będziemy mogli już zatrzymać, ani prze-
widzieć ich konsekwencji. Warto o  tym 
pamiętać sadząc nowe rośliny, czy (co 
niestety się zdarza) wyrzucając odpady 
zielone z naszych ogrodów do lasu czy na 
łąki. Może jednak lepiej zakończyć bardziej 
optymistycznie. Dlatego proponuję rozmy-
ślać o przyrodzie delektując się dżemem 
bądź sokiem z czeremchy amerykańskiej.

Czeremcha amerykańska – przyjaciel czy wróg?

◊ Dawid Adamczyk
Instytut Dendrologii PAN

Fot.  P. Karolewski

Sportowcy lubią grać na swoim bo-
isku, bo wtedy są niesieni dopingiem 
własnych fanów. W najbliższej okolicy, 
czyli właśnie „u siebie” będziemy też 
najchętniej wypoczywać w kolejnych 
miesiącach, wpisując się w rosnący 
trend zwany mikroturystyką. A w obli-
czu nadal istniejących zagrożeń nie ma 
chyba lepszego sposobu na aktywny 
wypoczynek w sąsiedztwie Poznania 
niż gry turystyczne.

W przeciwieństwie do bardzo popularnych 
gier miejskich w gry turystyczne najczęściej 
możemy się bawić wtedy, kiedy sami mamy 
na to czas i ochotę. Wystarczy długopis, kar-
ta gry – pobrana z Internetu i samodzielnie 
wydrukowana i… można już ruszać w drogę. 
Emocje – gwarantowane! W pobliżu Pozna-
nia dostępnych jest sporo takich gier, nale-
żących do kilku podstawowych rodzajów.

Na tropie skarbów
Questy to po prostu… poszukiwanie skar-
bów. Korzystając z wierszowanych wskazó-
wek trzeba znaleźć właściwą trasę i – rozwią-
zując zagadki – dotrzeć do miejsca ukrycia 
skrzyneczki ze specjalną pieczęcią. Przy 
okazji poznając losy klasztoru w Owińskach, 
niezwykłą historię założenia Golęczewa albo 
tajemnice pałacu Jankowice. Na podobny 
spacer, który zazwyczaj trwa około godziny, 
zapraszają też Mosina i Murowana Goślina. 
Dodatkową mobilizacją do zaliczania kolej-
nych tras może być zdobywanie Odznaki 
Odkrywców Tajemnic i upominków w ra-
mach akcji Na tropie skarbów.

Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na 
Orientację
Zagadkowy skrót TRInO skrywa gry, które 
czerpią z doświadczeń popularnych imprez 
na orientację. Zadaniem uczestników jest 
dotarcie do zaznaczonych na mapie punk-
tów kontrolnych i znalezienie odpowiedzi na 
związane z nimi pytania. Autorzy tras TRInO 
w pobliżu Poznania szczególnie upodobali 
sobie piękną przyrodę. Swoją orientację 
w terenie można zatem sprawdzić w Wiel-
kopolskim Parku Narodowym i w Mosinie, 
nazywanej „wrotami do parku”, wśród 
pomnikowych dębów parku pałacowego 
w Rogalinie i na obszarze nadwarciańskich 
łęgów, a także spacerując słynną Aleją Filo-
zofów w Wierzenicy.

Na rower
Gry o dłuższych trasach powstały z myślą 
o miłośnikach jazdy na dwóch kółkach. Naj-
bardziej wytrwali mogą wybrać się Rowerem 
wokół Poznania (trasa dostępna również 
w wersji angielskiej), zaliczając zadania na 
terenie 14 gmin. Kto złapał bakcyla bicykla 
z chęcią skorzysta również z propozycji ze 
Śremu. Rowerowe Questy Regionu Śrem-

skiego to trzy gry w samym mieście oraz 
trasy w pobliskiej Mórce i innych miejsco-
wościach. Prawdziwym zagłębiem gier 
turystycznych jest także Kórnik. Po spacerze 
w zamku, czyli siedzibie słynnej Białej Damy, 
można wybrać jedną z propozycji arbore-
tum – quest, TRInO albo „Wielką Przygodę 
w Wielkopolskich Ogrodach” – grę obejmu-
jącą siedem ogrodów botanicznych, w tym 
Arboretum Leśne w Zielonce.

O powstaniu inaczej
Gry turystyczne mogą posłużyć jako atrak-
cyjna plenerowa lekcja historii. Jednym 
z najczęściej pojawiających się wątków jest 
powstanie wielkopolskie, którego dotyczą 
questy samochodowe z cyklu Zapomnia-
nym bohaterom: jeden prowadzący z Buku 
do Kórnika, a drugi z Biedruska do Lusowa. 
Udany zryw niepodległościowy posłużył 
również za kanwę gry Pierwsze Iskry (do-
stępnej w wersji polskiej i angielskiej), która 
obejmuje zadania w 11 miejscowościach! 
Warto tak zaplanować trasę rozgrywki, aby 
na koniec odwiedzić Tarnowo Podgórne, 
gdzie wisienką na torcie będzie spacer-gra 
tropem pewnego sympatycznego lwa.

Gramy u siebie

◊  Piotr Basiński
Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna

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

Karty turystycznych gier terenowych do 
pobrania i wydruku:
Questy:  
www.regionwielkopolska.pl/questy
Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na 
Orientację: www.trino.pttk.pl
Gry turystyczne: www.gryturystyczne.pl
Akcja Na tropie skarbów:  
www.powiat.poznan.pl/natropieskarbow

Na trasie questu Arboretum w Kórniku 
(fot. Powiat Poznański)

Na tropie skarbów - karta przygody  
(fot. Powiat Poznański)

Gra Wielka Przygoda 
w Wielkopolskich Ogrodach
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Od 12 marca br. uczestnicy Środowisko-
wego Domu Samopomocy „Gościnni” 
w Kórniku nie mogli się spotykać ze sobą 
na codziennych zajęciach, gdyż decyzją 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
ze względu na pandemię koronawirusa 
SARS-CoV-2 został on czasowo zamknięty. 
Jednak nie zostali całkowicie pozbawieni 
kontaktu ze swoimi opiekunami.
Dyrektor „Gościnnych” - Anita Wachowiak 
informuje:
- pracownicy ŚDS kontaktowali się telefo-
nicznie z uczestnikami i udzielali wsparcia 
im i ich rodzinom. Dodatkowo w terminie 
do 30 marca do 30 kwietnia uruchomiony 
został przez dwie godziny dziennie telefon, 
pod który zainteresowane osoby mogą 
zadzwonić, by uzyskać wsparcie psycholo-
giczne. Niestety z powodu awarii telefonu 
dyżur został zawieszony.
Przed Świętami Wielkanocnymi pracowni-
cy przygotowali paczki w postaci pakietu 
dla każdego uczestnika. Prócz kartek świą-
tecznych, które w tym roku były dziełem 
pracowników, nasi uczestnicy w  paczce 
znaleźli różne materiały w  formie kart 
pracy z większości zajęć, które odbywają 
się u Gościnnych.
W  zestawach były karty pracy z  zajęć 
pedagogicznych, psychologicznych, kuli-
narnych, teksty piosenek, których uczyli 
się na muzykoterapii, opisy ćwiczeń re-
laksacyjnych, usprawniających ruchowo 
i  inne. Pracowaliśmy bez ustanku... cho-
ciaż w innej formie.
Na profilu na Fb pojawiają się posty z wia-
domościami,  co się dzieje u uczestników 
zajęć ŚDS.
Od maja rozpoczęła aktywność specjalna 
grupa na messengerze. Pracownicy Domu 
codziennie zamieszczali krótkie filmiki 
w  ramach prowadzonych przez siebie 
zajęć. Grupa skupia rodziców, opiekunów 
oraz samych uczestników.
Uczestnicy zostali przygotowani do pra-
widłowego przestrzegania zasad higieny. 

Pani psycholog Aleksandra Klecha wspo-
mina: Warto przypomnieć, iż już od lipca 
2018 r. w ŚDS ,,Gościnni” wprowadzono do 
codziennego użytku środki dezynfekujące 
oraz jednorazowe ręczniki papierowe 
w toaletach, pracowni kulinarnej i pokoju 
higieny osobistej.

W  lutym personel ŚDS przypominał 
uczestnikom, by dokładniej myli ręce 
oraz nadzorował i pilnował poprawności 
mycia i  dezynfekcji dłoni. Podczas zajęć 
uczestnicy obejrzeli też filmy instruktażo-
we poświęcone  poprawności mycia rąk 
i zachowania higieny. 
4 i 5 marca Anna Pogonowska – opiekun-
ka osób z niepełnosprawnościami i Anita 
Wachowiak prowadziły dla uczestników 
pogadanki o transmisji wirusa i niepoko-
jących objawach mogących sugerować 
zakażenie. Był również przeprowadzony 
indywidualny instruktaż mycia i dezynfek-
cji rąk. Przygotowano graficzne plansze, 
które zostały rozwieszone przy każdej 
umywalce.
6 marca dyrektor ŚDS poinformowała 
rodziców w notatce o specyfice koronawi-
rusa oraz poprosiła o szczególną czujność 
w  przypadku pojawienia się objawów 
mogących wskazywać na możliwość za-
każenia się wirusem.
Codziennie każdego uczestnika kon-
trolowano, czy nie ma podwyższonej 
temperatury pod kątem jej wystąpienia. 
Gdy temperatura byłą powyżej normy 
lub wystąpiły inne objawy - kaszel czy ka-
tar, uczestnicy musieli wracać do swoich 
domów. Proszono ich o wizytę u lekarza. 
Na zajęcia mogli przybyć, gdy przedstawili 
zaświadczenie lekarskie o braku przeciw-
wskazań zdrowotnych. 
Wszyscy niecierpliwie czekali na dzień, by 
nareszcie mogli wspólnie zebrać się we 
własnym gronie. Dziś - choć nie w pełnym 
zakresie – zajęcia u Gościnnych znów się 
odbywają

Uczcili Polaka Papieża

Uczestnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy ,,Gościnni” w  Kórniku 
i  ich rodziny wzięli udział w  konkursie 
pt. „Stulecie urodzin Papieża Polaka - 
św.Jana Pawła II”.W  okresie pandemii 
koronowirusa COVID-19 konkurs zorga-
nizowany przez „Gościnnych” odbywał 
się zdalnie.Ogłoszono go 20 marca br, 
a termin składania prac upłynął 14 maja 
o godzinie 15.30.
Konkurs został zorganizowany w związ-
ku z przypadającą 18 maja setną rocznicą 
urodzin Jana Pawła II. Miał stanowić 
przede wszystkim inspirację do pogłę-
bienia wiedzy na temat życia i działalno-
ści Papieża Polaka, ukazanie aktualności 
Jego nauczania i  świętości, ale także 
spojrzenienaPapieża z  perspektywy-
człowieka.
Celami konkursu były: upamiętnianie 
i pogłębianie wiedzy o życiu, działalno-
ści i świętości Jana Pawła II;wychowanie 
w  duchu szacunku dla wartości chrze-
ścijańskich, narodowychirodzinnych, 
zachęcanie do poznawania osoby św. 
Jana Pawła II i miejsc z nimzwiązanych, 
a  także rozwijanie ekspresji twórczej, 
kreatywności oraz wyobraźni.
Tematemwykonywanych prac był „Jan 
Paweł II – Papież Polak”
Prace konkursowe mogły być wykonane 
dowolną metodą: rysunek, obraz, pio-
senka, wiersz, prezentacja multimedial-
na, opowiadanie, metoda wyszywania 
itp. Wybór należał do uczestników i ich 
rodzin. 
Technika pracy była dowolna (kredki, 
farby, papier, plastelina, komputer itp.).
Przesłanie zdjęcia pracy lub nagrania 
było równoznacznezezgodąnajegopu-
blikację. 
W konkursie wzięło udział 8 uczestników. 
Na facebooku Gościnnych zostały zapre-
zentowane wszystkie nadesłane prace.
Zwycięzców wyłonili obserwatorzy face-
booka ŚDS „Gościnni”, którzy „polubie-
niem” oddawali swój głos na wybraną 
pracę.
Najwięcej głosów zdobyła praca Pauliny 
Pawlik (15), drugie zajął miejsce Dawid 
Kusik (12) i ex aequo 3 miejsce zdobyły 
Marta Jakubowska i Karina Kominek (11).
Prace są prezentowane na stronie Face-
book ośrodka.
Każda ze zgłoszonych prac konkurso-
wych zostanie nagrodzona po ustaniu 
epidemii. Serdecznie gratulujemy pomy-
słów i oryginalności wykonań!

Nie płaczcie nad moją nieobecnością, 
czujcie się blisko mnie i mówcie do 

mnie jeszcze. Będę was kochała z nieba, 
tak jak kochałam na ziemi

Drogiej koleżance Halinie Boniec 
oraz Rodzinie – z powodu odejścia 
do domu Pana

składam serdeczne słowa wsparcia 
i otuchy a także chrześcijańskiej 
nadziei na spotkanie.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie
Danuta Nowak

 śp. Marii Szulc

Co słychać u „Gościnnych“OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czmoń, w re-
jonie ulic Pod Lasem, Leśnej, Zielonej, Topolowej, Strażackiej, 
Lipowej, Świerkowej i Bnińskiej.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 
293 tj.) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr XL/532/20017 
z dnia 25 października 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla wsi Czmoń, w rejonie ulic Pod Lasem, 
Leśnej, Zielonej, Topolowej, Strażackiej, Lipowej, Świerkowej 
i  Bnińskiej, wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 15  czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. 
Projekt  planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na 
stronie www.kornik.pl w dziale ,,Aktualności” w zakładce ,,projekty 
mpzp wyłożone do publicznego wglądu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowe-
go rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 lipca 2020 r. w budynku 
OSP w Czmoniu, ul. Strażacka 32, 62-035 Czmoń o godz. 15:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kór-
nik na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2020 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumen-
tacją w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w  Kamionkach, 
w rejonie ulic: Mieczewska, Spacerowa i Leśny Zakątek – do 
granicy z lasem, gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 293 
tj.) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik  nr XLIV/588/2018 
z dnia 28 lutego 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Kamionkach, w  rejonie ulic: Mieczewska, 
Spacerowa i Leśny Zakątek – go granicy z lasem, gmina Kórnik, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15  
czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt  planu 
dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.
kornik.pl w dziale ,,Aktualności” w zakładce ,,projekty mpzp wy-
łożone do publicznego wglądu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowe-
go rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 lipca 2020 r. w świetlicy 
wiejskiej w Kamionkach, ul. Poznańska 78, 62-023 Kamionki  
o godz. 16:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kór-
nik na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2020 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumen-
tacją w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZE-
TWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDURA 
PLANISTYCZNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. 
Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO 
informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych 
jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 
62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta 
i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka – Bach-
man,  e - mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą 
w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze w związku z  realizowaniem 

zadań przez Urząd Miasta i  Gminy Kórnik na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą 
osoby upoważnione przez Administratora do prze-
twarzania danych w ramach wykonywania swoich 
obowiązków służbowych, projektant sporządzający 
projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego/studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane 
wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie z Roz-
porządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancela-
ryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane 

do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie 
używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 
ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy 
Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie 
z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warunkiem 
ustawowym i  jest niezbędne w  celu realizacji 
obowiązku prawnego wykonywanego przez Ad-
ministratora. W przypadku braku podania przez 
Państwa  niezbędnych danych, będzie to miało 
wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie 
z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgod-
nie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres 
e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarza-
nie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia 
procedury planistycznej.

„W momencie śmierci bliskiego,  
uderza człowieka świadomość  

  niczym nie dającej się zapełnić pustki” 
 Józef Tischner

Pani Beacie Górnej 
wyrazy szczerego współczucia i żalu 
z powodu śmierci

składają:
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy  
i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
im. T. Działyńskiego 
w Kórniku

Ojca

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

 E. Dickinson
Panu Adamowi Lewandowskiemu 
wyrazy szczerego współczucia i żalu  
z powodu śmierci

składają:
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy  
i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
im. T. Działyńskiego 
w Kórniku

Teścia

Umarłych wieczność dotąd trwa,  
dokąd pamięcią się im płaci” 

W. Szymborska
Pani Ewie Szybiak - Lewandowskiej 
wyrazy szczerego współczucia i żalu 
z powodu śmierci

składają:
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy  
i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
im. T. Działyńskiego 
w Kórniku

Ojca

◊  Robert Wrzesiński
Fot. archiwum ŚDS „Gościnni”



Popularnego „Taciora” w polskim peletonie 
zna każdy. Trenowanie kolarstwa zaczynał 
w rodzinnym Kórniku. Najbardziej kojarzony 
z pomarańczowym strojem, bo w ekipie CCC 
spędził aż osiem sezonów. Z początkiem 
2019 roku dołączył do zespołu Voster ATS 
Team, dla którego wywalczył brązowy medal 
MP ze startu wspólnego.
Przez lata ścigania na swoje konto zapisał 
tytuł Górskiego Mistrza Polski, sześć medali 
mistrzostw Polski w  indywidualnej jeździe 
na czas (Elita), wygrane klasyfikacje gene-
ralne takich wyścigów, jak: Szlakiem Grodów 
Piastowskich, Szlakiem Walk Majora Hubala, 
Małopolski Wyścig Górski, Dookoła Mazow-
sza czy Bałtyk-Karkonosze Tour. Za granicą 
pokazywał się m.in. w Chinach w Tour of 
Qinghai Lake (13 etapów), gdzie wygrał 
etap i  zajął trzecie miejsce w klasyfikacji 
generalnej.

Po 22 latach w peletonie podjąłeś decyzję 
o zakończeniu kariery kolarskiej. Powiedz 
trochę o tym, czym ta decyzja była podyk-
towana?
Moja decyzja podyktowana była po prostu 
rozsądkiem. Pod koniec zeszłorocznego se-
zonu miałem pewne problemy zdrowotne, 
ale po przerwie jesiennej czułem się już dużo 
lepiej i postanowiłem spróbować walki na 
jeszcze jeden sezon. Nie byłem pewien, czy 
dobrze robię, ale tak planowałem i bardzo 
mi na tym zależało. 
Decyzję o  przedwczesnym zakończeniu 
kariery podjąłem przez obecną sytuację. Dla 
mnie to znak, że jednak nie było mi dane. 
Znam swój organizm dość dobrze i wiem, że 
ten sezon dla mnie jest już stracony. Zawsze 
byłem kolarzem, który do tej najlepszej 

dyspozycji dochodził startami w ciężkich 
etapowych wyścigach, nawet przez miesiąc 
lub dłużej. Dopiero wtedy przychodziła 
oczekiwana forma, która pozwalała wygry-
wać. A więc wiem, że nawet jak sezon ruszy 
jeszcze w tym roku, to będę miał zbyt mało 
czasu na to, by osiągnąć coś zadowalające-
go. Chcę być po prostu w porządku przed 
moimi sponsorami i dyrektorem sporto-
wym (trenerem). Może dzięki temu będzie 
miejsce w  zespole dla innego młodego, 
rozwijającego się zawodnika.

Jakie emocje ci towarzyszą?
Emocje…. One są nie do opisania. Śmiało 
mogę powiedzieć, że ta decyzja była jedną 
z najtrudniejszych w moim życiu. Myślę, 
że każdy sportowiec ma czasami gorsze 
momenty i ja również takie miewałem. Nie 
raz myślałem nawet o zakończeniu kariery. 
Jednak kiedy przychodzi ten moment na 
serio, to okazuje się to trudniejsze niż my-
ślałem, dużo trudniejsze. Owszem, biłem się 
z myślami, czy dobrze robię, ale potem po-
myślałem sobie, że pod koniec tego roku nie 
byłoby nic łatwiej, więc po co to przekładać.

Twoja przygoda z poważniejszym ściga-
niem rozpoczęła się w 2006 roku wraz 
z wyjazdem do Francji, gdzie przez trzy se-
zony reprezentowałeś ekipę Etupes le Do-
ubs. Jak to się stało, że się tam znalazłeś?
W sumie czysty przypadek. Ale może zacznę 
od początku. Moje kolarstwo na poważnie 
zaczęło się w 1998 roku dzięki mojemu ta-
cie. Złożył mi pierwszą kolarzówkę i zaczął 
mnie trenować. Moim pierwszym klubem 
był Stomil Poznań, ale na bardzo krótko, 
ponieważ dość szybko tata stworzył klub 

w Kórniku – UKS Jedynka Kórnik, który ist-
nieje do dziś. Jeździłem wtedy ze Sławkiem 
Spławskim. Dobrze sobie radziliśmy we 
dwójkę, odnosząc sporo spektakularnych 
sukcesów. W 2002 roku trafiłem do klubu 
KTK Kalisz, ponieważ, aby móc zacząć od-
nosić zwycięstwa w starszych kategoriach 
potrzebny jest większy zespół złożony z kilku 
mocnych zawodników. Taka drużyna była 
wtedy właśnie w Kaliszu, a że podobnych 
ofert z Polski miałem już wtedy kilka, to 
wybrałem najlepszą opcję. Po czterech 
sezonach w KTK otrzymałem propozycję 
od wspomnianej francuskiej ekipy Etupes 
le Doubs. Decyzję podjąłem dość szybko, 
choć był to trochę skok na głęboką wodę. 
Spędziłem tam kolejne trzy niezapomniane 
i obfite w sukcesy sezony.

Domyślam się, że było to dla ciebie duże 
wydarzenie, jako dla młodego zawodnika…
Zdecydowanie. Byłem młodym, 22-letnim 
chłopakiem, ostatni rok młodzieżowcem. 
To było trudne wyzwanie – z dnia na dzień 
musiałem zacząć samodzielne życie z dala 
od wszystkich. Z perspektywy czasu patrzę 
na to jako na doskonałą szkołę życia. Francu-
skie kolarstwo jest niezwykle trudne, dzięki 
czemu mocno podniosłem swój poziom 
sportowy. Zacząłem osiągać wyniki w du-
żych prestiżowych wyścigach, a w kraju – na 
Mistrzostwach Polski seniorów. Myślę, że 
dzięki temu znalazłem się później w najlep-
szych polskich grupach. Trzy lata we Francji 
były również sporym sprawdzianem dla 
mojego związku z Kasią. To nie były krótkie 
rozstania, ale byliśmy w stanie to przetrwać. 
Po kilku latach została moją żoną, jesteśmy 
razem do dziś i mamy trójkę wspaniałych 
dzieci.

Kiedy wyjeżdżałeś do Francji, jako zawod-
nik u progu kariery, jak sobie wyobrażałeś 
swoją dalszą kolarską ścieżkę? Czy może 
nie myślałeś o tym w tamtym czasie?
Wyjeżdżałem tam z myślą, żeby osiągnąć 
odpowiednie wyniki i pójść gdzieś wyżej. 
Po trzech sezonach we Francji dostałem 
propozycję z Holandii, ale w tym momencie 
prowadziłem już mocno zaawansowane 
rozmowy z Grupą Mróz, od której otrzyma-
łem konkretną ofertę pierwszego kontraktu 
zawodowego. 

Czyli do wyboru było ściganie w Holandii 
lub powrót do kraju?
W Holandii proponowano mi bardzo dobre 
warunki, ale nie ukrywam, że myślałem już 
wtedy o powrocie do Polski. Może to był 
błąd? Tego nigdy się nie dowiem. Ostatecz-
nie to były świetne dwa lata w Mrozie, mój 
pierwszy zawodowy kontrakt, sporo zwy-
cięstw i duże przeżycie. Po tym okresie od 
razu pojawiła się bardzo intratna propozycja 
z CCC Polsat. 

Mateusz Taciak podsumowuje karierę kolarską
Jest jednym z najbardziej utytułowanych kolarzy polskiego peletonu. Wielokrotny 
medalista mistrzostw Polski, zwycięzca najważniejszych wyścigów w kraju, świetny 
góral i czasowiec – tak pokrótce opisać można Mateusza Taciaka. Rodowity kórnicza-
nin po 22 latach podjął decyzję o zakończeniu kariery sportowej.

Szanowni Czytelnicy!
Przypominamy, że od czerwca zaczynamy 
tzw. okres letni czyli zmianie ulegają go-
dziny otwarcia Biblioteki w Kórniku i Filii w 
Kórniku/Bninie. 
Godziny otwarcia punktów wypożyczenia/
zwrotów księgozbioru Biblioteki w Kórniku 
i Filii w Kórniku/Bninie

Biblioteka w Kórniku: 
PONIEDZIAŁEK: 10.00-17.00 

WTOREK: 10.00-17.00 
ŚRODA: 8.00-15.00

CZWARTEK: 8.00-15.00
PIĄTEK: 10.00-17.00
Sobota: NIECZYNNE

Filia w Kórniku/Bninie:
PONIEDZIAŁEK: 8.00-14.30

WTOREK: 8.00-14.30
ŚRODA: 9.30-16.30

CZWARTEK: 9.30-16.30
PIĄTEK: 10.00-17.00
PIĄTEK: 8.00-14.30

Sobota: NIECZYNNE
W związku z sytuacją epidemiologiczną na-
sze Biblioteki nadal  funkcjonować będą w 
zmienionej formie. Taki stan potrwa, aż do 
odwołania. Poniżej przedstawiamy zasady 
funkcjonowania naszych placówek:
1. Obowiązują 2 stanowiska obsługi Czytel-
ników Biblioteki:  jedno dla książek zwraca-
nych i drugie dla książek wypożyczanych.
2. Przy stanowisku zwrotów/wypożyczeń 
książek może przebywać jedna osoba (za-
opatrzona w maseczkę i rękawiczki), w ko-

lejce przed budynkiem biblioteki prosimy o 
zachowanie bezpiecznej odległości zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;
3. Biblioteki zapewniają każdemu Czytelni-
kowi dostęp do środków dezynfekcyjnych;
4. Zachęcamy do telefonicznego lub e-ma-
ilowego zamawiania książek. Nasz  katalog 
on-line dostępny jest na naszej stronie: 
www.biblioteka.kornik.pl w zakładce KATA-
LOG ONLINE.

Biblioteka w Kórniku:   
 Filia w Kórniku/Bninie: 
Telefon: 61 8170 021;   
 Telefon: 61 8190 269;
e-mail: dorosli@biblioteka.kornik.pl;  
e-mail: filia.wypozyczalnia@biblioteka.kor-
nik.pl;

5. Obowiązuje limit ilości wypożyczeń 
książek na jedno konto czytelnicze: 10 
woluminów.

6. Czytelnicy zobowiązani są przy odbiorze 
zamówionych książek okazać kartę biblio-
teczną lub w wyjątkowych sytuacjach inny 
dokument potwierdzający tożsamość. 
7. Zamówienie będzie gotowe do odbioru 
następnego dnia. Książki będą czekać na 
odbiór do siedmiu dni. (UWAGA! ZMIANA)
8. Każda zwracana przez Czytelnika książka 
obowiązkowo przechodzić będzie 5-dniową 
kwarantannę;
9. Czytelnie Bibliotek są nieczynne do od-
wołania.
10. Odwołane są wszystkie spotkania i 
warsztaty kulturalno-edukacyjne organi-
zowane w naszych placówkach, dotyczy to 
również zajęć wakacyjnych dla dzieci. 

Wszystkie te rozwiązania wprowadzone są 
zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Naro-
dowej i obowiązują do odwołania. 
     

Wieści 
z biblioteki

◊  Dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Kórniku

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Kórniku 

zaprasza dzieci 

do klasy IV sportowej 

o profilu koszykówka 

i pływanie. 

Dodatkowy nabór 

od 1 do 12 czerwca, 

więcej na stronie szkoły

http://sp1kornik.pl/

Mistrzostwa Świata w jeździe na czas w  Bergen (Norwegia 2017)
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W  ekipie CCC spędziłeś aż osiem lat. 
To spory kawałek życia! Bardzo rzadko 
można mówić o kolarzu, który tak długo 
reprezentuje te same barwy. 
To naprawdę był kawał życia (śmiech). Cie-
szę się z  tego powodu, bo podejrzewam, 
że w  innym wypadku pewnie musiałbym 
wcześniej zakończyć ściganie. Oczywiście 
nie miałem dużego żalu, że po tych ośmiu la-
tach nie mogłem dalej przedłużyć kontraktu. 
Awans ekipy do World Touru, nowe wyzwa-
nia, nowy dyrektor sportowy z USA, który 
jednak, budując zespół na kolejne 3 lata, 
celował w nieco młodszych zawodników. 
Ponadto zadecydowano, że w ekipie ma być 
tylko czterech Polaków. Mało brakowało, 
a miałbym możliwość ścigania się w jednej 
ekipie z Mistrzem Olimpijskim Gregiem Van 
Avermaetem. Pomimo to rozstaliśmy się 
w bardzo przyjaznej atmosferze. To i  tak 
był ogrom czasu, duża i ważna część mojej 
kolarskiej kariery i będę te lata wspominał 
do końca życia. 

Były to lata 2011–2018. Jak przez ten czas 
zmieniała się ekipa, jak zmieniało się 
kolarstwo?
Mogę powiedzieć, że bardzo wiele zmieniło 
się przez ten czas na pewno pod względem 
profesjonalizmu. Przez te osiem lat grupa 
bardzo ewoluowała – co roku się zmieniała, 
rozwijała. Zwłaszcza ostatnie dwa lata to 
kolosalny postęp, porównując do samego 
początku. Bardzo się cieszę, że mogłem 
w tym uczestniczyć.

Ostatecznie z CCC Sprandi trafiłeś w sezo-
nie 2019 do Voster ATS.
Świetnie się stało i absolutnie nie żałuję tej 
decyzji. Cieszę się, że mogłem pościgać się 
jeszcze rok. Oczywiście, miałem chwile za-
wahania, czy może lepszym rozwiązaniem 
nie byłoby zakończenie kariery. Nie chodzi 
mi o to, że zastanawiałem się, czy ta drużyna 
jest odpowiednia, tylko myślałem bardziej 
pod kątem swojej psychiki. Nie ukrywajmy, 
że była to duża zmiana, nie byłem pewny, 
czy podołam psychicznie, fizycznie, czy będę 
w stanie odpowiednio przygotować się do 
sezonu i  zawalczyć o dobre nastawienie. 
Z perspektywy czasu mogę przyznać, że 
dobrze się stało, że dałem sobie jeszcze ten 
rok i jestem wdzięczny ekipie Voster ATS za 
tę szansę.

Sezon 2019 przyniósł ci brązowy medal 
mistrzostw Polski ze startu wspólnego. 
Można go chyba potraktować jako ładne 
zwieńczenie twojej kariery?
Tak, o medalu marzy chyba każdy kolarz, 
stający na starcie mistrzostw Polski. Udało 
się. Cieszę się też, że mogłem zdobyć go 
dla ekipy Voster ATS i z czystym sumieniem 
mogę teraz odejść, pozostawiając coś po 
sobie. Zawsze mówiłem, że lepiej skończyć 
z wynikiem niż z niczym, choć teraz powiem 
szczerze, że ten wynik wcale nie ułatwił 
odejścia…

Medali mistrzowskich na czas w seniorach 
miałeś aż sześć, ale… same brązowe! Czy 
masz w związku z tym niedosyt?
Pewnie, że mam! Myślałem kiedyś, że z roku 
na rok będzie mi łatwiej o lepszy wynik – czy 
choćby mocniejsze zbliżenie się do tego 
złota. Kiedy zdobywałem mój pierwszy 
brąz, jeszcze jako młody chłopak ścigający 
się we Francji, to do koszulki mistrza Polski 
zabrakło mi zaledwie 12 sekund. Widzia-
łem, że mocno podniosłem swój poziom. 
Przyjeżdżałem do Polski i  liczyłem więc 
po cichu, że w następnych latach się uda. 
Niestety tak się nie stało, zawodnicy z World 
Touru zaczęli startować w elicie, poziom się 
mocno podniósł. Okazało się wtedy, że brąz 
to jednak duży sukces, kiedy miałem okazję 
stać na podium z Michałem Kwiatkowskim 
i Maciejem Bodnarem. Wynagrodziłem to 
sobie trochę złotem Górskich Szosowych 
Mistrzostw Polski.

Sukcesów w twojej karierze było sporo. 
Potrafisz wskazać, który był dla ciebie 
najcenniejszy?
To bardzo, bardzo trudne pytanie. Na 
pewno wszystkie moje medale mistrzostw 
Polski, w tym ten ostatni – wyścig ze startu 
wspólnego o  mistrzostwo kraju to jest 
jednak coś wyjątkowego. Ważny był dla 
mnie również wspomniany tytuł Górskiego 
Mistrza Polski. Jest też na moim koncie parę 
wyścigów etapowych, które zawsze dużo dla 
mnie znaczyły. Będąc w Mrozie i CCC było 
kilka ważnych dla nas wyścigów, na których 
udało mi się zwyciężać. Mogę tu wskazać 
Grody Piastowskie, Wyścig Dookoła Mazow-
sza, Bałtyk Karkonosze, Hellena Tour czy 
Szlakiem Walk Majora Hubala. Generalnie 
z wszystkich polskich wyścigów etapowych 
nigdy nie udało mi się wygrać tylko wyścigu 
Solidarności i Olimpijczyków oraz Tour de 
Pologne.

Czyli nie jest możliwe, by wskazać ten 
jeden najważniejszy wyścig…
Ciężko. Tak naprawdę, oprócz wyników 
sportowych, każdym dużym sukcesem było 

dla mnie podpisanie kolejnego kontraktu na 
przyszły rok, co oznaczało, że kolejny sezon 
był dla mnie udany i na to zapracowałem.
Jak przez te lata zmieniłeś się jako zawod-
nik pod kątem nastawienia psychicznego? 
Domyślam się, że to z biegiem czasu ewo-
luowało.
To była duża zmiana. Nie ma co ukrywać, 
że w tak ciężkim sporcie, jakim jest kolar-
stwo, trudne momenty są nieuniknione. 
Zdarzało się, że miałem kryzys psychiczny 
i  zastanawiałem się wtedy, czy w  ogóle 
chcę jeszcze przedłużyć kontrakt. Głównie 
dlatego, że miałem wątpliwości, czy dam 
radę być w odpowiedniej dyspozycji. Nie jest 
sztuką podpisać kontrakt i tylko zajmować 
miejsce w ekipie. Jeśli już jestem w składzie, 
to chcę dawać z siebie wszystko i osiągać 
wyniki. Były takie chwile, kiedy byłem bliski 
zakończenia ścigania i na pewno byłoby mi 
wtedy łatwiej skończyć niż teraz. Ale zawsze 
po takiej sytuacji stawałem się silniejszy, 
a moje nastawienie psychiczne zmieniało 
się ogromnie.

Zapewne zmieniał się też twój organizm 
pod względem fizycznym? Odczuwasz 
upływające lata?
Oczywiście czuję, że lata lecą. Poznaję to 
przede wszystkim po tym, że organizm 
potrzebuje więcej czasu niż kiedyś, żeby się 
zregenerować. Muszę jednak stwierdzić, że 
mam szczęście – zdrowie mi dopisało i przez 
tyle lat byłem w stanie przygotowywać się 
do sezonu i być w dobrej dyspozycji. 

Ale czy faktycznie rozstajesz się na dobre 
z kolarstwem? Czy może zobaczymy się 
znowu na wyścigu, jak tylko sytuacja wróci 
do normy?
Fajnie, że o to pytasz. Bardzo mnie cieszy, że 
będąc w teamie Voster ATS stosunkowo nie-
długo, udało mi się zrobić dobre wrażenie 
jako kolarz oraz jako kolega. W momencie 
mojej rezygnacji otrzymałem od dyrektora 
sportowego Mariusza Witeckiego propozy-
cję pozostania w drużynie w sztabie szko-
leniowym. Bardzo się z wieloma osobami 

zżyłem i jest dla mnie ogromnie ważne, że 
zostaję w drużynie i przy kolarstwie.

Twoja rodzina często była obecna na 
polskich wyścigach – dzieciaki kibicowały 
tacie. Ale chyba nie jest łatwo łączyć spor-
tową karierę, wyjazdy na wyścigi i życie 
rodzinne?
Na pewno wymaga to sporo poświęceń. 
Żona poznała mnie, kiedy już byłem ko-
larzem, więc powiedzmy, że była przygo-
towana na to, jak będzie. Zawsze musiała 
umieć się zorganizować, kiedy ja byłem na 
zgrupowaniach czy wyścigach. Dla mnie 
też nie było to łatwe. Kolarz, który nie ma 
jeszcze założonej rodziny i może poświęcić 
się wyłącznie treningowi, jest w innej sytu-
acji. Kiedy wracałem do domu z wyjazdów, 
dzieci bardzo się cieszyły i zawsze miałem 
z nimi tyle do nadrobienia, że nie było łatwo 
o odpoczynek. Myślę, że mimo wszystko 
udawało mi się pogodzić te dwa światy. 
Teraz nadszedł moment, kiedy będę mógł 
poświęcić im więcej czasu. Ta perspektywa 
na pewno ułatwia mi nieco odejście od 
ścigania.

Na koniec zdradź nam, jak układa się teraz 
twoje życie na sportowej emeryturze? 
Skończyłeś się ścigać, ale zapewne nie 
odstawiasz całkiem roweru?
Roweru całkowicie nie odstawię na pew-
no. Wiadomo, jeżdżę teraz mniej i dużo 
spokojniej, ale przestać zupełnie będzie 
ciężko, kiedy przez ostatnie 22 lata robiło 
się to niemal codziennie. Zawsze chciałem 
po zakończeniu kariery kolarskiej móc 
przekazywać moje doświadczenie innym 
zawodnikom, dlatego też rozpocząłem 
współpracę z kolarzami amatorami, by mo-
gli trenować mądrze i efektywnie podnosić 
swój poziom. To też oznacza, że w dalszym 
ciągu będę jeździć na rowerze. Myślę też, że 
moje doświadczenie przyda się w moim ma-
cierzystym klubie UKS TFP Jedynka Kórnik, 
który 21 lat temu powstał właśnie z myślą 
o mnie. Przez te lata przez Kórnik przewinęło 
się już kilkuset młodych adeptów kolarstwa, 
a do dziś o dobre imię klubu i Kórnika walczy 
razem z  tą młodzieżą mój tata. Lata lecą 
i wiem, że jest mu coraz trudniej. Myślę, że 
na razie nie będę w stanie poprowadzić klu-
bu, bo jest to zupełnie inny system niż ten, 
do którego jestem przyzwyczajony. Mam 
jednak nadzieję, że trochę się przydam…
Poza tym staram się rozwijać swoją firmę. 
Pozostaje jeszcze oczywiście dom i rodzina, 
a  to pochłania sporo czasu, którego chcę 
im poświęcać teraz jak najwięcej. Znajduję 
też chwilę, by zadbać o ogród w naszym 
domku w Radzewie, co zawsze sprawiało mi 
przyjemność i satysfakcję. Lubię też pobyć 
trochę przy moich starych autach, poczyścić, 
popatrzeć, ale na to nie zawsze jest czas.
Mimo to i tak ciągle oswajam się z myślą, że 
już nigdy nie będę kolarzem i nie wystartuję 
w wyścigu. To jest naprawdę bardzo trudne.

Pandemia koronawirusa sparaliżowała 
wszystkie rozgrywki sportowe. Nie inaczej 
było z unihokejem. Kiedy w marcu szykowa-
liśmy się do walki o wielki finał Mistrzostw 
Polski w kategorii juniorek młodszych, nagle 
zapadła decyzja o zawieszeniu rozgrywek. 
Wobec przedłużających się obostrzeń Polski 
Związek Unihokeja postanowił zakończyć 
wszystkie rozgrywki i ustalić końcową kolej-
ność na podstawie dotychczas rozegranych 
meczów. W naszym przypadku były to dwa 
turnieje eliminacyjne. W obu dzięki kapital-
nej grze zajęliśmy pierwsze miejsce, odno-
sząc 5 zwycięstw w 6 meczach. Dzięki temu 
w końcowej klasyfikacji Mistrzostw Polski 
uplasowaliśmy się na 3 miejscu!!! Przed 
nami znalazły się tylko dwa utytułowane 
zespoły z Gdańska i Żabiego Rogu (tylko 1 
punkt więcej), zwycięzcy pozostałych grup 
eliminacyjnych. Można by powiedzieć, że nie 
ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. 
Dzięki pandemii mamy 3 miejsce w Polsce. Z 
drugiej strony można by powiedzieć, że pan-

demia nam przeszkodziła w marszu po Mi-
strzostwo Polski, bo styl, w jakim dziewczęta 
wygrały dwa turnieje eliminacyjne stawiał 
nas w roli jednego z faworytów i pozwalał 
wierzyć w walkę o cel najwyższy. Właśnie tak 
zareagowały Radzevianki – zamiast skakać 
z radości po usłyszeniu tej wiadomości, 
odczuwały lekki niedosyt. Świadczy to o ich 
pewności siebie. Tak czy inaczej bardzo się 
cieszymy z tego osiągnięcia, które rysuje 
znakomitą perspektywę i daje motywację 
do walki w kolejnych sezonach.  Podium 
Mistrzostw Polski w grze drużynowej to suk-
ces olbrzymi, warty docenienia przez władze 
naszej gminy. A dziewczęta, które ukończyły 
sezon na trzecim miejscu w kraju to: Zuzan-
na Banecka (kapitan), Roksana Bazanowska 
i Weronika Oźminkowska (bramkarki) oraz 
Roksana Toboła, Zofia Brylewska, Julia Mar-
ciniak, Amelia Konarska, Klaudia Rumińska, 
Wiktoria Przybylska i Milena Śronkowska.

Radzevia 3 w Polsce!

W dniach od 29-31 maja 2020 na boisku w 
Czmoniu (które od bieżącego roku, dzięki 
uprzejmości MSK Czmoń i sołtysa jest bazą 
szkoleniową kórnickich łuczników) odbyły 
się konsultacje szkoleniowe dla młodzików i 
juniorów młodszych w łucznictwie. Klub UKS 
Jedynka Kórnik był współorganizatorem tej 
akcji a dofinansowanie pochodziło z Wiel-
kopolskiego Stowarzyszenia Sportowego 
w Poznaniu w ramach Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej.  Młodzież zakwalifikowa-
na do kadry wojewódzkiej trenowała pod 
okiem trenerów: Ryszarda Janiszewskiego 
i Mateusza Malaka. Kadrowicze z trzech 
klubów: Surma  Poznań , Leśnik  i  UKS 
Jedynka Kórnik - w sumie 13 zawodników 

- odbyli  szkolenie techniczne, treningi 
strzelania na odległości  20m, 30m, 50m i 
60 metrów. Bazę noclegową zapewniła nam  
Agroturystyka we Młynie, gdzie zawodnicy 
mogli odpocząć oraz zjeść pyszne posiłki 
i wyjątkowe pizze i placki wypiekane na 
miejscu w piecu chlebowym. W sobotę byli 
w Kórnickim Arboretum gdzie zachwycali 
się pięknie kwitnącymi różanecznikami; dla 
części z nich była to pierwsza wizyta w takim 
parku. Efekty tej akcji będą zweryfikowane 
na zbliżających się zawodach - między 
innymi Pucharze Wielkopolski w Poznaniu 
oraz Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w Wrocławiu.  

Kadra  Wielkopolski  w Czmoniu 

◊  Rozmawiała: Karolina Halejak
foto. arch. UKS Jedynka

Dekoracja z Mistrzostw Polski seniorów na czas 2013, od lewej:  
Michał Kwiatkowski, Maciej Bodnar i Mateusz Taciak z synem Bartoszem
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◊  Marzena Brylewska

cd. ze str. 19

◊  Trener
Karol Niemier



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

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

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

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

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

W przypadku konieczności wezwa-
nialekarza na wizytę domową w 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 18 71, pon.-pt. 9:00-12:00
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel./fax. 61 817 00 54

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

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

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

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

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

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

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

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

które aktywne pozostanie do końca sierpnia. Jeśli więc 
zauważymy rojące się pszczoły, możemy zgłosić to do 

dyżurującej i koordynującej osoby w Kole Pszczelarzy w 
Kórniku. 

Telefon : 571 370 159 lub 604 068 299 
 

nr 11/202022

Ogłoszenia drobne:
praca

 Potrzebna Pani do sprzątania 
i prasowania, Bnin. Tel. 785 348 792

 Zatrudnię do zbioru truskawki 
i borówki, Konarskie. Tel. 660 797 
301

  Wynajmę 4 osobowy domek letni-
skowy w Powidzu, 300 m od plaży, 
200 zł/doba. Tel. 603 391 581

 Kupię ciągniki, przyczepy, maszyny 
rolne, stare motory. Tel. 604 989 218

 Kupię traktorki- kosiarki, motocy-
kle, quady. Tel. 601 754 862

 Wydzierżawię magazyn 250 m2, 
Runowo. Tel. 794 990 977

 Wynajmę domek jednorodzinny 
(60 m2 + weranda), duża działka 
(4300 m2) częściowo zalesiona, 
Dachowa. Tel. 602 513 434

 Wynajmę w  centrum Kórnika 
pomieszczenia na biura, gabinety, 
pow. 110 m2. I  piętro, parking.  
Tel. 691 793 249

 Kórnik. Na działalność gospo-
darczą wynajmę pomieszczenie 
w budynku magazynowym o pow. 
61 m2 z zapleczem socjalnym i biu-
rowym. Magazyn posiada bramy 
garażowe, do dyspozycji parking. 
Tel. 691 793 249

 Sprzedam mieszkanie 37 m2 
w Dziećmierowie. Tel. 66 66 77 003  

 Sprzedam mieszkanie 52 m2 w Słu-
pi Wielkiej. Tel. 66 66 77 003 

 TAXI 24h - przewóz osób  Kór-
nik /Śrem /Środa Wlkp./ Poznań.  
Tel. 882 833 910

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

 Sprzedam lustro w  ramie 
95x110 45 zł, kanistry 3x20l, 1x10l.  
Tel.607 226 964.  

 Sprzedam opony używane 2 
szt. 175/65R14, 2 szt. 165/70R14. 
Tel.607 226 964

 Sprzedam glebogryzarkę i  tar-
czę do mycia samochodów.  
Tel. 78 132 70 28

 Biuro Matrymonialno-Towarzy-
skie, zaprasza Panie, Panów w róż-
nym wieku. Tel. 505 006 319

 Naprawa pralki, lodówki, zmywar-
ki. Tel. 537 394 398

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

 Układanie paneli podłogowych + 
listwy, drobna hydraulika, elektryka, 
ślusarstwo, montaże, pomoc tech-
niczna. Tel. 516 027 030

 Garderoby, szafy, zabudowy wnęk 
+ montaż. Tel. 516 027 030

 Systemy nawadniania ogro-
dów projektowanie i  montaż.  
Tel. 516 027 030

 Kupię mieszkanie lub dom do 
remontu. Tel. 66 66 77 003  

 Kupię ziemię rolną do 5 ha.  
Tel. 66 66 77 003

 Potnę i  poukładam drewno.  
Tel. 609 153 947

 Likwidacja zakładu, totalna wy-
przedaż wszystkich urządzeń, piły 
do cięcia płytek, ukosówki, zestaw 
do termo papy i 300 innych rzeczy. 
Tel. 602 214 931 

 Iphone 5, używany, z  pudeł-
kiem i  ładowarką, cena 200 zł.  
Tel. 784 825 329

 Szukam działki budowlanej w gmi-
nie Kórnik lub gminie Kleszczewo. 
Tel. 691 291 313

 Sprzedam drewno opałowe so-
snowe i  kominkowe. Transport 
gratis. Tel. 661 099 768

 Sprzedam całą kolekcję monet 
2-złotowych, łącznie z  albumem. 
Tel. 501 177 641

 Montaż rolet zewnętrznych 
mater ia łowych ,  mosk i tery .  
Tel. 501 645 939

 Sprzedam stojak do transportu 
okien, wys. 1,94 dł. 2,68 szer. 1,59. 
Tel. 501 645 939

 Odstąpię pampersy, semi lange, 
fiolet, dwójki, 1 zł/szt. Tel. 694 858 
183

 Sprzedam grill wędzarnie, po 
I sezonie, za połowę ceny, 240 zł.  
Tel. 606 463 172

 Sprzedam baloty słomy, cena  
15 zł/szt. Tel. 691 783 400

 Oferuję komfortowy transport 
osobowy, wesela, dłuższe podró-
że, cena za usługę do ustalenia.  
Tel. 602 214 931

 Sprzedam kanapę ze skóry brą-
zowej + 2 fotele. Tel. 69 38 22 115

 Instalacje fotowoltaiczne kom-
pleksowo. Skorzystaj z dotacji i ulgi 
podatkowej, jesteśmy z  Kórnika.  
Tel. 791 091 901

 Firma remontowo-budowlana 
wykonuje: płytkarstwo, malowanie, 
szpachlowanie, pol-bruk, insta-
lacje wod-kan, krótkie terminy.  
Tel. 782 513 000

 Naprawa rolet zewnętrznych.  
Tel. 501 645 939

 Sprzedam Opel Vectra 2,2 
DTI Kombi. Rok produkcji 2001.  
Tel. 509 904 648 lub 508 198 429 

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z  nr. telefonu. Większe ogło-
szenia mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowa-
ne 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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