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Informacje 
burmistrza

Telekonferencja z wicepremier 
jadwigą emilewicz

29 kwietnia, wraz z  innymi włodarzami 
miast i  gmin z  Powiatu Poznańskiego, 
burmistrz Przemysław Pacholski i  wice-
burmistrz Sebastian Wlazły odbyli tele-
konferencję z panią wicepremier Jadwigą 
Emilewicz i  wicedyrektorem w  Minister-
stwie Rozwoju Dominikiem Wasilukiem. 
Głównym tematem rozmów była oczywi-
ście sytuacja związana z epidemią koro-
nawirusa w  Polsce oraz działania władz 
w związku z „odmrażaniem” gospodarki. 
Burmistrz Przemysław Pacholski zapytał 
między innymi o  przesunięcie terminu 
spłaty przez gminy tzw.  „Janosikowego”. 

Sprzeciw wobec podwyżek

Pismem z dnia 23 kwietnia br. burmistrz 
Przemysław Pacholski zwrócił się do 
zarządu Zakładu Gospodarowania Od-
padami w  Jarocinie z  wnioskiem o  od-
stąpienie od decyzji podwyższenia cen 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Zgodnie z  przyjętymi przez ZGO 
decyzjami ceny składowania niektórych 
frakcji na składowisku mają wzrosnąć 
nawet o 30%. Podobne pisma skierowali 
do ZGO włodarze Śremu, Borku Wlkp., 
Czermina i Piasków. 
 

wydziały komunikacji działają

Od 21 kwietnia można ponownie reje-
strować wizyty w  Starostwie Powiato-
wym (dotyczy placówki przy ul. Jackow-
skiego 18) za pośrednictwem Internetu. 
Wizyty umówić można w sprawach reje-
stracji pojazdów oraz w sprawie uzyska-
nia uprawnień do kierowania pojazdami. 
Jednocześnie zostały otwarte wszystkie 
filie Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

TargowiSko oTwarTe

Zarządzeniem z  dnia 22 kwietnia Bur-
mistrz Miasta i Gminy Kórnik zniósł zakaz 
handlu na targowisku przy ul. Wojska 
Polskiego w  Kórniku. Przypominam 
jednak o  ograniczeniach, jakie zostały 
nałożone także na tego typu placówki. 
Do odwołania na terenie targowiska czy 
bazaru może przebywać maksymalnie 
tyle osób, ile wynosi liczba punktów 
handlowych pomnożona przez 4.

45 lapTopów do zdalnej nauki

28 kwietnia pracownicy Urzędu Miasta 
i  Gminy Kórnik dostarczyli do Szkół 
Podstawowych z  terenu gminy Kórnik 
45 laptopów dla uczniów zakupionych 
w  ramach Projektu Zdalna Szkoła 
w  celach poprawy realizacji nauczania 
z  wykorzystaniem narzędzi do nauki 
zdalnej. Otrzymaliśmy na ten cel dofi-
nansowanie w wysokości blisko 100 tys. 
zł. Laptopy zostały przygotowane przez 
informatyków i rozdysponowane przez 
dyrektorów szkół. 

Przepisy dotyczące odroczenia spłaty 
zawarte zostały w  rządowej „tarczy” dla 
samorządów. 
Poruszono też temat destruktu asfaltowe-
go, który w dużych ilościach składowany 
jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i  Autostrad w  Koninku. Materiał 
ten po nowelizacji Ustawy o  odpadach 
traktowany jest jak odpad. Samorząd 
Kórnika proponuje zmiany interpretacji 
przepisów, aby destrukt asfaltowy został 
zaklasyfikowany jako półprodukt lub pro-
dukt uboczny. Pozwoli to wykorzystać go 
do utwardzania poboczy, podbudów dro-
gowych i dróg serwisowych. Po spotkaniu 
wystąpiono do ministerstwa z oficjalnym 
pismem w tej sprawie. 

Pracownicy WODKOM dezynfekują teren targowiska

Sprzęt komputerowy trafił do szkół i potrzebujacych uczniów
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Bank Spółdzielczy w Kórniku wśród ban-
ków, które obsłużą Tarczę Finansową dla 
przedsiębiorców!

Bank Spółdzielczy w Kórniku obsłuży mikro 
oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w ra-
mach uruchomionego przez rząd programu 
Tarczy Antykryzysowej. Dla najbardziej 
zagrożonych przedsiębiorstw trafi aż 75 
miliardów złotych.
Wnioski i wypłaty subwencji będą obsługi-
wane przez system bankowości interneto-
wej w naszym banku. Przedsiębiorcy będący 
klientami Banku Spółdzielczego w Kórniku 
mogą składać wnioski wyłącznie w wersji 
online.
Z rządowego wsparcia Tarczy Finansowej 
za pośrednictwem Banku Spółdzielczego 
w Kórniku  mogą skorzystać firmy, które 
m.in. nie zalegają z płatnościami podatków 
i składek na ubezpieczenia społeczne i od-
notowały spadek przychodów o co najmniej 
25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 
roku w porównaniu do poprzedniego mie-
siąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego 
roku. Więcej na stronie internetowej PFR: 
http://pfr.pl/tarcza
Finansowaniu podlegają: bieżąca działal-
ność oraz zakup urządzeń i innych środków 
trwałych niezbędnych do prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

Bank Spółdzielczy w Kórniku informuje, że 
o subwencję Tarczy Finansowej dla mikro-
firm mogą ubiegać się przedsiębiorstwa 
zatrudniające poniżej 9 pracowników i ge-
nerujące roczny obrót poniżej 2 mln EUR.  
Z  kolei małe i  średnie przedsiębiorstwa 
otrzymają wsparcie finansowe w przypadku 
zatrudnienia od 10 do 250 pracowników, 
przy rocznym obrocie do 50 mln EUR.
Banki Spółdzielcze zrzeszone w Spółdziel-
czej Grupie Bankowej mogą oferować 
Klientom pomoc w ramach tarczy dzięki 
olbrzymiej pracy włożonej przez pracowni-
ków całego Zrzeszenia i dzięki narzędziom 
technicznym udostępnianym przez SGB-
-Bank i Krajową Izbę Rozliczeniową. Przy-
pomnijmy, że wszystkie Banki Spółdzielcze 
SGB mogą korzystać ze wspólnych narzędzi 
udostępnianych przez SGB-Bank – m.in. 
płatności mobilnych BLIK, Google Pay, Apple 
Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay 
Zapraszamy na stronę informacyjną po-
święcona programowi Tarczy Antykryzyso-
wej - www.sgb.pl/pomoc-dla-firm-tarcza-
-antykryzysowa/
Można na niej znaleźć szczegóły rozwiązań 
pomocowych oferowanych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego, opis gwarancji 
BIZNESMAX w ramach pomocy de minimis, 
kredytu obrotowego odnawialnego czy 
choćby szczegółowe informacje na temat 

programu Tarczy Finansowej dla mikro, 
małych i  średnich przedsiębiorstw, który 
wdraża SGB-Bank SA wspólnie z Bankami 
Spółdzielczymi SGB. 

Wnioski o wsparcie w ramach tarczy finan-
sowej PFR dla mikro-, małych i średnich firm 
będzie można złożyć wyłącznie za pośred-
nictwem banków:
– Alior Bank
– Bank BPS oraz zrzeszone i współpracujące 
Banki Spółdzielcze
– Bank Millennium
– Bank Pekao
– Bank Pocztowy
– BNP Paribas Bank Polska
– BOŚ Bank
– Citi Handlowy
– Credit Agricole
– Getin Noble Bank
– Idea Bank
– ING Bank Śląski
– mBank
– Nest Bank
– PKO Bank Polski
– Santander Bank Polska
– SGB-Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB 
i współpracujące banki spółdzielcze.

W sprawie „tarczy“ do Banku

przygoTowania do oTwarcia 
żłobków i przedSzkoli

W  związku z  decyzjami rządu związany-
mi z  możliwością częściowego otwarcia 
żłobków i przedszkoli, burmistrz Przemy-
sław Pacholski i wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły spotkali się 4 maja z dyrektorami 
żłobka, przedszkoli i szkół z terenu naszej 
gminy. Wszyscy dyrektorzy zadeklarowali 
możliwość ich uruchomienia, jednakże 
nie wcześniej, niż zostaną spełnione wy-
mogi sanitarne stawiane przez Głównego 
Inspektora Sanitarnego. Burmistrz polecił 
dyrektorom do 8 maja 2020 roku przygo-
towanie procedur. wymaganych przepisa-
mi, które umożliwią bezpieczne otwarcie 
jednostek. Dyrektorzy mają przygotować 
także procedury kwalifikowania dzieci do 
udziału w zajęciach w przypadkach, gdy 
liczba chętnych dzieci do wzięcia udziału 
w zajęciach będzie większa niż możliwości 
przyjęcia ze względu na wprowadzone 
przez rząd uregulowania dotyczące ilości 
dzieci w sali. Termin otwarcia przedszkoli, 
żłobków i zasady pierwszeństwa w przy-
jęciach zostaną podane przynajmniej 
z trzydniowym wyprzedzeniem. Podczas 
spotkania rozdysponowano także środki 
dezynfekcyjne dla placówek przekazane 
przez Państwową Straż Pożarną. 

wideokonferencja 
z przedSTawicielami kuraTorium

5 maja burmistrz Przemysław Pacholski, 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły, a także 
z-ca kierownika Wydziału Oświaty i Po-
lityki Społecznej Aneta Weber uczest-
niczyli w  wideokonferencji zorganizo-
wanej dla przedstawicieli samorządów 
Wielkopolski z kurator oświaty Elżbietą 
Leszczyńską i jej zastępcami Aleksandrą 
Kuź i Zbigniewem Talagą. Podczas roz-
mów padło wiele pytań na temat reżimu 
sanitarnego koniecznego i wymaganego 
w  przypadku otwarcia placówek opie-
kuńczych: przedszkoli i żłobków.  

impreza odwołana

W związku z zakazem organizacji imprez 
obowiązującym na terenie całego kraju 
burmistrz Przemysław Pacholski podjął 
decyzję o nie organizowaniu w tym roku 
Kórnickich Spotkań z Białą Damą. Wybra-
na w ubiegłym roku Biała Dama Wiktoria 
Zielska będzie pełnić swoją honorową 
funkcję przez kolejny rok. 

pierwSze kroki ku normalności
 

W związku z decyzjami rządu trwają przy-
gotowania do kolejnych działań związa-
nych z aktywacją unieruchomionych przez 
epidemię placówek. 7 maja wznowiła wy-
pożyczenia Biblioteka Publiczna w Kórniku 
oraz jej Filia w Bninie. Na specjalnych za-
sadach można korzystać z obiektów spor-
towych na otwartym terenie (szczegółowe 
wytyczne w tym numerze „Kórniczanina”).
Prosimy jednak pamiętać o obowiązują-
cych nadal w związku ze stanem epidemii 
przepisach porządkowych i  ogranicze-
niach.

Prosimy na bieżąco śledzić stronę  
www.kornik.pl oraz oficjalną stronę Miasta 
i Gminy na Facebooku.

29 kwietnia 2020 roku odbyła się Sesja 
Rady Miasta i Gminy Kórnik. Radni ob-
radowali za pomocą łącz internetowych. 
Była to pierwsza sesja zorganizowana 
w takiej formie, choć wcześniej deba-
towali już w podobny sposób podczas 
zaplanowanych komisji. 

W czasie sesji radni:
- dokonali zmiany uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Kórnik na 2020 rok oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Kórnik na lata 2020-2030,
- podjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu. Zarząd WFOŚi GW w Po-
znaniu pismem z  dnia 31 stycznia 2020 
r. poinformował, że planuje udzielenie 
pomocy finansowej na wsparcie realiza-
cji przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji 
w Szczodrzykowie i w części miejscowości 
Runowo” do wysokości 7.615.700,00 zło-
tych  zgodnie ze złożonym przez Miasto 
i Gminę Kórnik wnioskiem.
- udzielili pomocy finansowej Powiatowi 
Poznańskiemu z  przeznaczeniem na 
dofinansowanie inwestycji pod nazwą 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P 
Gądki – Szczodrzykowo,
- podjęli uchwałę w  sprawie niedocho-
dzenia należności z tytułu rekompensaty 
za koszty odzyskiwania należności o cha-
rakterze cywilnoprawnym przypadających 
Miastu i Gminie Kórnik i  jej jednostkom 
organizacyjnym. Decyzja ta ma związek 
z  przewidzianymi przez samorząd na-
rzędziami pomocowymi wobec przedsię-
biorców.
- uchwalili zwolnienia od podatku od nie-
ruchomości niektórych grup przedsiębior-
ców, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w  związku z  ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicz-
nych z powodu COVID-19,
- zmienili uchwałę nr XVI / 177 / 2019 Rady 
Miasta i  Gminy Kórnik z  dnia 5 grudnia 
2019 r. dotyczącej określenia wysokości 
stawek podatku od środków transpor-
towych,
- uchwalili zwolnienia rodziców dzieci 
uczęszczających do żłobka prowadzonego 
przez Miasto i Gminę Kórnik z opłat za po-
byt w okresie zawieszenia działalności jed-
nostki w  związku z  rozprzestrzenianiem 
się w Polsce koronawirusa wywołującego 
chorobę COVID-19,
- podjęli uchwałę w sprawie nieodpłatnego 
przejęcia prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonej w obrębie Szczo-
drzykowo, gmina Kórnik,
- wyrazili zgodę na odstąpienie od obo-
wiązku przetargowego i  oddanie w  uży-
czenie nieruchomości zabudowanej 
położonej w Kórniku, obręb Bnin,

- uchwalili „Wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i  urządzeń kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020 
– 2029”, oznaczony nr 19/002/PI-10,
- ustalili dopłaty do taryfy Spółki z  o.o. 
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne 
WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego za-
opatrzenia w  wodę w  miejscowościach: 
Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromo-
lice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczo-
drzykowo, Trzykolne Młyny,
- przyjęli program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Miasta i Gminy 
Kórnik na rok 2020,
- określili sezon kąpielowy na terenie 
Miasta i Gminy Kórnik obejmujący okres 
od dnia 25 czerwca 2020 r. do dnia 31 
sierpnia 2020 r.
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Ka-
mionki oraz Czołowo. Ul. Leśne Zacisze ma 
swój początek od działki nr 351/4 i biegnie 
do granicy działki 1126, a jej podstawę sta-
nowi droga oznaczona jako działka 1127. 
W  miejscowości Czołowo pojawi się ul. 
Zwierzyniecka, która rozciągać się będzie 
od działki nr 293 do granicy działki 278 
w  obrębie Czołowo, a  jej podstawę sta-
nowi droga oznaczona jako działka 175/1.
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Roba-
kowo. Ul. Przy Nowinie ma swój początek 
od działki nr 350/2 i  biegnie do granicy 
działki 350/8, której podstawę stanowi 
droga oznaczona jako działka 350/7. Ul. 
Czeremchowa rozpoczyna się od działki nr 
352/3 i biegnie do granicy działki 352/51, 
a jej podstawę stanowi droga oznaczona 
jako działka nr 352/50,
- nadali nazwę ulicy w miejscowościach Ra-
dzewo, Czmoń i Czmoniec. Ul. Kaszubska  
ma swój początek od działki oznaczonej nr 
206 w obrębie Radzewo i biegnie do działki 
nr 635 w obrębie Czmoniec, a jej podstawę 
stanowi droga oznaczona działkami nr 

207 w obrębie Radzewo oraz nr 75 i nr 77 
w obrębie Czmoniec,
- dokonali zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego strefy 
ochronnej terenu zamkniętego w Borów-
cu, obejmującego obszary obrębów Boró-
wiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robako-
wo w gminie Kórnik – dotyczy dz. ewid. nr 
209/1, 212/3, 220/1 i 225/1 w Szczytnikach; 
82/2, 82/3 ark. 2 w Borówcu; 491/1, 493/1, 
506/2 ark. 9 w Borówcu,
- przystąpili do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w  obrębie geodezyjnym Czmoń w  rejo-
nie ulic: Pasiecznej, Bnińskiej, Lipowej, 
Świerkowej i  Brzozowej, gmina Kórnik, 
oraz w  obrębie geodezyjnym Kamionki 
w  rejonie ulicy Rogalińskiej i  Porannej 
Rosy dla działek oznaczonych numerami 
ewidencyjnymi: 387/1, 459, 457/1, 457/2 
i 456/5, gmina Kórnik,
- zmienili uchwałę nr XLIX/666/2018 Rady 
Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 lipca 2018 
r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Par-
kowania Niestrzeżonego, wprowadzenia 
i ustalenia wysokości opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych, opłat dodat-
kowych i sposobu ich pobierania,
- zatwierdzili Zarządzenie Nr 53/2020 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 
18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia 
zakazu handlu na targowisku przy ul. Woj-
ska Polskiego w Kórniku oraz Zarządzenie 
Nr 71/2020 Burmistrza Miasta i  Gminy 
Kórnik z dnia 22 kwietnia 2020 r. w spra-
wie zniesienia zakazu handlu na targowi-
sku przy ul. Wojska Polskiego w Kórniku.
Szczegóły na stronie 
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/83659
Relacja na profilu Miasta i Gminy Kórnik 
na portalu YouTube.

Sesja w  nowej formie

◊  SK

◊  red.

◊  red.
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Autobusy KPA KOMBUS od początku pande-
mii COVID-19 są gruntownie dezynfekowa-
ne. Wyznaczona została strefa bezpieczeń-
stwa, a pasażerowie nie mogą korzystać 
z  wejścia i  wyjścia przednimi drzwiami. 
Podróżni powinni zaopatrzyć się w bilety 
w stacjonarnych punktach sprzedaży lub 
dokonywać zakupu przez aplikację mobilną.
W autobusach KPA KOMBUS odbywa się 
gruntowna dezynfekcja. Codziennie, kiedy 
pojazdy skończą swoje kursy, w bazie KPA 
KOMBUS rozpoczyna się sprzątanie i odka-
żanie wnętrz autobusów. Wszystko po to, 
aby zminimalizować rozprzestrzenianie się 
koronawirusa. 
Dla zwiększenia bezpieczeństwa podróż-
nych zgodnie z wyznaczonym harmono-
gramem oraz pod nadzorem kierownika 
technicznego odbywa się odkażanie pojaz-
dów preparatami  do pokrywania ochronną 
warstwą elementów najczęściej dotykanych 
przez pasażerów. Stanowi to dodatkową 
ochronę przed koronawirusem, a  także 
innymi wirusami, bakteriami i  grzybami. 
KPA KOMBUS konsultuje swoje działania 
z profesjonalną firmą zajmującą się czysz-
czeniem pojazdów ECO CLEAR Mobilna 
Myjnia Parowa, aby zapewnić najwyższy 
poziom zabezpieczenia podróżnych przez 
zakażeniem. KPA KOMBUS w ramach do-
brej współpracy ze Strażą Miejską prowadzi 
również dezynfekcję radiowozów.
Wszystkie działania podejmowane w walce 
z koronawirusem są koordynowane przez 
prezes KPA KOMBUS Beatę Urbaniak. Pani 
prezes KPA KOMBUS została powołana 
zgodnie z  zarządzeniem burmistrza do 
„Zespołu ds. monitorowania zagrożeń 
związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 
na terenie Miasta i Gminy Kórnik”. 
KPA KOMBUS od 11 marca wprowadziło 
wydzielenie tzw. strefy bezpieczeństwa 
dla kierowców autobusów. Oznacza to, że 
pojawiły się zabezpieczenia, które pozwalają 

Szanowni Czytelnicy!
W  związku z  wprowadzonym przez pre-
miera Mateusza Morawieckiego II etapem 
odmrażania gospodarki oraz po uzgod-
nieniu z  Organizatorem i  po konsultacji 
z Państwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym w Poznaniu od 7 maja otwie-
ramy nasze placówki. W związku z sytuacją 
epidemiologiczną funkcjonować będą 
w zmienionej formie.
1. Godziny otwarcia punktów wypożyczenia/
zwrotów księgozbioru Biblioteki w Kórniku 
i Filii w Kórniku/Bninie
Biblioteka w Kórniku:
PONIEDZIAŁEK: 12.00-18.30, WTOREK: 
12.00-18.30, ŚRODA: 8.30-14.30, Czwartek: 
8.30-14.30, PIĄTEK: 12.00-18.30;
Filia w Kórniku/Bninie:
PONIEDZIAŁEK: 8.30-14.30, WTOREK: 8.30-
14.30, ŚRODA: 12.00-18.30, Czwartek: 12.00-
18.30, PIĄTEK: 8.30-14.30.
W soboty biblioteki będą nieczynne.

2. Obowiązywać będą 2 stanowiska obsługi 
Czytelników Biblioteki:  jedno dla książek 
zwracanych i drugie dla książek wypożycza-
nych, które  będą  oznakowane.

3. Przy stanowisku zwrotów/wypożyczeń 
książek będzie mogła przebywać jedna oso-
ba (zaopatrzona w maseczkę i rękawiczki), 
w kolejce przed budynkiem biblioteki pro-
simy o zachowanie bezpiecznej odległości 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4. Biblioteki zapewniają każdemu Czytelni-
kowi dostęp do środków dezynfekcyjnych;

5. Zachęcamy, by od dnia otwarcia biblioteki 
książki zamawiać telefonicznie lub drogą 
e-mailową. Zachęcamy również do przeglą-
dania naszego katalogu online, znajdą go 
Państwo na naszej stronie: www.biblioteka.
kornik.pl w zakładce KATALOG ONLINE.

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

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

7. Czytelnicy zobowiązani są przy odbiorze 
zamówionych książek okazać kartę biblio-
teczną lub w wyjątkowych sytuacjach inny 
dokument potwierdzający tożsamość. 

8. Zamówienie będzie gotowe do odbioru 
następnego dnia. Książki będą czekać na od-
biór trzy dni, po tym czasie wrócą na półki.

9. Każda zwracana przez Czytelnika książka 
obowiązkowo przechodzić będzie 5-dniową 
kwarantannę;

10. Czytelnie Bibliotek będą nieczynne do 
odwołania.

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

KOMBUS dba o bezpieczeństwo Biblioteka znów wypożycza!

◊ Dyrektor Biblioteki Publicznej 
w Kórniku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że wnętrza Zam-
ku Kórnickiego będą udostępniane dla 
zwiedzających od 16 maja, od wtorku do 
niedzieli w godz. 10.00-16.00.

Bibliotekę dla czytelników w Zamku Kór-
nickim i  w  Pałacu Działyńskich (niestety 
nadal w  stopniu bardzo ograniczonym) 
uruchamiamy od 25 maja.
Wkrótce opublikujemy nowe, zmienione 
zasady korzystania z biblioteki oraz zwie-
dzania wnętrz, które wymusiły na nas 
ograniczenia wynikające ze stanu epidemii 
w Polsce.
Więcej informacji na stronie
 http://www.bkpan.poznan.pl/

ZAMEK KÓRNICKI
Już dziś zapowiadamy, że nie będzie moż-
liwości zwiedzania w  grupach. Zamek 
będzie można zwiedzać tylko indywidual-
nie, gdyż jednorazowo w pomieszczeniu 
przebywać będzie mogło maksymalnie 5 
zwiedzających.

Prosimy więc z  góry o  uzbrojenie się 
w  cierpliwość, gdyż będziemy limitować 
wejścia do Zamku.

AUDIOPRZEWODNIK
Zachęcamy Państwa do BEZPŁATNEGO 
pobierania w sklepie Google Play aplika-
cji Zamek w  Kórniku. Wystarczy zabrać 
smartfon i słuchawki, by zwiedzać Zamek 
w Kórniku z własnym przewodnikiem.

Pozdrawiamy

Zamek zaprasza od 16 maja

odseparować kierowców od pasażerów 
oraz że przednie drzwi są wyłączone z użyt-
ku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia nt. reżimu sanitarnego wszystkie 
autobusy mają umieszczoną informację, 
ilu pasażerów może znajdować się w pojeź-
dzie. W ramach podjętych działań wszyscy 
kierowcy zostali zabezpieczeni w preparaty 
dezynfekujące, rękawiczki oraz maseczki. 
Prosimy wszystkich podróżnych o stosowa-
nie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz 
prosimy o wyrozumiałość w trudnej dla nas 
wszystkich sytuacji. 
 

◊  KPA KOMBUS

◊  Dyrekcja i Pracownicy 
PAN Biblioteki Kórnickiej 



„Czas jest najlepszym lekarstwem na 
smutek, a wspomnień nikt nam 
nie odbierze, zawsze będą z nami” 

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy 
dla Renaty Łuczak 
z powodu śmierci 

składa 
Społeczność Szkoły Podstawowej  
w Kamionkach

Mamy

Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębo-
kiego współczucia z powodu śmierci 

Wieloletniego działacza Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych Koło Kórnik
składa 
Zarząd oraz członkowie 
Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych Koło Kórnik

Teodora Kijaka

Serdeczne podziękowania 
uczestniczącym w ostatniej drodze 

rodzinie, znajomym i wszystkim  
delegacjom, ks. proboszczowi 
Piotrowi Piecowi, ks. Piotrowi  
Ostańskiemu, ks. Eugeniuszowi 
Leoszowi, organiście Mikołajowi  
i służbie liturgicznej 
składają 
syn z rodziną.

śp. Teodora  
Kijaka

Z opóźnieniem i tym większym 
żalem oraz smutkiem, otrzymałam 
wiadomość, że dobiegł kres wędrów-
ki po tej ziemi mojej Koleżanki i Jej 
męża

Wyrazy głębokiego współczucia 
najbliższym, bliskim i rodzinie  
składają
Danka i Przemek
Prosimy o modlitwę

śp. Bogumiły  
i Leszka  
Adamskich
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OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, 
że ogłasza przetarg ograniczony ustny na najem 

lokalu użytkowego 
będącego  własnością Miasta i Gminy Kórnik

MIEJSCOWOŚĆ: KÓRNIK 
ULICA: Rynek 1

NUMER DZIAŁKI: 170
POWIERZCHNIA:

  lokal           14,60 m2

  korytarz      6,96 m2

  łącznie:      21,56 m2 
ILOŚĆ POMIESZCZEŃ 2

CZAS TRWANIA UMOWY na okres do  3 lat
WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU LOKALU  50,00 zł/m-c (słownie zł: pięćdziesiąt 

00/100)Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT
PRZEZNACZENIE AGENCJA POCZTOWA wraz z usługami towarzyszącymi

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2020 roku o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przy Placu Niepodległości 1

  W/w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.
   Czas trwania najmu ustalony zostanie w umowie najmu na czas określony.
  Cena postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrą-
gleniem 
w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w  pieniądzu 
w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 10,00 zł na rachunek gminy w Banku Spół-
dzielczym w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia 
25 maja 2020 roku. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. 
  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden  
uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.
  Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji 
przetargowej dowód osobisty. W przypadku dokonywania czynności przetargowych 
przez małżonków, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich 
ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierający zgodę 
na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego najmu nieruchomości – dotyczy 
to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
  Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu są zobowiązane do przed-
stawienia komisji przetargowej umowy zawartej z Pocztą Polska S.A. zezwalającej 
na prowadzenie agencji pocztowej w lokalu przy ul. Rynek 1 w miejscowości Kórnik 
obręb Bnin.  
  Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, oso-
ba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny 
wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby 
prawnej zezwalającej na najem nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego 
rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających 
dzień przetargu. 
  Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. 
  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na 
poczet czynszu najmu.
  W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia 
umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
  Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, unieważnieniu przetargu lub 
zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed 
upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub 
zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na rachunek bankowy 
uczestnika przetargu. 
  Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu.
  Informacje dotyczące przedmiotu i warunków najmu (projekt umowy najmu) 
można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik – Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami,  Pl. Niepodległości 1, parter,  pok. nr 2, tel. (61) 8-170-411.

19 września 2018 roku odsłonięto mural 
przypominający o setnej rocznicy wybu-
chu powstania Wielkopolskiego 1918-19. 
Powstał on na jednej ze ścian dawnej 
restauracji Biała Dama z inicjatywy Kórnic-
kiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Kibice 
Lecha Poznań. To właśnie członkowie tej 
drugiej organizacji zaprojektowali i zreali-
zowali malowidło. Mural powstał dzięki 
wsparciu firmy ENEA za zgodą właściciela 
budynku – Gminnej Spółdzielni „Samopo-
moc Chłopska” Kórnik. 

Nie minęło kilkanaście miesięcy a mural już 
zniknął ze ściany budynku. Wielu mieszkań-
ców było, mówiąc delikatni, zaskoczonych 
jego usunięciem przy okazji remontu elewa-
cji. Szczególnie zaszokowani byli ci, którzy 
brali udział w realizacji inicjatywy. 

Sprawa wyjaśniła się po opublikowaniu 
w mediach społecznościowych oświadcze-
nia dzierżawcy prowadzącego aktualnie 
remont budynku. Wyjaśnił on, że jego 
działania podyktowane były koniecznością 
wynikającą z ekspertyzy budowlanej. Stan 
tynku był zły i  jego odpadanie zagrażało 
bezpieczeństwu przechodniów. 
Zapewnił też, że mural wróci na ścianę Białej 
Damy w formie uzgodnionej z zaangażowa-
nymi kibicami oraz organami konserwa-
torskimi.  Przyznał też, że błędem był brak 
szerszej informacji o koniecznych działa-
niach, szczególnie skierowanej do twórców 
usuwanego dzieła i jego sponsorów. 
Miejmy nadzieję, że mieszkańcy i turyści już 
niedługo znów będą mogli znaleźć na rynku 
wyrazisty ślad świadczący o naszej pamięci 
o dawnych bohaterach.

Mural 
powróci?

Szanowni Państwo, informujemy iż od 
wtorku 5 maja br. Arboretum jest  czyn-
ne. Obowiązują jednak nowe, zmienione 
zasady.
Prosimy o zapoznanie się z nimi i wzięcie 
pod uwagę wszystkich zaleceń.

· ARBORETUM CZYNNE: w dni powszednie 
(od wtorku do piątku) w godzinach: 13.00-
19.00, w weekendy i święta w godzinach 
10.00-19.00, w poniedziałki nieczynne.

NA TERENIE ARBORETUM OBOWIĄZKOWO 
NALEŻY:

- zakrywać nos i usta maseczką ochronną 
lub elementami odzieży,

- zachować 2-metrową odległość od in-
nych osób,

- bezwzględnie stosować się do wy-
tycznych ogólnokrajowych dotyczących 
pandemii,

- stosować się do zaleceń pracowników 
Arboretum,

- Zakazuje się korzystania z placu zabaw 
dla dzieci.

- W związku z możliwością wprowadzenia 
ograniczenia liczby osób jednocześnie 
zwiedzających obiekt, zastrzegamy sobie 
prawo do czasowego zamknięcia wejścia 
do Arboretum, prosimy więc o ograni-
czenie pobytu w Arboretum do 2 godzin.

◊  ŁG

Arboretum
znów czynne

◊  Kierownictwo Arboretum
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75 lat temu zakończyła się w Europie 
II wojna światowa. Konflikt zbrojny 
spowodował śmierć kilkudziesięciu 
milionów ludzi i odbił się piętnem na 
życiu miliardów osób i całych narodów 
na kolejne dekady. 

7 maja 1945 roku w  Reims, we Francji, 
w kwaterze głównej Alianckich Sił Ekspe-
dycyjnych w Europie podpisany został akt 
bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy.
Dokument miał wejść w  życie 8 maja 
o godzinie 23:01. Ze względu na naciski ze 
strony Józefa Stalina, 8 maja w nocy (9 maja 
około godziny 0:16 czasu moskiewskiego) 
w kwaterze generała Żukowa w Berlinie 
podpisano drugi akt kapitulacji hitlerow-
skich Niemiec.
Ze względu na te dwie rozbieżne daty, 
przez wiele lat rocznica zakończenia wojny 
w Europie na zachodzie i w państwach blo-
ku wschodniego obchodzona była w różne 
dni. Obecnie przyjmuje się datę 8 maja jako 
oficjalną rocznicę. Przypomnijmy jednak, że 
II wojna światowa zakończyła się ostatecz-
nie 2 września 1945 roku, kiedy podpisany 
został akt kapitulacji Japonii.

Koniec okupacji hitlerowskiej w Kórniku 
i okolicach
Wojska hitlerowskie wycofywały się z okolic 
Kórnika od połowy stycznia 1945 roku, 
ponad miesiąc przed kapitulacją Poznania. 
Alarm ewakuacyjny dla kórnickich Niem-
ców ogłoszony został przed północą 19 
stycznia 1945 r. Na konnych wozach 
uciekali przedstawiciele „rasy panów” 
wraz z  dobytkiem. Polskich furmanów 
zmuszono do powożenia. Niektórzy z nich 
uciekli i wrócili do domów przy najbliższej 
nadarzającej się okazji. Faszyści do końca 
z butą twierdzili, że wycofują się chwilowo 
i na pewno niebawem wrócą. 21 stycznia 
z  miasta ewakuowano ostatnich oku-
pacyjnych urzędników. Pozostały szyldy 
w języku niemieckim i mniej wartościowe 
przedmioty.
Poniedziałkowy poranek 22 stycznia 1945 
roku był mroźny, ale słoneczny. Od świtu 
ulicami Kórnika przejeżdżały kolumny 
wojsk radzieckich I Frontu Białoruskiego, 
przywożąc wyzwolenie spod niemieckiej 
niewoli. Jeden z pierwszych patroli Rosjan 
nadjechał od strony dworca kolejowego. 
Oddział konny zatrzymał się na tzw. Tar-
gowisku, czyli na obecnym Placu Powstań-
ców Wlkp. Zwiadowcy przytroczyli swoje 
wierzchowce do ogrodzenia zrobionego 
z szyn wąskotorówki. Liczna grupa gapiów 
z zaciekawieniem obserwowała „wyzwoli-
cieli”. Na domach wykwitały biało-czerwone 
barwy, flagi szyte często z prześcieradeł 
i  inletu (tkaniny używanej dawniej do 
produkcji pościeli, o  kolorze zbliżonym 
do czerwieni). Radziecki oficer polityczny 
przemówił do zebranych, informując 

o nowym rządzie w Lublinie. W pierwszych 
dniach po ucieczce Niemców Polacy sami 
starali się utrzymać porządek. Z powodu 
pojawiających się przypadków napadów, 
gwałtów i  szabrownictwa sformowano 
straż obywatelską. Jej członkowie pełnili 
dyżury w najwyższym punkcie miasta - na 
zamkowej wieży. Obserwowali okolicę, wy-
patrywali wroga, ostrzegali o pojawiających 
się podejrzanych grupach. Wzdłuż głównej 
alei parkowej, wśród starych lip, gęsto 
rozlokowano pojazdy bojowe. Żołnierzy 
zakwaterowano po domach prywatnych. 
Już w nocy z 23 na 24 stycznia uformowała 
się Milicja Obywatelska z komendantem 
Janem Jeżykiem. 
W okolicy nie było jednak bezpiecznie. 4 
lutego w Dworzyskach z  rąk nieznanego 
oprawcy zginęła Helena Olszewska, pra-
cownica Biblioteki Kórnickiej. Dochodziło 
do samosądów na niemieckich marude-
rach. W czerwcu w Błażejewku czterech so-
wieckich żołnierzy powybijało szyby w kilku 
domostwach i zgwałciło 38-letnią kobietę, 

wdowę z sześciorgiem dzieci, folksdojczkę 
pochodzącą z Rosji. Sołtys, który próbował 
jej pomóc został rozstrzelany.

Zniszczone zbiory zamkowe
Stanisław Bodniak (1897-1952) – historyk, 
profesor Uniwersytetu Poznańskiego, 
przedwojenny i dożywotnio pełniący swą 
funkcję dyrektor Biblioteki Kórnickiej, tak 
wspomina swój powrót do zamku:
W dniu 18 marca wyruszyłem pieszo z Po-
znania do Kórnika i pod wieczór dostałem się 
na miejsce, udałem się do zamku i objąłem 
faktycznie obowiązki kierownika Biblioteki 
Kórnickiej, pełnione od r. 1930-1939, t.j. do 
wybuchu wojny. Stwierdziłem na początku 
fakt najradośniejszy, że zbiory biblioteczne 
mieszczą się nadal w zamku, zbiory muzealne 
również ocalały, jakkolwiek ucierpiały poważ-
nie pod względem ilościowym i jakościowym 
w następstwie wojny. Sam gmach przetrwał 
wojnę, ale w  stanie zachowania nastąpiło 
znaczne pogorszenie z powodu przeciążenia 
pomieszczeń przez Niemców.(…)

Wnętrze zamku po ucieczce Niemców przed-
stawiało obraz niesamowitego zniszczenia: 
wszędzie stosy strzaskanych mebli i zabytków, 
szczątki rozbitych skrzyń, szkła i porcelany, 
walające się pergaminowe dokumenty, po-
rozrzucane książki, numizmaty i wszelakie 
papiery, obalone sprzęty i  ich części, wyła-
mane i  zniszczone drzwi, fotele etc. etc. Po 
kilku tygodniach wytężającej pracy zdołano 
doprowadzić prowizorycznie wnętrze do 
porządku i usunąć chaos. (...)
Ówczesna sytuacja wojenna w  zimie i  na 
wiosnę nie pozwalała na podjęcie normalnej 
pracy koło zbiorów bibliotecznych i muze-
alnych. Stan bezpieczeństwa pozostawiał 
bardzo wiele do życzenia. Ciągle trwał żywy 
ruch wojsk i  stałe kwaterunki. Samoloty 
niemieckie były jeszcze czynne, front zaś 
niedaleki trwał bez większych zmian wraz 
ze wszystkimi ujemnymi następstwami, nie 
sprzyjającymi normalnemu życiu. Najbardziej 
atoli doskwierała niepewność publicznego 
porządku na miejscu.
Zachowały się też wspomnienia Stanisława 
Gibasiewicza (1904-1986), do 1953 roku 
naczelnika Fundacji Zakłady Kórnickie. 
Cytujemy fragmenty.

Dwukrotnie w okresie przesuwania się wojsk 
i w początku lutego niezidentyfikowani rabu-
sie wdarli się do zamku przez zamarzniętą 
fosę i dokonali tam niesamowitego zniszcze-
nia. Wszystko, co było szklane lub porcelano-
we, leżało rozbite, tkaniny podarte, obrazy 
i  meble pocięte szablami lub bagnetami, 
meble poprzewracane, a wszystko to zmie-
szane z wełną drzewną ze skrzyń z aparaturą, 
która połamana i  zniszczona leżała wśród 
książek, rękopisów, akt niemieckich i rożnych 
obiektów muzealnych. W najgorszym stanie 
były sekretarzyki i niektóre szafy gdańskie. 
Rabusie widocznie szukali ukrytych w nich 
skarbów, bo zostały połupane po prostu na 
części składowe. Poznań po miesięcznych 
walkach przyzwyczaił mnie do obrazów zde-
molowanych wnętrz, a szczególnie budynków 
publicznych. Dochodził tam powszechny 
brak szyb w oknach oraz skutki wybuchów 
granatów wewnątrz pomieszczeń wśród ruin 
wypalonych budynków, ale tutaj w grę wcho-
dziły przeważnie obiekty wielkiej wartości 
kulturalnej. No i nie było przecież w Kórniku 
żadnej walki, ani dookoła wojennego znisz-
czenia, był więc ten widok niespodziewany 
i tym bardziej wstrząsający.(…)

Patrząc na drewniane schody, pomyślałem 
z ulgą, że też niszczycielom nie wpadło do 
głowy podpalić te stosy drewna i papieru. 
Okazało się, że i p. Jasińska myślała to samo, 
chociaż Poznania jeszcze nie widziała i tylko 
z opowiadań wiedziała o jego zniszczeniu. Co 
prawda łunę nad Poznaniem było i w Kórniku 
widać przez 4 tygodnie.
Na I  piętrze stan zniszczenia był pozornie 
mniejszy, gdyż nie było tu stosów książek, 
zalegających parter, ani skrzyń z  aktami, 
rozrzuconych opakowań itd., ale wandale 
grasowali tu nie mniej zawzięcie. Tymczasem 
na parterze dr Wiza usiłował zestawić choćby 
jeden mikroskop, ale daremnie, gdyż zniknęły 
wszystkie części zawierające soczewki. Te czę-
ści były siłą wyrwane z całości. Rabusie mieli 
widocznie jakieś pojęcie o wartości tych szkieł, 
ale byli zbyt nieoświeceni, aby zdawać sobie 
sprawę, że te okulary i obiektywy bez reszty 
przyrządu były bezwartościowe. 
Odwiedziliśmy następnie administrację cen-
tralną Fundacji na Prowencie. Główny budy-
nek był jeszcze zajęty przez wojsko radzieckie, 
czołgistów, których potężne machiny stały 
w parku koło pawilonu. Znałem je dobrze, 
gdyż warsztat naprawczy tego właśnie typu 
był w Poznaniu blisko mego mieszkania. [...] 
Widząc ten parking czołgowy zrozumiałem, 
dlaczego p. Jasińska skarżyła się na ich częste 
przejazdy obok zamku, przypisując spowo-
dowanym przez to wstrząsom część winy za 
znaczne pogorszenie się stanu budowlanego 
zamku. Istotnie mury, łuki i sklepienia w nie-
których partiach były spękane w  sposób 
groźny.(...)
Nie mogę jednak całkowicie zakończyć bez 
wspomnienia o tym, że w maju roku oswo-
bodzenia przyszedł do mnie w  Poznaniu 
radziecki pułkownik-lekarz, komendant 
szpitala wojskowego, prosząc o  zgodę na 
łowienie ryb w jeziorach fundacyjnych dla za-
prowiantowania rannych i chorych żołnierzy. 
Obiecywał dostarczyć w zamian kilka cystern 
ropy potrzebnych nam do napędu ciągników. 
Oczywiście zgodziłem się, prosząc jedynie 
o przestrzeganie wymiarów ochronnych ryb 
i pilnowanie, aby inne jednostki wojskowe nie 
głuszyły ryb granatami ręcznymi i minami. 
Rybakom fundacyjnym poleciłem udostępnić 
tej jednostce szpitalnej potrzebny sprzęt. 
Korzystała z  niego umiarkowanie, głównie 
z łodzi, mając sporo własnych sieci. Wymia-
rów ochronnych łowiący żołnierze nie bardzo 
przestrzegali, ale ropę szpital rzeczywiście 
dostarczył w znacznej ilości. A jesienią przed 
wyjazdem przekazał Fundacji kilka ciągników 
(o ile dobrze pamiętam to 8) „Lanz-Bulldog” 
o kolosalnej dla nas wartości, ponieważ nie 
było czym ziemi uprawiać dla niedostatku 
siły pociągowej. Ciągniki i ropa przedstawiały 
niewątpliwie wartość znacznie większą niż 
złowione ryby.

Miejsca pamięci
Okres okupacji był czasem wielkich do-
świadczeń, licznych tragedii i walki – za-
równo tej otwartej na liniach frontów, ale 
też tej konspiracyjnej. 

cd. na str. 12

75 lat temu...

Zdjęcie udostępnione przez serwis Kórnik – spacer  w czasie (www.kornik.info)

Zdjęcie udostępnione przez serwis Kórnik – spacer  w czasie (www.kornik.info)

Tablice pamiątkowe i urna w kruchcie Kolegiaty Kórnickiej
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W  naszej gminie pamiętamy o  bohate-
rach tamtych dni. Jeszcze w  1945 roku 
na murze ratusza mieszkańcy usytuowali 
tablicę upamiętniającą rozstrzelanie 20 
października 1945 roku przez Niemców 
16 Polaków.
Męczeństwo członków lokalnych placó-
wek AK „Topola” i „Smoła” przypominają: 
tablica na oficynie przy zamku, głaz przy 
leśniczówce w Lesie Drapałka oraz tablica 
poświęcona Stanisławowi Woźniakowi 
przy Starej Gazowni. Klub Rolnika w Dzieć-
mierowie nosi imię Józefa Szczepaniaka. 
Szkoła w Radzewie otrzymała imię boha-
tera Batalionów Chłopskich Jana Wójkie-
wicza. W  kruchcie kościoła parafialnego 
w Kórniku znajduje się urna z grudkami 
ziemi z  pól bitewnych kampanii wrze-
śniowej 1939 oraz tablice z  nazwiskami 
poległych.
 
Groby z tajemnicą
Za mogiłą powstańców wielkopolskich 
schowane są dwa skromne, zaniedbane 
groby. Z trudem odczytać można napisy 
na tablicach. Żołnierze Kazimierz Chary-
tan i Władysław Szymko zginęli w 1945 r. 
Pierwszy w rejonie Krzesin, drugi w oko-
licach Mosiny. O  ich groby dbali kiedyś 
harcerze drużyny im. Poniatowskiego. 
To oni zdobyli szczątkowe informacje na 
ich temat. Dzięki tym danym wiemy, że 
obaj pochodzili z terenów wcielonych do 
ZSRR (Opsa i Sopielino, obecnie Białoruś) 
i  zginęli w  wyniku „nadzwyczajnego wy-
padku” lub „nieszczęśliwego wypadku”. 
Co to oznacza? Czy byli bohaterami, czy 
po prostu pechowcami? Tego może się 
nigdy nie dowiemy. Burmistrz Przemysław 
Pacholski zdecydował, że groby te zostaną 
odnowione. Miało stać się to już w  tym 
roku, ale okazało się, że sprawa wymaga 
pewnej zwłoki. Zgodnie z decyzją przeka-
zaną do urzędu w Kórniku przez organy 
Wojewody Poznańskiego, groby te uzna-
wane są za mogiły wojenne. Każde dzia-
łanie w kierunku ich odnowienia, zmiany 
wyglądu pomników czy napisów muszą 
być zatwierdzone przez urzędników z wo-
jewództwa. Władysław Szymko, według 
napisu na grobie, zmarł 14 lutego 1945 r. 
Dane przekazane w  latach 80. XX wieku 
przez Centralne Archiwum Wojskowe, 
wskazują że zginął 7 marca. Archiwa IPN 
podają natomiast, że jego śmierć nastąpiła 
26 lutego. Skąd biorą się te rozbieżności? 
Zwróciliśmy się o dostęp do zasobów CAW 
oraz IPN. Czekamy za tymi materiałami 
i jak tylko uda się sprecyzować dokładne 
dane, przedstawimy do akceptacji woje-
wodzie proponowane napisy oraz wzór 
nowych pomników na groby Władysława 
Szymki i Kazimierza Charytana.
Muzeum wojny w Kórniku?
Krótko po wojnie pojawił się pomysł 
zorganizowania w kórnickim zamku „mu-
zeum drugiej wojny światowej”. Tak pisał 

o  tej idei cytowany wcześniej Stanisław 
Bodniak.
Rozpoczniemy akcję, zmierzającą do pozy-
skania dla muzeum przedmiotów i  doku-
mentów wszelkiego rodzaju (relacje, afisze, 
prasa, fotografie it.p.), obrazujących mar-
tyrologię Polaków za okupacji niemieckiej 
i  moment oswobodzenia z  hitlerowskiej 
niewoli tak na terenie najbliższej okolicy, 
jak i  w  dalszych stronach kraju, przede 
wszystkim w granicach Wielkopolski. Należy 
podjąć zabiegi w  tym kierunku już teraz, 
kiedy pamięć wydarzeń i  ludzi jest jeszcze 
świeża i  żywa. Będzie to nawiązaniem do 
idei, wyrażonej w ustawie o Fundacji, która 
przeznacza zamek kórnicki na sanktuarium 
cierpień narodu i zasług jego synów.
„Głos Wielkopolski” z 8/9 kwietnia 1945 r. 
opublikował nawet ogłoszenie w  tej 
sprawie. Z pomysłu na takie muzeum nic 
jednak nie wyszło. Może to i dobrze, że 
charakter zamkowych ekspozycji pozostał 
niezmieniony. Szkoda jednak, że wiele 

pamiątek tamtych dni zniknęło, a  wielu 
wspomnień nie spisano nim odeszli na-
oczni świadkowie.

A może w Państwa rodzinnych archiwach 
zachowały się ciekawostki z czasów woj-
ny? Może znacie ciekawe historie związa-
ne z walką o niepodległość lub po prostu 
losami mieszkańców Kórnika, Bnina 
i okolic w czasie II wojny światowej?
75 rocznica zakończenia wojny w Europie 
niech będzie powodem mobilizacji do 
utrwalania tego, co jeszcze pozostało. Pa-
miętajmy też, że już w sierpniu obchodzić 
będziemy setną rocznicę Bitwy Warszaw-
skiej. Może czyjś ojciec lub dziadek walczył 
u bram stolicy w 1920 roku?
Czekamy na informacje od Państwa, archi-
walne zdjęcia i  opowieści. Najciekawsze 
opublikujemy w  „Kórniczaninie”. Jeśli 
będzie ich sporo, być może zbierzemy je 
w jakieś osobne wydawnictwo. 

◊  ŁG

80 lat temu Synowie Ziemi Kórnicko-Bniń-
skiej zginęli w Charkowie, Katyniu, Mińsku 
i Twerze. Kwiecień nazywany Miesiącem 
Pamięci Narodowej był okazją do przypo-
mnienia i oddania hołdu ofiarom tragedii 
zbrodni NKWD w czasie II wojny światowej.
Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcic-
kiego w Śremie wydała kolejny tom mono-
grafii „Śrem w małych monografiach”, pt. 
Śremska lista katyńska autorstwa Jarosława 
Wawrzyniaka (okładkę tej publikacji poka-
zujemy powyżej). Warto przypomnieć, że 
wśród 22 tysięcy zamordowanych przez 
Rosjan polskich jeńców wojennych, jak na-
pisał Jarosław Wawrzyniak, piętnastu było 
związanych z  Ziemią Kórnicko-Bnińską. 
Czy jest to pełna „kórnicka lista katyńska”?
W powojennej Polsce temat zbrodni NKWD 
był ukrywany, dopiero pod koniec lat 80. XX  w. 
można było o  tym mówić otwarcie. Po 
zlikwidowaniu cenzury ukazały się pierw-
sze publikacje na ten temat. Zbieranie 
informacji o zamordowanych tam obywa-
telach powiatu śremskiego zapoczątkował 
Józef Podsiadły, publikując biogramy na 
łamach „Głosu Śremskiego” w  1989 r. 

Na przełomie 1990/1991 roku „Głos 
Śremski” opublikował w trzech częściach 
„katyńską listę kórnicką”, przedrukowaną 
z  publikowanych biografii na łamach 
„Kórniczanina”. W numerze 9 z listopada 
1990 r. zamieściliśmy biogramy Jana Ha-
nelta i  Leona Siudziaka. W  numerze 10 
z grudnia życiorys Stanisława Handkiewi-
cza, a w styczniowym numerze w 1991 r. 
biogram Zbigniewa Tłoka. Na tym kończyła 
się tzw. „lista katyńska w  Kórniku”. Do-
piero w 2000 r. na łamach „Miesięcznika 
Parafialnego”, po kilku latach poszukiwań, 
opublikowałem dalsze biogramy ofiar 
zbrodni NKWD w 1940 r. 
28 kwietnia 1991 r. w  Parku Śremskich 
Odlewników odsłonięto pomnik upamięt-
niający 23 zamordowanych w katowniach 
NKWD związanych z powiatem śremskim. 
Niestety na liście tej nie znalazło się na-
zwisko doktora Jana Hanelta. Prace nad 
ustaleniem „kórnickiej listy katyńskiej” 
kontynuowano i  w  „Miesięczniku Para-
fialnym” w  2000 r. opublikowałem listę 
zawierającą nazwiska dziesięciu zamor-
dowanych w katowniach NKWD. 

Jarosław Wawrzyniak wymienia poli-
cjantów z  listy ustalonej przez Andrzeja 
Borowskiego i Zenona Smolarka w pracy 
Martyrologia policjantów województwa 
poznańskiego II RP, wydanej w 2000 r. Nie-
stety autor pominął komendanta policji 
w Kórniku w 1939  r. Wincentego Konona. 
Z „tragedią katyńską” zetknął się Nikodem 
Błaszkowiak urodzony 15 września 1915 
r. w  Dziećmierowie. Był jeńcem obozu 
w  Kozielsku, ale cudem uniknął losu 
„katyńczyków”. W  Izbie Pamiątek Regio-
nalnych znajduje się jego relacja z pobytu 
w obozie. Nikodem Błaszkowiak zmarł 12 
października 2000 r.
Wszyscy wyżej wymienieni zasługują na 
naszą pamięć. Ich nazwiska powinny zna-
leźć się na pamiątkowej tablicy, najlepiej 
na cmentarzu w Kórniku, gdzie znajduje 
się kamień upamiętniający ofiary kata-
strofy samolotu TU 154, zmierzającego 
z  delegacją państwową na mogiły do 
Katynia w kwietniu 2010 r.   
 

Pamiętamy o ofiarach zbrodni z 1940 roku
Na podstawie dotychczasowych badań tzw. „kórnicka 
lista katyńska” obejmuje następujące nazwiska:

1. Por. rez. lek. Jan Hanelt  
(27.12.1898 – 1940), Charków

2. Ppor. rez. Stanisław Hantkiewicz  
(15.04.1909 - 1940), Katyń

3. Post. PP Józef Kmieciak (10.03.1910 – 1940), Twer
4. St. post. PP Michał Konieczny  

(19.09.1892 – 1940), Twer
5. St. przod. PP Wacław Konon (1894 - 1940), Twer

6. Post. PP Czesław Maćkowiak  
(12.07.1907 – 1940), Twer

7. St. post. PP Stanisław Matecki 
(10.04.1880 – 1940), Twer

8. St. post. PP Jan Matela (3.10.1880 – 1940), Twer 
9. Mjr Wacław Matuszek (1.06.1896 – 1940), Katyń

10. Ppor. rez. Kazimierz Matuszewski  
(26.01.1905 – 1940), Katyń

11. Ppor. rez Ignacy Niwczyk  
(22.01.1905 – 1940), Katyń

12. Ppor. rez. Stanisław Orcholski  
(20.03.1884 – 1940), Mińsk

13. Ppor. rez. Leon Siudziak  
(3.06.1900 – 1940), Charków

14. Mjr posp. rusz. dr Leonard Rola-Szadkowski 
(18.10.1881 – 1940), Katyń

15. Ppor. rez. Franciszek Sodolski  
(7.10.1913 – 1940), Charków

16. Ppor. rez. Lucjan Szczepański  
(8.02.1909 – 1940), Charków
17. Post. PP Józef Szymański  

(18.03.1886 – 1940), Twer
18. Ppor. rez. Zbigniew Tłok (3.09.1906 – 1940), Katyń

19. Kpt. posp. rusz. lek. Wiktor Urbański  
(29.03.1892 – 1940), Katyń

20. Ppor. rez. Józef Wolniewicz  
(17.02.1893 – 1940), Katyń

◊  Kazimierz Krawiarz

Gos Wielkopolski 
- 8/9 kwietnia 1945 roku. 

Groby wojenne na cmentarzu w Kórniku
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Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Pierwsze grzyby jadalne możemy napotkać 
już bardzo wczesną wiosną, a w zasadzie 
jeszcze zimą. Od zimy do wiosny w lasach, 
a także w parkach i na obrzeżach rzek na 
leżących pniach drzew liściastych, czy na 
martwym drewnie w naszych ogródkach 
możemy znaleźć płomiennicę zimową. Ten 
smaczny, choć rzadko zbierany w Polsce 
grzyb jadalny, jest dużo powszechniejszy 
w kuchni azjatyckiej, gdzie występuje pod 
nazwą enoki. Enoki wyglądają jednak zu-
pełnie inaczej od tych płomiennic, które 
znajdziemy na starych 
wierzbach i topolach wo-
kół Kórnika. Enoki upra-
wia się w  taki sposób, 
aby przyjmowały formę 
wiązki małych, centyme-
trowych białych kapeluszy 
na długich trzonach, które 
po ugotowaniu przypo-
minają makaron. Z  kolei 
w warunkach naturalnych 
płomiennice mają zwy-
kle krótkie trzony, dużo 
większe, kilkucentymetro-
we kapelusze oraz rosną 
w formie kęp, w podobny 
sposób jak boczniaki czy 
opieńki. 
Od wczesnej jesieni do 
późnej wiosny możemy 
znaleźć inne smaczne 
grzyby jadalne powszech-
ne w  kuchni azjatyckiej, 
czyli uszaki, znane pod na-
zwą grzybów mun. Uszaki 
bzowe rosną na martwym 
drewnie, szczególnie na 
czarnym bzie, ale także 
na wierzbach, dębach i in-
nych drzewach liściastych. 
To kolejny gatunek, który stosunkowo 
często pojawia się w ogródkach, zwłaszcza 
na wilgotnych terenach wokół rzek, jezior 
i strumieni. 
Pierwszym grzybowym zwiastunem wio-
sny są czarki, krwistoczerwone grzyby, 
które przypominają małe miseczki lub 
właśnie czarki. Pojawiają się już w  lutym 
i  rosną do końca maja na gałązkach 
drzew liściastych w lasach i zaroślach. Nie 
udało mi się dotychczas znaleźć czarek 
wokół Kórnika, choć były znajdowane 
m.in. w Puszczy Zielonce i na obrzeżach 
Borówca. Być może, patrząc uważnie, uda 
nam się je znaleźć. Czarki są grzybami 
jadalnymi, które można jeść nawet na 
surowo. Ich smak przypomina rzodkiew-
ki, a z uwagi na ich intensywny czerwony 
kolor znajdują zastosowanie jako ozdoby 
dodawane np. do sałatek. Dawniej czarki 
były objęte ochroną, obecnie pospolite 

gatunki, takie jak czarka austriacka, można 
zbierać bez obaw. 
Obok czarek od marca do maja możemy 
znaleźć inne, brązowe grzyby o  misecz-
kowatym kształcie, czyli twardnicę bul-
wiastą. Twardnice towarzyszą zawilcom, 
pasożytując na ich korzeniach, co sprawia, 
że zawilce dalej rosną, ale już później nie 
kwitną. W Arboretum i na terenie Zwie-
rzyńca są one powszechne w miejscach 
występowania zawilców. Jeśli więc zawilce 
rosną w naszym ogródku, niewykluczone, 
że dostrzeżemy małe, brązowe miseczki 
twardnicy. Nie jest trująca, ale z powodu 
braku walorów smakowych uchodzi za 

grzyb niejadalny.
Od początku kwietnia do końca maja poja-
wiają się także smardze, jedne z najsmacz-
niejszych grzybów rosnących w Polsce. Na-
turalnym siedliskiem smardzów są żyzne 
i wilgotne lasy liściaste, jednak od wielu 
lat obserwujemy smardze pojawiające się  
na terenach zamieszkiwanych przez ludzi. 
Te smaczne grzyby jadalne szczególnie 
często odwiedzają nasze ogrody, a także 
stare sady i parki, w tym trawiaste obrzeża 
Arboretum. Dawniej były objęte ochroną 
ścisłą i nie wolno było ich zbierać. Obecnie 
smardze są objęte ochroną częściową, co 
oznacza, że w  lasach, w  których wystę-
pują naturalnie, ich zbieranie jest wciąż 
zabronione, ale możemy zbierać je, kiedy 
wyrastają na terenach prywatnych i miej-
skich. Lekko orzechowy smak smardzów 
jest uważany za zbliżony do smaku trufli, 
z którymi smardze są blisko spokrewnione. 

Warto więc rozejrzeć się, czy te nietypowe 
grzyby nie wyrosły w naszym sąsiedztwie. 
W okolicach Kórnika smardze rosną naj-
chętniej pod koniec kwietnia i na początku 
maja, w okresie, kiedy przekwitają typowo 
wiosenne gatunki kwiatów, takie jak przy-
laszczki. Zebrane smardze musimy jeszcze 
tylko podsmażyć lub obgotować, ponieważ 
surowe, podobnie jak surowe podgrzybki, 
są lekko trujące.
Piestrzenica kasztanowata to kolejny, tym 
razem trujący grzyb, który możemy znaleźć 
w tym samym czasie. Czasami piestrzenice 
są mylone ze smardzami, ale różnią się od 
nich kilkoma kluczowymi cechami. Smar-

dze są złożone z licznych, 
małych komór, przypo-
minając plastry miodu, 
są puste w  środku oraz 
rosną w  towarzystwie 
drzew liściastych. Z kolei 
piestrzenice są silnie po-
fałdowane, przypominają 
mózg lub orzech włoski 
i  zazwyczaj są spotykane 
w  towarzystwie drzew 
iglastych. Na szczęście dla 
potencjalnych zbieraczy 
smardzów, piestrzenice są 
związane z lasami i rzadko 
pojawiają się w  naszym 
sąsiedztwie.
Od kwietnia do maja mo-
żemy znaleźć także gę-
śnicę wiosenną, zwaną 
dawniej majówką wio-
senną. Ten białokremo-
wy grzyb występuje na 
łąkach i  na obrzeżach 
lasów w podobnych miej-
scach, w  których rosną 
dzikie pieczarki. Majówka 
wiosenna jest jadalna, 
ale lepiej jej nie zbierać. 
W tym samym czasie ro-

śnie bowiem dzwonkówka trująca - bardzo 
podobny, ale silnie trujący grzyb, który 
w większych dawkach może doprowadzić 
do śmierci. Kiedy więc znajdziemy grzyby 
przypominające majówkę, lepiej nie ryzy-
kować niebezpiecznej pomyłki.
W obecnym, szczególnie trudnym czasie, 
mamy ograniczoną możliwość kontaktu ze 
światem zewnętrznym. Nietypowe grzyby 
rosnące na wiosnę, takie jak galaretowate 
uszaki, krwistoczerwone czarki czy cenione 
i smaczne smardze możemy znaleźć nawet 
w  przydomowych zaroślach, ogródkach 
czy sadach. Obserwowanie roślin i  grzy-
bów rosnących wokół naszych domów 
może nam umilić ten czas, kiedy możliwość 
opuszczania naszych domów pozostaje 
ograniczona.

Na grzyby do ogródka

◊ Robin Wilgan 
Instytut Dendrologii PAN
 

Grzyby rosnące wiosną w okolicach Kórnika. Kolorem czerwonym oznaczono 
gatunki trujące (zdjęcia Robin Wilgan).

171 stopni – tyle trzeba pokonać, by wejść 
na wieżę na Dziewiczej Górze. Nagrodą za 
wysiłek jest piękna panorama Puszczy Zie-
lonki i nieodległego Poznania – szczególnie 
efektowna podczas organizowanych regu-
larnie nocnych wejść. Z wieży widokowej 
na Szachtach rozpościera się widok na ten 
unikatowy park na pograniczu Poznania 
i Lubonia. Udane ujęcia podmokłej doliny 
Warty zapewnia wieża na ścieżce dydak-
tycznej Bobrowy Szlak w Czmońcu, a na 
spacerowiczów w Kórniku czekają widoki 
z wieży na molo nad Jeziorem Kórnickim. 
Jest też w pobliżu Poznania kilka obiektów, 
które nie są typowymi punktami widokowy-
mi: wieża pałacowa w Biedrusku, zabytkowe 
wieże ciśnień w Biedrusku i Śremie oraz 
dwie drewniane wieże sąsiadujących ze 
sobą atrakcji – Skansenu Miniatur Szlaku 
Piastowskiego i Grodu Pobiedziska.

Wokół parku
Wielkopolski Park Narodowy można oglą-
dać z góry z wielu stron. W pobliżu Szrenia-
wy wznosi się murowana wieża, dawniej 
mauzoleum rodziny Bierbaumów, obecnie 
– punkt widokowy. Wieża widokowa Mosi-
na-Glinianki zapewnia widoki na park, jak 
i na położoną u podnóża plażę. Otoczenie 
obiektu przeszło niedawno gruntowną re-
witalizację, podobnie jak pobliska ścieżka 
dydaktyczna „Osowa Góra-Jezioro Budzyń-
skie”, na której wzniesiono taras z widokiem 
na grodzisko, zwane Szwedzkimi Górami. 
Zupełnie nową realizacją jest też wieża 
ornitologiczna nad Jeziorem Trzcielińskim – 
doskonałe miejsce na podglądanie ptasich 
mieszkańców dzikiego Trzcielińskiego Ba-
gna. Całkowicie unikatowe przedsięwzięcie 
stanowi Podniebna Eko Wioska w Deli Par-
ku, czyli trasa spacerowa na kładkach wiszą-
cych wysoko pomiędzy leśnymi drzewami.

Parki linowe
Miłośnicy nadziemnych wędrówek chętnie 
odwiedzają parki linowe. Cascader Park 
w Kobylnicy proponuje śmiałkom aż cztery 
trasy o zróżnicowanym stopniu trudności. 
Obornicki Park Linowy Adrenalina to dwie 
trasy i specjalna atrakcja na finał zabawy 
– zjazd tyrolski nad rzeką Wełną. Dla naj-
młodszych sprawdzonym rozwiązaniem są 
niskie parki linowe, które można odwiedzić 
w Skórzewie, w Deli Parku albo przy Pałacu 
Jankowice. Nie trzeba używać tam uprzęży, 
a upadek w najgorszym razie oznacza nie-
wielkiego guza.

Lotnictwo
Miłośnicy lotnictwa doskonale znają dwa 
obiekty: Lotnisko Poznań-Kobylnica Aero-
klubu Poznańskiego oraz Lądowisko Sło-
nawy prowadzone przez Obornickie Stowa-
rzyszenie Lotnicze. W obu można podziwiać 
podniebne akrobacje, jak i samemu wznieść 
się w górę podczas lotu widokowego. Niety-
powym lotniskiem jest Muzeum Arkadego 
Fiedlera w Puszczykowie: stojąca w ogrodzie 
replika brytyjskiego myśliwca Hurricane 
zaprasza na wystawę o legendarnym Dywi-
zjonie 303. Ekspozycja lusowskiego Muzeum 
Powstańców Wielkopolskich im. Gen. Józefa 
Dowbora Muśnickiego opowiada o córce 
patrona Janinie Lewandowskiej – pilocie 
i jedynej kobiecie-żołnierzu zamordowanej 
w Katyniu. Warto też odwiedzić niewielką 
Mórkę, by pokonać trasę nowej gry tere-
nowej – questu „O  zakochanym lotniku 
i niejednym pomniku”.

Bliżej gwiazd
Mało kto wie, że w Borówcu pod Poznaniem 
działa Obserwatorium Astrogeodynamiczne 
Centrum Badań Kosmicznych PAN. Unika-
towa placówka naukowa jest dostępna dla 
grup pasjonatów, którzy chcieliby posłuchać 
o badaniach satelitów i kosmicznych śmieci. 
Astronomiczną wycieczkę warto zakończyć 
na promenadzie w  pobliskim Kórniku 
– ustawiona tam ruchoma mapa gwiezd-
nych konstelacji gwarantuje przedłużenie 
kosmicznych wrażeń!

Nadziemne atrakcje wokół Poznania
Nikt nie lubi, gdy ktoś patrzy na niego 
z góry. Jednocześnie sami szukamy 
okazji, by spojrzeć na świat z nieco 
szerszej perspektywy. Takich wrażeń 
dostarczają wieże widokowe, parki 
linowe i inne podpoznańskie atrakcje, 
które pozwalają choć na chwilę ode-
rwać się od ziemi.

◊  Piotr Basiński
Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna

 „Turystyczne PLOTki”: w ramach 
cyklu wspólnie z Poznańską Lokalną 
Organizacją Turystyczną (PLOT) przy-
bliżamy nasze atrakcje i ofertę naszych 
sąsiadów. Liczymy, że nasze artykuły 
pozwolą na wirtualne zwiedzanie tu-
rystycznych perełek okolic Poznania, 
a w przyszłości staną się inspiracją dla 
rzeczywistych wycieczek.
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.

Wieża widokowa 
na Dziewiczej Górze 
(fot. Krzysztof Moroz)

Fragment ekspozycji o Janinie Lewandowskiej 
w Muzeum Powstańców Wielkopolskich  
w Lusowie (fot. Piotr Basiński)

Park Linowy Adrenalina w Obornikach 
 (fot. Archiwum Parku)



„Ludzie pracujący razem jako jedna grupa 
potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie 
nie śniło się nikomu z  osobna …słowami 
Franklina Delano Roosevelta można 
śmiało podsumować współpracę jaka od 
połowy marca 2020 r. ma miejsce w Przed-
szkolu Owocowy Zaułek w  Błażejewie.  
Każda z nauczycielek założyła na portalu 
społecznościowym grupę, w celu lepszego 
kontaktu z dziećmi i rodzicami.  Codziennie  
wstawiane są propozycje zadań,  filmiki 
z  doświadczeniami, linki z  piosenkami 
, treść wierszyków czy opowiadań. Nie 
brakuje zaangażowania wszystkich pra-
cowników przedszkola. Niezależnie od 
pełnionej funkcji „owocowa załoga” stara 
się urozmaicić czas przedszkolakom- wy-
syłamy krótkie nagrania podczas których 
czytamy literaturę, tańczymy,  ćwiczymy, 
pokazujemy doświadczenia, wykonujemy 
prace plastyczne.  Wszystko to nie udałoby 
się bez zaangażowania rodziców. To oni 
pomagają swoim dzieciom, mając także 
inne obowiązki. Otwartość i  zaangażo-
wanie każdej ze stron świadczy  o  wy-
rozumiałości oraz wspieraniu się w  tak 
trudnej dla wszystkich sytuacji. Nie jest 
łatwo, zapewne każdy ma mętlik w głowie, 
jednak trzeba wierzyć, że będzie dobrze  
i  że razem damy radę. Pamiętajmy: „po 
burzy zawsze wychodzi słońce, na które 
warto poczekać”.

Damy radę!
Będzie dobrze!

◊  Maria Magdalena Giżycka

Z okazji Dnia Strażaka
Z okazji Dnia Strażaka, jaki obchodziliśmy 
4 maja, przedszkolaki z grupy Tęczowe 
Misie z Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka, 
pracując zdalnie przygotowały dla druhów 
obrazki pokazujące jak ważna i ciężka jest 
praca strażaka. Dzieła w różnej formie 

maiły być za razem laurkami dla dzielnych 
ludzi, którzy wbrew niebezpieczeństwom 
pomagają w potrzebie.
Prezentujemy dwie prace dzieci i dołą-
czamy się do wszystkich dobrych życzeń. 

◊  ŁG
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Informujemy Państwa, że od 23 kwietnia 
2020 roku Ministerstwo Cyfryzacji urucho-
miło usługę tymczasowego profilu zaufane-
go. Skutki prawne tego rodzaju podpisu są 
takie jak przy stosowaniu zwykłego profilu 
zaufanego. Tymczasowy PZ ma za zadanie 
pomóc w czasie epidemii załatwianie róż-
nych spraw urzędowych za pośrednictwem 
Internetu.

Tymczasowy PZ jest ważny trzy miesiące. 
Mogą go założyć osoby bez konta w od-
powiednim banku i bez konieczności po-
twierdzenia w punkcie potwierdzającym.
.
Zakłada się go na portalu www.GOV.pl. Tam 
należy wybrać e-usługę „Załóż profil zaufa-
ny”, a w niej – tymczasowy profil zaufany. 
Następnie klika się przycisk „Załóż tymcza-
sowy profil zaufany”. Od tego momentu 
system będzie prowadził dalej daną osobę.  
Konieczne jest:
- ustalenie danych do logowania, czyli 
podanie nazwy użytkownika, która będzie 
używana,
- podanie hasła, którym dana osoba będzie 
się później logować do systemów e-admi-
nistracji.

Nazwę i hasło należy zapamiętać – nie nale-
ży tych danych podawać osobom postron-
nym. Te najważniejsze to niepodawanie 
nazwy i hasła postronnym osobom oraz 
wybór „nieoczywistego” hasła.
W kolejnym etapie należy podać swoje dane:
pierwsze i drugie imię (o ile osoba je posia-
da), nazwisko, numer PESEL.
Następnie należy podać dane kontaktowe 
(adres e-mail, numer telefonu) i  wybrać 
termin wideorozmowy. Trzeba się upewnić, 
że sprzęt jakim posługuje siadana osoba (te-
lefon, tablet, laptop) ma kamerę i mikrofon. 
Bez tego rozmowa się nie uda.
Na stronie podano nazwy dwóch bezpłat-
nych aplikacji, z których można skorzystać.
System zapyta, w których porach dnia osoba 
zakładająca PZ może porozmawiać i zoba-
czyć się z urzędnikiem oraz potwierdzić swój 
tymczasowy profil zaufany.
Kolejny krok to podsumowanie wniosku, 
w którym należy sprawdzić wszystkie swoje 
dane i upewnić się, że są one prawidłowe, 
a następnie wysłać wniosek. Na podany 
numer telefonu przyjdzie kod autoryzacyjny, 
który należy wpisać w odpowiednie pole 
i kliknąć „Dalej”.
Na podany adres poczty elektronicznej 
przesłane zostaną dwie wiadomości:
- pierwsza - potwierdzenie założenia konta 
w serwisie Profil Zaufany,
- druga - potwierdzenie wysłania wniosku.
WAŻNE! W  drugiej wiadomości zostanie 
podany numer wniosku, który będzie po-
trzebny podczas rozmowy z urzędnikiem 
– nie należy nikomu podawać tego numeru.

Urzędnik oddzwoni w terminie uzależnio-
nym od liczby złożonych wniosków. Wide-
orozmowa z urzędnikiem powinna mieć 
następujący przebieg:
Urzędnik zadzwoni i poda numer złożonego 
wniosku. Należy sprawdź, czy numer się 
zgadza z  tym, który został wysłany przez 
system w potwierdzeniu. Jeśli tak, można 
kontynuować rozmowę.
Na adres e-mail przesłany zostanie link do 
rozmowy video. Rozmowa odbędzie się za 
pomocą aplikacji wskazanej we wniosku. 
Należy kliknąć w przesłany link (w aplikacji 
Skype dodatkowo klika się w zielony przycisk 
Zadzwoń).
Urzędnik poprosi o potwierdzenie, że dane 
we wniosku są prawdziwe i aktualne. Przed-
stawi zasady korzystania z tymczasowego 
profilu zaufanego i poprosi o okazanie do-
wodu tożsamości w taki sposób, by mógł 
przeczytać jego treść.  
Jeśli cały proces przebiegnie pomyślnie, tym-
czasowy profil zaufany zostanie potwierdzo-
ny przez urzędnika. Potwierdzenie założenia 
PZ zostanie przesłane na adres e-mail.
Linki do stron z  informacjami na temat 
tymczasowego PZ.

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ 
tymczasowy-profil-zaufany--juz-jest

https://samorzad.pap.pl/kategoria/
aktualnosci/nowa-e-usluga-tymczasowy-
-profil-zaufany

Fundacja ADRA, wychodząc naprzeciw 
rosnącym potrzebom społecznym, 
w tym lęku wywołanego pandemią wiru-
sa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia 
online prowadzone przez wykwalifiko-
wanych specjalistów.

Z doświadczeniem wzmożonego napięcia 
emocjonalnego bardzo trudno jest sobie 
poradzić. Natłok myśli, zastanawianie się jak 
odnajdziemy się na rynku pracy po ustaniu 
pandemii, jak będziemy dalej funkcjonować 
w zmienionej rzeczywistości - to problemy, 
z jakimi zmaga się od pewnego czasu więk-
szość Polaków.

Fundacja proponuje udział w grupie wspar-
cia w czasie, gdy izolacja, w jakiej żyjemy od 
jakiegoś czasu, a także kwarantanna, jakiej 
poddani są niektórzy z nas, mają niebagatel-
ny wpływ na wszystkich. Dzięki grupie moż-
na bezpiecznie i anonimowo podzielić się 
własnymi przeżyciami, wymienić doświad-
czeniami, pomysłami, otrzymać wsparcie. 
Można tu spotkać ludzi, którzy przeżywają 
te same problemy, którzy nie ocenią i nie 
skrytykują, ale zrozumieją i wesprą.

Aktywne uczestnictwo w grupie to nie tyl-
ko pomoc w rozwiązywaniu codziennych 
problemów, to także praca nad sobą i roz-
wój osobisty. To często pierwszy krok na 
drodze do nowego życia – uważa Magda 
Matuszewska, koordynator akcji Fundacji 
ADRA Polska.

Do tej pory chętnych do prowadzenia grup 
zgłosiło się sporo. To psychologowie, trene-
rzy, doradcy zawodowi i  terapeuci. Grupy 
wsparcia działać będą w oparciu o model, 
dzięki któremu pod „skrzydłami” jednego 
mentora wsparciem może zostać objętych 
aż 144 osoby. Już teraz przewidujemy, że 
liczba beneficjentów (osób, którym udzie-
lane będzie wsparcie) może być bardzo 
duża. Dlatego też nabór do grup wsparcia 
pozostanie stale otwarty.

Mentor - przygotowuje moderatorów do 
odpowiedniego prowadzenia grup, udziela 
wsparcia w trakcie trwania projektu.
Moderator – dba o wsparcie dla grup zgod-
nie z ich założeniami i w oparciu o wskazów-
ki udzielane przez mentora.
Beneficjent / osoba szukająca wsparcia – 
może się zgłosić już dziś. Wystarczy wypełnić 

formularz, który ułatwi moderatorom utwo-
rzenie odpowiednich grup tematycznych.

Spotkania grup wsparcia odbywać się 
będą online i wymagają jedynie komputera 
i dostępu do Internetu. Udział w nich jest 
bezpłatny.

Co zrobić, aby dołączyć do grupy wsparcia 
„Równoważnia”?
- wejść na stronę www.adra.pl/kryzys
- wypełnić krótki formularz
- poczekać na kontakt ze strony Fundacji.

Osoby, które mają wykształcenie psycho-
logiczne, psychoterapeutyczne lub ukoń-
czone szkolenia związane z coachingiem 
i doradztwem zawodowym Fundacja ADRA 
zaprasza do współpracy w projekcie na za-
sadach wolontariatu jako moderator grupy 
lub mentor. CV należy wysyłać na adres 
rekrutacja@adra.pl.

Osoba do kontaktu:
Magda Matuszewska
+ 48 691 394 950
mmatuszewska@adra.pl
ADRA Polska | www.adra.p

Darmowa pomoc psychologiczna

Tymczasowy 
profil zaufany
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Wyjątkowo ciężkie czasy dla sportow-
ców 
Chyba nikt się nie spodziewał sytuacji, jaka 
zastała nas z początkiem roku. W walce 
z pandemią COVID-19 jesteśmy całkowi-
cie bezradni i nie mamy na nią żadnego 
wpływu. Wielki kryzys dotknął wszystkich, 
również w  ogromnym stopniu sportow-
ców, którzy ciężko pracują przez cały rok.
Kolarze UKS TFP Jedynka Kórnik przez 
całą zimę, w pocie czoła, przygotowywali 
się do nowego sezonu. W połowie marca 
mieli polecieć do Hiszpanii na kończące 
przygotowania zgrupowanie. Powrót 
przewidziano na 2 kwietnia, a  po dniu 
przerwy miały się rozpocząć pierwsze 
starty na szosie. Niestety wszystko się 
mocno skomplikowało — widząc, co się 
dzieje na granicach, hiszpański obóz został 
szybko odwołany. W zamian załatwiliśmy 
zgrupowanie w  Polsce, w  sprawdzonym 
dla kolarzy ośrodku w Bystrzycy Górnej na 
Dolnym Śląsku. W tym czasie wyjątkowo 

dopisała pogoda, więc plany treningowe 
udało się zrealizować w 100%.
Nikt się jeszcze wtedy nie spodziewał, że 
po powrocie wszyscy będą zmuszeni przez 
ponad miesiąc trenować w domu indywi-
dualnie. Na szczęście, sekcja kolarska UKS 
Jedynka jest doskonale zorganizowana. 
Praktycznie każdy zawodnik ma rolki 
stacjonarne do treningu na rowerze szo-
sowym i torowym oraz trenażer. W udo-
stępnieniu sprzętu osobom, które go nie 
posiadały, pomógł klub. Zawodnicy ciężko 
„harowali” i codziennie po dwie, trzy go-
dziny wylewali pot w domach, nie mogąc 
doczekać się, kiedy Ministerstwo Sportu 
wyda rozporządzenie, że można wreszcie 
trenować w grupach. Wstępnie mówiono 
o pozwoleniu na grupy sześcioosobowe 
od 4 maja, ale oficjalnego komunikatu 
jeszcze nie ma... 
Na szczęście od 20 kwietnia można już 
wyjeżdżać indywidualnie na treningi na 
zewnątrz. Jest to na pewno wielka ulga 
dla tych młodych, zawziętych sportow-
ców, których w domach rozpiera energia. 
Ponadto, w  dobie Internetu, jest moż-
liwy stały kontakt z  trenerami poprzez 
różne portale czy platformy. Trener ma 

możliwość monitoringu oraz codziennej 
analizy każdego zawodnika z  osobna. 
Młodzi ludzie w klubie, a  jest ich ponad 
trzydziestu, są w  różnym wieku i  każdy 
ma inne predyspozycje, potrzeby i możli-
wości, dlatego zajęcia on-line muszą być 
do każdego  dopasowane indywidualnie. 
W wielu przypadkach u młodzieży proble-
mem staje się nie tylko kondycja fizyczna, 
ale również psychiczna. Czasy pandemii 
okazały się dla nich o wiele trudniejsze, 
jednak walczymy z wirusem na wszystkie 
sposoby. Sportowców cechują twarde 
charaktery, które zostały wystawione na 
ogromną próbę, a ich najtrudniejsze zawo-
dy w życiu właśnie trwają. Mamy nadzieję, 
że na dniach pozwolą nam na treningi 
w grupach, a od czerwca będzie można 
pojechać na kolejne zgrupowanie, które 
jest zaplanowane w  Zieleńcu. Być może 
od lipca ruszą wyścigi kolarskie w kraju. 
Igrzyska Olimpijskie zostały przełożone 
o  rok. Miejmy nadzieję, że Nikol Płosaj 
i  Patryk Rajkowski, którzy wywalczyli na 
nie kwalifikacje, wytrwają i  zachowają 
świetną formę, by móc wystąpić w Tokio 
i powalczyć o medale.

Kolarstwo

Zawodniczki TFP przed treningiem w  Bystrzycy

◊  Robert Taciak



KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności.
Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania, 
ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.
    Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

      Zachowaj co najmniej 2 metry odległości  
od osób, które kaszlą i kichają. 

     Przestrzegaj ograniczeń wynikających z przepisów  
o stanie epidemii.

     Jeśli masz objawy nagłej infekcji dróg oddechowych 
(z przynajmniej jednym z objawów jak gorączka, 
duszność lub kaszel), a także miałeś bliski kontakt  
z potwierdzonym lub prawdopodobnym 
przypadkiem COVID-19 w ostatnich 14 dniach 
powiadom telefonicznie o tym najbliższą 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  
lub zgłoś się do najbliższego oddziału zakaźnego 
unikając transportu publicznego.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus



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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Ogłoszenia drobne:
praca

 Dla osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności lekka praca na 
produkcji. Tel. 791 121 103, e-mail 
praca@lavoro.com.pl

 Zatrudnię do zbioru truskawek. 
Zbiór około 25 maja. Praca na 
akord. Tel. 665 038 808

 Firma produkcyjna w Robakowie 
poszukuje osoby sprzątającej . 
Praca 14-22, umowa o prace. Cv : 
 info@dogcrunchies.com

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

 Kupię dom lub kamienicę w Kór-
niku za gotówkę. Tel. 732 266 787

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

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

 Udzielę pożyczki pod zastaw grun-
tu. Tel. 501 734 412

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

 Sprzedam ba loty  s łomy.  
Tel. 691 783 400

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

 Poszukuję partnerki lub partne-
ra do prowadzenia działalności 
gospodarczej, posiadam pomiesz-
czenia wraz z mieszkaniem – ocze-
kuję inicjatywy i pomysłowości.  
Tel. 503 582 788 

 Fachowe usługi malarskie. Miesz-
kania, biura, hale. Dobre ceny.  
Tel. 503 582 788

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

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

 Rzeczoznawca majątkowy - 
wyceny nieruchomości: domy, 
lokale, działki, specjalistyczne.  
Te l .  572  642  585 ;  e -ma i l :  
rzeczoznawca@jessa.com.pl

 Sprzedaż ziemniaków z domu 5 kg 
i 15 kg, ceny giełdowe. ul. Błażejew-
ska 43 Kórnik-Bnin

 Sprzedam łódkę plastikową 2 lub 
3 osobową, dł. 3,5 m sz. 1,4 m, cena 
1 600 zł. Tel. 501 645 939

 Naprawa rolet zewnętrznych.  
Tel. 501 645 939

 Kredyty dla rolników, firm 
oraz dla osób prywatnych, wie-
le banków, także pozabankowe.  
Tel. 532 726 130

 Sprzedam tanio (od 10 do 60 zł) 
damską odzież prywatną używaną 
w rozmiarach od S do L, różności. 
Odbiór osobisty lub wysyłka. Tel. 
503 959 966

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

 Sprzedam bujak dziecięcy, cena 70 
zł (do negocjacji). Tel. 503 959 966

 Sprzedam sofę do siedzenia jed-
noosobową, używaną, cena 90 zł 
(mała negocjacja). Tel. 515 379 549

 Sprzedam fotelik dziecięcy ze sto-
liczkiem do jedzenia, wyciąganymi 
nóżkami oraz regulacją wysokości. 
W bardzo dobrym stanie, cena 130 
zł z małą negocjacją dla zdecydowa-
nych. Tel. 503 959 966

 Sprzedam lustro łazienkowe z 
małym uszkodzeniem, średniej wiel-
kości, cena 40 zł. Tel. 503 959 966

 Sprzedam długie, prostokątne 
lustro, do zawieszenia na ścianę, 
duże, obejmuje całą sylwetkę, cena 
50 zł. Tel. 503 959 966

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

 Kredyty dla firm szeroki wachlarz 
produktów, zapraszamy do kontak-
tu. Tel. 532 726 130

 Kredyty dla firm na różne cele, 
fachowe oraz indywidualne rozwią-
zania. Tel. 532 726 130

 Kredyt samochodowy bez wpła-
ty, zabezpieczeń i zastawu, wiek 
oraz przebieg auta nieistotny.  
Tel. 532 726 130

 Chętnie przyjmę niepotrzebne 
książki. Tel. 721 731 124

 Warzywa i jajka z dowozem. Tel. 
721 731 124

 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

 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

 Wynajmę pomieszczenia o pow. 
250 m2 na I piętrze na działalność 
gospodarczą: biura, gabinety itp. 
Kórnik. Tel. 691 793 249 

 Sprzedam rower dziewczęcy 
24 cale, aluminiowy. Cena 180 zł.  
Tel. 66 66 77 003

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.

inne



W pracy
- gdy nie mam styczności z osobami z zewnątrz 
- gdy pracuję w gospodarstwie rolnym

- gdy spaceruję, jestem na wycieczce, jeżdżę na 
rowerze itd.

W lesie

pn. - pt.


