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Kórnik wysoko w prestiżowym rankingu
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 Święto Niepodległości
Wywieśmy flagi Państwowe. 

Zadbajmy o miejsca pamięci

i groby bohaterów.
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Informacje 
burmistrza

miejsce w Schronisku dla 29 zwierząt. Dy-
rektor Schroniska dla Zwierząt w Skałowie 
Paweł Kubiak podziękował Burmistrzom 
i Wójtom 11 gmin „za ten wspaniały prezent 
dla opuszczonych przez los czworonogów”. 
Podziękował wszystkim, którzy przez te 5 
lat tworzyli skałowski projekt: oddanym 
i  niezastąpionym pracownikom schroni-
ska, lekarzom weterynarii, niestrudzonym 
i niezastąpionym młodzieżowym i dorosłym 
wolontariuszom, przychylnym mediom, 
sponsorom i darczyńcom, wszystkim przy-
jaciołom.

Wspólnie z zTM

29 listopada burmistrz Przemysław Pa-
cholski wziął udział w dyskusji dotyczącej 
powołania zespołu przy Zarządzie Trans-
portu Miejskiego, który będzie pracował 
nad usprawnieniem wspólnej organizacji 
transportu publicznego w Poznaniu i gmi-
nach ościennych.
 

Współpraca z inWesToraMi

2 listopada wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły spotkał się z  dyrektor Panattoni 
Europe Katarzyną Kujawiak. Dyskuto-

rozMoWy 
W MeTropolii i z WojeWodą

26 października odbyły się dwie wideokon-
ferencje dotyczące aktualnej sytuacji epide-
micznej oraz działań władz różnych szczebli 
związanych ze wzrostem ilości zakażeń wi-
rusem COVID-19 - pierwsza zorganizowana 
przez Metropolię Poznań i druga na którą 
zaprosił Wojewoda Wielkopolski. Omó-
wiono możliwości współpracy i wspierania 
działań stacji sanitarno-epidemiologicznych 
(Sanepid). 
W wideokonferencjach uczestniczyli bur-
mistrz Przemysław Pacholski i  wicebur-
mistrz Sebastian Wlazły. 

obrady W „schronisku”

W  dniu 28 października wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły brał udział w  Walnym 
Zgromadzeniu Związku Międzygminnego 
„Schronisko dla Zwierząt”. Dokonano korekt 
w planie finansowym na rok bieżący 
i  zatwierdzono zmianę przedstawiciela 
Gminy Pobiedziska. Zadecydowano o pod-
niesieniu stawki składki członkowskiej na 
2021 rok do 6,50 zł na mieszkańca rocznie. 
Miasto i Gmina Kórnik ma zagwarantowane 

wano na temat trzech nowych obiektów 
magazynowych powstających w okolicach 
Żernik oraz planach inwestycyjnych firmy 
i jej partnerów. 

Wsparcie dla szpiTali i sTacji 
saniTarno-epideMiologicznych

3 listopada burmistrz Przemysław Pachol-
ski wziął udział w kolejnej wideokonferen-
cji w ramach Metropolii Poznań, podczas 
której dyskutowano na temat bieżącej 
sytuacji epidemicznej i wspólnych działań 
mogących wesprzeć służby medyczne. 
Poinformowano, że w  szpitalach w  Śre-
mie i  Puszczykowie utworzono oddziały 
dedykowane leczeniu osób chorych na 
COVID-19. Metropolia przekaże około 11 
milionów złotych do dyspozycji marszałka 
Województwa Wielkopolskiego by wspo-
móc szpitale. Urzędnicy samorządowi, 
w miarę możliwości, wspomogą pracowni-
ków Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych 
prowadząc telefoniczne konsultacje z oso-
bami przebywającymi na kwarantannie. 

Już po raz szesnasty redakcja Rzeczpo-
spolitej przy współpracy z  ekspertami 
przygotowała Ranking Samorządów. 
Kórnik sklasyfikowany wśród  samorzą-
dów miejskich i  miejsko-wiejskich, zajął 
miejsce 8 wyprzedzając 866 gmin z  tej 
kategorii.

Jak czytamy na stronie organizatorów - za-
sady rankingu ustala niezależna Kapituła, 
której przewodniczy były premier RP prof. 
Jerzy Buzek. W  jej skład wchodzą także 
przedstawiciele organizacji samorządo-

wych, organizacji pozarządowych, władz 
publicznych oraz przedstawiciele redakcji 
„Rzeczpospolitej”.

Ranking weryfikuje skuteczność działań 
władz samorządowych w  kształtowaniu 
zrównoważonego rozwoju wspólnoty lo-
kalnej, ujmowanego w strategicznych ka-
tegoriach: trwałości ekonomicznej, trwa-
łości środowiskowej, trwałości społecznej 
oraz w zakresie jakości zarządzania.
Ranking Samorządów „Rzeczpospoli-
tej”  obejmuje wszystkie gminy, miasta 
i  miasta na prawach powiatu w  Polsce 
(z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych 
podlegających ocenie są informacje 
udostępniane przez Główny Urząd Sta-
tystyczny, Ministerstwo Finansów oraz 
informacje podane przez władze lokalne 
w specjalnej ankiecie.  
Kryteria oceny Rankingu Samorządów 
2020 to około 50 wskaźników. Maksy-
malna liczba punktów, jaką można było 
uzyskać wynosiła 100 dla gmin i miast (dla 
miast na prawach powiatu to 102 punkty).

cd. na str. 4

◊  red.



Szanowni Państwo,
opłata za odbiór i zagospodarowanie od-
padów wzrośnie od 1 stycznia 2021 roku 
do 35 zł za osobę miesięcznie.  
Chciałbym, aby mieli Państwo pełną 
wiedzę na temat przyczyn podniesienia 
stawki. 

Od 2013 r. obowiązują w całym kraju prze-
pisy, które wymagają od samorządu takiej 
konstrukcji systemu finansowania gospo-
darki odpadami, by jego koszty w  pełni 
pokrywane były z opłat od mieszkańców.
W 2020 r. koszty odbioru i zagospodarowa-
nia wyniosą, na podstawie danych z minio-
nych miesięcy i szacunków do końca roku, 
około 13,4 milionów zł. Odliczając koszty 
związane z  terenami niezamieszkałymi, 
koszty odbioru śmieci, które produkują 
mieszkańcy to ponad 10 milionów zł. Opłata 
od mieszkańca w roku bieżącym wynosi 21 zł, 
 a  powinna wynieść około 27 zł miesięcznie, 
aby zbilansować system gospodarki odpa-
dami. Od maja tego roku nastąpiły znaczne 
podwyżki opłat na składowisku, czyli w ZGO 
Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Cen-
trum Recyklingu, do którego dostarczane są 
odpady z naszej gminy.
Opłaty za odpady czyste podwyższono 
nawet o 500%, a opłaty za odpady zanie-
czyszczone wzrosły nawet o 400%.

Wzrosły też ceny za zagospodarowanie 
RDFu (czyli odpadów o wysokiej kalorycz-
ności, których nie da się już selekcjonować) 
z 335 zł do 565 zł.
Podwyżki są duże, jednak trzeba tu podkre-
ślić, że w stosunku do innych instalacji ZGO 
w Jarocinie proponuje stawki nadal poniżej 
średniej krajowej. 

Zgodnie z ustawą deficyt, jaki powstał przez 
te podwyżki musi być pokryty wyłącznie 
z opłaty od mieszkańców. Nie dokonano 
korekty cen w ciągu roku, w momencie gdy 
realnie nastąpiły te podwyżki, gdyż wielu 
z Państwa płaciło za odpady z góry, lub ko-
rzysta ze stałego polecenia zapłaty.  

Opłaty pobierane przez ZGO w Jarocinie to 
jeden z elementów kosztu całego systemu. 
Drugim jest cena usługi związanej z odbio-
rem i transportem odpadów. Wykonawcę tej 
usługi wybieramy na podstawie przetargu. 
Co istotne, to przepisy nadrzędne, a nie sa-
morząd określają wiele kryteriów, jakie musi 
spełniać przedsiębiorstwo dopuszczone do 
przetargu. Musi ono posiadać odpowiednie 
pojazdy i sprzęt (w tym monitoring bazujący 
na systemie pozycjonowania satelitarnego, 
umożliwiający trwałe zapisywanie, przecho-
wywanie i odczytywanie danych o położeniu 
pojazdu i miejscach postojów oraz czujniki 
zapisujące dane o miejscach wyładunku 
odpadów), dysponować odpowiednią bazą 

magazynową i prowadzić sprawozdawczość 
w określonym zakresie w ogólnopolskim 
systemie Bazy Danych o Odpadach. Rynek 
usług w  tym zakresie jest więc znacznie 
ograniczony i jak widać w praktyce nie ma 
dużej konkurencji. 
Ogłaszając przetarg na 2021 rok staraliśmy 
się dać szansę także mniejszym firmom, 
stąd podział gminy na strefy oraz osobna 
procedura przetargowa dla odpadów zmie-
szanych i  segregowanych. Do przetargu 
zgłosiły się firmy, które w poprzednim roku 
odbierały od Państwa odpady oraz firma 
trzecia, która jednak ostatecznie wycofała 
swoją ofertę. 
Stawki za odbiór i  transport odpadów 
zmieniły się znacznie w stosunku do ubie-
głorocznego przetargu. W przypadku odpa-
dów zmieszanych wzrost nastąpił o 168% 
(z 145,57 zł do 390 zł za tonę). Natomiast 
w przypadku odpadów segregowanych ceny 
zmalały o 10 % z 1400 zł za tonę do 1260 zł. 
Zważywszy jednak na fakt, że w ciągu roku 
ilość odbieranych od Państwa odpadów 
segregowanych zwiększyła się o 35%, jest 
to w sumie kolejny wzrost kosztów. 
Na wzrost cen wpływa też w sposób istotny 
fakt, że ustawa wprowadziła ograniczenie, 
tzw. maksymalną stawkę, dla opłat dotyczą-
cych obszarów niezamieszkałych. W prak-
tyce więc przedsiębiorca prowadzący dzia-
łalność zapłaci za kubeł 1100 litrowy 58 zł, 
kiedy realny koszt odbioru i zagospodaro-
wania to około 122 zł. Różnicę w kwocie 
zgodnie z  intencją ustawodawcy ma zre-
kompensować opłata za każdy worek lub 
pojemnik z odpadami zbieranymi w sposób 
selektywny, tj. papier, plastik, szkło, biood-
pady, pobierana od przedsiębiorców.
Jednak z naszych wyliczeń wynika, że nie 
będzie ona równoważyć niedoszacowania 
kosztów odbioru i zagospodarowania od-
padów zmieszanych.
Przedmiotowe ograniczenie jest naszym 
zdaniem olbrzymim błędem parlamentarzy-
stów. Wiele gremiów, w tym Związek Miast 
Polskich, wnioskuje do rządzących o zmianę 
tych przepisów, byśmy jako mieszkańcy nie 
musieli pokrywać kosztów, które powinni 
ponosić przedsiębiorcy.
Działania urzędu spowodowały, że ilość 
mieszkańców objętych systemem gospo-
darowania odpadami komunalnymi jest 
zdecydowanie większa od ilość osób zamel-
dowanych w naszej Gminie.
Zdajemy sobie sprawę, że system oparty na 
deklaracji może być nieszczelny i trudny do 
skontrolowania. Jednak pomimo panującej 
pandemii prowadzone są ciągłe kontrole 
„zza biurka” dotyczące m.in. urodzeń 
dzieci, ilości odebranych pojemników. Jed-
nocześnie apeluję do mieszkańców gminy 
o sumienne deklarowanie ilości osób za-
mieszkujących na danej nieruchomości oraz 
zgłaszanie zmian w deklaracjach

m.in. urodzenie dziecka, śmierć jednego 
z mieszkańców, zamieszkanie lub wypro-
wadzenie się z nieruchomości.
Niektóre samorządy stosują dozwolone 
prawem przeliczniki wiążące opłatę z ilością 
zużywanej wody, jednak w naszej gminie 
taki system raczej nie sprawdziłby się 
w praktyce. Stosują to samorządy, w których 
stawka na jednego mieszkańca przekracza 
dopuszczalną maksymalną wartość.
Jestem przekonany, że unieważnienie 
przetargu na 2021 rok nie byłoby dobrym 
rozwiązaniem. Wraz ze zbliżającym się 
końcem roku i pogarszaniem się sytuacji 
epidemicznej, stawki w kolejnym przetargu 
byłyby jeszcze wyższe.
Uznałem, że należy zachować zwolnienie 
dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Ro-
dziny) na dotychczasowym poziomie 25% 
oraz zniżkę 5% dla mieszkańców, którzy 
kompostują bioodpady i  taką propozycję 
przedstawiłem Radzie Miasta i Gminy Kór-
nik, która ją zaakceptowała.
Inne samorządy w niedalekiej przyszłości 
zmierzą się również z trudnymi decyzjami 
w przedmiotowym zakresie. 

System odbioru, transportu i  zagospoda-
rowania odpadów przeszedł w ostatnich 
latach znaczącą rewolucję. Samorządy 
obarczono odpowiedzialnością za wszystkie 
odpady i ograniczono sztywnymi regułami 
możliwość regulowania kosztów. Niestety 
wielokrotne zmiany przepisów i olbrzymie 
skoki cen nie ułatwiają planowania.

We wrześniu 2019 r. papiernie i za-
kłady przetwarzające makulaturę 
płaciły ok. 250 zł za tonę papieru 
i tektury. Dziś, kilka miesięcy później, 
te same firmy żądają już dopłaty 
250 zł. Odpadów jest po prostu za 
dużo w stosunku do liczby zakładów, 
które mogą je przetworzyć. A firmy 
odbierające odpady muszą się ich 
pozbyć, bo za przetrzymywanie ich 
ponad dopuszczalny przepisami rok 
mogą zapłacić srogie kary. Jeszcze 
gorzej jest z  folią. W czerwcu 2017 
r. płacono 380 zł za tonę. Dwa mie-
siące później cena spadła do 10 zł. 
Od 2018 r. wahała się od 10 zł do 1 
gr za tonę. A od 2019 r.  dopłacamy 
280 zł za tonę folii, by ktoś ją w ogó-
le wziął. Podobnie ma się sytuacja 
z oponami. W 2015 r. sprzedawano 
je za 55 zł za tonę. W zeszłym roku 
trzeba było dopłacić średnio 380 zł, 
żeby ktoś je odebrał. Dziś jest to już 
ponad 500 zł.

           
na podstawie informacji
 dyrektor biura zarządu  

Krajowej Izby Gospodarki Odpadami 
– Ewa Rakowska”

Przyczyny podwyżki 

◊  Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439) właściciel nieruchomości 
jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od 
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych. Dodatkowo zgodnie z zapisem ust. 2 
ww. ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysoko-
ści należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej 
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się 
za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  
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Szanowni Państwo, informujemy, że 
w związku ze zwiększoną liczbą zachoro-
wań w kraju, w Urzędzie Miasta i Gminy 
Kórnik od dnia 3 listopada 2020 r. wstrzy-
mana będzie bezpośrednia obsługa in-
teresantów. Zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów pracownicy Urzędu od  
3 listopada br. pracują częściowo zdalnie 
według ustalonych harmonogramów. 
Celem jest zmniejszenie ryzyka zakażeń, 
ale też ograniczenie niedogodności dla 
mieszkańców.
Na czas ograniczenia pracy w  Urzędzie 
wstrzymane pozostaje wydawanie Kart 
Dużej Rodziny oraz wydawanie worków 
na śmieci itp.
Wydawanie dokumentów z rejestru stanu 
cywilnego, sprawy z zakresu działalności 
gospodarczej realizowane będzie po 
uprzednim telefonicznym umówieniu 
wizyty.
Prosimy o  załatwianie spraw wyłącznie 
w formie telefonicznej lub koresponden-
cyjnej pocztą elektroniczną na adresy 
mailowe Urzędu: 
kornik@kornik.pl lub bom@kornik.pl 
lub przez ePUAP.
W przypadku korespondencji tradycyjnej 
prosimy kierować ją na adres: Urząd Mia-
sta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik. Istnieje też możliwość po-
zostawienia pisma w skrzynce ustawionej 
przed Urzędem Miasta i Gminy.

Dla przypomnienia podajemy numery 
telefonów Wydziałów Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik:

 Kancelaria Ogólna tel. 61 8 170 411,
 
 Wydział Eksploatacji Infrastruktury Tech-

nicznej, tel. 61 8 972 603,

 Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 
tel. 61 8 972 618,

 Wydział Inwestycji, tel. 61 8 972 602,

 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
tel. 61 8 170 411 w. 616,

  Gospodarka odpadami, 
tel. 61 8 170 411 w. 590,
 
 Wydział Koordynacji Współpracy Między-

wydziałowej, tel. 61 8 972 612,

  Wydział Oświaty i  Polityki Społecznej, 
tel. 61 830 10 14,

  Wydział Planowania Przestrzennego, 
tel. 61 8 170 411 w. 593,

  Wydział Podatków i  Opłat Lokalnych,  
tel. 61 8972 614,

  Wydział Promocji Gminy, Kultury i Spor-
tu, tel. 61 8 170 411 w. 681,

  Wydział Spraw Obywatelskich, 
tel.  61 8 170 411 w. 608, w. 660,  
(USC) w. 609,

  Stanowisko ds. gospodarki mieszkanio-
wej i działalności gospodarczej 
tel. 61 89 72 617,

  Biuro Rady Miasta i Gminy Kórnik, 
tel. 61 8 170 277.
 
Informujemy, że Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Kórniku funkcjonuje na zasadach 
określonych przez Dyrektora
(ops@ops.kornik.pl i tel. 61 817 00 54).

Proszę o zachowanie spokoju i śledzenie 
informacji zamieszczanych na 
www.kornik.pl oraz na oficjalnym profilu 
facebookowym Miasta i Gminy Kórnik.

Dalsze decyzje będą zależały od rozwoju 
sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa.

Z poważaniem,

Organizacja pracy UMiG Kórnik

◊  Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski

◊  red.

W kategorii trwałość ekonomiczno-finan-
sowa (maksymalnie 30 pkt.) oceniane 
były wskaźniki dotyczące: zdolności 
samorządu do zwiększania dochodów 
własnych (w tym z podatków) i korzysta-
nia z zewnętrznych źródeł finansowania,  
efektywności zarządzania finansami czy 
te dotyczące budowy potencjału rozwo-
jowego.

W kategorii „trwałość społeczna” (maksy-
malnie 34 pkt.) oceniane były te obszary 
działalności samorządów, które mają 
wpływ na jakość życia mieszkańców oraz 
budowę tzw. społeczeństwa obywatel-
skiego. Braliśmy tu pod uwagą zarówno 
„twarde” dane o wydatkach samorządu 
(m.in. na usługi w  zakresie edukacji, 
kultury, sportu i  rekreację, transportu 
publicznego) jak i mierzalne efekty tych 
wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłob-
kach czy przedszkolach), ale też tzw. 
działania miękkie, których podjęcie nie 
wymagało dużych nakładów finansowych 
(np. budżet partycypacyjny, współpraca 
z organizacjami pozarządowymi).

W  kategorii trwałość środowiskowa 
(maksymalnie 26 lub 28 pkt.) kładliśmy 
nacisk na kwestie związane z  ochroną 
środowiska i  dostosowań do zmian kli-
matycznych. Samorządy mają tu wiele do 
zrobienia choćby w zakresie gospodarki 
odpadami, gospodarki wodno-ściekowa, 
czy redukcja emisji spalin i smogu.

W  czwartej kategorii (maksymalnie 10 
pkt.) sprawdzaliśmy jakość zarządzania 
urzędem, procesem uchwałodawczym 
oraz poziom współpracy między samo-
rządami.

Zestawienie Ranking Samorządów  jest 
przygotowywane odrębnie dla miast 
na prawach powiatu, gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. 
W rankingu nie jest uwzględniane miasto 
stołeczne Warszawa, ze względu na inny 
ustrój prawny oraz jego wielkość.Kate-
gorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich 
zwyciężyła Morawica przed Bieruniem 
i Puszczykowem. Wśród gmin wiejskich 
najlepsze okazały się być: Kleszczów, 
Padew Narodowa i Suchy Las. Najlepsza 
trójka miast na prawach powiatu to Gli-
wice, Opole i Sopot.  

Szczegółowe 
informacje 
o rankingu 
na stronie 
https://rankingsamorzadow.rp.pl/

cd. ze str. 3



28 października 2020 roku odbyła się, w try-
bie zdalnym,  Sesja Rady Miasta i Gminy 
Kórnik. W czasie jej trwania radni:
- dokonali zmiany Uchwały budżetowej Mia-
sta i Gminy Kórnik na 2020 oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik 
na lata 2020-2030,
- wybrali metodę ustalenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalili stawkę tej opłaty dla nieru-
chomości, na których zamieszkują miesz-
kańcy w wysokości 35,00 zł miesięcznie na 
jednego mieszkańca. Określili też stawkę 
opłaty podwyższonej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny w wysokości 140,00 zł miesięcz-
nie na jednego mieszkańca,
- ustalili stawkę opłaty za pojemnik lub wo-
rek o określonej pojemności, przeznaczony 
do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości niezamieszkałych,
- określili wzór deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi OD-1 „,
- obniżyli ceny skupu żyta przyjmowanej, 
jako podstawa obliczania podatku rolnego,
- uchylili uchwały w sprawie opłaty targowej,
- wyrazili zgodę na odstąpienie od obo-
wiązku przetargowego i zawarcie umowy 
najmu nieruchomości lokalowej położonej 
w Kórniku,

- zmienili uchwałę XXII/274/2020 Rady Mia-
sta i Gminy Kórnik z dnia 24 czerwca 2020 
r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Poznańskiemu,
- podjęli uchwałę w  sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Poznańskie-
mu z przeznaczeniem na dofinansowanie 
inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzyko-
wo w ramach zadania pn. „Przebudowa/
rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P 
Gądki – Szczodrzykowo” – etap II”
- podjęli uchwałę w  sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Województwu Wielko-
polskiemu z przeznaczeniem na realizację 
zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich 
kolejowych przewozów pasażerskich na ob-
szarze oddziaływania Aglomeracji Poznań-
skiej poprzez zwiększenie ilości połączeń 
kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej (PKM)”,
- wyrazili wolę przejęcia od Powiatu Po-
znańskiego niektórych zadań publicznego 
zarządzania drogami powiatowymi,
- ustalili wysokość i zasady ustalania oraz 
rozliczania dotacji celowych na realizację 
zadań wykonywanych przez podmioty pro-
wadzące żłobki, kluby dziecięce, zatrudnia-
jących dziennych opiekunów lub dziennych 
opiekunów prowadzących działalność na 
własny rachunek na terenie Miasta i Gminy 
Kórnik w roku 2021,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Czo-
łowo. 
Ul. Imbirowa ma swój początek od działki 
nr 87/19 i biegnie do działki 87/22, a  jej 
podstawę stanowi droga położona na części 

działki nr 87/18,
Ul. Szafranowa ma swój początek od działki 
nr 87/19 i biegnie do działki 87/7, a jej pod-
stawę stanowi droga położona na części 
działki nr 87/18, 
Ul. Kardamonowa ma swój początek od 
działek nr 87/1, 87/2 i biegnie do działki 
87/21, a jej podstawę stanowi droga poło-
żona na części działki nr 87/18,
Ul. Anyżowa ma swój początek od działek 
nr 87/2 i 87/3 i biegnie do działki 87/21, a jej 
podstawę stanowi droga położona na części 
działki nr 87/18.
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Radze-
wo oraz Robakowo. Ul. Siewna ma swój po-
czątek od działki nr 302 w obrębie Radzewo 
i biegnie do granicy działek 303/25, 303/22, 
a  jej podstawę stanowi droga oznaczona, 
jako działka nr 303/23. W  miejscowości 
Robakowo pojawi się ulica Przyjazna, która 
rozciągać się będzie od działki nr 320/2 do 
działki nr 314/2, a  jej podstawę stanowić 
będzie droga oznaczona, jako działka nr 
374/12 oraz nr 320/29.
- rozpatrzyli skargi na działania burmistrza,
- nadali Szkole Podstawowej w Kamionkach 
przy ul. Mieczewskiej 36 imię Sprawiedli-
wych Wśród Narodów Świata,
- zaliczyli drogę - ul. Drukarskiej w miejsco-
wości Koninko oraz ul. Ładnej w miejsco-
wości Kórnik do kategorii dróg gminnych. 
Szczegóły na stronie:
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/103434
Nagranie obrad można również odtworzyć 
na profilu Rady Miasta i Gminy Kórnik na 
portalu YouTube.
 

Sesja RMiG

◊  SK

28 października 2020 roku, Prezes OSP 
Kórnik Andrzej Szyc otrzymał od Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik - Przemysława Pa-
cholskiego listy gratulacyjne dla kórnickich 
strażaków za zaangażowanie i służbę, dzięki 
której z płonącego mieszkania udało urato-

wać się mężczyznę i jego psa.
Na fotografii znajdują się wyróżnieni stra-
żacy (od lewej):
- Łukasz Jaskuła,
- Filip Bruczyński,
- Krzysztof Jędrzejczak,
- Paweł Witkowski, 
- Szymon Andrzejczak, 
- Paweł Walerczyk,
- Łukasz Michałkiewicz, 
- Maciej Szyc,
- Kacper Fludra. 

Przypomnijmy, 7 października 2020 
roku, w Biernatkach doszło do pożaru 
mieszkania w budynku wielorodzinnym. 
 Jako pierwsi na miejscu zdarzenia pojawili 
się strażacy z Kórnika, którzy zaczęli działa-
nia ratowniczo-gaśnicze. Dzięki sprawnej i 
profesjonalnej reakcji z mieszkania wycią-
gnięto nieprzytomnego mężczyznę oraz 
jego psa. Po udzieleniu KPP mężczyzna 
został przetransportowany do szpitala, 
natomiast małemu czworonogowi udało 
się przywrócić czynności życiowe.

◊  OSP Kórnik

Uratowali
życie
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Wydział Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik informuje o zakończeniu inwestycji 
pod nazwą: „Rozbudowa budynku Szkoły 
Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Ra-
dzewie”.
W ramach inwestycji do istniejącego do-
budowano dwukondygnacyjny budynek 
mieszczący na parterze wydzielone 3 sale 
przedszkolne, na piętrze świetlicę, salę 
dydaktyczną, salę komputerową oraz po-
mieszczenia pedagoga i psychologa a także 
toalety na każdej kondygnacji oraz dwie 
klatki schodowe.
Budynek został przekryty dachem płaskim, 
całość wykonana w konstrukcji murowanej 

z żelbetowymi trzpieniami i stropem z płyt 
kanałowych sprężonych. Fundamenty wy-
konano jako ławy i stopy żelbetowe. Całość 
ocieplono wełną mineralną i styropianem.
Rozbudowaną część wyposażono w insta-
lacje: elektryczną, wodociągową, sanitarną, 
c.w.u., c.o., teletechniczną, dzwonkową, 
alarmową i ppoż.

Budynek ogrzewany jest z kotłowni zlokali-
zowanej w istniejącym budynku gospodar-
czym, który poddano przebudowie. 
Powierzchnia użytkowa: 1016,07m2

powierzchnia zabudowy: 625,57m2

Kubatura: 4481,00m3

Inwestycję realizowano w  terminie od 
30.10.2019 r. do 29.10.2020 r., wykonaw-
cą była firma TWM Sp. z o.o. z Poznania.  
Całkowity koszt wyniósł 4.655.232,35 zł. 
Inwestycję dofinansowano ze środków Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w wysokości 1.604.923,07zł).

Szkoła w Radzewie rozbudowana

◊  Wydział Inwestycji UMiG

„Liski” w Szkole Podstawowej  
w Radzewie 
Dnia 2 listopada 2020 r. w naszej szkole 
rozpoczął działalność nowy oddział 
przedszkolny. Uczęszczają do niego 
dzieci 3 i 4–letnie.
Dzięki wspaniałej współpracy z Urzę-
dem Miasta i Gminy w Kórniku, przy-
chylności i zaangażowaniu wielu ludzi, 
po roku pracy, została oddana do 
użytku nowa część szkoły, w  której 
znalazł miejsce, między innymi, oddział 
przedszkolny „Liski”. Na dzieci czekały 
wychowawczynie, nispodzianki oraz 
przestronna, kolorowa sala.
Niestety, ze względu na pandemię 
uroczyste otwarcie zostało przesunięte 
w czasie. Pani dyrektor z dziećmi sym-
bolicznie przecięła wstęgę i  zaprosiła 
maluchów do szkoły. 
Naszym milusińskim życzymy, by nowa 
szkoła była miejscem radości i  wielu 
przyjaźni, a  zdobywanie nowych do-
świadczeń fascynującą przygodą. 

Marzenia się spełniają !

◊  K. Kiełpińska



W roku 2020 zakończyły się kilkulet-
nie, trwające od 2012 r. prace związa-
ne z renowacją elewacji i konserwacją 
stolarki okiennej i drzwiowej w Zam-
ku Kórnickim.

W 2012 roku. zostały zrealizowane prace 
nad zabytkową, XIX-wieczną stolarką. 
W latach 2015-16, przeprowadzono re-
nowację ceglanych części elewacji, w tym 
ceglanej wieży, a  w  następnych latach 
wyremontowano elewacje tynkowe, 
począwszy od najbardziej zniszczonej 
ściany frontowej. Prace remontowe za-
kończyły się w 2020 roku odnowieniem 
ściany wschodniej zamku. Całość prac 
nad elewacją odbywała się pod stałym 
nadzorem Powiatowego Konserwatora 
Zabytków.

Renowacja elewacji była możliwa dzięki 
wsparciu finansowemu Polskiej Akademii 
Nauk, Fundacji Zakłady Kórnickie, Miasta 
i Gminy Kórnik oraz Powiatu Poznańskie-
go. W sumie w ciągu 8 lat wydano głównie 
na prace renowacyjne, a także na nad-
zory oraz poprawę zabezpieczeń Zamku   
4 692 846,86 zł.

Ostatni etap prac przy elewacji wschod-
niej (809 758,62 zł ) sfinansowano ze 
środków PAN, Miasta i  Gminy Kórnik 
oraz Fundacji Zakłady Kórnickie.

Elewacja zamku kórnickiego przed ro-
kiem 2012, ze względu na liczne ubytki 
i pęknięcia, nie tylko była nieestetyczna, 
ale też stwarzała zagrożenie z powodu 
odpadających fragmentów tynku. W XIX 
w. część elewacji zamku otrzymała wy-
kończenie tynkiem, uformowanym w bo-
nie. Wieżę oraz przyziemie po stronie 
wschodniej, południowej i  zachodniej 
zamku wykończono cegłą pełną licową, 
ułożoną w wątki. Detal architektoniczny 
w postaci gzymsów, dekoracyjnych opa-
sek wokół okien, maswerków i sterczyn 
wykonano w  różniących się od siebie 
technikach. Badania wykonane przez 
mgr. Jerzego Borwińskiego  w  grudniu 
2011 roku wykazały, że część tynków 
oryginalnych (wapienno-piaskowych) 
przykryto podczas remontu w  latach 
50. ubiegłego stulecia warstwą szlichty 
cementowo-wapiennej. W  trakcie tego 
remontu skuto w dużej części tynki ory-
ginalne i zastąpiono je tynkami na bazie 
cementu portlandzkiego. W celu scale-
nia kolorystycznego starych i  nowych 
tynków całość pokryto warstwą zapraw 
cementowo-wapiennych. Od tego czasu 
dokonywano jedynie drobnych napraw, 
a  pogarszający się stan ścian i  stolarki 
okiennej wymagał interwencji. W grud-
niu 2011 roku przygotowana została 

przez Pracownię Projektową PRO-INVETS 
z Poznania dokumentacja na „Roboty bu-
dowlane związane z renowacją elewacji 
oraz rewaloryzacją i konserwacją stolarki 
okiennej Zamku w  Kórniku” . Niestety 
ze względu na brak środków, konieczne 
było wykonywanie prac etapami. W roku 
2012 wykonano renowację zabytkowej, 
XIX-wiecznej stolarki okiennej i drzwio-
wej. 
Stolarka okienna zamku kórnickiego 
w większości pochodzi z lat 50. XIX wie-
ku. Lata użytkowania i niedostatecznej 
konserwacji spowodowały, że okna 
były nieszczelne, powodując trudności 
z  utrzymaniem stałej temperatury we 
wnętrzach zamku, co jest szczególnie 
istotne ze względu na przechowywane 
zbiory. Przy renowacji zachowano orygi-
nalne szklenie XIX-wieczne w skrzydłach 
zewnętrznych. Skrzydła wewnętrzne 
zostały wypełnione szkłem z  filtrami 
UV. Zgodnie z  sugestią Konserwatora 
Powiatowego usunięto na pierwszym 
piętrze kraty w oknach (okna zabezpie-
czono systemem alarmowym). Stolarka 
drzwiowa – częściowo oryginalna, czę-
ściowo wtórna – w  kilku przypadkach 
przeznaczona została do wymiany, ze 
względu na zły stan techniczny. Prze-
prowadzono konserwację zachowawczą 
drzwi wejściowych do budynku oraz 
wymianę drzwi w  wieży (na poziomie 
przyziemia oraz przy wyjściu na dach) 
na nowe, drewniane. 
Kolejne prace podjęto dopiero w  roku 
2015 dzięki uzyskaniu finansowania 
z PAN. Wyremontowano ceglaną wieżę 
(usunięto cementowe fugi zastępując je 
wapiennymi, oczyszczono cegłę). W roku 

2016 wykonano renowację pozostałych 
ceglanych elementów elewacji. W latach 
2017-2020 realizowano prace przy ele-
wacjach tynkowych. Rozpoczęto od ele-
wacji frontowej, najbardziej zniszczonej. 
Prace realizowano wg programu kon-
serwatorskiego , który zakładał: skucie 
starych tynków, oczyszczenie podłoża 
ceglanego metodą hydrodynamiczną, 
dezynfekcję oczyszczonego muru meto-
dą chemiczną, usunięcie spoin cemento-
wych do głębokości 2 cm, spoinowanie 
zaprawą na bazie wapna trasowego 
i konfekcjonowanych kruszyw, wykona-
nie tynków renowacyjnych. W  tynkach 
odtworzono boniowanie zgodnie z  ry-
sunkami elewacji. Elewację pokryto farbą 
krzemianową Silikat Granital w kolorze 
9274 według palety Keim. Kolor został 
ustalony komisyjnie , po porównaniu 
kilku wariantów kolorystycznych do 
oryginalnych próbek elewacji pobra-
nych przez konserwatora Jerzego Bor-
wińskiego. W  trakcie remontu elewacji 
ukryto pod tynkiem elementy związane 
z monitoringiem (okablowanie kamer). 
Jednocześnie rozbudowano monitoring 
wizyjny podnosząc tym samym bezpie-
czeństwo Zamku. 

Dla każdego etapu przeprowadzano 
odrębne postępowanie przetargowe; 
wszystkie etapy prac zrealizowała firma 
Orlikon z Poznania.

Elewacja Zamku już po renowacji

◊  Katarzyna Woźniak
Zastępca Dyrektora 
PAN Biblioteki Kórnickiej
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Modernizacja budynku 
świetlicy wiejskiej w Borówcu

Wydział Inwestycji UMiG Kórnik informuje 
o zakończeniu modernizacji budynku świe-
tlicy wiejskiej w Borówcu, zgodnie z projek-
tem autorstwa architekta Zbigniewa Litewki. 
Zakres robót obejmowal remont wnętrz 
parteru budynku świetlicy wiejskiej oraz 
budowę podjazdu dla osób niepełnospraw-
nych przy budynku.
W trakcie robót wykonano:
- rozbiórkę fragmentu istniejącej ściany 
działowej murowanej,
- suchą zabudowę g-k,
- uzupełnienie tynków wewnętrznych,
- okładziny posadzki z płytek gresowych,
- okładziny ścienne z płytek,
- malowanie,
- wymianę stolarki drzwiowej,
- usunięto polepę i gruz na stropie pod-
dasza,
- naprawiono fragment pokrycia dachu,
- wymieniono instalację CO (bez wymiany 
kotła gazowego), 

- zamontowano kurtynę powietrzną,
- wymieniono instalację wody,
- wymieniono instalację sanitarną,
- zamontowano instalację wentylacji i kli-
matyzacji,
- wymieniono instalację elektryczną,
- zamontowano instalację oświetlenia 
i multimediów,
- wybudowano podjazd dla osób niepełno-
sprawnych.
Zaplanowane prace podwyższyły standard 
funkcjonalny, techniczny i estetyczny bu-
dynku oraz umożliwiły dostosowanie do 
aktualnych potrzeb użytkownika obiektu.
Wykonawcą inwestycji był Zakład Budownic-
twa Ogólnego Sławomir Białasik z Leszna, 
nadzór inwestorski pełnili Pani Irmina Ziół-
kowska (branża sanitarna) , Pan Sławomir 
Gierliński (branża budowlana) oraz Pan 
Andrzej Szafrański (branża elektryczna).
Roboty odebrano w dniu 13.10.2020 r.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
371.315,27 zł. 

Inwestycje
Budowa chodnika przy ul. Wiatracznej 
w Kórniku

30 października dokonano końcowego 
odbioru przy inwestycji polegającej na 
budowie chodnika o długości około 170 m 
oraz szerokości 1,5 m, wraz ze zjazdami do 
posesji, przy ul. Wiatracznej w Kórniku. Za-
danie wykonała Firma Usługowo – Handlo-
wa „Anna” Anna Białobrzycka z Gniezna.
Inwestycja kosztowała 59 997,26 zł brutto.

◊  Wydział Inwestycji UMiG



Plan rozbudowy sieci wodno-kanaliza-
cyjnej na terenie Miasta i Gminy Kórnik 
w latach 2020-2029

Podczas ostatniej sesji burmistrz Przemy-
sław Pacholski przedstawił radnym plany 
inwestycyjne związane z rozbudową syste-
mu wodociągowego i kanalizacyjnego na 
terenie naszej gminy na najbliższe 10 lat. 
Inwestycje realizowane będą przez spółkę 
Aquanet lub Wydział Inwestycji Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik (WI UMIG). 

Budowa magistrali wodociągowej wspo-
magającej całą sieć w gminie:
-planowana realizacja: do końca 2024 roku 
Łączny koszt: 76.996.692,70 zł

Budowa sieci wodociągowej:
- ul. Kasztanowa
Planowana realizacja: do końca 2026 roku
Łączny koszt: 555.771,88 zł
- ul. Cisowa (nowe zadanie)
Planowana realizacja: do końca 2026 roku
Łączny koszt: 158.300,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej:
- m. Błażejewko 
Planowana realizacja: równolegle z kanali-
zacją w Błażejewie.
Łączny koszt projektu: 417.000,00 zł
– szacunkowy koszt: około 8.000.000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej:
- m. Błażejewo
Planowana realizacja: do końca 2024 roku
Łączny koszt: 9.496.000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej:
- ul. Zielona
Planowana realizacja: do końca 2023 roku
Łączny koszt: 251.000,00 zł
- ul. Os. Zielona Polana
Planowana realizacja: do końca 2023 roku
Łączny koszt: 337.000,00 zł
- ul. Ładna (nowe zadanie)
Planowana realizacja: do końca 2025 roku
Łączny koszt: 79.000,00 zł- ul. Wiśniowa

Planowana realizacja: po 2029 roku
Łączny koszt: 155.000,00 zł
- ul. Świerkowa (nowe zadanie)
Planowana realizacja: do końca 2027 roku
Łączny koszt: 216.000,00 zł
- ul. Drapałka
Planowana realizacja: do końca 2023 roku
Łączny koszt: około 1.000.000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej:
- ul. Leśna
Planowana realizacja: po 2029 roku
Łączny koszt: 828.000,00 zł
- ul. Kręta i Prosta
Planowana realizacja: do końca 2024 roku
Łączny koszt: 1.447.870,24 zł
- ul. Zielona Dolina
Planowana realizacja: do końca 2020 roku
Łączny koszt: 226.919,00 zł
- ul. Ładna (nowe zadanie)
Planowana realizacja: do końca 2025 roku
Łączny koszt: 120.00,00 zł
- ul. Warzywna i Polna
Planowana realizacja: po 2029 roku
Łączny koszt: 1.067.000,00 zł
- ul. Uroczysko
Planowana realizacja: po 2029 roku
Łączny koszt: 777.000,00 zł
- ul. Morelowa, Gruszkowa i Śliwkowa 
Planowana realizacja: po 2029 roku
Łączny koszt: 700.000,00 zł- dz. nr 34/8 ulica 
boczna od ul. Poznańskiej
(rej. ul. Źródlanej i Łąkowej)
Planowana realizacja: po 2029 roku
Łączny koszt: 120.000,00 zł
- ul. Wiśniowa
Planowana realizacja: po 2029 roku
Łączny koszt: 561.000,00 zł
- ul. Kempingowa – II etap (nowe zadanie)
Planowana realizacja: do końca 2025 roku
Łączny koszt: 1.155.000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej (prowadzona 
przez WI UMIG):
- w oczekiwaniu na analizę hydrauliczną sieci 
kanalizacji sanitarnej pomiędzy Kalejami 
a oczyszczalnią ścieków w Śremie;
- po uzyskaniu warunków podłączenia 
Czmonia do przepompowni w  Kalejach 
zostanie ogłoszony przetarg na projekt 
kanalizacji sanitarnej dla m. Czmoń.

Budowa sieci wodociągowej:
- os. Międzylesie (nowe zadanie)
Planowana realizacja: do końca 2024 roku 
Łączny koszt: 1.534.392,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarne j(prowadzona 
przez WI UMIG):
- Realizacja budowy sieci kanalizacji sanitar-
nej w ciągu drogi ul. Poznańskiej.
- Szacunkowy koszt: 1.600.000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej:
- ul. Główna - 1 etap (nowe zadanie)
Planowana realizacja: do końca 2026 roku
Łączny koszt: 205.000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej:
- ul. Katowicka i Czereśniowa
Planowana realizacja: do końca 2022 roku
Łączny koszt: 121.000,00 zł
- rejon Owocowego Wzgórza
Planowana realizacja: po 2029 roku
Łączny koszt: 3.368.000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej:
- ul. Jaśminowa
Planowana realizacja: do końca 2023 roku
Łączny koszt: około 1.800.000,00 zł
- ul. Sportowa (nowe zadanie)
Planowana realizacja: do końca 2023 roku
Łączny koszt: 169.000,00 zł
- ul. Bułankowa
Planowana realizacja: do końca 2024 roku
Łączny koszt: 118.703,00 zł
Budowa przyłączy kanalizacyjnych:
- ul. Leśny Zakątek 33-63
Planowana realizacja: do końca 2020 roku
Łączny koszt: 215.832,56 zł- ul. Leśny 
Zakątek 4-30, ul. Na Skraju Lasu 21-31
Planowana realizacja: do końca 2023 roku
Łączny koszt: 95.666,00 zł- os. Azaliowe 
(nowe zadanie – współfinansowane z Kra-
jowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych)
Planowana realizacja: do końca 2028 roku
Łączny koszt: 1.406.000,00 zł
- ul. Piaskowa (nowe zadanie - współ-
finansowane z  Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych)
Planowana realizacja: do końca 2025 roku
Łączny koszt: 245.000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej:
- ul. Poranek (nowe zadanie)
Planowana realizacja: do końca 2024 roku
Łączny koszt: 100.962,25 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej:
- m. Koninko 
Planowana realizacja: po 2029 roku
Łączny koszt: 23.185.000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej:
- ul. 20 Października
Planowana realizacja: do końca 2025 roku
Łączny koszt: 1.900.000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej:
- ul. Zwierzyniecka (Bnin)
Planowana realizacja: do końca 2020 roku
Łączny koszt: 592.132,63 zł
- ul. 20 Października
Planowana realizacja: do końca 2025 roku
Łączny koszt: 300.000,00 zł
- ul. Krauthofera (nowe zadanie - KPOŚ)
Planowana realizacja: do końca 2024 roku
Łączny koszt: 1.406.000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej:
- osiedla: Brzozowe, Lipowe, Topolowe 
i Zielone Wzgórze
Planowana realizacja: do końca 2025 roku
Łączny koszt: 5.203.507,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej:
- Robakowo-Gądki - etap I (nowe zadanie)
Planowana realizacja dokumentacji projek-
towej: do końca 2024 roku
Łączny koszt dokumentacji projektowej: 
3.717.584,00 zł

Budowa sieci wodociągowej:
- ul. Miętowa (nowe zadanie)
Planowana realizacja: do końca 2025 roku
Łączny koszt: 297.000,00 zł

- ul. Wiśniowa, Leśna i Szkolna
Planowana realizacja: do końca 2024 roku
Łączny koszt: 816.378,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej:
- m. Skrzynki
Planowana realizacja: do końca 2023 roku
Łączny koszt: 10.389.000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej:
- ul. Skowronkowa i Wesoła
Planowana realizacja: do końca 2023 roku
Łączny koszt: około 3.000.000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej:
- m. Szczytniki
Planowana realizacja: po 2029 roku
Łączny koszt: około 48.204.000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej (prowadzona 
przez WI UMIG):
- Szczodrzykowo - Pierzchno
Planowana realizacja: do końca 2022 roku
Łączny koszt: około1.000.000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej:
- Wykonano projekt kanalizacji sanitarnej - 
koszt: 162.360,00 zł.
- Uzyskano pozwolenie na budowę kanali-
zacji sanitarnej.
- Trwają ustalenia projektu wykonawczego 
w Aquanet S.A., po których nastąpi ogło-
szenie przetargu na budowę kanalizacji 
sanitarnej.
- Szacowany koszt: 8.600.000,00 zł

Droga Powiatowa Gądki, Dachowa, 
Szczodrzykowo, Robakowo 
- budowa sieci wodociągowej:
- budowa sieci wodociągowej w ciągu drogi 
powiatowej Gądki, Dachowa, Szczodrzy-
kowo, Robakowo (prowadzona przez WI 
UMIG).
Planowana realizacja: do końca 2021 roku
Łączny koszt: 3.605.000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej:
Sieć kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi po-
wiatowej Gądki, Dachowa, Szczodrzykowo, 
Robakowo
Planowana realizacja: do końca 2021 roku
Łączny koszt: 1.600.000,00 zł.

Opracowano na podstawie prezentacji 
przedstawionej radnym podczas paździer-
nikowej Sesji RMiG Kórnik.

Wodociągowanie i kanalizacja - plany

◊  ŁG

Powiat Poznański po raz siódmy realizuje 
„Profilaktyczny program szczepień prze-
ciwko grypie dla mieszkańców powiatu 
poznańskiego”. 
Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać 
osoby od 65 roku życia (tj. urodzone nie 
później niż 31 grudnia 1955 r.) zameldowa-
ne na terenie gmin powiatu poznańskiego. 
Wykonanie szczepień będzie poprzedzone 
badaniem lekarskim kwalifikującym do 
udziału w programie.
Termin rozpoczęcia szczepień – 29 paździer-
nika 2020 r.
Szczepienia będą wykonywane:
1) w dni robocze w przychodni lekarskiej:
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „ZDRO-
WIE” SJ, ul. Poznańska 34A, 62-035 Kórnik
tel. 618170-043
2) w soboty w godz. 10.00-12.00 w siedzibie 
firmy EDICTUM sp. z o.o. – ul. Mickiewicza 
31 w Poznaniu, po wcześniejszym zgłoszeniu 
telefonicznym (tel.: 61 847 04 54)

Dodatkowe informacje można uzyskać 
u wykonawcy programu tj. firmy Edictum, 
pod nr tel.: 61 847 04 54.

Szczepienia
na grypę

Jak każdego roku poszukujemy dużych 
choinek (około 15 m wysokości) do udeko-
rowania  rynków w Kórniku i Bninie.
Jeśli na twojej działce rośnie taki świerk lub 
taka jodła, które przerosły Twoje oczekiwania,  
i chcesz, aby stała się ozdobą tegorocznych 
świąt, prosimy o wysłanie zgłoszenia ze 
zdjęciem drzewa na adres 
kornik@kornik.pl - temat „Choinka 2020”.

Uwaga! Istotna jest możliwosć dojazdu do 
drzewa ciężkim sprzętem. 

Choinki 
poszukiwane

◊  Wydział Ochrony Środowiska
UMiG Kórnik
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       Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
naszej Podopiecznej, znanej  
środowisku pielęgniarki 

lat 96
Rodzinie, wyrazy szczerego żalu  
i współczucia składa 

śp. Jadwigi  
   Szymańskiej

Danuta Nowak, 

„Tak mocno jak kochaliśmy, 
tak bardzo teraz opłakujemy...”

W dniu 22.10.2020 roku, z nadzieją 
nowego życia,odeszła do Domu Ojca

Przekazuję szczere wyrazy współ-
czucia, łącząc się w żałobie i smutku 
oraz wspierając modlitwą – szcze-
gólnie Panią Jadwigę, Najbliższych  
i Rodzinę.

śp. Henryka         
      Przybył

Zarząd i Członkowie  
Związku Kombatantów w Kórniku

Po długiej i ciężkiej chorobie  
odszedł na wieczną wartę  
nasz Kombatant

Żonie, Dzieciom z Rodzinami  
wyrazy głębokiego współczucia

składa

śp. Roman  
      Burzyński

Zarząd i Członkowie  
Związku Kombatantów w Kórniku

Z ogromnym smutkiem żegnamy 
naszą Podopieczną,  
Seniorkę

Rodzinie, wyrazy szczerego żalu i 
współczucia składa

śp. Martę  
   Serwatkiewicz

Zarząd i Członkowie  
Związku Kombatantów w Kórniku

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią się im płaci”

   W. Szymborska
Pani Monice Kowalskiej wyrazy 
szczerego współczucia i żalu  
z powodu śmierci

składają:

Matki
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i 
uczniowieSzkoły Podstawowej nr 1 
im. T. Działyńskiego w Kórniku

„Nie umiera ten, kto trwa 
w sercach i pamięci naszej”                                                                           

/.../
Z żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci Pani

byłej pracownicy  
Szkoły Podstawowej w Robakowie
Rodzinie składamy wyrazy  
głębokiego współczucia 

Genowefy 
Andrzejewskiej 

Społeczność Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopolskich  
w Robakowie

 „Śmierć nie jest kresem naszego 
istnienia – żyjemy w naszych dzieciach 

i następnych pokoleniach. Albowiem 
oni to dalej my, a nasze ciała to tylko 

zwiędłe liście na drzewie życia.”
                  Einstein

Pani Joannie Ignasiak wyrazy 
szczerego współczucia i żalu  
z powodu śmierci

składają:

Ojca

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i 
uczniowieSzkoły Podstawowej nr 1 
im. T. Działyńskiego w Kórniku

Kochanej koleżance Annie Łuczak 
wyrazy głębokiego współczucia  
i słowa wsparcia w tych trudnych 
chwilach, po stracie

składają 

Taty

Dyrekcja oraz pracownicy 
KCRiS OAZA

W piątek, 11 września 2020 r., na cmenta-
rzu parafialnym w Kórniku-Bninie poże-
gnaliśmy zmarłą 8 września śp. Stefanię 
Staśkiewicz, długoletniego pracownika 
Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kór-
niku-Bninie.
Jan Paweł II powiedział: „Człowiek jest wielki 
nie przez to, co posiada, lecz przez to, jakim 
jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi”. 
Stefania Staśkiewicz urodziła się 31 sierp-
nia 1940 r. w Poznaniu. W latach 1947 do 
1954 uczęszczała do Szkoły Podstawowej 
w Bninie. 
Pracę zawodową rozpoczęła w  1957 r. 
w  Zakładach Jajczarsko-Drobiarskich 
w  Poznaniu na stanowisku świetlarki. 
W roku 1968 pani Stefania złożyła poda-
nie o pracę i z dniem 5 listopada 1968 r. 
została zatrudniona przez Urząd Miejskiej 
Rady Narodowej w Kórniku na stanowisku 
pomocy wychowawczej w Państwowym 
Przedszkolu nr 2 w Bninie. Stanowisko po-
mocy nauczyciela zajmowała do momentu 
przejścia na rentę w dniu 29 stycznia 1989 r. 
Pani Stefka, bo tak była nazywana w przed-
szkolu, pomagała nauczycielkom grupy 
Maluchów, uczestnicząc wraz z  nimi 
w wychowaniu wielu pokoleń dzieci uczęsz-
czających w  tym czasie do przedszkola. 
Była bardzo miłą i ciepłą osobą, niezwykle 
oddaną swojej pracy. 
Wychowawczynie tej grupy się zmieniały, 
a pani Stefka zawsze była z najmłodszymi 
dziećmi. Pomagała im w adaptacji, ocie-
rała ich łzy, zakatarzone noski, uspakajała 
płaczące mamy, pomagała w rozbieraniu 
i ubieraniu dzieci korzystających z poobied-
niej drzemki. Zawsze można było się do 
niej przytulić i znaleźć pocieszenie. Praca 
w przedszkolu w tym czasie była o wiele 
trudniejsza niż obecnie. Sala Maluchów 
znajdowała się na piętrze, prowadziły do 
niej strome schody, dzieci w grupie było 
25, a często i więcej. Każde z nich trzeba 
było rano zaprowadzić do sali, a po połu-
dniu sprowadzić do czekających rodziców. 
Śniadania i podwieczorki dzieci jadły na 
parterze, a w sali na górze obiad. Na górę 
trzeba było wnieść i później znieść wszyst-
ko, co potrzebne było do podania obiadu. 
Nie było windy. 
Dorośli już dzisiaj absolwenci przedszkola 
na pewno pamiętają, jak pani Stefka umila-
ła im pobyt w przedszkolu grą na pianinie. 
Droga pani Stefanio, choć pożegnaliśmy 
Cię ze smutkiem, to jednak przyświeca 
nam chrześcijańska nadzieja, że dobry 
i miłosierny Bóg, u którego dobre czyny idą 
za człowiekiem – a tyle ich pani uczyniła – 
otworzy bramy raju.
I niech się tak stanie. Życie zatoczyło koło. 
Odpoczywaj w pokoju.

Wspomnienie Czy będzie „kwarantanna narodowa“?
Tuż przed zamknięciem tego numeru 
„Kórniczanina” Prezes Rady Ministrów RP 
Mateusz Morawiecki podczas konferencji 
prasowej zapowiedział wprowadzenie 
kolejnych obostrzeń i ograniczeń dla oby-
wateli w związku z dramatycznie rosnącą 
ilością zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i za-
chorowań na COVID-19. Obecnie dzienne 
przyrosty stwierdzonych zakażeń w Polsce 
przekroczyły 20 tys. Coraz mniej jest wol-
nych miejsc w  szpitalach przyjmujących 

zakażonych. Jeśli nie uda się ograniczyć 
ilości zachorowań przedstawiciele rządu 
zapowiadają dalsze ograniczenia w poru-
szaniu i tzw. kwarantannę narodową. 

Jak podaje Powiatowa Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna w Poznaniu (SANEPID), 
na dzień 3 listopada w naszej gminie było 
278 aktywnych przypadków zakażenia. 
W Powiecie Poznańskim i Poznaniu łącznie 
było 8334 aktywnych przypadków.

Apelujemy o zachowanie dystansu spo-
łecznego i  noszenie maseczek zasła-
niających nos i usta.  Seniorzy powinni 
szczególnie ograniczyć aktywność poza 
miejscami zamieszkania. Bądźmy solidarni 
i pomagajmy osobom starszym i potrzebu-
jącym. Wspierajmy też w miarę możliwości 
przedsiębiorców, którzy maja ograniczone 
możliwości prowadzenia działalności go-
spodarczej. 

◊  ŁG

◊  Iwona Justkowiak
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◊  Katarzyna Rawlik
Instytut Dendrologii PAN
Fot. Mateusz Rawlik

Film pt. „Zwycięstwo. Powstanie Wielko-
polskie 1918-1919”
Rocznicę 100-lecia zwycięstwa Wielkopolan 
i powrót do Ojczyzny po 123 latach niewoli 
pruskiej obchodzono w 2018 i 2019 r. na 
różne sposoby: opublikowano Encyklope-
dię Powstania Wielkopolskiego oraz liczne 
wydania okolicznościowe, zorganizowano 
wiele wystaw i spektakli oraz rekonstrukcje 
wydarzeń. Tadeusz Litowczenko, reżyser 
i scenarzysta, podjął trud zrealizowania 
76-minutowego pełnometrażowego filmu. 
W 1917 r. kapitulujące Niemcy wykonały w 
sprawie Polski pokojowy gest - powołano 
tzw.  Radę Regencyjną w Warszawie, pseu-
do polski rząd podległy Berlinowi, oraz na 
obszarze byłego zaboru rosyjskiego wolę 
utworzenia Królestwa Polskiego. W Berlinie 
wyemitowano markę polską, wymienialną 
na złote i srebrne monety emitowane przez 
państwa zaborcze przed pierwszą wojną 
światową. Niemcy posunęli się nawet da-
lej. W porozumieniu z austro-węgierskim 
rządem wyrazili zgodę na powołanie Le-
gionów. Zaborcy nie dopuszczali do siebie 
myśli o rezygnacji z terytorium Wielkopol-
ski, Śląska i Pomorza Nadwiślańskiego, 
które uważali po 123 latach za zniemczone.
Pierwsza wojna światowa zakończyła się 
kapitulacją Niemiec dnia 11.11. o godzinie 
11:11 1918 r., ale ostateczne ustalenia 
graniczne były otwarte. W sprawie Polski 
Niemcy przewieźli Józefa Piłsudskiego z 
więzienia w Magdeburgu do Warszawy 

i Rada Regencyjna (tzw. rząd z nadania 
Berlina) przekazała mu władzę naczelnika 
państwa. 
Jest dziwne, że prawda historyczna w Pol-
sce ma trudności z dotarciem do Polaków. 
Tak też było w 1918 r., gdy Wielkopolanie z 
całą świadomością nie uwierzyli Niemcom 

i przystąpili do zbrojnego wyzwolenia się 
spod niemieckiego jarzma. O tym właśnie 
mówi film! 
Scenariusz filmu autorstwa Tadeusza 
Litowczenki opiera się na przypomnieniu 

czynów trzech bohaterów powstania: 
kapitana Stanisława Taczaka, Wincentego 
Wierzejewskiego oraz Pawła Cymsa.
W Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego 
wydanej w 2018 r. nie ma hasła „Kompa-
nia Kórnicka”. Pamięć o tej bohaterskiej 
formacji została utrwalona w filmie we 
fragmencie nagranym w Izbie Pamiątek Re-
gionalnych. Kazimierz Krawiarz wspomniał 
też o najmłodszym powstańcu, 12-letnim 
Aleksym Grześkowiaku.
W realizacji filmu bardzo aktywnie uczest-
niczyły grupy rekonstrukcyjne, w tym grupa 
Stowarzyszenia Teatralnego Legion pod 
wodzą Anny Witek.
Przedsięwzięcie filmowe jest bardzo kosz-
towne i było finansowane przez: Polski 
Instytut Sztuki Filmowej, Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodę 
Wielkopolskiego, Samorządy Województwa 
Wielkopolskiego, Kujawskiego i Pomorskie-
go, Miasto Poznań oraz Fundację „Zakłady 
Kórnickie”. Producentem filmu jest Funda-
cja Obywatelska „Bazar” oraz Wielkopolskie 
Muzeum Niepodległości.
Wizualizacja tematu Powstania Wielkopol-
skiego, szczególnie w naszych obecnych 
czasach, ma duże znaczenie w zrozumieniu 
i dotarciu do odbiorcy, zwłaszcza mło-
dzieży. Film powinien być udostępniany 
we wszystkich szkołach w Polsce jako 
obowiązkowy.

Film o zwycięskim powstaniu

◊  Kazimierz Krawiarz

20 października 1939 roku Ziemia Kórnicka 
straciła wielu swych zacnych mieszkańców, 
zaś Fundacja Zakłady Kórnickie - wielolet-
niego naczelnika, który pełnił tę funkcję od 
1925 r. Antoni Pacyński został zamordowa-
ny przez niemieckich okupantów podczas 
egzekucji Obywateli Ziemi Kórnickiej.
Jego biografię przypomniał prof. Władysław 
Chałupka w wydanej w ubiegłym roku książ-
ce „Z wielkopolskiego raptularza leśnego”: 

 „Antoni Pacyński urodził się 1 kwietnia 
1883 r. w Bugaju koło Miłosławia, w po-
wiecie wrzesińskim. Studiował w Akademii 
Leśnej w Tharandcie w latach 1904–1907. 
Po studiach przez dwa lata był adiunktem 
i kontrolerem lasów w dobrach pełkińskich 
Jerzego i Witolda Czartoryskich koło Jarosła-
wia, a następnie nadleśniczym i pełnomoc-
nikiem dóbr należących do Jadwigi Czarto-
ryskiej w Konarzewie pod Poznaniem. Jako 
jeden z pierwszych w Wielkopolsce stosował 
system bezzrębowy w  lasach sosnowych 
i sosnowo-dębowych. Szkolił też gajowych 
na bezpłatnych kursach organizowanych 
przez Władysława Zamoyskiego w Kórniku.
W czasie I wojny światowej należał do tajnej 
organizacji „Obrona Narodu” i brał udział 
w przygotowaniach do organizacji przyszłej 
polskiej administracji leśnej. W grudniu 1918 r. 
został naczelnikiem Wydziału Leśnictwa 
w  Ministerstwie byłej Dzielnicy Pruskiej, 
zaś w  latach 1919-1920 współpracował 
z Józefem Rivolim i Bronisławem Niklewskim 
przy organizacji Sekcji Leśnej Wydziału Rol-
niczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego. 
W latach 1920-1925 pełnił funkcję dyrektora 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, 

wykładając jednocześnie historię leśnictwa 
i  literaturę leśną na Wydziale Rolniczo-
-Leśnym UP. We wrześniu 1925 r. został 
naczelnikiem fundacji „Zakłady Kórnickie” 
i pełnił tę funkcję do końca życia. W latach 
międzywojennych pełnił także funkcję 
wiceprezesa Zarządu Głównego Związku 
Pracowników Leśnych.
W początkach września 1939 r. wyjechał 
w Lubelskie, zabierając cenne dokumen-
ty, dotyczące działalności konspiracyjnej 
Polaków przed I wojną światową i w czasie 
Powstania Wielkopolskiego. Pomimo ostrze-
żeń wrócił do Kórnika, aby bronić interesów 
Fundacji, której dobrami zarządzał. Wkrótce 
po powrocie został aresztowany przez Ge-
stapo i wraz z innymi zakładnikami rozstrze-
lany 20 października 1939 r. w publicznej 
egzekucji na rynku w Kórniku.”
Nota biograficzna cytowana za: Polscy 
studenci w Królewskiej Saskiej Akademii 
Leśnej w Tharandcie w  latach 1816-1919, 
w: Władysław Chałupka, Z wielkopolskiego 
raptularza leśnego, Poznań 2019, str. 32.

Naczelnik Fundacji ZK – Antoni Pacyński 

◊  Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie
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Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Skończyły się wakacje. Nadchodzi jesień. 
W  przyrodzie zaczynają dominować żół-
to-brązowe barwy. Także i w  rezerwacie 
przyrody „Czmoń”, położonym około 10 km 

na południe od Kórnika, przy drodze 
wojewódzkiej 434 Kórnik-Czmoń-Śrem.  
To jedyny rezerwat leśny w naszej okolicy.
Historia ochrony tego obszaru sięga koń-
ca lat osiemdziesiątych XX wieku, kiedy 
zaprzestano tu intensywnej gospodarki le-
śnej, wykonując jedynie zabiegi sanitarne 
(usuwanie posuszu sosny, olszy i brzozy) 
lub mające na celu przebudowę drzewo-
stanów. Od 1998 roku obszar rezerwatu 
(23,65 ha) został objęty ochroną prawną.
W rezerwacie przyrody „Czmoń” ochronie 
podlega jeden z  najlepiej zachowanych 
fragmentów lasu dębowo-grabowego 
(zwanego grądem) w  środkowej Wiel-
kopolsce (Fot. 1). Występują tu również 
zbiorowiska rzadkich lasów łęgowych. 
Oprócz fragmentów dobrze zachowanych 
zbiorowisk leśnych o  charakterze natu-
ralnym, w  rezerwacie zobaczyć można 
zbiorowiska zdegenerowane: zamierającą 
plantację topolową (obce gatunki) oraz 
zbiorowiska zastępcze z sosną zwyczajną 
w drzewostanie. Większość tego obszaru 
podlega jedynie naturalnym procesom – 
w zbiorowiska leśne człowiek nie ingeruje. 
Nie prowadzi się żadnych prac gospodar-
czych, nie są usuwane drzewa chore, czy 
martwe (Fot. 2). Wyjątek stanowią dwa 
ogrodzone fragmenty lasu podlegające 
ochronie czynnej – prowadzona jest tutaj 
przebudowa drzewostanu. Wycięto drze-
wostan sosnowy (gatunek niewłaściwy 
dla grądu), a następnie zasadzono młode 
osobniki drzew gatunków lasu liściastego.
Teren rezerwatu jest bardzo bogaty pod 
względem florystycznym. Stwierdzono 
tu obecność 124 gatunków roślin naczy-
niowych, wśród nich 24 gatunki drzew 
i  krzewów. Drzewostan tworzą głównie 
dęby szypułkowe i  graby. Ponadto po-

wszechnie występują tu jawory, jesiony, 
brzozy brodawkowate, olsze, a  rzadziej 
brzozy omszone, lipy drobnolistne oraz 
klony polne. Na uwagę zasługują liczne 
drzewa pokaźnych rozmiarów. Są to 
przede wszystkim dęby szypułkowe, ale 
również graby, jesiony, jawory, świerki 

i brzozy. Na terenie rezerwatu zobaczyć 
można również osobniki obcych dla naszej 
flory gatunków drzewiastych: topoli ka-
nadyjskiej oraz jesionu pensylwańskiego. 
Rezerwat odznacza się występowaniem 
dobrze zachowanego runa leśnego, 
w którym odnotowano wiele chronionych 
i rzadkich w Wielkopolsce gatunków roślin 
zielnych (np. kruszczyk szerokolistny, lilia 
złotogłów, listera jajowata, podkolan biały 
oraz fiołek przedziwny).
Obszar rezerwatu był w przeszłości obiek-
tem wielu badań naukowych. Badacze 
oceniali stan m.in. szaty roślinnej, awi-
fauny, bioty grzybów, struktury drzewo-
stanów i odnowienia naturalnego drzew. 
Dotychczas opublikowane wyniki badań 
wskazują na dużą wartość przyrodniczą 
tego terenu. Wyniki naszych badań nad 
strukturą drzewostanów oraz odnowie-
nia naturalnego omawianego rezerwatu 

wskazały na zachodzący w  nim proces 
regeneracji zbiorowisk ku roślinności 
naturalnej. Wśród drzew martwych naj-
wyższy udział mają przedstawiciele obcych 
dla grądu sosen, czy topól kanadyjskich. 
W warstwie podszytu i odnowienia natu-
ralnego dominują typowo grądowe graby 

i jawory. Wszystko wskazuje, że przyroda 
poradzi sobie tutaj z zakłóceniem, jakim 
było wprowadzenie do drzewostanu sosny 
i innych gatunków obcych.
Rezerwat przyrody „Czmoń” to miejsce 
urokliwe i  warte odwiedzenia o  każdej 
porze roku. Wiosną zachwyca bujnie roz-
winiętym, charakterystycznym dla lasów 
grądowych aspektem wiosennym, z dnem 
lasu całkowicie pokrytym kwitnącymi 
zawilcami, kokoryczami, miodunkami 
i fiołkami (Fot. 3). Latem oferuje cień i istny 
gąszcz zieleni w warstwie podszytu i drze-
wostanu. Jesienią korony licznych drzew 
liściastych mienią się różnymi odcieniami 
brązu, żółci i czerwieni. Zimą zaś drzewa 
zachwycają niespotykanymi rozmiarami.

Rezerwat przyrody „Czmoń”

Fot. 1. Las grądowy w rezerwacie przyrody „Czmoń”  Fot. 2.  Martwe drewno w rezerwacie przyrody „Czmoń” 

Fot. 3. Aspekt wiosenny w rezerwacie przyrody „Czmoń”  



Straciliśmy kolejny zabytek –  przy placu 
Powstańców Wlkp. 13 w Kórniku, dawniej 
budynek Przychodzkich, został rozebrany. 
Formalnie wszystko jest w  porządku – 
potrzebny jest „dom dziennego wsparcia 
osób starszych, dzieci i młodzieży”, są zgody 
stosownych gremiów, miejsce czeka na 
zagospodarowanie. 
Kwestia ochrony zabytkowej substancji 
staje się nagląca. Na naszych oczach zni-
kają typowe dla dawnego Kórnika i Bnina 
sympatyczne, parterowe budynki z mieszka-
niami po obu stronach korytarza, niektóre 
skromne, niektóre dekorowane „wystawką” 
czy kolumienkami. 
Rodzi się pytanie: czy wzmiankowany 
budynek musiał być rozebrany, a nie pie-
czołowicie wyremontowany i ewentualnie 
rozbudowany np. w głąb działki. Urbani-
stycznie stał poprawnie, konstrukcyjnie był 
bezpieczny, ale przede wszystkim godnie 
reprezentował początek pierzei najstarszej 
ulicy w mieście – Wojska Polskiego.
Budzi się również pytanie czy szykowne, 
zabytkowe budynki będą zastępowane rów-
nie przyjazną architekturą. Jeżeli zburzymy 
oryginały, a zastąpimy je nawet identyczną 
konstrukcją, obiekty utracą swój autentyzm 
i wyjątkowość. A budynek Przychodzkich 
był niezwyczajny, bo zbudowany z gotyc-
kiej cegły (prawdopodobnie pochodzącej 
z  rozebranego zameczku na Mościenicy, 
którą to cegłę Biała Dama sprezentowała 
mieszkańcom). Co się teraz stało z cegłą po 
rozebraniu budynku?
Ale dodatkowo budynek wyróżniał się jesz-
cze inną cechą szczególną – posiadał osobli-
we rozwiązanie systemu kominowego: był 
wyposażony w tzw. „dzwon”. W dawnych 
czasach wielkim problemem było bez-
pieczeństwo odprowadzenia spalin, więc 
szczelność komina i  styk z  łatwopalnym, 
słomianym czy gontowym dachem. Stąd sta-
rano się przewody kominowe sprowadzać 
do jednego wylotu. W Kórniku i Bninie oraz 
zapewne w całej Wielkopolsce stosowano 

trzy rozwiązania. 
1. Tzw. „portki” (dawna nazwa spodni) – spę-
dzenie przewodów kominowych z obu stron 
korytarza w łukowe wejście do wspólnego 
komina. Jeżeli kapało z dachu, to na bruk 
w sieni, a w „izbach” było sucho.

2. Tzw. „dzwon” – zbieg przewodów z wielu 
pomieszczeń w sklepioną na strychu czaszę 
w kształcie dzwonu. Czaszę wykorzystywano 
również jako wędzarnię. Kiedyś prawie we 
wszystkich obejściach hodowano zwierzęta. 

3. Tzw. „czarna kuchnia” – było to centralne, 
najczęściej okrągłe, na wysokości strychu 
sklepione, kopulaste pomieszczenie za-
kończone kominem. Pomieszczenie to 
mieszkańcy wykorzystywali jako kuchnię, 
a rzeźnicy jako parzelnię. Dodatkowo czarna 
kuchnia służyła jako „centralne ogrzewanie” 
niezależne od kominków, z których dym 
wlatywał do czaszy, stąd kuchnia była 
czarna od dymu.

* Portki zachowały się jeszcze w  wielu 
dawnych budynkach, można je wytropić 
tam, gdzie istnieje jeden komin na środku 
dachu nad korytarzem. 
* Dzwon występował w dawnym budynku 
Kosmowskich na Poznańskiej 49, w budyn-
ku na placu Powstańców 13 i w Bninie na 
ulicy Armii Krajowej 32. 
* Ostatnia czarna kuchnia znajdowała się 
w  dawnym budynku Kościańskich przy 
ulicy Poprzecznej 1. Niestety zamiast 
unikatowego zabytku zafundowano nam 
pospolity kształtem domek z obcymi u nas 
lukarnami i wiejskimi okapami.

Rewitalizacja naszych miast jest wyzwa-
niem dnia. Zanim do niej przystąpimy i za-
nim (nie daj Boże) wydamy następne decy-
zje o rozbiórkach, musimy przeprowadzić 
wnikliwą inwentaryzację stanu posiadania. 
Nie pozwólmy by zabytki cichcem znikały 
z naszego krajobrazu. Historyczne domy, 

jak wszystkie inne, mają swoich katastral-
nych właścicieli, ale zabytki są własnością 
nas wszystkich. Ochrona zabytkowego 
mienia jest zadaniem nie tylko architektów 
i władz, ale całej społeczności.

Osobiście dysponuję inwentaryzacją nie-
których zabytkowych budynków z  lokal-
nymi niespodziankami. Będę wdzięczny 
za informację, gdzie zachował się jeszcze 
„dzwon”, a może „czarna kuchnia”.

Portki, dzwon i czarna kuchnia

◊  Za interwencją 
dr Kazimierza Krawiarza
Stefan Wojciechowski

Kórnickie Dni Nauki - zapraszamy na filmy
Tegoroczne Kórnickie Dni Nauki nie mogły 
odbyć się w  sposób tradycyjny. Ucznio-
wie nie odwiedzili osobiście partnerskich 
instytucji. Naukowcy nie odwiedzili szkół. 
Udało się jednak przygotować program KDN 
w formie zdalnej i od października, raz w ty-
godniu, prezentujemy fimy przygotowane 
przy współpracy z partnerami wydarzenia. 
Zapraszamy do ciekawych podróży w czasie, 
poznawania przyrody i ciekawych miejsc.
Filmy w ramach Krnickich Dni Nauki 2020 
zobaczyć można na profilu UMKórnik 
na platformie YouTube  - linki na stronie  
www.kornik.pl/kdn

◊  ŁG

Nawet w tak szczególnym czasie naznaczo-
nym pandemią w Stowarzyszeniu Ogończyk 
nie zapomniano o urodzinach Patrona. 
Stęsknieni towarzyskich spotkań, jeszcze 
przed drastycznym wzrostem ilości zaka-
żeń, zebraliśmy się w nowych wnętrzach 
restauracji Biała Dama, by na tle obrazu 
najsłynniejszej w zbiorowej świadomości 
Pani Działyńskiej, uczcić urodziny ostatniego 
z Rodu- Jana Kantego. 
Jan Działyński, jedyny syn Tytusa, pozo-
stający często zarówno za życia, jak i po 
śmierci, w cieniu wielkiego ojca, to postać  
wielka i zarazem tragiczna. Z pewnością 
niezrozumiany przez najbliższe otoczenie, 

wymyka się jednoznacznym opisom. Nie-
kwestionowany jest jednak patriotyzm i 
heroizm Jana, uczestnika dwóch powstań: 
z 1848 i 1863 roku; za udział w powstaniu 
styczniowym skazanego przez rząd pruski 
na karę śmierci.
Ten wątek członkowie naszego stowarzy-
szenia rozwinęli w inscenizacji pt. „Salon 
Celestyny Działyńskiej w Dreźnie”, który 
dwukrotnie przedstawili przed zaprzyjaź-
nioną publicznością, po raz drugi właśnie 
w 191 rocznicę urodzin Jana Działyńskiego.
W magicznej atmosferze wywołanej  teatral-
nym obrazem uroczyście świętowaliśmy 
Jubileusz Patrona. Przy kawie, urodzinowym 

torcie i lampce wina spędziliśmy radosne 
chwile.
Obiecaliśmy sobie, że dopóki starczy sił, 
nie popadniemy w marazm, ale będziemy 
dzielić się na Facebooku wrażeniami z indy-
widualnych wycieczek, będziemy opisywać 
ciekawe miejsca, które nas zachwyciły i gdzie 
możemy wybrać się, gdy minie czas pande-
mii, bo w końcu tak musi się stać!
A  jesienne dni i długie wieczory spędźmy 
spokojnie, ale twórczo.
 Zdrowia i optymizmu!
Tego wszystkim i sobie serdecznie życzę. 
   

191 urodziny Jana Kantego herbu Ogończyki

◊  Lena Kuczyńska-Nowak
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Badania odbędą się w mammobusie 
w dniach 19-11-2020 oraz 07-12-2020 

w miejscowości Kórnik 
przy Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” 

ul. Ignacego Krasickiego 1 
 



W czwartek, 22 października, niczym na 
miejskim targowisku, u Świetlików ze SP 
1 pojawił się stragan. Tradycyjnie już świę-
towaliśmy V edycję „Smaków i  kolorów 
jesieni”.
Podczas pogadanki na temat warzyw 
i owoców rosnących w krajowych ogrodach, 
sadach i na polach, ku zdumieniu słuchaczy 
„dało się słyszeć raz po raz rozmowy”…
Koper, jak zwykle żalił się szczypiorkowi. 
Kalarepa poddała w  wątpliwość swoją 
krzepkość przyjaciółce rzepce. Seler co rusz 
słał westchnienie – „A to feler”.
Zbiegiem okoliczności…? obok buraków 
pojawiły się złociste cebule, które „szeptały 
coś czule”.
Tylko kapusta i  krzepka marchewka nie 
zdążyły wypowiedzieć swej kwestii, bo jako 
pierwsze zamienione zostały w zabawne, 
kolorowe cudaki. 
Pamiętając o bohaterce zajęć – Jesieni, przy-
gotowaliśmy dla niej piękny szal, sukienki 
i opaski z wykorzystaniem ziemniaczanych 
pieczątek, zasuszonych liści i kolorowych 
puzzli.
Kto chciał, mógł się sprawdzić w konkuren-
cjach zręcznościowych, gdzie królowały rzut 
ziemniakiem i  ząbkiem czosnku do celu. 
Prawdziwe emocje wzbudziła konkurencja 

z jabłkiem na sznurku, wymagająca sprytu 
i współpracy wychowanków.
Z  „worka obfitości” za pomocą dotyku, 
węchu i smaku sprawdzaliśmy znajomość 
warzyw, owoców i przypraw korzennych. 
Zabawa stanowiła dopełnienie wcześniej-
szego „Zgaduj – zgadula”.
Całej jesiennej atmosfery dopełniał wydoby-
wający się z naturalnej dekoracji sali zapach 
koperku i majeranku.
Pomimo obostrzeń związanych z pandemią 
– zajęcia przeprowadzone zostały w małej 
grupie i bez działań kulinarnych – cel dy-
daktyczno-wychowawczy został osiągnięty. 
Dzieci wspaniale się bawiły, a spod mase-
czek wydobywały się okrzyki radości.
Impreza świetlicowa nie byłaby tak uda-
na, gdyby nie zaangażowanie kochanych 
rodziców naszych wychowanków. Tutaj 
pragniemy gorąco podziękować państwu 
Annie i Adamowi Nowakom za wyposaże-
nie jesiennego straganu oraz pani Monice 
Piechowiak za smakowite jabłka. Dziękuje-
my w imieniu swoim i Świetlików ze SP 1 
w Kórniku.

Smaki i kolory jesieni 

◊  Wychowawcy:
Beata Godlewska 
Łukasz Fogel 

Rozpoczęliśmy nowy, bardzo trudny rok 
przedszkolny z pandemią w tle, a co za tym 
idzie z wieloma obostrzeniami. Mimo to sta-
ramy się pracować w miarę normalnie. Co-
roczne obchody „Święta Przedszkolaka” oraz 
„Dnia Chłopca” w przedszkolu, obchodzone 
w znacznie skromniejszej formie,  stały się 
okazją do przeprowadzenia w najstarszej 
grupie „Jagódki” doświadczeń badawczych, 
takich jak „Kolorowa tęcza z cukierków” czy 
„Wystrzałowy eksperyment”. Ich celem było 
zaprezentowanie działania podstawowych 
zjawisk fizycznych, a przy tym dostarczenie 
dzieciom wyśmienitej zabawy!   
Grupa „Jagódki” („0”) wraz z grupą „Śnieżyn-
ki” (4-latki) rozpoczęły realizację ogólnopol-
skiego projektu edukacyjnego „Z kulturą 
mi do twarzy”, autorstwa P. Marcysiak, M. 
Wojdan, M. Dobrołowicz, M. Berkowskiego 
i  L. Fabiszewskiej. Głównym założeniem 
programu jest wprowadzenie dzieci w świat 
wartości i  promowanie szeroko pojętej 
kultury. W ramach modułu „Piękno regio-
nu” przedszkolaki odwiedziły Arboretum 
w Kórniku, jedną z wielu „pereł” naszej Małej 
Ojczyzny. 
Najstarsze grupy przedszkolne, tzw. zerów-
kowe – „Jagódki” i „Motylki” oraz grupa 4-lat-
ków – „Kwiatki” uczestniczą także w innym, 
ogólnopolskim projekcie – „Technikoludek”, 
autorstwa: A. Chudzik i A. Mazur. Projekt ten, 
zgodnie z  ideą kierunków polityki oświa-
towej państwa na rok 2020/2021,  ma na 
celu stwarzanie okazji do wprowadzania 
dzieci w świat technologii oraz umiejętne 
i  rozsądne z niej korzystanie. W ramach 
projektu dzieci utworzyły w sali przedszkol-
nej kącik technologiczny i wykonały  matę 

do kodowania, która okazała się świetnym 
pomysłem na przeprowadzenie gry – „ści-
ganki”. Wspólna gra dostarczyła nie tylko 
wielu pozytywnych emocji związanych z ry-
walizacją między przeciwnymi zespołami, ale 
miała także znaczący wpływ na rozwijanie 
kompetencji matematycznych i społecznych.
Całe przedszkole kontynuuje innowację pe-
dagogiczną „Mały miś w świecie wielkiej lite-
ratury” autorstwa Anety Konefał. Realizowa-

ny projekt czytelniczy poprzez wykorzystanie 
w procesie edukacyjnym narzędzi i zasobów 
cyfrowych, a  także metod kształcenia na 
odległość, wzorowo sprawdził się w dobie 
edukacji zdalnej, włączając do współpracy 
z przedszkolem środowisko rodzinne dzieci. 
Co więcej – projekt ten uwzględnia zróżni-
cowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
dzieci i  już na samym początku wspólnej 

przygody spotkał się z olbrzymim entuzja-
zmem wśród najmłodszych czytelników. 
Młodsze przedszkolaki równie chętnie 
uczestniczą w różnorodnych przedsięwzię-
ciach edukacyjnych. W nowym roku szkol-
nym rozpoczęły realizację ogólnopolskiego 
programu „Czyściochowe przedszkole!” or-
ganizowanego przez firmę Rossmann w ra-
mach programu „Rossnę! Junior”, który ma 
na celu kształtowanie nawyków higienicz-

nych już od najmłodszych lat i motywowanie 
dzieci do codziennego, systematycznego 
dbania o higienę. 
Nasze jesienne przygody w  przedszkolu 
jeszcze się nie kończą! Przed nami kilka cie-
kawych wydarzeń, które z pewnością umilą 
nadchodzące, pochmurne, listopadowe dni.

Co słychać w przedszkolu „Cztery Pory Roku“

◊  Anna Kowalczyk

Październik w przedszkolu Kolorowy Świat 
upłynął pod znakiem ważnych wydarzeń 
dla przedszkolaków, które oficjalnie zostały 
przyjęte do naszej małej społeczności.  Naj-
młodsze dzieci, jak również te, które dopiero 
rozpoczęły swoją przedszkolną przygodę 
stały się pełnoprawnymi przedszkolakami 
podczas uroczystości pasowania na przed-
szkolaka.  Każda grupa z tej okazji przygoto-
wała wyjątkowe spotkanie, podczas którego 
prezentowały swoje umiejętności. 
W październiku dzieci miały okazję złożyć 
życzenia swoim ukochanym Paniom, wspól-
nie świętując Dzień Edukacji Narodowej. 
Serdeczne podziękowania należą się Radzie 
Rodziców, która zadbała o to, aby ten dzień 
był dla nauczycieli, pracowników, jak rów-
nież dzieci, miły i wyjątkowy. 
Ważne wydarzenia to część przedszkolnego 

życia, jednak dzieci nie zapomniały również 
o otaczającym ich świecie. Miesiąc upłynął 
nam na odkrywaniu piękna jesieni, wspólnie 
obchodziliśmy Dzień Krajobrazu poznając 
swoją najbliższą okolicę. Jesienny spacer z 
lupami, jak i lornetkami pozwolił dostrzec 
to czego czasami nie widzimy. Czas na 
świetną zabawę pojawił się także podczas 
świętowania Dnia Dyni – nie zabrakło ko-

lorowych i ciekawych prac plastycznych, 
wielozmysłowego poznawania dyni i jej 
walorów zdrowotnych,  jak również zabaw 
tematycznych.  
Plany na kolejny miesiąc mamy równie 
ambitne! Mamy nadzieję, że będzie to czas 
równie ciekawy, spędzony wspólnie na 
radosnej zabawie.    
   

Kolorowy 
październik

◊  Katarzyna Kofel
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22 października pierwszoklasiści ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego 
w  Kórniku zostali pasowani na uczniów 
przez Panią Dyrektor. Czekali na ten mo-
ment  z niecierpliwością. Przygotowywali się 
sumiennie. Otrzymali edukacyjne upominki                                    
i  dyplomy. Niestety, rodzice nie mogli 
uczestniczyć w  tej, jakże ważnej chwili, 
z powodu obostrzeń sanitarnych. Niemniej 
jednak, pasowanie zostało nagrane i mogli 
obejrzeć uroczystość z całą rodziną.
Nasze Zuchy są już „pełnoprawnymi” człon-
kami szkolnej społeczności. Witamy ich 
serdecznie i życzymy wielu sukcesów oraz 
zapału do nauki!

Pasowanie na ucznia w „Jedynce“

◊  Nauczyciele i uczniowie 
SP1 w Kórniku

Zarząd Powiatu w Poznaniu 8 października 
br. przyznał uchwałą nr 1615/2020 najzdol-
niejszym uczniom szkół prowadzonych 
przez powiat poznański stypendia Rady 
Powiatu w Poznaniu.
Uczniowie Zespołu Szkół w  Kórniku co 
roku znajdują się w  gronie najlepszych. 
Tegoroczne stypendia za bardzo wysokie 
wyniki w nauce otrzymali uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwi-
gi Zamoyskiej w Kórniku i uczniowie Techni-
kum w Kórniku: Maja Hipś, Mateusz Robak, 
Martyna Andrzejczak, Eliza Okoniewska, 
Jakub Lewandowski, Agata Radziejewska, 
Małgorzata Libner, Damian Fechner, Michał 
Najewski, Natalia Wawrzyniak, Paulina Ma-
ria Bladocha i Dominika Frąckowiak.
Gratuluję osiągniętych wyników w nauce 
i  życzę, aby stypendium było motywacją 
do dalszego rozwoju, doskonalenia wiedzy 
i umiejętności.

Stypendyści
z Zespołu Szkół

◊  Emilia Stanny
Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku



W sobotni poranek, 3 października, odbyły 
się III Mistrzostwa Kamionek w Boule. Na 
Bulodromie w Kamionkach rozegrany zo-
stał siedmiorundowy turniej rankingowy, 
w którym wzięły udział 23 dublety, czyli 46 
zawodników, między innymi z Lubonia, Mie-
czewa, Śremu, Bydgoszczy, Łodzi, Wrocła-
wia, Szczecina i Warszawy. Jako gospodarze 
wystąpili zawodnicy z klubu „Kamionkowi 
Bulożercy” (https://www.facebook.com/
KamionkowiBulozercy/).
Najwyższe miejsce na podium zajęli niepo-
konani gracze ze Śremu – Leszek Złotowski 
i Marek Maćkowiak. Drugie miejsce... uwaga, 
uwaga... Bulożerca Jakub Milarski w  du-
ecie z Markiem Cieślą z Sokoła Wrocław.  

Miejsce trzecie Ewa i Piotr Korus z KGB Łódź. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy! Puchary 
i nagrody zwycięskim drużynom wręczył 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.
Turniej udało Nam się zrealizować przy 
wsparciu finansowym Miasta i  Gminy 
Kórnik.

Klub „Kamionkowi Bulożercy” na co dzień 
trenuje na Bulodromie w Kamionkach przy 
ulicy Platanowej.
Wszystkich, którzy chcieliby spróbować gry 
w Boule, zapraszamy na otwarte treningi, 
które odbywają się w każdą środę od godzi-
ny 17 do 20 na Bulodromie w Kamionkach.

Październik miesiącem licznych startów 
zawodników UKS Oaza Kórnik.
Ostatnie tygodnie były bardzo intensyw-
ne pod względem startów w  turniejach. 
Klub Oaza Kórnik brał udział w  trzech 
wydarzeniach:
10.10.2020 r. Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików w Tarnowie Podgórnym, 
16-18.10.2020 r. Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży w Puławach,

24.10.2020 r. Mistrzostwa Polski Juniorów 
w Warszawie.
Podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodzików zawodnicy rywalizowali 
w dwóch konkurencjach – sprawnościowej 
i walki sportowej. Klub reprezentowali: Zu-
zanna Deneka, Wiktor Pałka, Mikołaj Kazi-
mierowski oraz Kamil Kozłowski. Najlepszy 
wynik uzyskał Wiktor Pałka, który po raz 
kolejny okazał się być bezkonkurencyjny 
w swojej kategorii i zdobył dwa złote me-
dale (walka i konkurencja sprawnościowa).  
Zuzanna Deneka wystartowała w konku-
rencji poomsae, 

Patryk Rajkowski - UKS TFP Kórnik wraca 
do gry 

Dokładnie dwadzieścia miesięcy po bardzo 
ciężkim wypadku w czeskim Brnie, wraca 
do swoich lat świetności jeden z najzdolniej-
szych sprinterów kolarskich w Polsce Patryk 
Rajkowski. Pomimo wywalczenia kwalifikacji 
olimpijskich na igrzyska w Tokio 2020 (obec-
nie przełożone na 2021) do kolekcji Patryka 
brakowało medali z  Mistrzostw Polski. 
Zawsze coś stawało na przeszkodzie i kórni-
czanin w ostatnich dwóch latach nie mógł się 
przełamać, często zajmując te najbardziej 
nielubiane wśród sportowców 4 miejsce. 
W rozegranych w 3 dekadzie października 
torowych Mistrzostwach Polski seniorów 
Rajkowski stawał na starcie w  czterech 
konkurencjach i w czterech konkurencjach 
zdobywał medale. Ten z najcenniejszego 
kruszcu padł łupem „Rajka” w wyścigu na 
1 km ze startu zatrzymanego ze świetnym 
czasem 1:01:24 min. Dwa srebrne medale 
Rajkowskiego to minimalna porażka (1:2) 
z wicemistrzem świata w sprincie Mate-
uszem Rudykiem, oraz w kirinie z Krzyszto-
fem Makselem (o wyniku decydowała foto-
komórka). Ostatni brązowy medal to wyścig 
na 250m ze startu zatrzymanego. Cztery 
medale dla Kórnika na w/w mistrzostwach 
zdobyły również zawodniczki UKS TFP Jedyn-
ka Kórnik. Złoty medal w konkurencji scretch 
wywalczyła Wiktoria Polak w kategorii do 
lat 23. Srebrny zdobyła drużyna kobiet 
w wyścigu na dochodzenie w składzie, Nikol 
Płosaj, Karolina Lipiejko, Tamara Szalińska 
i Wiktoria Polak. Kolejny srebrny medal to 2 
miejsce Nikol Płosaj z Łucją Pietrzak w wyści-
gu madison, a ostatni brązowy medal został 
wywalczony przez Nikol Płosaj wyścigu 
punktowym. W listopadzie miale się odbyć 
seniorskie Mistrzostwa Europy w bułgar-
skim Płowdiw. Sztab kadry narodowej czaka 
na decyzję czy Polska weźmie w nich udział 
z racji kilku zachorowań w kadrze zespołu. 
Na wyjazd do Płowdiw czekają min Płosaj 
i Rajkowski.                       

◊  PM

Kolarstwo Boule w Kamionkach

Taekwondo gdzie zdobyła złoty medal, oraz wywalczy-
ła srebrny medal w konkurencji walk. Złoty 
medal dla Kamila Kozłowskiego w konku-
rencji walki oraz brązowy w konkurencji 
sprawnościowej. 
W dniach 16-18.10.2020 roku w Puławach 
odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych rozgrywane w ramach Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach 
Halowych Lubelskie 2020. UKS Oaza Kór-
nik wystawił sześciu zawodników: Wiktorię 
Kantanistę, Jagodę Sibilską, Lenę Kujawa, 
Annę Pałka, Bartosza Sieleckiego i Nadię 
Brzoska. Bardzo dobrze zaprezentował 
się Bartosz Sielecki, który w konkurencji 
walki stoczył dwa zwycięskie pojedynki. 
Dopiero w walce finałowej musiał uznać 
wyższość przeciwnika i zakończył turniej 
ze srebrnym medalem. Kolejny medal 
w konkurencji sprawnościowej wywalczyła 
Lena Kujawa, która stanęła na trzecim 
miejscu podium.
Mistrzem Polski Juniorów w kategorii do 
59 kilogramów został Szymon Deneka, 
który w Warszawie stoczył cztery zwycię-
skie pojedynki, z czego dwa przed czasem 
z różnicą ponad 20 punktów. W pięknym 
stylu zakończył turniej na pierwszym 
miejscu podium, nie dając żadnych szans 
przeciwnikom. 

◊  SM

Rolniku!
Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020 użytkownik gospodar-
stwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku samospisu 
przez Internet, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, 
telefonując na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99 nie później 
niż do dnia 31 października br.
Jeśli jednak jeszcze tego nie zrobiłeś, nie denerwuj się! Wciąż 
na Ciebie czekamy!
By ułatwić Ci dokonanie samospisu, niezależnie od funkcjonu-
jącej infolinii ogólnopolskiej Wojewódzkie Biuro Spisowe w Po-
znaniu uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwością 
dokonania samospisu.
Poniżej zamieszczamy numery telefonów dla użytkowników 
gospodarstw rolnych  z:

- powiatu: złotowskiego, pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, 
chodzieskiego, wągrowieckiego, międzychodzkiego, szamotul-
skiego, obornickiego, gnieźnieńskiego – 67 35 27 203, 67 35 27 
207, 67 35 27 208

- miasta Poznań i powiatu: poznańskiego, średzkiego, 
wrzesińskiego, słupeckiego, jarocińskiego, pleszewskiego, 
krotoszyńskiego – 61 27 98 323,

- miasta Leszno i powiatu: leszczyńskiego, nowotomyskiego, 
wolsztyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, śremskiego, rawic-
kiego, gostyńskiego – 65 51 15 330, 65 51 15 341, 65 51 15 349,

- miasta Konin i powiatu: konińskiego, tureckiego, kolskiego – 63 
24 99 403, 63 24 99 412, 63 24 99 423,

- miasta Kalisz i powiatu:  kaliskiego, ostrowskiego, ostrzeszow-
skiego, kępińskiego – 62 50 27 112, 62 50 27 114, 62 50 27 151,
Rachmistrze spisowi będą pełnić dyżury przy telefonach rota-
cyjnie codziennie od godziny 8.00-20.00. Jeśli telefon jest zajęty, 
zadzwoń pod kolejny z podanych numerów bądź skontaktuj się 
później - właśnie kogoś spisujemy!

Rajkowski w akcji

◊  Marek Płocieniczak
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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. 47 77 130 30
w razie  zgłoszeń interwencji nie cier-
piących zwłoki tel. 661 518 075 

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

Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
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, 
618 170 254, recepty 513 877 146

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

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

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

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

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

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

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

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

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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Ogłoszenia drobne:
praca

 Piekarnia w Kórniku zatrudni pie-
karzy, pomocników, pracowników 
obsługujących maszyny piekarnicze. 
Tel. 506 098 743, piekarnia.cv@
poczta.fm

 Chętnie posprzątam umyję okna 
podejmę dodatkową pracę do-
rywczo popołudniami i weekendy 
w tygodniu od 15:00, okolice Kórnika. 
Tel. 733 800 384

 Kwiaciarnia w Borówcu szuka flo-
rysty na pełen etat. Umowa o pracę. 
Tel. 608 033 745

 Poszukiwany pracownik budowla-
ny do wykańczania wnętrz oraz prac 
elewacyjnych. Tel. 723 573 681

 Zatrudnię kierownika produkcji 
w małym zakładzie obróbki skra-
waniem. Wymagana znajomość 
sterowań Fanuc i Siemens (obra-
biarki CNC) oraz samodzielność na 
stanowisku pracy. Tel. 577 903 558

 Zatrudnię operatora obrabiarek 
CNC. Tel. 577 903 558

 

 Sprzedam komplet kanapę+2 
fotele, 2 stoliki kawowe oraz lustro 
i fotel do biurka cena 500 zł za całość. 
Komplet używany sporadycznie 
przez gości. Tel. 507 752 588

 Krótkie terminy, remonty, ocieple-
nia domów parterowych. Atrakcyjne 
ceny. Tel. 669 013 418

 Maszyna do szlifowania tyn-
ku, wiertarko-wkrętarka, filc SB.  
Tel. 602 214 931

 Sprzedam skrzynię na narzędzia 
większe i mniejsze, młotki udarowe. 
Tel. 602 241 931

 Pedicure leczniczy dla seniorów 
z dojazdem. Tel. 798 914 299

 Zespół muzyczny – obsługa mu-
zyczna imprez okolicznościowych. 
Tel. 501 051 930

 Sprzedam baloty słomy, 9 zł/szt. 
Tel. 691 783 400

 Meble na wymiar: kuchnie, szafy, 
komody, garderoby, meble biuro-
we i  łazienkowe. Krótkie terminy.  
Tel. 723 882 617

 Serwis kotłów gazowych firmy TER-
MET. Montaż, naprawa, przeglądy. 
Tel. 502 047 864

 Naprawa pralki, zmywarki.  
Tel. 537 394 398

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

 Biuro matrymonialno-towarzyskie 
zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Po więcej informacji - kontakt 
tel. 505 006 319

 Rzeczoznawca majątkowy - JES-
SA wyceny nieruchomości: domy, 
lokale, działki, specjalistyczne.  
Tel. 572 642 585; e-mail:rzeczoznaw-
ca@jessa.com.pl

 Chętnie przyjmę niepotrzebne 
książki. Tel. 721 731 124

 Poszukujemy modeli do darmo-
wego barberingu. Usługa wyko-
nywana przez ambitnego ucznia. 
Zapraszamy Studio Atelier, Kórnik, 
ul. Dworcowa 2a/1. Tel. 883 767 479

 Warsztat Ślusarsko-Spawalniczy 
oferuje naprawy-remonty przyczep 
i maszyn rolniczych oraz inne usługi. 
Bnin-Piaskowa 3. Tel. 693 219 745

 Korepetycje z chemii na poziomie szk. 
podstawowej i liceum. Przygotowanie 
do matury. Dydaktyk z doświadcze-
niem i zapałem. Tel. 796 549 925

 Żywe ryby – karp, pstrąg, amur, toł-
pyga, i inne. Biernatki ul. Główna 51. 
Tel. 793 395 595 lub 691 096 750

 Przyjmę ziemię Biernatki/Kórnik. 
Tel. 669 444 117

 Kórnik, wynajmę pokoje pracow-
nicze max. 6 osób, przy dłuższych 
pobytach możliwość negocjacji ceny. 
Tel. 501 080 522

 Usługi transportowe, przeprowadz-
ki, spedycja. Tanio! Tel. 506 490 723

 Malowanie, szpachle, tapety, płytki, 
drobne przeróbki wod - kan i elek-
tryczne, itp. Tel. 535 807 414

 Protezy zębowe – na NFZ bez ko-
lejki. Ortodonta - prywatnie aparaty.  
Borówiec, Szkolna 1c. Tel. 692 756 100

 Wypożyczalnia samochodów do-
stawczych w Kórniku. Tel. 516 238 231

 Naprawa pralek, lodówek, zmy-
warek, kuchenek elektrycznych.  
Tel. 601 843 988

 Sprzedam maszyny i urządzenia 
rolnicze. Tel. 691 783 400

 Sprzedam baloty słomy, 9 zł/szt. 
Tel. 691 783 400

 Sprzedaż ziemniaków z  domu  
ul. Błażejewska 43 Kórnik. Bardzo 
dobre odmiany.

 Oddam w wynajem pokój w Kórni-
ku z dostępem do kuchni i łazienki. 
Tel. 501 645 939

 Naprawa rolet zewnętrznych. 
Montaż rolet zewnętrznych, materia-
łowych, moskitery. Tel. 501 645 939

 Oddam w wynajem mieszkanie 
o pow. 55 m2 firmie wykonującej 
usługi lub obywatelom Ukrainy, 
w okolicach Kórnika. Tel. 501 645 939

 Wynajmę w  centrum Kórnika 
pomieszczenia na biura, gabine-
ty. Pow. 110 m2. I piętro. Parking.  
Tel. 691 793 249

 Sprzedaż drewna kominkowego 
i  sosnowego. Pocięte i porąbane. 
Transport gratis. Tel. 661 099 768

 Sprzedam tuje Szmaragd, 
bukszpany, cisy. Towar z gruntu.  
Tel. 697 161 171

 Angielski - doświadczony nauczy-
ciel. Tel. 609 520 503

 Udzielę korepetycji z matematyki 
na poziomie szkoły podstawowej 
(Kórnik oraz okolic). Tel. 517 980 458

 Biuro matrymonialno-towarzyskie 
zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Po więcej informacji - kontakt 
tel. 505 006 319

 Budowa domów z drewna z bala 
i szkieletowe. Tel. 602 152 790

 Schody drewniane – budowa.  
Tel. 602 152 790

 Sprzedam koło zapasowe Espe-
ro 165/65 R14 opona Kumho.  
Tel. 601 685 014

 Sprzedam tornister szkolny nie-
bieski (z piórnikiem i workiem) firmy 
Hama, cena 70 zł. Tel. 512 303 888

 Sprzedam rowerek dziewczęcy 
Mexler - Pinki, koła 16 cali, cena 80 zł 
(do negocjacji). Tel. 512 303 888

 Wykończenia wnętrz: szpachlo-
wanie, malowanie, tynk-beton art, 
kładzenie płytek (format do 120 cm).
Tel. 661 455 915

 Firma sprzątająca nawiąże współ-
pracę ze Spółdzielniami Mieszkanio-
wymi dot. sprzątania klatek scho-
dowych, oraz utrzymania terenów 
zielonych. Tel. 508 795 439

 Utrzymanie terenów zielonych, 
koszenie trawy, wertykulacja, cięcie 
krzewów, drzew, itp. Zapraszamy. 
Tel. 508 795 439

 Sprzątanie klatek schodowych, 
mycie okien, pranie tapicerki i dy-
wanów, ciśnieniowe mycie tarasów, 
podjazdów i  bram garażowych. 
Dobre ceny! Tel. 508 795 439

INNE

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



Dołącz do licytacji 

dla Marcina
https://www.facebook.com/

groups/199608944477643/

Przekaż przedmiot/usługę
lub licytuj!


